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การประเมิ น โครงการเทวสัง ฆารามตามรอย วิ ถี พุท ธ วิ ถี ไ ทย โรงเรี ย นเทศบาล 1
(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเทวสังฆาราม
ตามรอย วิ ถีพุท ธ วิถีไ ทย โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัด เทวสัง ฆาราม) ในพระสัง ฆราชูป ถัม ภ์
โดยประยุกต์ใช้ รูปแบบการประเมิน CIPIEST Model ได้ แก่ การประเมินด้ านบริ บทที่เกี่ยวข้ อง
กับการดาเนินโครงการ (Context) การประเมินด้ านปั จจัยนาเข้ าที่ใช้ ในการดาเนินโครงการ (Input)
การประเมินด้ านกระบวนการที่ดาเนินโครงการ (Process) การประเมินด้ านผลกระทบที่เกิดจาก
โครงการ (Impact) การประเมิ น ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลที่ นัก เรี ย นได้ รั บ จากการเข้ า ร่ ว มโครงการ
(Effectiveness) การประเมิ น ด้ า นความยั่ง ยื น ของประโยชน์ ที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น โครงการ
(Sustainability) และการประเมินด้ านการถ่ายโอนสิ่งที่ได้ รับจากโครงการแล้ ว นาไปประยุกต์ใช้
และเผยแพร่ได้ อย่างถูกต้ อง (Transportability) รวมทังการประเมิ
้
นความพึงพอใจ (Satisfaction)
ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับโครงการในครัง้ นี ้ กลุ่มเป้าหมายมีจานวนทังสิ
้ ้น 270 คน ประกอบด้ วย
ผู้บริ หาร จานวน 2 คน ครู จานวน 37 คน กรรมการสถานศึกษา จานวน 15 คน นักเรี ยน จานวน
108 คน และผู้ปกครองนักเรี ยน จานวน 108 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมิน โครงการ ได้ แก่ แบบ
ประเมินโครงการที่มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) จานวน 5 ฉบับ
ได้ แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินสาหรับผู้บริ หาร จานวน 8 ด้ าน ฉบับที่ 2 แบบประเมินสาหรับครู
จานวน 8 ด้ าน ฉบับที่ 3 แบบประเมินสาหรับนักเรี ยน จานวน 5 ด้ าน ฉบับที่ 4 แบบประเมินสาหรับ
กรรมการสถานศึกษา จานวน 4 ด้ าน ฉบับที่ 5 แบบประเมินสาหรับผู้ปกครองนัก เรี ยน จานวน 5
ด้ าน และฉบับที่ 6 แบบสัมภาษณ์โครงการ สาหรับผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรี ยน และ
ผู้ปกครองนักเรี ยน ผู้ประเมินดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลก่อนเริ่ มดาเนินโครงการ ระหว่างดาเนิน
โครงการ และหลังดาเนิน โครงการแล้ วเสร็ จ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรูป SPSS for windows และวิเคราะห์เนื ้อหา
(Content analysis) โดยนาเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ และผลการประเมินสรุปได้ ดังนี ้
ตอนที่ 1 สถานภาพกลุม่ เป้าหมายการประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพทุ ธ
วิถีไทย โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ แก่ ผู้บริ หารจานวน 2 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.74 ครู จานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.70 กรรมการสถานศึกษาจานวน 15 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 5.56 นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 – 6 จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40 และ
ผู้ปกครองนักเรี ยน จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40
ตอนที่ 2 ภาพรวมการประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพทุ ธ วิถีไทย โรงเรี ยน
เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ผลการประเมิน พบว่า ภาพรวมระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.47, S.D. = .14) โดยด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้ แก่ ด้ านผลกระทบ
(Impact) (̅ = 4.54, S.D. = .38) ด้ านปั จจัยนาเข้ า (Input) (̅ = 4.53, S.D. = .34) และด้ าน
กระบวนการ (Process) (̅ = 4.52, S.D. = .30) ตามลาดับ ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจ
(Satisfaction) ในภาพรวมพบว่า ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (̅ = 4.65, S.D. = .19)
ตอนที่ 3 การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพทุ ธ วิถีไทย โรงเรี ยนเทศบาล 1
(วัดเทวสัง ฆาราม) ในพระสัง ฆราชูปถัม ภ์ ด้ านบริ บท (Context) พบว่า ภาพรวมด้ านบริ บท
(Context) มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้ แก่ โครงการมีการกาหนด
วัตถุประสงค์ให้ สอดคล้ องตามนโยบายการน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน
ในสถานศึกษา วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถปฏิ บัติไ ด้ จ ริ ง และโครงการมี การกาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้ องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตามลาดับ
ผู้บริหารมีความเห็นว่า ภาพรวมด้ านบริ บท (Context) อยู่ในระดับมากที่สดุ ครู มีความเห็น
ว่า ภาพรวมด้ านบริ บท (Context) อยู่ในระดับมาก และกรรมการสถานศึกษามี ความเห็นว่า
ภาพรวมด้ านบริบท (Context) อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ข้ อเสนอแนะ
สรุ ปข้ อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อด้ านบริ บท (Context) พบว่า การประเมิน
โครงการ เทวสังฆารามตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระ
สัง ฆราชูปถัม ภ์ นัน้ โครงการมี การกาหนดวัตถุประสงค์ การประเมินที่ชัดเจน มีบริ บทแวดล้ อม
ที่เหมาะสม อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับความต้ องการปั จจุบนั ของโรงเรี ยน ส่วนข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม

ได้ แก่ ควรมีความร่วมมือในการจัดโครงการร่วมกันระดับจังหวัดเพื่อให้ โรงเรี ยนมีความโดดเด่นและ
เป็ นเอกลักษณ์ที่ชดั เจน
ผลการสัมภาษณ์ การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิ ถีพุทธ วิถีไทย
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ด้านบริบท (Context) โครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพทุ ธ
วิถีไทย โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พบว่า โครงการมีการกาหนด
วัตถุประสงค์ให้ สอดคล้ องตามนโยบายการน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน
ในสถานศึกษาที่ชดั เจน ทังในส่
้ วนของมาตรฐานและตัวชี ้วัด และมีความสอดคล้ องกับนโยบายกรม
ส่ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น กระทรวงมหาดไทย สอดคล้ อ งกับแผนยุท ธศาสตร์ ของโรงเรี ย น
สอดคล้ อ งกับนโยบายของเทศบาลเมื อ งกาจนบุรี และยัง ตรงตามความต้ อ งการปั จ จุบัน ของ
โรงเรี ยน และชุมชนท้ องถิ่นอีกด้ วย
ตอนที่ 4 การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพทุ ธ วิถีไทย โรงเรี ยนเทศบาล
1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พบว่า ภาพรวมด้ านปั จจัยนาเข้ า (Input) มีคา่ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยข้ อที่ มี ค่าเฉลี่ ยสูง สุด ได้ แก่ บุคลากรที่รับผิดชอบในการดาเนินโครงการ
มีจานวนเพียงพอ บุคลากรมีความรอบรู้ ตามหลักพระพุทธศาสนาและเข้ าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการมีเพียงพอ ตามลาดับ
ผู้บ ริ ห ารมี ค วามเห็ นว่า ภาพรวมด้ านปั จ จัยน าเข้ า (Input) อยู่ใ นระดับ มากที่ สุด ครู มี
ความเห็นต่อด้ านปั จจัยนาเข้ า (Input) อยู่ในระดับมาก และกรรมการสถานศึกษามีความเห็นว่า
ภาพรวมด้ านปัจจัยนาเข้ า (Input) อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ข้ อเสนอแนะ
สรุ ปข้ อเสนอแนะกลุ่ม เป้าหมายที่ มี ต่อด้ านปั จ จัยนาเข้ า (Input) พบว่า บุคลากรที่
รับผิดชอบโครงการมีจานวนเพียงพอ มีความรอบรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาและเข้ าใจหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีงบประมาณเพียงพอ และควรสนับสนุนให้ ครู หรื อผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ต่างๆ เข้ าศึกษาดูงานจากโรงเรี ยนต้ นแบบ หรื อโรงเรี ยนที่มีบริ บทคล้ ายคลึงกันเพื่อพัฒนาทักษะครู
ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมีประสิทธิ ภาพ เนื่องจากบางกิจกรรมยังมีข้อบกพร่ องบ้ าง
เช่น ใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมนานกว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งอาจทาให้ บคุ ลากรเตรี ยมความพร้ อมไม่ดี
เท่าที่ควรนัก นอกจากนี ค้ วรมีการเผยแพร่ ผลการดาเนินโครงการต่อชุมชนท้ องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ โครงการของโรงเรี ยนเป็ นที่ร้ ูจกั และยังจะได้ รับความร่ วมมือและ
งบประมาณสนับสนุนจากชุมชนท้ องถิ่นเพิ่มมากขึ ้นด้ วย

ผลการสั มภาษณ์ การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิ ถีพุทธ วิถีไทย
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สรุปประเด็นสัมภาษณ์ด้านปัจจัยนาเข้ า (Input) โครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพทุ ธ
วิถีไ ทย โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสัง ฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัม ภ์ ด้ านปั จจัยนาเข้ า พบว่า
บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ จดั กิจกรรมต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ มีความเพียงพอและ
เหมาะสม ส่วนในด้ านบุคลลากรและนักเรี ยนให้ ความร่วมมือในการจัดเตรี ยมการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการและมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมเป็ นอย่างดี
ตอนที่ 5 การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพทุ ธ วิถีไทย โรงเรี ยนเทศบาล
1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พบว่า ภาพรวมด้ านกระบวนการ (Process) มีคา่ อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ โดยข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้ แก่ การดาเนินโครงการเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิกิจกรรม
ครบทุกกิจกรรมและเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด มีแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมทางวิชาการ
ที่สง่ เสริมการบูรณาการการเรี ยนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ จริ ง และมีการประเมิน นิเทศ ติดตามและควบคุมการดาเนินงานตาม
แผนการดาเนินกิจกรรม ตามลาดับ
ผู้บริ หาร ครู และนักเรี ยนมี ความเห็นว่า ภาพรวมด้ านกระบวนการ (Process) อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ ทุกกลุม่
ข้ อเสนอแนะ
สรุปข้ อเสนอแนะกลุ่มเป้าหมายที่มีตอ่ ด้ านกระบวนการ (Process) พบว่า มีการดาเนิน
โครงการเป็ นไปตามแผนปฏิ บตั ิกิจกรรมครบทุกกิ จกรรมที่ กาหนด และมีการขยายเวลาดาเนิน
กิจกรรมเพียงเล็กน้ อย อีกทังยั
้ งมีแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริ มการบูรณาการ
การเรี ย นรู้ ตามหลัก พระพุท ธศาสนาและหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ น าไปสู่ก ารจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ จริ งอย่างสม่าเสมอ และติดตามและควบคุมการดาเนินกิจรรมตามโครงการ
อย่างเป็ นระบบ
ผลการสัมภาษณ์ การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิ ถีพุทธ วิถีไทย
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สรุปประเด็นสัมภาษณ์ด้านกระบวนการ (Process) โครงการประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆ
ที่มีกระบวนการจัดกิจกรรมเป็ นตัวขับเคลื่อนสาคัญเพื่อให้ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนัน้
กระบวนการในการจัดกิจกรรมจึง ถือเป็ นสิ่งสาคัญที่ต้องมีการวางแผนที่ดีและเป็ นระบบก่อนการ
ดาเนิน การ และด าเนิน การตามแผน รวมถึ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ปรั บ ปรุ ง ตรวจสอบ

ติดตามกิจรรมต่างๆ ตลอดโครงการ ซึ่งโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพทุ ธ วิถีไทย โรงเรี ยนนี ้
ได้ มี ก ารสอบถาม ประเมิ น ผลงาน และติ ด ตามการด าเนิ น กิ จ กรรมตลอดกระบวนการอย่า ง
เหมาะสม
ตอนที่ 6 การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพทุ ธ วิถีไทย โรงเรี ยนเทศบาล
1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พบว่า ภาพรวมด้ านผลกระทบ (Impact) มีคา่ อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ โดยข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้ แก่ บุคลากรให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมกิจกรรมเป็ น
อย่างดี บุคลากรใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ
พระพุทธศาสนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ ้น และนักเรี ยนให้ ความสาคัญและ
ให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมกิจกรรม
ผู้บริ หาร กรรมการสถานศึกษา และครู มีความเห็นว่า ภาพรวมด้ านผลกระทบ (Impact)
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนนักเรี ยนมีความเห็นว่า ภาพรวมด้ านผลกระทบ (Impact) อยู่ในระดับ
มาก และผู้ปกครองนักเรี ยนมีความเห็นว่า ภาพรวมด้ านผลกระทบ (Impact) อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ข้ อเสนอแนะ
สรุปข้ อเสนอแนะกลุม่ เป้าหมายที่มีตอ่ ด้ านผลกระทบ (Impact) พบว่า หลังโครงการเสร็ จ
สิน้ ลงส่ง ผลให้ นัก เรี ย นมี ความรู้ ความเข้ า ใจพระพุท ธศาสนาตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพิ่มมากขึ ้น ทังการแสดงออก
้
คุณธรรมจริ ยธรรม ระเบียบวินัย และการประพฤติปฏิบตั ิ
เป็ นต้ น และยังส่งผลให้ นกั เรี ยนเห็นความสาคัญและให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่ วมกิจกรรมเพิ่ม
มากขึ ้น สนใจที่จะทากิจกรรมร่ วมกับศูนย์บารุ งพระพุทธศาสนาทังในโรงเรี
้
ยน และชุมชนท้ องถิ่น
ใกล้ เคียง จึงควรสนับสนุนให้ ดาเนินโครงการนี ้ต่อไปในอนาคต
ผลการสัมภาษณ์ การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิ ถีพุทธ วิถีไทย
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สรุ ปประเด็นสัมภาษณ์ด้านผลกระทบ (Impact) พบว่า หลังโครงการเสร็ จสิน้ ลง และ
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรี ยน และครู ชื่นชมนักเรี ยนในเรื่ องของการแสดงออก การมี
คุณธรรมจริยธรรม การไหว้ ที่สวยงาม พูดไพเราะขึ ้น มีระเบียบวินยั มากขึ ้น และการประพฤติปฏิบตั ิ
ดีขึน้ และยัง ส่งผลให้ นักเรี ยนได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการเป็ นคนไทย ดาเนินชีวิตตามวิถี
พระพุทธศาสนา มีการเข้ าวัด ทาบุญร่วมกับผู้ปกครองมากขึ ้น
ตอนที่ 7 การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพทุ ธ วิถีไทย โรงเรี ยนเทศบาล 1
(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พบว่า ภาพรวมด้ านประสิทธิผล (Effectiveness) มีคา่
อยูใ่ นระดับมาก โดยข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้ แก่ นักเรี ยนปฏิบตั ิตนให้ ดาเนินชีวิตได้ อย่างสมดุลและ

พร้ อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ นักเรี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนักเรี ยนสามารถวิเคราะห์หลักการและแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามลาดับ
ผู้บริ หาร ครู และนักเรี ยนมีความเห็นว่า ภาพรวมด้ านประสิทธิผล (Effectiveness) อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนผู้ปกครองนักเรี ยนมีความเห็นว่า ภาพรวมด้ านประสิทธิผล (Effectiveness) อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ
ข้ อเสนอแนะ
สรุปข้ อเสนอแนะกลุ่มเป้าหมายที่มีตอ่ ด้ านประสิทธิผล (Effectiveness) พบว่า ผู้มีส่วน
ได้ สว่ นเสียมีความเห็นว่าจากการเข้ าร่วมโครงการครัง้ นี ้ นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิตนและดาเนินชีวิต
ได้ อย่างสมดุลและพร้ อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ ที่สอดคล้ องกับการดาเนินชีวิตตามวิถี
พระพุทธศาสนา นักเรี ยนมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมที่สอดคล้ องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่ ม มากขึ น้ อี ก ทัง้ นัก เรี ย นยัง สามารถวิ เ คราะห์ ห ลัก การและแนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต ตาม
พระพุทธศาสนาที่สอดคล้ องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ เพิ่มมากขึ ้น สามารถอธิบาย
และยกตัวอย่างประกอบได้ รวมถึงมีความใฝ่ เรี ยนมากขึ ้น ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นการสร้ างความตระหนัก
และกระตุ้น พัฒ นาการการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จ ริ ง ของนัก เรี ย นได้ เป็ น อย่า งดี จึ ง ควรจัด
โครงการนี ใ้ ห้ กับนักเรี ยน หรื อปรั บเปลี่ ยนกิ จ กรรมให้ สอดคล้ องกับกิ จ กรรมของชุม ชนท้ องถิ่ น
เพื่อให้ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับนักเรี ยนและชุมชนท้ องถิ่นได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมมากยิ่งขึ ้น
ผลการสัมภาษณ์ การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิ ถีพุทธ วิถีไทย
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สรุ ปประเด็นสัมภาษณ์ ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) พบว่า หลังเสร็ จสิน้ โครงการ
ช่วยให้ โรงเรี ยนมีการประชาสัมพันธ์ โครงการให้ แก่บุคคลภายนอกได้ รับรู้ และอยากเข้ ามามีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ ้น ทาให้ นกั เรี ยนเชิญชวนผู้ปกครองเข้ าร่ วมกิจกรรมที่จดั ขึน้ ตาม
โครงการ นอกจากนี ้นักเรี ยนยังสามารถอธิบายการดาเนินชีวิตตามวิถีพระพุทธศาสนา การน้ อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันให้ กบั คนใกล้ ตวั ได้ นักเรี ยนยัง
สามารถวิเคราะห์หลักการและแนวทางการดาเนินชีวิตได้ อย่างเหมาะสม และช่วยให้ นักเรี ยนมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ ้นด้ วย
ตอนที่ 8 การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพทุ ธ วิถีไทย โรงเรี ยนเทศบาล
1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พบว่า ภาพรวมด้ านความยัง่ ยืน (Sustainability) มีค่า
อยู่ในระดับมาก โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้ แก่ นักเรี ยนตระหนักและน้ อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่างสม่าเสมอ นักเรี ยนมีนิสัยประหยัด

อดออมและใช้ เงินออมให้ เกิดประโยชน์อยู่เสมอ และนักเรี ยนมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่าเสมอ ตามลาดับ
ผู้บ ริ ห าร ครู และผู้ป กครองนัก เรี ย นมี ค วามเห็ น ว่ า ภาพรวมด้ า นความยั่ง ยื น
(Sustainability) มี ค่า อยู่ใ นระดับ มาก ส่ ว นนัก เรี ย นมี ค วามเห็ น ว่ า ภาพรวมด้ า นความยั่ง ยื น
(Sustainability) มีคา่ อยู่ในระดับมาก โดยในระยะที่ 1 ภาพรวมมีคา่ อยู่ในระดับมาก ในระยะที่ 2
ภาพรวมมีคา่ อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
ข้ อเสนอแนะ
กลุม่ เป้าหมายมีข้อเสนอแนะต่อด้ านความยัง่ ยืน (Sustainability) พบว่า นักเรี ยนมีความ
ตระหนักและน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่าง
สม่าเสมอโดยที่ไม่ต้องบอกทุกครัง้ สามารถปฏิบตั ิได้ เอง นักเรี ยนมีนิสยั ประหยัดอดออมและใช้ เงิน
ออมให้ เกิดประโยชน์อยู่เสมอ อีกทังนั
้ กเรี ยนยังมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมที่แสดงออกได้ เหมาะสมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เสมอ และเห็นควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อให้ การปฏิบตั ิตนตามวิถี
พระพุทธศาสนาของนักเรี ยนที่มีความยั่งยืนและสม่าเสมอ เช่น การเป็ นจิตอาสา การเรี ยนรู้ วิถี
พระพุทธศาสนาจากแหล่งเรี ยนชุมชนท้ องถิ่นอยู่เป็ นประจา หรื อการไปทัศนศึกษาสถานที่ที่จดั การ
เรี ยนรู้ และมีแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับการดาเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาและสอดคล้ องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้ น
ผลการสัมภาษณ์ การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิ ถีพุทธ วิถีไทย
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สรุ ป ประเด็น สัม ภาษณ์ ด้านความยั่ง ยื น (Sustainability) พบว่า โครงการนี ช้ ่วยให้
นักเรี ยนตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินชีวิต ตามหลักพระพุทธศาสนาและสอดคล้ องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ อย่างสม่าเสมอ นักเรี ยนได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กับโรงเรี ยนและวัด
เป็ นประจา นักเรี ยนมีจิตอาสาและชอบทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ มากขึ ้น การแสดงออกและ
การประพฤติปฏิบตั ติ นลักษณะนี ้มีสว่ นช่วยให้ นกั เรี ยนมีพฤติกรรมที่ดีติดตัวไปได้ ยาวนานขึ ้น
ตอนที่ 9 การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพทุ ธ วิถีไทย โรงเรี ยนเทศบาล 1
(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พบว่า ภาพรวมด้ านการถ่ายโอน (Transportability) มีคา่
อยู่ในระดับมาก โดยข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้ แก่ นักเรี ยนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้ าใจตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อบุคคลอื่นได้ นักเรี ยนสามารถถ่ายทอดการน้ อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันต่อบุคคลอื่นได้ และโรงเรี ยนมีการ

ประสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพทุ ธ วิถีไทย โรงเรี ยนเทศบาล 1
(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ผู้บ ริ ห าร ครู และผู้ป กครองนัก เรี ย น มี ค วามเห็ น ว่า ภาพรวมด้ า นการถ่ า ยโอน
(Transportability) มีค่าอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรี ยน มีความเห็นว่า ภาพรวมด้ านการถ่ายโอน
(Transportability) มีคา่ อยู่ในระดับมาก โดยในระยะที่ 1 มีความเห็นว่าภาพรวมมีคา่ อยู่ในระดับ
มาก และในระยะที่ 2 มีความเห็นว่าภาพรวมมีคา่ อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
ข้ อเสนอแนะ
สรุ ปข้ อเสนอแนะกลุ่ม เป้าหมายที่ มี ต่อด้ า นการถ่า ยโอน (Transportability) พบว่า
นักเรี ยนสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้ าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อคนใกล้
ตัวได้ เช่น เพื่อน น้ อง และผู้ปกครอง เป็ นต้ น นักเรี ยนสามารถถ่ายทอดการน้ อมนาการดาเนินชีวิต
ตามวิ ถี พ ระพุท ธศาสนาที่ ส อดคล้ อ งกับ หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันต่อบุคคลอื่นได้ ทังนี
้ ้ควรเพิ่มกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กับ นักเรี ยนในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนที่จัดการเรี ยนการสอน หรื อจัดโครงการในลักษณะเดียวกัน หรื อมีบริ บทที่ ใกล้ เคียงกับ
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การถ่ายทอดความรู้ส่ชู ุมชนท้ องถิ่น
การจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองเป็ นประจาทุกเดือน เป็ นต้ น
ผลการสัมภาษณ์ การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิ ถีพุทธ วิถีไทย
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ด้ านการถ่ายโอน (Transportability) พบว่า นักเรี ยนมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ กบั
ผู้ปกครอง และชุมชนใกล้ เคียงได้ รับทราบ และเชิญชวนให้ เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานใน
โครงการนี ้ ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะช่วยสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนท้ องถิ่นได้
เป็ นอย่างดี และจากการเข้ าร่ วมโครงการของนัก เรี ยนนันยั
้ งสามารถอธิบายและช่วยเหลือเพื่อนๆ
ในกลุม่ ระหว่างทากิจกรรมได้ สามารถถ่ายทอดการทากิจกรรมได้ มากขึ ้น นอกจากนี ้แล้ วในปั จจุบนั
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยทาให้ นกั เรี ยนห่างไกลพระพุทธศาสนามากขึ ้น จึงควรมีการปรับปรุงโครงการให้
มีความสอดคล้ องกับสถานการณ์แล้ วความก้ าวหน้ าเพื่อให้ นกั เรี ยนมีแนวทางในการนาไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวันได้ เกิดประโยชน์มากที่สดุ
ตอนที่ 10 การประเมินความพึงพอใจ (Satisfaction) ต่อโครงการเทวสังฆาราม
ตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พบว่า
ภาพรวมการประเมินความพึงพอใจ (Satisfaction) มีคา่ อยู่ในระดับมากที่สดุ โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้ แก่ ท่านมีความพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิ ถีพทุ ธ วิถี
ไทย โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์มากน้ อยเพียงใด ท่านสามารถนา

แบบอย่างของคุณธรรมจริ ยธรรมที่ดีและนาความรู้ ตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ และท่านประทับใจกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ตามลาดับ
ผู้บริ หาร ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรี ยน และผู้ปกครองนักเรี ยน มีความเห็นว่า
ภาพรวมการประเมินความพึงพอใจ (Satisfaction) มีคา่ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทุกกลุม่
ข้ อเสนอแนะ
สรุปข้ อเสนอแนะกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจ (Satisfaction) ต่อโครงการเทวสังฆา
รามตามรอย วิถีพทุ ธ วิถีไทย โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พบว่า
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีความพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพุทธ
วิถีไทย โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์อยู่ในระดับมากที่สดุ เพราะ
จากการเข้ าร่วมกิจกรรมทาให้ นกั เรี ยนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและสอดคล้ อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่างสม่าเสมอ อีกทังโครงการนี
้
้
ช่ว ยท าให้ นัก เรี ย น ผู้ป กครอง และชุม ชนท้ อ งถิ่ น ได้ มี โ อกาสเรี ย นรู้ ไปพร้ อมๆกัน อัน เป็ น การ
สานสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักเรี ยน ผู้ปกครอง และชุมชนท้ องถิ่นมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้โรงเรี ยนควร
นาเสนอโรงเรี ยนตัวอย่างด้ านคุณธรรมจริยธรรมและการน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเผยแพร่ให้ กบั ชุมชนท้ องถิ่นได้ รับทราบ และร่วมศึกษาเรี ยนรู้ไปพร้ อมกับนักเรี ยนด้ วย ผู้ปกครอง
มีความภาคภูมิใจในตัวนักเรี ยนเป็ นอย่างยิ่งและเห็นว่า โครงนี ้จะส่งผลดีภาพลักษณ์ของโรงเรี ยน
ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรสนับสนุนให้ จดั โครงการนี ้ต่อไป
ผลการสัมภาษณ์ การประเมินโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิ ถีพุทธ วิถีไทย
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) ต่อโครงการเทวสังฆาราม
ตามรอย วิถีพทุ ธ วิถีไทย โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยรวมแล้ ว
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ ทุกกลุ่ม เป็ นโครงการที่ มีความพร้ อมทังเรื
้ ่ องของงบประมาณ
บุคลากร และความร่วมมือกับชุมชนท้ องถิ่น อีกทังโครงการยั
้
งมีแผนการดาเนินงานที่ชดั เจน และ
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริง โครงการนี ้จะช่วยให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ ง และเกิดประโยชน์
กับนักเรี ยนมากที่สดุ ทังยั
้ งเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ ูนกั เรี ยนเกิดความตระหนักและดาเนินชีวิตตามวิถี
พระพุทธศาสนาที่สอดคล้ องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา พร้ อมที่จะทา
ความดีได้ ด้วยตนเอง โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรสนับสนุนให้ จดั โครงการนี ้

ข้ อเสนอแนะโดยภาพรวมของโครงการเทวสังฆารามตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ข้ อเสนอแนะเพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์มากยิ่งขึ ้น
1. การจัดกิจ กรรมต่างๆในโครงการ ต้ องคานึงถึงตัวนัก เรี ยนเป็ นสาคัญโดยวิธีดาเนิน
กิจกรรมต้ องมีความเหมาะสม และสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนให้ อยากเข้ าร่วมกิจกรรม
ต่างในโครงการให้ มากที่สดุ ปรับกิจกรรมให้ มีทนั สมัยแต่ยงั คงรักษาความเป็ นวิถีพทุ ธ
2. ควรเป็ นโครงการที่ทาต่อเนื่องทุกปี และอาจเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆ ได้ เพื่อให้ ตรงกับความ
ต้ องการของชุชมชนท้ องถิ่นและความต้ องการของนักเรี ยนมากที่สดุ
3. วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ประกอบการจัดกิจกรรมและสื่อต่างๆ ควรเป็ นสื่อที่น่าสนใจ มีความ
ทันสมัยสอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั สามารถทาความเข้ าใจได้ ง่าย และต้ องคานึงถึงความ
ประหยัด มีความเหมาะสมกับบริบทของนักเรี ยน และต้ องเพียงพอต่อความต้ องการของทังนั
้ กเรี ยน
และผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
4. ผู้บริหารควรมีการพัฒนาบุคลากรอยูเ่ สมอ โดยมีการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บคุ ลากร
ให้ ดาเนินชีวิตตามวิถีพุทธ วิถีไทยที่สอดคล้ องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็ น
แบบอย่างให้ กับนักเรี ยนได้ อีกทังควรจั
้
ดอบรมให้ กับบุคลากรเป็ นระยะๆ เพื่อความเชี่ยวชาญใน
ถ่ายทอดความรู้ความเข้ าใจให้ นกั เรี ยนได้ อย่างถูกต้ อง ชัดเจน
5. ผู้บริ หารควรสนับสนุนให้ มีการใช้ แหล่งเรี ยนรู้ ในท้ องถิ่นให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น
การจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาต่างๆ โดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้ในท้ องถิ่น เช่น วัดหลายๆแห่ง
พิพิธภัณฑ์ กลุม่ วิสาหกิจชุมชน เป็ นต้ น ซึง่ จะช่วยให้ นกั เรี ยนได้ รับประสบการณ์โดยตรง

