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ค าน า 
 โครงการ.......................................................................................................................... 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์....................................................................................................... 
โดยด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ  นับตั้งแต่การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ  
การก าหนดจุดพัฒนา  การวางแผน  การปฏิบัติงานตามแผน  การนิเทศติดตามผล และประเมิน
โครงการ  เพ่ือน าผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  และเป็นระบบ  
ผลการด าเนินงานช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนา................................................................................. 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร 
 ขอขอบคุณ...............................................................................( ท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า ) 
ท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ..................................................................................... 
และประเมินโครงการ...................................................................................ท าให้การด าเนินงาน
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  ซึ่งประประโยชน์คือ ................................................................ 
................................................................................................................และผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้
ในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
 
 
 
 
 
        ................................................. 
        ( .............................................. ) 
       ต าแหน่ง ................................................ 
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สารบัญ 
 

บทคัดย่อ 
บทท่ี 1 บทน า 
 ความเป็นมาของการประเมินโครงการ 
 วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 ขอบเขตของการประเมินโครงการ 
 นิยามศัพท์ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
บทท่ี 2 รายละเอียดของโครงการ และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
 งบประมาณ 
 ปัจจัยและกิจกรรมในการด าเนินโครงการ 
 รายละเอียดในการด าเนินงานโครงการ 
 ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 หลักการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
บทท่ี 3 วิธีการประเมินโครงการ 
 รูปแบบการประเมินโครงการ 
 วิธีการการประเมินโครงการ 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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สารบัญ ( ต่อ ) 
 

บทท่ี 4 ผลการประเมินโครงการ 
 ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม 

ผลการประเมินด้านปัจจัย 
ผลการประเมินด้านกระบวนการ 
ผลการประเมินด้านผลผลิต 

บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  
 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 รูปแบบการประเมิน 
 เคร่ืองมอืท่ีใช้ประเมินโครงการ 
 อภิปรายผล 

ข้อเสนอแนะ 
บรรณนุกรม 
ภาคผนวก 
โครงการ 
เคร่ืองมือมือท่ีใช้ประเมินโครงการ 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการ..................................................... 
ผู้รับผิดชอบ ................................................................. 
ระยะเวลาการประเมินโครงการ....................................................................... 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

1. เพ่ือประเมิน........................................................................... 
2. เพ่ือประเมิน…………………………………………………. 
3. เพ่ือประเมิน........................................................................... 
4. เพ่ือประเมิน........................................................................... 

 
วิธีด าเนินการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการ................................................................ด าเนินในระหว่าง............ 
.......................................โดยใช้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย.........................................จ าวนวน.... 
........คน ชื่อกลุ่มตัวอย่างแบบ...................................................จากประชากรประกอบด้วย.......... 
.............................................................จ านวน...............คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินโครงการคือ แบบประเมินโครงการและแบบน าเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ 
X  , S.D. และ t-test 
 
ผลการประเมินโครงการ 
 ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้านดังนี ้

1……………………………………………. 
2…………………………………………… 
3……………………………………………. 
4……………………………………………. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาของการประเมินโครงการ 
 
 การพัฒนา.................................................................มีความส าคัญ.................................. 
.................................................................................การพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพ........... 
...............................................ช่วยให้........................................................................................ 
 ปัจจุบันคุณภาพของ......................................................................................................... 
ในระดับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
 
 โรงเรียน................................................................ตั้งอยู่ในเขต......................................... 
มีสภาพโรงเรียน.............................................จ านวนบุคลากรในโรงเรียน................................... 
สภาพแวดล้อมในชุมชน............................................................................................................... 
สภาพปัญหาของโรงเรียน............................................................................................................. 
ความต้องการในการพัฒนาในโรงเรียน......................................................................................... 
สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา.............................................................................................................. 

ผู้รับผิดชอบ จึงได้จัดท าโครงการ......................................................................................
ขึ้นเพ่ือแก้ปัญหา/ พัฒนา .............................................................................................................. 
และได้ประเมินโครงการ.............................................................................................................. 
เพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน................................................................. 
อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดคุณภาพ.........................................อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

1. เพ่ือประเมิน....................................................................... 
2. เพ่ือประเมิน....................................................................... 
3. เพ่ือประเมิน....................................................................... 
4. เพ่ือประเมิน....................................................................... 
5. …………………………………………………………… 
6.  
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ขอบเขตของการประเมินโครงการ 
รูปแบบการประเมินโครงการ 
 รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL เป็นการประเมินวัตถุประสงค์และรายละเอียด
ต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ มีลักษณะเป็นแบบประเมินเมื่อเสร็จส้ินการ
ด าเนินงานโดยประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การประเมินสภาวะแวดล้อม ( Context Evaluation ) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการวางแผน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ 

2. การประเมินการปัจจัยเบ้ืองต้น ( Input Evaluation ) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
โครงสร้างเพื่อก าหนดรูปแบบของโครงการ 

3. การประเมินกระบวนการ ( Process Evaluation ) เป็นการตัดสินใจในด้านการ 
ประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการด าเนินการของโครงการ 

4. การประเมินผลผลิต ( Product Evaluation ) จะช่วยในการตัดสินใจเพื่อตัดสินและ 
ดูผลส าเร็จของโครงการ 

5. …………………………………………………………………………………. 
 
ระยะเวลาการประเมินโครงการ 
วันท่ี............เดือน.....................พ.ศ. ..............ถึงวันท่ี..............เดือน....................พ.ศ. ............... 
 
นิยามศัพท์ 

1. โครงการ.......................................................................หมายถึง................................ 
…………………………………………………………………………………………………. 
 2.  การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการวัดท่ีมีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยการน ารูปแบบจ าลองซิป ( CIPP Model ) ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ( context ) ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
โครงการ และการเตรียมการด าเนินโครงการ ด้านปัจจัยน า ( Input ) ประกอบด้วย บุคลากร 
วัสดุอุปกรณ ์เคร่ืองมือ เครื่องใช้และงบประมาณ  ด้านกระบวนการด าเนินงาน ( Process ) 
ประกอบด้วย การด าเนินงาน กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ การนิเทศติดตามผล และด้าน
การผลิต ( product ) หมายถึง ผลการด าเนินงานตามโครงการ และคุณภาพผู้เรียนเพื่อน าไปใช้
ในการตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ.................................................................. 
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 3.  ผลการประเมินโครงการ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการในด้านต่างๆ ดังนี้  
 3.1 ………………………………………………… 
 3.2 ………………………………………………….. 
 3.3 …………………………………………………. 
 3.4 …………………………………………………. 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลการประเมินโครงการเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 

2. ผลท่ีได้จากการประเมินโครงการเป็นความรู้ใหม่ท่ีสามารถไปใช้อ้างอิงหรือคิดค้น 
พัฒนางานใหม่ได้ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินโครงการไปใช้พัฒนางาน 
และเผยแพร่ผลการพัฒนาให้แพร่หลาย 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. รายละเอียดโครงการ 
2. แนวคิดการประเมินโครงการ 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. รายละเอียดของโครงการ……………………………  
หลักการและเหตุผลของโครงการ
................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือ.......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 

2. เพ่ือ.......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 

3. เพ่ือ.......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 

4. เพ่ือ.......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
 
เป้าหมายของโครงการ 

ด้านปริมาณ....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………… 

ด้านคุณภาพ....................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
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งบประมาณ 
 งบประมาณทางราชการ................................................................................................... 
 งบประมาณจากหน่วยงาน องค์กร บุคคลในชุมชน.......................................................... 
 
 
ปัจจัยในการด าเนินโครงการ    

วัสดุอุปกรณ์.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

เคร่ืองมือ เครื่องใช้ เครื่องอ านวยความสะดวก............................................................... 
................................................................................................................................................ 

บุคคลท่ีร่วมด าเนินโครงการ............................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

เอกสาร แหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ....................................................................... 
................................................................................................................................................ 

อาคารสถานท่ี................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
กิจกรรมในการด าเนินงานโครงการ 

กิจกรรม.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

กิจกรรม.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

กิจกรรม.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินโครงการ 

1. กิจกรรม............................................................ 
1.1 วัตถุประสงค์ 

1.1.1 เพ่ือ............................................................................. 
1.1.2 เพ่ือ............................................................................ 
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1.2 การด าเนินโครงการ 
1.2.1 .................................................................................. 
1.2.2 .................................................................................. 
1.2.3 .................................................................................. 
1.2.4 .................................................................................. 
1.2.5 .................................................................................. 

1.3 การประเมินผล 
1.3.1 .................................................................................. 
1.3.2 .................................................................................. 
1.3.3 .................................................................................. 

 
1.4 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 .................................................................................. 
1.4.2 .................................................................................. 
1.4.3 .................................................................................. 
1.4.4 .................................................................................. 

2. กิจกรรม........................................................................................ 
2.1 วัตถุประสงค์ 

2.1.1 เพ่ือ............................................................................. 
2.1.2 เพ่ือ............................................................................ 

2.2 การด าเนินโครงการ 
2.2.1 .................................................................................. 
2.2.2 .................................................................................. 
2.2.3 .................................................................................. 
2.2.4 .................................................................................. 
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ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ 
ระหว่างวันท่ี.........เดือน...............พ.ศ. ..........ถึงวันท่ี........เดือน.................พ.ศ. ............ 

 
โดยมีปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการดังนี้ 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลการด าเนินโครงการเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
การด าเนินงานตามโครงการทุกขั้นตอน 

2. ผลการด าเนินโครงการสร้างความรู้ แนวคิดการพัฒนางานให้แก่ผู้รับผิดชอบ 
โครงการและผู้ร่วมงานในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผลการด าเนินโครงการช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามจุดหมาย 
ของหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
 
2. แนวคิดการประเมินโครงการ 
        หลักการแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..................................................................................... 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การด าเนินโครงการ.......................................................................................................... 
ด าเนินงานโดยใช้ข้อมูลแนวคิดและข้อค้นพบจาผลการวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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บทที่ 3 
วิธีการประเมินโครงการ 

 
รูปแบบการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการ....................................................................................................... 
ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL ของสตัฟเฟลบีม ( D.L. Stufflebeam, 1997 ,  
P. 261-265 ) ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 หลักการ 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เป้าหมายของโครงการ 
 การเตรียมการภายในโครงการ 

 บุคลากร 
 วัสดุอุปกรณ์ 
 เครื่องมือเครื่องใช้ 
 งบประมาณ 
  

 
  การด าเนินโครงการ 

 กิจกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

 การนิเทศติตามก ากับ 
 การประเมินผล 

 
 ผลการด าเนินโครงการ 
 คุณภาพผู้เรียน 
 

ประเมินสภาวะแวดล้อม ( 
Context Evaluation ) 

ประเมินการปัจจัยเบ้ืองต้น 
( Input Evaluation ) 

ประเมินกระบวนการ ( 
Process Evaluation ) 

การประเมินผลผลิต ( 
Product Evaluation ) 
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วิธีการประเมินโครงการ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ประชากร คือ ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน  จ านวน........................คน 
ครูผู้สอน  จ านวน.........................คน 
นักเรียน  จ านวน..........................คน  
 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน  จ านวน....................คน 
ครูผู้สอน  จ านวน.........................คน สุ่มตัวอย่างจากครูผู้สอน จ านวน..................................คน 
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ........................................................................................................... 
นักเรียน  จ านวน..........................คน สุ่มตัวอย่างจากนักเรียน จ านวน..................................คน 
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ........................................................................................................... 
ผู้ปกครองนักเรียน  จ านวน..........................คน สุ่มตัวอย่างจากผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ………………………………………………… 
มีจ านวน.......................ฉบับ ดังนี้ 

1. แบบประเมินโครงการ................................................................................................. 
โดยใช้แบบประเมิน CIPP MODEL มี 4 ด้าน จ านวน................ข้อ ดังนี้ 

1.1 ด้านสภาวะแวดล้อม ( Context )  จ านวน.........ข้อ 

1.2 ด้านปัจจัย ( Input ) จ านวน...........ข้อ 

1.3 ด้านกระบวนการ ( Process ) จ านวน........ข้อ 

1.4 ด้านผลผลิต ( Product ) จ านวน...........ข้อ 
การจัดท าและการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการ 

1. แบบประเมินโครงการ......................................................................................... 
1.1 ศึกษาวิธีการประเมินโครงการ และการจัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน

โครงการแบบ CIPP MODEL 
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1.2 จัดท าแบบประเมินโครงการ...............................................................4 ด้าน ดังนี้ 
1.2.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม ( Context) เกี่ยวกับ หลักการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของโครงการ และการเตรียมการด าเนินโครงการ จ านวน..............ข้อ 
1.2.2 การประเมินปัจจัยน า ( Input) เกี่ยวกับ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เคร่ืองใช้และงบประมาณ จ านวน.................ข้อ 
1.2.3 การประเมินกระบวนการ ( Process)  เกี่ยวกับ การด าเนินงาน กิจกรรม
การด าเนินงานตามโครงการ การนิเทศติดตามผล และการประเมินผล 
จ านวน.................ข้อ 
1.2.4 การประเมินผลผลิตผลิต ( product ) เกี่ยวกับ ผลการด าเนินงานตาม 
โครงการ และคุณภาพผู้เรียนจ านวน..................ข้อ 

1.3 น าแบบประเมินโครงการ.................................................................................. 
ไปให้ผุเชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่ม
พฤติกรรมโดยใช้ IOC ผลการประเมินพบว่า.............................................. 

1.4 น าแบบประเมินโครงการไปใช้กับผู้บริหาร และครูโรงเรียน............................ 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด าเนินโครงการ จ านวน...........................คน แล้วน ามาหา
ค่าความเทีย่งโดยใช้ สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha)ของครอนบัค (Cronbach) 
ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ............. 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 

1. วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้ X  S.D. และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม กับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม โดยน า 
เคร่ืองมือท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญเนื้อหาแต่ละคน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 

+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้น เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
    0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้น เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้นหรือไม่ 
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้น ไม่เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
น าคะแนนท่ีได้มาแทนค่าในสูตร ดังนี้ 

        IC  =   
N

R  

        IC  =    ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม กับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม 
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        R    =    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาท้ังหมด 
        N    =    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 ถ้าค่าดัชนี  IC  ท่ีค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นก็เป็นตัวแทนลักษณะ
ของกลุ่มพฤติกรรมนั้น  ถ้าข้อค าถามใดที่มีค่าดีชะนีต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นก็ถูกตัดออกไป
ปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538: 117 ) 

2. ค่าความเที่ยงของการประเมินโครงการ 
ใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟา ( Alpha ) ของคอนบาค ( Cronbach, 1990:204) 

   R2               =    
1K

K

















2

1

2

1
1

S

S   

   2

1S   =     ผลรวมแปรปรวนของแบบประเมินในแต่ละข้อ 
   2

1S         =     ความแปรปรวนของแบบประเมิน 
   K          =      จ านวนข้อท้ังหมดในแบบประเมิน 
 3.   ค่าเฉลี่ย 

       ใช้สูตร  X  = 
N

 ƒx 

   X  = ค่าเฉลี่ย 
    ƒx = ผลรวมของความถี่ของคะแนนท้ังหมด 
   N  =    จ านวนผู้ประเมินท้ังหมด 
 4.  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

      ใช้สูตร   S.D. =  
 1

22





nn

xXn  

   S.D. = ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2X  = ผลรวมของก าลังสองของคะแนน 
    2x    = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด  ยกก าลังสอง 
       n  = จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

5. เกณฑ์เฉลี่ยการประเมินโครงการ 
คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับน้อยท่ีสุด 
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บทที่ 4 
ผลการประเมินโครงการ 

 

 การน าเสนอผลการประเมินโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการได้น าเสนอผลการประเมิน  
โครงการ จ านวน  4  ตอน  ดังนี้  
 ตอนที ่1  ผลการประเมินโครงการ......................................................... 
  หลังการด าเนินโครงการแสดงดัง ตารางต่างๆ   คือ 
  ตารางท่ี 1  ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม 
  ตารางท่ี 2 ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัย 
  ตารางท่ี 3 ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ  
  ตารางท่ี 4 ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินโครงการ......................................................... 
 

ตารางท่ี  ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม หลังการด าเนินโครงการ 
 

ท่ี รายการ 
X  S.D. แปลผล 

1. 
 
 

2. 
 

 
3. 
 
 

4. 
 
 

5. 

โครงการ................................................... 
สร้างคุณลักษณะที่ดีด้าน.......................... 
ให้แก่ผู้เรียน 
หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการมีความเหมาะสม และ 
สอดคล้องกัน 
การก าหนดเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
และระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสม
และปฏิบัติจริงได ้
การจัดบรรยากาศในการด าเนินงาน
เหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนิน
โครงการ 
การประสานงานระหว่างบุคลากรท าให้เกิด
ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ 

   

รวมเฉลี่ย    
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 จากตารางท่ี.............. แสดงว่าผลการประเมินโครงการ.................................................... 
หลังการด าเนินโครงการด้านสภาวะแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับ.....................มีค่าเฉลี่ย
.................และผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ.......................ส าหรับ
ผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้าน.........................มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผล
การประเมินในระดับ.....................มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ........................ค่า S.D. เท่ากับ..................... 
 
ตารางท่ี  ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัย  หลังการด าเนินโครงการ 
 

ท่ี รายการ 
X  S.D. แปลผล 

1. 
 
2. 
 

 
3. 

 
4. 

 
5. 
 

6. 

จ านวนบุคลากรท่ีร่วมด าเนินการโครงการ 
มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
คณะกรรมการด าเนินโครงการ
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรใน
ชุมชน 
การได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน 
บุคลากร หรือหน่วยงานเอกชน 
วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
ในการด าเนิน โครงการมีเพียงพอ 
อาคารสถานท่ี ห้องปฏิบัติงานตาม 
โครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

   

รวมเฉลี่ย    
 

 จากตารางท่ี.............. แสดงว่าผลการประเมินโครงการ.................................................... 
หลังการด าเนินโครงการด้านปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับ.....................มีค่าเฉลี่ย........................... 
และผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ....................................ส าหรับผล
การประเมินรายด้านปรากฏว่าด้าน.........................มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการ
ประเมินในระดับ.....................มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ........................ค่า S.D. เท่ากับ..................... 
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ตารางท่ี  ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ  หลังการด าเนินโครงการ 
 

ท่ี รายการ 
X  S.D. แปลผล 

1. 
 
2. 

 
3. 
4. 

 
5. 
 

6. 
 

7. 
8. 

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนา 
การจัดท ากรอบแนวคิดและก าหนดจุด
พัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
การวางแผนด าเนินโครงการ 
การปฏิบัติงานตามโครงการในหน้าที่ท่ีแต่
ละคนรับผิดชอบ 
การด าเนินกิจกรรมท่ีก าหนดในโครงการ
ตามขั้นตอนทุกกิจกรรม 
การนิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ
ตามขั้นตอนท่ีก าหนดทุกระยะ 
การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
การวิเคราะห์และน าผลการประเมินมา
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

   

รวมเฉลี่ย    
 

 จากตารางท่ี.............. แสดงว่าผลการประเมินโครงการ.................................................... 
หลังการด าเนินโครงการด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับ.....................มีค่าเฉลี่ย................. 
และผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ....................................ส าหรับผล
การประเมินรายด้านปรากฏว่าด้าน.........................มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการ
ประเมินในระดับ.....................มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ........................ค่า S.D. เท่ากับ..................... 
ตารางท่ี  ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต  หลังการด าเนินการโครงการ 
 

ท่ี รายการ 
X  S.D. แปลผล 

1. 
2. 
 

 

การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนโดยละเอียด และผา่นการตรวจ
รับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 
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3. 
 
4. 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การใช้วิธีการจัดวิธีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายโดยมีการบูรณาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระต่างๆ 
การใช้ส่ืออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มีความเหมาะสม  ได้ประโยชน์
คุ้มค่าแบะผู้เรียนได้ใช้ 
สื่ออุปกรณ์อย่างท่ัวถึง 
บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
กันเอง  อบอุ่น และครูให้ความเอาใจใส่ดู
และผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ด าเนินตามท่ีก าหนดในแผนการ 
จัดการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 
การน าผลการประเมินมาพัฒนาการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ 

รวมเฉลี่ย    
 

 จากตารางท่ี.............. แสดงว่าผลการประเมินโครงการ.................................................... 
หลังการด าเนินโครงการด้านผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
โดยรวมอยู่ในระดับ.....................มีค่าเฉลี่ย.................และผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียง
กันมีค่า S.D. เท่ากับ....................................ส าหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้าน
.........................มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับ.....................มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั........................ค่า S.D. เท่ากับ..................... 
 
 
 
 



 21 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
1. เพ่ือประเมิน.............................................................. 
2. เพ่ือประเมิน.............................................................. 
3. เพ่ือประเมิน.............................................................. 
4. เพ่ือประเมิน.............................................................. 
5.  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือ............................................ 
ผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้บริหารโรงเรียน  จ านวน....................คน 
ครูผู้สอน  จ านวน........................คน 
นักเรียน  จ านวน.........................คน 
ผู้ปกครองนักเรียน  จ านวน.........................คน 

กลุ่มตัวอย่างคือ.................................... 
ผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้บริหารโรงเรียน  จ านวน....................คน 
ครูผู้สอน  จ านวน........................คน  สุ่มตัวอย่างจากครูผู้สอน จ านวน..................คน 
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ................................. 
นักเรียน  จ านวน.........................คน  สุ่มตัวอย่างจากนักเรียน จ านวน..................คน 
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ................................. 
ผู้ปกครองนักเรียน  จ านวน.........................คน  สุ่มตัวอย่างจากผู้ปกครองนักเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 
รูปแบบการประเมิน 
 การประเมินโครงการ....................................... 
ในรูปแบบการประเมินแบบ  CIPP  MODEL  โดยประเมินในด้านสภาวะแวดล้อม (Context) 
ด้านปัจจัย (Input)  ด้านกระบวนการ (Process)  และด้านผลผลิต(Product) 
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การประเมินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ประเมินผลหลังการด าเนินโครงการโดยใช้แบบประเมินโครงการ
........................................................ ในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิต  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 

1. วิเคราะห์การประเมินโครงการโดยใช้     S.D. และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย 
 
สรุปผลการประเมินโครงการ 
 ผลการประเมินโครงการหลังการด าเนินงานโดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับ
.................................. 
และมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้คือ................................................................................. 
 
อภิปรายผล 
 การประเมินโครงการ...................................................................................................... 
ด าเนินตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ผลการประเมินมีความเชื่อมั่นเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด คือ การด าเนินงาน มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงาน 
การศึกษาความต้องการของบุคลากรที่ร่วมด าเนินโครงการ โดยประสานกับนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด  วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาให้ตรงตามสภาพท่ีแท้จริงมากที่สุด ท าให้
การด าเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดในการ
วางแผนของอุทัย  บุญประเสริฐ (2532 :______ . ) ท่ีกล่าวว่า  ถ้าหน่วยงานใดมีการวางแผน 
โดยวางแผนเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ มีแผนงานท่ีดีตั้งแต่ต้น  การปฏิบัติงานตามแผนย่อมมี
ประสิทธิภาพสูง  นอกจากนั้นการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
โดยละเอียด การด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานท่ีก าหนดทุกขั้นตอน และทุกกิจกรรม  ท าให้ผล
การปฏิบัติงานมีคุณภาพ  โดยเฉพาะการนิเทศติดตามก ากับ  และให้ขวัญก าลังใจแกผู้ปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ  เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งท่ีช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ภิญโญ  สาธร (2526:_______.) โดยให้ทรรศนะถึงวิธีให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจ  ในการปฏิบัติงานว่า การเอาใจใส่ดูแลผู้ปฏิบัติงาน เป็นการให้
ขวัญละก าลังใจอย่างหนึ่ง ส าหรับการประเมินโครงการนับเป็นส่วนส าคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่ง  ท่ีช่วย
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมด าเนินโครงการทราบผลส าเร็จของการด าเนินงาน  เพื่อน าผล
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การประเมินไปปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ซึ่งสอดคล้องกับ
ท่ีสมหวัง  พิธียานุวัฒน์ (2535 : บทน า) 
กล่าวไว้ในบทน าของรวมบทความทางการประเมินโครงการว่า  การบริหารโครงการต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง การปกครองก็ตามจะบังเกดผลอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด  จ าเป็นต้องอาศัยการประเมินโครงการ(Project  evaluation) ท่ีเป็นระบบ 
คือ ผลจากการประเมินโครงการได้ทันท่วงทีและเมื่อได้ด าเนินโครงการไปแล้ว ย่อมต้องการทราบ
ว่าโครงการนั้นได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่เพียงใด  คุ้มกับทุนและแรงงานท่ีลงทุนไปหรือไม่ และ
สอดคล้องกับท่ีส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2529:____.) 
กล่าวว่าการด าเนินงานควรจะมีการประชุมประเมินผลและรายงานผล  เพื่อจะได้ทราบว่าการ
ด าเนินงานทุกขั้นตอน  ได้ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่  และจะต้องน าผลการประเมินมา
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการประเมินไปใช้ มีดังนีค้ือ 
1……………………………………………………… 
2……………………………………………………… 
3…………………………………………………….. 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับหัวข้อการประเมินต่อไปคือ 
1……………………………………………………… 
2……………………………………………………… 
3…………………………………………………….. 
 
                                       -------------------------------------------------------- 
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บรรณานุกรม 
 
มนสิช  สิทธิสมบูรณ์ (2550)  ระเบียบวิธีวิจัย   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 
 
 
www.onec.go.th 
www.watpon.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.onec.go.th/
http://www.watpon.com/
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แบบประเมินโครงการ.................................... 
******************************************************************* 

ค าชี้แจง 1.  แบบประเมินโครงการ.................................... 
   มีจ านวน 4 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1   ด้านสภาวะแวดล้อม 
   ตอนที่ 2   ด้านปัจจัย 
   ตอนที่ 3   ด้านกระบวนการ 
   ตอนที่ 4   ด้านผลผลิต 
  2.  วิธีการประเมินให้ท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนน 5 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ มากท่ีสุด 
   คะแนน 4 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ มาก 
   คะแนน 3 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ ปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อย 
   คะแนน 1 หมายถึง มีผลการด าเนินการในระดับ น้อยท่ีสุด 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน ข้อสังเกตจาก 

การประเมิน 5 4 3 2 1 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
1.1 โครงการ........................................ 
สร้างคุณลักษณะที่ดีด้าน....................... 
ให้แก่ผู้เรียน………………………….. 

      

1.2  หลักการ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกัน 

      

1.3  การก าหนดเป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการมี
ความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได้ 

      

1.4  การจัดบรรยากาศในการ
ด าเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การด าเนินโครงการ 

      

1.5  การประสานงานระหว่างบุคลากร
ท าให้เกิดความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการ 

      

ด้านปัจจัย 
2.1  มีจ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินการ
โครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

      

2.2  มีคณะกรรมการด าเนินโครงการ
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ในชุมชน 

      

2.3  มีงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

      

2.4  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ชุมชน บุคลากร หรือหน่วยงานเอกชน 

      

2.5  มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ในการด าเนิน โครงการมีเพียงพอ 

      

2.6  อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงานตาม 
โครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน ข้อสังเกตจาก 

การประเมิน 5 4 3 2 1 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

ด้านกระบวนการ 
3.1  การศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนา 

      

3.2  การจัดท ากรอบแนวคิดและ
ก าหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการ 

      

3.3  การวางแผนด าเนินโครงการ       
3.4  การปฏิบัติงานตามโครงการ       
3.5  การด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดใน
โครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม 

      

3.6  การนิเทศติดตามก ากับการด าเนิน
โครงการตามขั้นตอนที่ก าหนดทุกระยะ 

      

3.7  การประเมนิผลการด าเนินโครงการ       
3.8  การวิเคราะห์และน าผลการ
ประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

      

ด้านผลผลิต 
4.1  ประสทิธิภาพการจัดกจิกรรม 
       การเรียนรูข้องครู 
4.1.1  การวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

      

4.1.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ตามข้ันตอนโดยละเอียด และผ่านการ
ตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 

      

4.1.3  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      

4.1.4  ใช้วิธีการจัดวิธีกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายโดยมีการบูรณาการ
เรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน ข้อสังเกตจาก 

การประเมิน 5 4 3 2 1 
 
 

4.1.5  ใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม  ได้
ประโยชน์คุ้มค่าแบะผู้เรียนได้ใช้ 
สื่ออุปกรณ์อย่างทั่วถึง 

      

4.1.6  บรรยากาศการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นกันเอง  อบอุ่น และครูให้
ความเอาใจใส่ดูและผู้เรียนอย่างทั่วถึง 

      

4.1.7  วัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ด าเนินตามท่ีก าหนดในแผนการ 
จัดการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 

      

4.1.8  น าผลการประเมินมาพัฒนาการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ 

      

4.2  พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.2.1  การมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

      

4.2.2 การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 
ความสนใจและตั้งใจ 

      

4.2.3  การมีส่วนร่วมและมีโอกาสใช้สื่อ
อุปกรณ์ การเรียนรู้อย่างทั่วถึง 

      

4.2.4  การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครู 
และเพ่ือนนักเรียน 

      

4.2.5  กล้าแสดงออก ถาม และตอบ
ค าถาม ในการเรียนรู้อย่างถูกต้องและ 
มีเหตุผล 

      

4.2.6  การมีส่วนร่วมเก่ียวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน ข้อสังเกตจาก 

การประเมิน 5 4 3 2 1 
 
 

4.2.7  การสรุปและบันทึกผลการเรียน
ทุกครั้ง 

      

4.28  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 

      

4.3 คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
      ของผูเ้รียน 
4.3.1  ความมีวินัยในตนเองและปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียน 

      

4.3.2  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

      

4.3.3 มีความเอ้ืออาทร ให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อมีโอกาส 

      

4.3.4  มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม       
4.3.5  มีความเป็นประชาธิปไตย       

4.3.6  ควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย       
4.3.7  มีกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและ 
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

      

4.4 การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอยา่งมีความสุข 
4.4.1  การมีร่างกายที่แข็งแรง 

      

4.4.2  การมีสุขภาพลานมัยดี       
4.4.3  ความร่าเริงแจ่มใส       
4.4.4  การมีจิตใจที่เข้มแข็ง       
4.4.5  การมีความสุขในการเรียนรู้และ
การท างาน 

      

4.4.6  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
การมีความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ 
และสรรพสิ่ง 

      

4.4.7  การปลอดพ้นจากอบายมุข       

 


