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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 1            
(วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชปูถมัภ์ ครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินโครงการเทวสงัฆาราม
ตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์               
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPIEST Model ได้แก่ การประเมินด้านบริบทท่ีเก่ียวข้อง      
กบัการด าเนินโครงการ (Context) การประเมินด้านปัจจยัน าเข้าท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ (Input) 
การประเมินด้านกระบวนการท่ีด าเนินโครงการ (Process) การประเมินด้านผลกระทบท่ีเกิดจาก
โครงการ (Impact) การประเมินด้านประสิทธิผลท่ีนักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
(Effectiveness) การประเมินด้านความยั่งยืนของประโยชน์ท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการ 
(Sustainability) และการประเมินด้านการถ่ายโอนสิ่งท่ีได้รับจากโครงการแล้วน าไปประยุกต์ใช้  
และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง (Transportability) รวมทัง้การประเมินความพึงพอใจ (Satisfaction) 
ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกบัโครงการในครัง้นี ้กลุ่มเป้าหมายมีจ านวนทัง้สิน้ 270 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร จ านวน 2 คน ครู จ านวน 37 คน กรรมการสถานศกึษา จ านวน 15 คน นกัเรียน จ านวน 
108 คน และผู้ปกครองนกัเรียน จ านวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบ
ประเมินโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating scale) จ านวน 5 ฉบบั 
ได้แก่ ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินส าหรับผู้บริหาร จ านวน 8 ด้าน ฉบบัท่ี 2 แบบประเมินส าหรับครู 
จ านวน 8 ด้าน ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินส าหรับนกัเรียน จ านวน 5 ด้าน ฉบบัท่ี 4 แบบประเมินส าหรับ
กรรมการสถานศกึษา จ านวน 4 ด้าน ฉบบัท่ี 5 แบบประเมินส าหรับผู้ปกครองนกัเรียน จ านวน 5 
ด้าน และฉบบัท่ี 6 แบบสมัภาษณ์โครงการ ส าหรับผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศกึษา นกัเรียน และ
ผู้ปกครองนกัเรียน ผู้ประเมินด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนิน
โครงการ และหลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน



มาตรฐาน (Standard deviation) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for windows และวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content analysis) โดยน าเสนอข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ และผลการประเมินสรุปได้ ดงันี ้

ตอนที่  1  สถานภาพกลุม่เปา้หมายการประเมินโครงการเทวสงัฆารามตามรอย วิถีพทุธ 
วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชปูถมัภ์ ได้แก่ ผู้บริหารจ านวน 2 คน  
คดิเป็นร้อยละ 0.74 ครู จ านวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.70 กรรมการสถานศกึษาจ านวน 15 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.56 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 – 6 จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และ
ผู้ปกครองนกัเรียน จ านวน 108 คน  คดิเป็นร้อยละ 40 

ตอนที่  2  ภาพรวมการประเมินโครงการเทวสงัฆารามตามรอย วิถีพทุธ วิถีไทย โรงเรียน
เทศบาล 1 (วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชปูถมัภ์ ผลการประเมิน พบว่า ภาพรวมระดบัความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  ( ̅ = 4.47, S.D. = .14) โดยด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ ได้แก่ ด้านผลกระทบ 

(Impact) ( ̅ = 4.54, S.D. = .38) ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) ( ̅ = 4.53, S.D. = .34) และด้าน

กระบวนการ (Process) ( ̅ = 4.52, S.D. = .30) ตามล าดบั ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจ 

(Satisfaction) ในภาพรวมพบวา่ ระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ( ̅ = 4.65, S.D. = .19) 

 ตอนที่  3  การประเมินโครงการเทวสงัฆารามตามรอย วิถีพทุธ วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 1 
(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ด้านบริบท (Context) พบว่า ภาพรวมด้านบริบท 
(Context) มีค่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ โครงการมีการก าหนด
วตัถปุระสงค์ให้สอดคล้องตามนโยบายการน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคล่ือน
ในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถปฏิบัติได้จริง และโครงการมีการก าหนด
วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ตามล าดบั  

ผู้บริหารมีความเห็นวา่ ภาพรวมด้านบริบท (Context) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ครูมีความเห็น
ว่า ภาพรวมด้านบริบท (Context) อยู่ในระดับมาก และกรรมการสถานศึกษามีความเห็นว่า 
ภาพรวมด้านบริบท (Context) อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 ข้อเสนอแนะ 
 สรุปข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อด้านบริบท (Context) พบว่า การประเมิน
โครงการ เทวสังฆารามตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระ
สังฆราชูปถัมภ์ นัน้ โครงการมีการก าหนดวัตถุประสงค์การประเมินท่ีชัดเจน มีบริบทแวดล้อม       
ท่ีเหมาะสม อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับความต้องการปัจจุบนัของโรงเรียน ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 



ได้แก่ ควรมีความร่วมมือในการจดัโครงการร่วมกนัระดบัจงัหวดัเพ่ือให้โรงเรียนมีความโดดเดน่และ
เป็นเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจน 
 ผลการสัมภาษณ์การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย 
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
 สรุปประเดน็การสมัภาษณ์ด้านบริบท (Context) โครงการเทวสงัฆารามตามรอย วิถีพทุธ 
วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชปูถมัภ์ พบว่า โครงการมีการก าหนด
วตัถปุระสงค์ให้สอดคล้องตามนโยบายการน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคล่ือน
ในสถานศกึษาท่ีชดัเจน ทัง้ในสว่นของมาตรฐานและตวัชีว้ดั และมีความสอดคล้องกบันโยบายกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลเมืองกาจนบุรี และยังตรงตามความต้องการปัจจุบันของ
โรงเรียน และชมุชนท้องถ่ินอีกด้วย 

 ตอนที่  4  การประเมินโครงการเทวสงัฆารามตามรอย วิถีพทุธ วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 
1 (วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสังฆราชปูถมัภ์ พบว่า ภาพรวมด้านปัจจยัน าเข้า (Input) มีคา่อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ            
มีจ านวนเพียงพอ บุคลากรมีความรอบรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาและเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการมีเพียงพอ ตามล าดบั 
 ผู้บริหารมีความเห็นว่า ภาพรวมด้านปัจจัยน าเข้า (Input) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ครูมี
ความเห็นต่อด้านปัจจยัน าเข้า (Input) อยู่ในระดบัมาก และกรรมการสถานศึกษามีความเห็นว่า 
ภาพรวมด้านปัจจยัน าเข้า (Input) อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 ข้อเสนอแนะ 
 สรุปข้อเสนอแนะกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) พบว่า บุคลากรท่ี
รับผิดชอบโครงการมีจ านวนเพียงพอ มีความรอบรู้ตามหลกัพระพทุธศาสนาและเข้าใจหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีงบประมาณเพียงพอ และควรสนบัสนนุให้ครูหรือผู้ รับผิดชอบกิจกรรม
ตา่งๆ เข้าศกึษาดงูานจากโรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกนัเพ่ือพฒันาทกัษะครู
ในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากบางกิจกรรมยังมีข้อบกพร่องบ้าง  
เช่น  ใช้เวลาในการจดักิจกรรมนานกว่าแผนท่ีวางไว้ ซึ่งอาจท าให้บคุลากรเตรียมความพร้อมไม่ดี
เท่าท่ีควรนัก นอกจากนีค้วรมีการเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการต่อชุมชนท้องถ่ิน และผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้โครงการของโรงเรียนเป็นท่ีรู้จกั และยงัจะได้รับความร่วมมือและ
งบประมาณสนบัสนนุจากชมุชนท้องถ่ินเพิ่มมากขึน้ด้วย 



 ผลการสัมภาษณ์การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย 
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
 สรุปประเดน็สมัภาษณ์ด้านปัจจยัน าเข้า (Input)  โครงการเทวสงัฆารามตามรอย วิถีพทุธ 
วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า
บคุลากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ีจดักิจกรรมตา่งๆ และวสัดอุุปกรณ์มีความเพียงพอและ
เหมาะสม ส่วนในด้านบคุลลากรและนกัเรียนให้ความร่วมมือในการจดัเตรียมการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการและมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี 

 ตอนที่  5  การประเมินโครงการเทวสงัฆารามตามรอย วิถีพทุธ วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล
1 (วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชปูถมัภ์ พบวา่ ภาพรวมด้านกระบวนการ (Process) มีคา่อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ ได้แก่ การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบตัิกิจกรรม
ครบทุกกิจกรรมและเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด มีแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมทางวิชาการ       
ท่ีสง่เสริมการบรูณาการการเรียนรู้ตามหลกัพระพทุธศาสนาและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจดักิจกรรมการเรียนรู้จริง และมีการประเมิน นิเทศ ติดตามและควบคมุการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินกิจกรรม ตามล าดบั 
 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความเห็นว่า ภาพรวมด้านกระบวนการ (Process) อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุทกุกลุม่ 

 ข้อเสนอแนะ  
 สรุปข้อเสนอแนะกลุ่มเป้าหมายท่ีมีตอ่ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า มีการด าเนิน
โครงการเป็นไปตามแผนปฏิบตัิกิจกรรมครบทุกกิจกรรมท่ีก าหนด และมีการขยายเวลาด าเนิน
กิจกรรมเพียงเล็กน้อย อีกทัง้ยงัมีแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมทางวิชาการท่ีส่งเสริมการบรูณาการ
การเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน าไปสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จริงอย่างสม ่าเสมอ และติดตามและควบคุมการด าเนินกิจรรมตามโครงการ
อยา่งเป็นระบบ 
 ผลการสัมภาษณ์การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย 
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
 สรุปประเด็นสมัภาษณ์ด้านกระบวนการ (Process) โครงการประกอบด้วยกิจกรรมตา่งๆ 
ท่ีมีกระบวนการจดักิจกรรมเป็นตวัขบัเคล่ือนส าคญัเพื่อให้กิจกรรมบรรลตุามวตัถปุระสงค์ได้ ดงันัน้
กระบวนการในการจดักิจกรรมจึงถือเป็นสิ่งส าคญัท่ีต้องมีการวางแผนท่ีดีและเป็นระบบก่อนการ
ด าเนินการ และด าเนินการตามแผน รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปรับปรุง ตรวจสอบ 



ติดตามกิจรรมต่างๆ ตลอดโครงการ ซึ่งโครงการเทวสงัฆารามตามรอย วิถีพทุธ วิถีไทย โรงเรียนนี ้
ได้มีการสอบถาม ประเมินผลงาน และติดตามการด าเนินกิจกรรมตลอดกระบวนการอย่าง
เหมาะสม 

 ตอนที่  6  การประเมินโครงการเทวสงัฆารามตามรอย วิถีพทุธ วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 
1 (วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชูปถมัภ์ พบว่า ภาพรวมด้านผลกระทบ (Impact) มีคา่อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ ได้แก่ บคุลากรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น    
อย่างดี บุคลากรใช้เวลาในการจดักิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
พระพุทธศาสนาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึน้  และนกัเรียนให้ความส าคญัและ  
ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และครูมีความเห็นว่า ภาพรวมด้านผลกระทบ (Impact) 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนนักเรียนมีความเห็นว่า ภาพรวมด้านผลกระทบ (Impact) อยู่ในระดบั
มาก และผู้ปกครองนกัเรียนมีความเห็นวา่ ภาพรวมด้านผลกระทบ (Impact) อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 ข้อเสนอแนะ 
 สรุปข้อเสนอแนะกลุม่เปา้หมายท่ีมีตอ่ด้านผลกระทบ (Impact) พบว่า หลงัโครงการเสร็จ
สิน้ลงส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจพระพุทธศาสนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มมากขึน้ ทัง้การแสดงออก คณุธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และการประพฤติปฏิบตัิ
เป็นต้น และยงัส่งผลให้นกัเรียนเห็นความส าคญัและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม
มากขึน้ สนใจท่ีจะท ากิจกรรมร่วมกับศนูย์บ ารุงพระพุทธศาสนาทัง้ในโรงเรียน และชุมชนท้องถ่ิน
ใกล้เคียง จงึควรสนบัสนนุให้ด าเนินโครงการนีต้อ่ไปในอนาคต 
 ผลการสัมภาษณ์การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย 
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
 สรุปประเด็นสมัภาษณ์ด้านผลกระทบ (Impact) พบว่า หลงัโครงการเสร็จสิน้ลง และ
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนกัเรียน และครูช่ืนชมนักเรียนในเร่ืองของการแสดงออก การมี
คณุธรรมจริยธรรม การไหว้ท่ีสวยงาม พดูไพเราะขึน้ มีระเบียบวินยัมากขึน้ และการประพฤติปฏิบตัิ
ดีขึน้ และยงัส่งผลให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคญัของการเป็นคนไทย ด าเนินชีวิตตามวิถี
พระพทุธศาสนา มีการเข้าวดั ท าบญุร่วมกบัผู้ปกครองมากขึน้ 

 ตอนที่  7  การประเมินโครงการเทวสงัฆารามตามรอย วิถีพทุธ วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 1 
(วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชปูถมัภ์ พบว่า  ภาพรวมด้านประสิทธิผล (Effectiveness) มีคา่
อยูใ่นระดบัมาก โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ ได้แก่ นกัเรียนปฏิบตัิตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดลุและ



พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนกัเรียนสามารถวิเคราะห์หลกัการและแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามล าดบั 
 ผู้บริหาร ครู และนกัเรียนมีความเห็นว่า ภาพรวมด้านประสิทธิผล (Effectiveness) อยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนผู้ปกครองนกัเรียนมีความเห็นว่า ภาพรวมด้านประสิทธิผล (Effectiveness) อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ  
 ข้อเสนอแนะ 
 สรุปข้อเสนอแนะกลุ่มเปา้หมายท่ีมีตอ่ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) พบว่า ผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสียมีความเห็นวา่จากการเข้าร่วมโครงการครัง้นี ้นกัเรียนสามารถปฏิบตัิตนและด าเนินชีวิต
ได้อยา่งสมดลุและพร้อมรับตอ่การเปล่ียนแปลงในด้านตา่งๆ ท่ีสอดคล้องกบัการด าเนินชีวิตตามวิถี
พระพุทธศาสนา นกัเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมท่ีสอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มมากขึน้ อีกทัง้นักเรียนยังสามารถวิเคราะห์หลักการและแนวทางการด าเนินชีวิตตาม
พระพทุธศาสนาท่ีสอดคล้องตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เพิ่มมากขึน้ สามารถอธิบาย
และยกตวัอย่างประกอบได้ รวมถึงมีความใฝ่เรียนมากขึน้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างความตระหนกั
และกระตุ้ นพัฒนาการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักเรียนได้เป็นอย่างดี จึงควรจัด
โครงการนีใ้ห้กับนักเรียน หรือปรับเปล่ียนกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมของชุมชนท้องถ่ิน  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์อยา่งสงูสดุกบันกัเรียนและชมุชนท้องถ่ินได้เข้ามามีสว่นร่วมมากยิ่งขึน้ 
 ผลการสัมภาษณ์การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย 
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
 สรุปประเด็นสมัภาษณ์ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) พบว่า หลงัเสร็จสิน้โครงการ
ช่วยให้โรงเรียนมีการประชาสมัพันธ์โครงการให้แก่บุคคลภายนอกได้รับรู้และอยากเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึน้ ท าให้นกัเรียนเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจดัขึน้ตาม
โครงการ นอกจากนีน้กัเรียนยงัสามารถอธิบายการด าเนินชีวิตตามวิถีพระพทุธศาสนา การน้อมน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัให้กบัคนใกล้ตวัได้ นกัเรียนยงั
สามารถวิเคราะห์หลักการและแนวทางการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และช่วยให้นักเรียนมี
คณุธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึน้ด้วย 
 ตอนที่  8  การประเมินโครงการเทวสงัฆารามตามรอย วิถีพทุธ วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 
1 (วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชปูถมัภ์ พบว่า ภาพรวมด้านความยัง่ยืน (Sustainability) มีค่า
อยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ นักเรียนตระหนกัและน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสม ่าเสมอ  นักเรียนมีนิสัยประหยัด        



อดออมและใช้เงินออมให้เกิดประโยชน์อยู่เสมอ และนกัเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งสม ่าเสมอ ตามล าดบั 
 ผู้ บริหาร ครู และผู้ ปกครองนักเรียนมีความเห็นว่า  ภาพรวมด้านความยั่งยืน 
(Sustainability) มีค่าอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนมีความเห็นว่า ภาพรวมด้านความยั่งยืน 
(Sustainability) มีคา่อยู่ในระดบัมาก โดยในระยะท่ี 1 ภาพรวมมีคา่อยู่ในระดบัมาก ในระยะท่ี 2 
ภาพรวมมีคา่อยูใ่นระดบัมากเชน่กนั 
 ข้อเสนอแนะ 
 กลุม่เปา้หมายมีข้อเสนอแนะตอ่ด้านความยัง่ยืน (Sustainability) พบว่า นกัเรียนมีความ
ตระหนกัและน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่าง
สม ่าเสมอโดยท่ีไมต้่องบอกทกุครัง้ สามารถปฏิบตัิได้เอง นกัเรียนมีนิสยัประหยดัอดออมและใช้เงิน
ออมให้เกิดประโยชน์อยู่เสมอ อีกทัง้นกัเรียนยงัมีคณุธรรมจริยธรรมท่ีแสดงออกได้เหมาะสมตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เสมอ และเห็นควรเพิ่มกิจกรรมเพ่ือให้การปฏิบตัิตนตามวิถี
พระพุทธศาสนาของนักเรียนท่ีมีความยั่งยืนและสม ่าเสมอ เช่น การเป็นจิตอาสา การเรียนรู้วิถี
พระพทุธศาสนาจากแหลง่เรียนชมุชนท้องถ่ินอยู่เป็นประจ า หรือการไปทศันศกึษาสถานท่ีท่ีจดัการ
เรียนรู้และมีแนวปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกบัการด าเนินชีวิตตามหลกัพระพทุธศาสนาและสอดคล้องกับ
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 ผลการสัมภาษณ์การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย 
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
 สรุปประเด็นสัมภาษณ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability) พบว่า โครงการนีช้่วยให้
นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินชีวิตตามหลกัพระพุทธศาสนาและสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างสม ่าเสมอ นกัเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์กับโรงเรียนและวดั
เป็นประจ า นกัเรียนมีจิตอาสาและชอบท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์มากขึน้ การแสดงออกและ
การประพฤตปิฏิบตัตินลกัษณะนีมี้สว่นชว่ยให้นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีติดตวัไปได้ยาวนานขึน้ 

 ตอนที่  9  การประเมินโครงการเทวสงัฆารามตามรอย วิถีพทุธ วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 1 
(วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชปูถมัภ์ พบวา่ ภาพรวมด้านการถ่ายโอน (Transportability) มีคา่
อยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ ได้แก่ นกัเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อบุคคลอ่ืนได้ นักเรียนสามารถถ่ายทอดการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัต่อบุคคลอ่ืนได้ และโรงเรียนมีการ



ประสมัพนัธ์การจดักิจกรรมตามโครงการเทวสงัฆารามตามรอย วิถีพทุธ วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 1 
(วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชปูถมัภ์ 
 ผู้ บริหาร ครู และผู้ ปกครองนักเรียน  มีความเห็นว่า ภาพรวมด้านการถ่ายโอน 
(Transportability) มีค่าอยู่ในระดบัมาก ส่วนนกัเรียน มีความเห็นว่า ภาพรวมด้านการถ่ายโอน 
(Transportability) มีคา่อยู่ในระดบัมาก โดยในระยะท่ี 1 มีความเห็นว่าภาพรวมมีคา่อยู่ในระดบั
มาก และในระยะท่ี 2 มีความเห็นวา่ภาพรวมมีคา่อยูใ่นระดบัมากเชน่กนั 
 ข้อเสนอแนะ 
 สรุปข้อเสนอแนะกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อด้านการถ่ายโอน (Transportability) พบว่า 
นกัเรียนสามารถท่ีจะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอ่คนใกล้
ตวัได้ เชน่ เพ่ือน น้อง และผู้ปกครอง เป็นต้น นกัเรียนสามารถถ่ายทอดการน้อมน าการด าเนินชีวิต
ตามวิถีพระพุทธศาสนาท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใ น
ชีวิตประจ าวนัต่อบุคคลอ่ืนได้ ทัง้นีค้วรเพิ่มกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักเรียนในโรงเรียน
โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน หรือจัดโครงการในลักษณะเดียวกัน หรือมีบริบทท่ีใกล้เคียงกับ
โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชูปถัมภ์ การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถ่ิน  
การจดักิจกรรมร่วมกบัผู้ปกครองเป็นประจ าทกุเดือน เป็นต้น 
 ผลการสัมภาษณ์การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย 
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
 ด้านการถ่ายโอน (Transportability) พบว่า นกัเรียนมีการประชาสมัพนัธ์โครงการให้กบั
ผู้ปกครอง และชมุชนใกล้เคียงได้รับทราบ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานใน
โครงการนี ้ซึ่งการประชาสมัพนัธ์จะช่วยสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกบัชมุชนท้องถ่ินได้
เป็นอย่างดี และจากการเข้าร่วมโครงการของนกัเรียนนัน้ยงัสามารถอธิบายและช่วยเหลือเพ่ือนๆ   
ในกลุม่ระหวา่งท ากิจกรรมได้ สามารถถ่ายทอดการท ากิจกรรมได้มากขึน้ นอกจากนีแ้ล้วในปัจจบุนั
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท าให้นกัเรียนหา่งไกลพระพทุธศาสนามากขึน้ จงึควรมีการปรับปรุงโครงการให้
มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์แล้วความก้าวหน้าเพ่ือให้นกัเรียนมีแนวทางในการน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวนัได้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุ 

 ตอนที่   10  การประเมินความพึงพอใจ (Satisfaction) ต่อโครงการเทวสังฆาราม       
ตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชูปถมัภ์ พบว่า 
ภาพรวมการประเมินความพึงพอใจ (Satisfaction) มีคา่อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สงูสดุ ได้แก่ ทา่นมีความพงึพอใจในกิจกรรมตา่งๆ ของโครงการเทวสงัฆารามตามรอย วิ ถีพทุธ วิถี
ไทย โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชปูถมัภ์มากน้อยเพียงใด ท่านสามารถน า



แบบอย่างของคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ และทา่นประทบัใจกิจกรรมตา่งๆ ของโครงการ ตามล าดบั 
 ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นว่า 
ภาพรวมการประเมินความพงึพอใจ (Satisfaction) มีคา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทกุกลุม่ 

ข้อเสนอแนะ 
สรุปข้อเสนอแนะกลุ่มเปา้หมายท่ีมีความพึงพอใจ (Satisfaction) ตอ่โครงการเทวสงัฆา

รามตามรอย วิถีพทุธ วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชปูถมัภ์ พบวา่  
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเทวสงัฆารามตามรอย วิถีพุทธ 
วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชูปถมัภ์อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เพราะ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้นกัเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาและสอดคล้อง
กบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้โครงการนี ้
ช่วยท าให้นักเรียน ผู้ ปกครอง และชุมชนท้องถ่ินได้มีโอกาสเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน อันเป็นการ          
สานสมัพนัธ์อนัดีระหว่างนกัเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถ่ินมากยิ่งขึน้ นอกจากนีโ้รงเรียนควร
น าเสนอโรงเรียนตวัอยา่งด้านคณุธรรมจริยธรรมและการน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเผยแพร่ให้กบัชมุชนท้องถ่ินได้รับทราบ และร่วมศกึษาเรียนรู้ไปพร้อมกบันกัเรียนด้วย ผู้ปกครอง
มีความภาคภูมิใจในตวันกัเรียนเป็นอย่างยิ่งและเห็นว่าโครงนีจ้ะส่งผลดีภาพลกัษณ์ของโรงเรียน 
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยสว่นใหญ่มีความเห็นวา่ควรสนบัสนนุให้จดัโครงการนีต้อ่ไป 

ผลการสัมภาษณ์การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย 
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

สรุปประเด็นการสมัภาษณ์ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) ตอ่โครงการเทวสงัฆาราม
ตามรอย วิถีพทุธ วิถีไทย โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสงัฆาราม) ในพระสงัฆราชปูถมัภ์ โดยรวมแล้ว
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุกลุ่ม เป็นโครงการท่ีมีความพร้อมทัง้เร่ืองของงบประมาณ 
บคุลากร และความร่วมมือกับชุมชนท้องถ่ิน อีกทัง้โครงการยงัมีแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน และ
สามารถปฏิบตัไิด้จริง โครงการนีจ้ะชว่ยให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และเกิดประโยชน์
กบันกัเรียนมากท่ีสดุ ทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมให้ผู้ นกัเรียนเกิดความตระหนกัและด าเนินชีวิตตามวิถี
พระพุทธศาสนาท่ีสอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา พร้อมท่ีจะท า
ความดีได้ด้วยตนเอง โดยสว่นใหญ่มีความเห็นวา่ควรสนบัสนนุให้จดัโครงการนี ้

 
 



ข้อเสนอแนะโดยภาพรวมของโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย 
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสูก่ารปรับปรุงและพฒันาโครงการให้บรรลวุตัถปุระสงค์มากยิ่งขึน้   
1. การจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการ ต้องค านึงถึงตวันักเรียนเป็นส าคญัโดยวิธีด าเนิน

กิจกรรมต้องมีความเหมาะสม และสามารถดงึดดูความสนใจของนกัเรียนให้อยากเข้าร่วมกิจกรรม
ตา่งในโครงการให้มากท่ีสดุ ปรับกิจกรรมให้มีทนัสมยัแตย่งัคงรักษาความเป็นวิถีพทุธ 

2. ควรเป็นโครงการท่ีท าตอ่เน่ืองทุกปีและอาจเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆ ได้ เพ่ือให้ตรงกบัความ
ต้องการของชชุมชนท้องถ่ินและความต้องการของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

3. วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบการจดักิจกรรมและส่ือตา่งๆ ควรเป็นส่ือท่ีน่าสนใจ มีความ
ทนัสมยัสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย และต้องค านึงถึงความ
ประหยดั มีความเหมาะสมกบับริบทของนกัเรียน และต้องเพียงพอตอ่ความต้องการของทัง้นกัเรียน
และผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

4. ผู้บริหารควรมีการพฒันาบคุลากรอยูเ่สมอ โดยมีการสง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากร  
ให้ด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธ วิถีไทยท่ีสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็น
แบบอย่างให้กับนกัเรียนได้ อีกทัง้ควรจดัอบรมให้กับบุคลากรเป็นระยะๆ เพ่ือความเช่ียวชาญใน
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้นกัเรียนได้อยา่งถกูต้อง ชดัเจน 

5. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการในรายวิชาตา่งๆ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน เช่น วดัหลายๆแห่ง 
พิพิธภณัฑ์ กลุม่วิสาหกิจชมุชน เป็นต้น ซึง่จะชว่ยให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรง 


