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การประเมินผล 
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมน าวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

 
1. ท่ีมาของโครงการ 
                  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรม
น าความรู้สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติ
วิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง   
ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว    ชุมชน   สถาบัน   ศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้น
เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความ
ชัดเจน     เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม "๘ คุณธรรม
พื้นฐาน" ที่ควรเร่งปลูกฝัง ประกอบด้วย 
                1) ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ อดทนความ
ขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จ   
                2) ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม  ถนอมใช้ทรัพย์สิน  สิ่งของแต่พอควรพอประมาณ  ให้
เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 
               3) ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึก
ล าเอียงหรืออคติ 
               4) มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง
และวินัยต่อสังคม 
               5) สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ  
               6) สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ  และสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่
เจริญตาท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 
               7) สามัคคี คือ ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุ ผลตามที่ต้องการเกิดงาน
อย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท   ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน   เป็นการยอมรับความมีเหตุผล 
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด  
               8) มีน้ าใจ คือ ความจริงใจ เห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่  
               การที่จะหล่อหลอมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม มีจิตส านึกที่ดีได้ ต้องได้รับการ
สอน การดูแลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมโครงการต่อต้าน  ยาเสพติด  หรือ กิจกรรมการ
เข้าค่ายคุณธรรมน าวิชาชีพ ที่เป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาล ได้ก าหนดนโยบายทางสังคม  
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โดยมุ่งมั่นที่จะสร้าง  “สังคมเข้มแข็ง”   ที่คนในชาติ   อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์บน
พื้นฐานของคุณธรรม  โดยรัฐบาลจะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาด้วยการยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ 
มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึง    โดยค านึงถึงการ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ   เพื่อให้การศึกษาสร้างคน    และสร้างความรู้สู่
สังคมคุณธรรมคุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ    และเน่ืองจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน    
มีความวุ่นวายสับสนเป็นอย่างมาก  เพราะคนที่อยู่ในสังคม ไม่มีความสุข  จึงท าให้จิตใจเสื่อมโทรม
เป็นอย่างมาก ประกอบกับไม่ได้รับการฟื้นฟูจิตใจให้ดีขึ้น    ขาดการปลูกฝังจิตใจด้านศีลธรรมอัน
เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจที่ท าให้ปัญหานี้   เป็นปัญหาที่ไม่สามารถท าการแก้ไข ด้วยสิ่งของหรือ
การกระท าที่ไม่ก่อให้เกิดจิตส านึกได้แต่อย่างใด  การพัฒนาประเทศก็จะมีลักษณะเจริญเฉพาะวัตถุ  
แต่ไม่เจริญไปพร้อมกับสภาวะจิตใจ ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  จึงจ าเป็นที่จะต้องจัด
การศึกษาด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษาหรือนักเรียนนักศึกษา ได้มีความพร้อมที่จะ
เป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคตได้ เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้      ความสามารถ   และ
สภาพจิตใจที่ดีงาม   และสามารถที่จะน าค าสอน    ของพระพุทธศาสนาไปใช้กับชีวิตประจ าวันได้
เป็นอย่างดี    และมีคุณธรรม   และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพ 
                ด้วยความตระหนักในปัญหาดังกล่าว   วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง     จึงเห็นความส าคัญ
ในการด าเนินการโครงการคุณธรรมน าวิชาชีพ   ที่หล่อหลอมให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   5   ด้าน   คือ  ด้านความมีระเบียบวินัย   ความเข้มแข็งด้านจิตใจ ความเข้าใจในหลัก
พระพุทธศาสนา     ความพร้อมของการเข้าสู่สังคม   อย่างมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นคนดี มีทักษะ
ความสามารถอันเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่สถานประกอบการ
ต้องการ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1. เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาของนักเรียน นักศึกษาที่อบรม 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินการโครงการเข้าค่ายคุณธรรมน าวิชาชีพ  

ด้านต่างๆ 
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3. เป้าหมาย 
              เชิงประมาณ 

        นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  จ านวน  130  คน 
เชิงคุณภาพ 
        นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมในด้านจิตใจที่จะปฏิบัติตนเป็นบุคคลที่มีศีลธรรม  

อันดีของสังคมและมีจิตส านึกความเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพ 
 
4. การด าเนินโครงการ 
                     การด าเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรมน าวิชาชีพ ผู้ด าเนินการอบรมมีการวางแผนและ
ด าเนินการ  ดังนี้ 

4.1 ส ารวจจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่มีความจ านงในการเข้าร่วมโครงการเข้าค่าย  
คุณธรรมน าวิชาชีพ 

4.2 จัดท าและเสนอขออนุมัติโครงการ 
4.3 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานโครงการ 
4.4 ประชุมวางแผนและมอบหมายงาน 
4.5 ก าหนดเน้ือหาในการอบรม 
4.6 ท าหนังสือขอใช้สถานที่ 
4.7 ท าการจัดเตรียมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้ด าเนินการอบรม  
4.8 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม 
4.9 ประสานและเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
4.10  ประสานงานเตรียมการระบบสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 
4.11  ด าเนินการอบรม 
4.12  ประเมินผลการด าเนินงาน 
4.13 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

 
5. วิทยากร 

1. พระอาจารย์สุชาติ  ถาวโร 
2. พระอาจารย์อัมรินทร์  สุตโต 
3. พระอาจารย์ภาคิไนย  อุตุโม 
4. พระอาจารย์ประสิทธิ์  จันทโร 
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6. ผลท่ีได้จากการด าเนินงาน 
เชิงประมาณ 
      นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง จ านวน 130 คน ได้เข้าร่วมการ 

เข้าค่ายคุณธรรมน าวิชาชีพครบตามจ านวนที่ก าหนด 
             เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง จ านวน 130 คน มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในหลักพระพุทธศาสนาและมีพร้อมในด้านจิตใจ      ที่จะปฏิบัติตนเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมอันดีของ
สังคม ตลอดจนมีจิตส านึกความ เป็นพุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพ 

2. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง   จ านวน   130   คน  เป็นผู้มีระเบียบ 
วินัยที่ดี   และมีคุณธรรม    จริยธรรมพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของสังคมแห่งการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 
7. สถานท่ีด าเนินการ 
                    วัดอุโมงค์  ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  
 
8.   งบประมาณ 
                      ในการจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมน าวิชาชีพในครั้งนี้       ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางใช้งบประมาณ จากเงินบ ารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ค่าน้ าปานะและอาหารว่าง ค่าอาหาร จ านวนทั้งสิ้น 42,200 บาท  (สี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ค่าตอบแทนพระวิทยากร   4,000 บาท  
 2. ค่าน้ าปานะและอาหารว่าง   6,760 บาท  
 3. ค่าอาหาร     31,200 บาท  
 4. ค่าดอกไม้        240 บาท  
 
9. การด าเนินการประเมิน 
                     ผู้ประเมินได้ถือปฏิบัติตามค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางที่  105/2552  เร่ือง  การ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงเข้าค่ายคุณธรรมน าวิชาชีพ   และได้ด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

2. ด าเนินการออกแบบและจัดท าเคร่ืองมือประเมินผล (แบบสอบถาม)  
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3. ด าเนินการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  
ในวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2552 ณ วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 
      4.   คณะผู้ประเมินท าการตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   5.   คณะผู้ประเมินท าการประมวลผลข้อมูล  โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าเฉลี่ยและ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่มีความหมายเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

5    หมายถึง มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้เหมาะสมหรือดีมากที่สุด 
   5    หมายถึง มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้เหมาะสมหรือดีมาก 
   5    หมายถึง มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้เหมาะสมหรือดีปานกลาง 

     5    หมายถึง มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้น้อย 
     5    หมายถึง มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้น้อยที่สุด  
10. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                      ผู้ประเมินได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน   นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  
จ านวนทั้งสิ้น 130 คน ที่ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกคน  
 
11. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
                     ผู้ประเมินใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูลประกอบการประเมินผล  
จ านวน 130 ชุด 
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12.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
                    จากการที่งานวิจัยพัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ด าเนินการประเมินผลโครงการ
เข้าค่ายคุณธรรมน าวิชาชีพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ซึ่งมีนักเรียน   นักศึกษาชมรม R – V Star 
ชมรมพุทธศาสนาและนักศึกษาที่เรียนวิชาวิถีธรรม  วิถีไทย  จ านวน  130  คน เป็นผู้ด าเนินการและ
เข้าร่วมโครงการ  ณ  วัดอุโมงค์  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่      เมื่อวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2552 
ผลการอบรมปรากฏผล ดังนี้ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. ความหมาย 
1. มีการประสานงานเตรียมการประชาสัมพันธ์ก่อนเข้า   
    อบรมอย่างเหมาะสม 

4.44 0.35 มาก 

2. ความเรียบร้อยในส่วนของพิธีการต่างๆ เช่น การ  
    ลงทะเบียนการรับแจกป้ายชื่อและการเข้าที่พัก ฯลฯ 

3.97 0.51 มาก 

4. การดูแล ประสานงานของคณะท างานขณะที่อบรม  4.27 0.32 มาก 
5. ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 4.69 0.24 มากที่สุด 
6. ความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมอบรม 4.45 0.38 มาก 
7. ความเหมาะสมของเอกสารและสื่อวัสดุประกอบการ 
    อบรม 

3.98 0.57 มาก 

8. ความเหมาะสมของระบบสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 3.82 0.65 มาก 
9. ความเหมาะสมของสถานที่อบรม 4.42 0.34 มาก 
11.การเดินทางไป – กลับ มีความเรียบร้อยเหมาะสม 4.25 0.42 มาก 
12.ความเหมาะสมของสภาพบรรยากาศโดยรวมของการ 
     อบรม 

4.39 0.35 มาก 

                 
          จากตารางข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีความคิดเห็นต่อการจัด
ด าเนินงานโครงการเข้าค่ายคุณธรรมน าวิชาชีพของวิยาลัยฯ   ในส่วนของความรู้ความสามารถใน
การถ่ายทอดของวิทยากร ในระดับดีมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.69 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.24 ความเหมาะสมเกี่ยวกับก าหนดการอบรมในแต่ละวัน    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด    คิดเป็นค่าเฉลี่ย   4.65   โดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.41 ความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมการอบรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก   คิดเป็นค่าเฉลี่ย   4.45   โดยมีค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.38 การประสานงานเตรียมการประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าอบรม ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมาก มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย  4.44  โดยมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 ในส่วนของสถานที่อบรม  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.42 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.34 สภาพบรรยากาศโดยรวมของการอบรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามี
ความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.39   โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ   0.35 อาหาร
และเคร่ืองดื่ม   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก   คิด
เป็นค่าเฉลี่ย  4.34  โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 การดูแล ประสานงานของคณะท างาน
ขณะที่อบรม ในระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2552  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีความคิดเห็น
ว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ ย4.27   โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ   0.32   
การเดินทางไป  -  กลับ   มีความเหมาะสม  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีความคิดเห็นว่า   มีความ
เรียบร้อยในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย   4.25  โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ     0.42    ส่วนด้าน
เอกสารและสื่อวัสดุประกอบการอบรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีความคิดเห็นว่ามีความ
เรียบร้อยในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย  3.98 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ด้านความ
เรียบร้อยในส่วนของพิธีการต่างๆ เช่น การลงทะเบียนการรับแจกป้ายชื่อและการเข้าที่พัก   ฯลฯ   
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่ามีความเรียบร้อยในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.97 
โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51  ด้านระบบสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมาก   มีความคิดเห็นว่ามีความเรียบร้อยในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.82 โดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.65 ตามล าดับ   
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. เป็นโครงการที่ดีจึงควรจะให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้เข้ารับการอบรมด้วย  
2. ควรมีภาพประกอบการบรรยายในทุกๆหัวข้อหรือตัวอย่างให้ครบถ้วน  
3. ควรมีการลงโทษนักเรียน นักศึกษาที่ส่งเสียงรบกวนผู้อ่ืนอย่างเคร่งครัด  
4. ควรเลื่อนเวลาในการท าวัตรเป็นเวลา 05.00 – 06.00 น. 
5. ควรจัดให้มีกิจกรรมที่หนักยิ่งกว่านี้ 
6. ควรน านักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาทั้งการเรียนแล่วนตัวและไม่มีปัญหามาเข้าร่วม  

โครงการทุกคน 
7. ควรจัดให้มีสื่อวีดีทัศน์ประกอบการบรรยายด้วย 
8. ควรจัดผ้าห่มที่มีเน้ือผ้าหนามากกว่านี้ 
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9. ควรจัดให้มีขนม อาหารว่างบริการขณะเดินทางท ากิจกรรม 
10. ควรจัดให้มีรถบริการที่ดีกว่านี้ 
11. ควรเพิ่มจ านวนสัตว์ให้ชมมากกว่านี้ 
12. ควรจัดให้มีพัดลมบริการในห้องพักอย่างเพียงพอ 
13. ควรปรับราวแขวนผ้าให้ต่ าลงหรืออยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดีกว่านี้  
14. ควรมีสื่อประกอบทุกๆตัวอย่างการบรรยาย 
15. ควรจัดงบประมาณสนับสนุนให้มากกว่านี้ 
16. ควรให้เวลาในการเที่ยวชมวัดอุโมงค์ให้มากยิ่งขึ้น 
17. ควรจัดให้มีการละเล่นเกมส์หรือนันทนาการเพื่อไม่ให้น่าเบื่อหน่าย  
18. ควรอนุญาตให้ทานขนมในวัดได้มากๆ 
19. ควรจัดให้มีวีดีทัศน์ที่สอนเกี่ยวกับหลักธรรมหรือเร่ืองราวจากประสบการณ์จริงของ  

บุคคลที่สามารถน าหลักธรรมมาปฏิบัติแล้วประสบผลส าเร็จ  เช่น  ตัวอย่างในรายการกรรมลิขิต 
รายการ84,000 ธรรมขันธ์ทางช่อง 5 เป็นต้น 

20. ควรให้นักเรียน นักศึกษาได้มีเวลาพักผ่อนหรือมีความเป็นส่วนตัวบ้าง  
21. ควรติดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียน นักศึกษาทราบล่วงหน้ามากกว่านี้  
22. ควรจัดที่พักและอุปกรณ์การนอนให้ดีและเหมาะสมกว่านี้ 
23. เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และให้ความรู้ทางธรรมได้เป็นอย่างดี  
24. รู้สึกชื่นชมพระครูมหาเวียง ที่ให้ความรู้เร่ืองมารยาทการไหว้ 108 ท่า คงความ 

สนุกสนาน น่าประทับใจ 
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ภาคผนวก 
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ค่ายคุณธรรมน าวิชาชีพ  ณ วัดอุโมงค์  จ.เชียงใหม่ 
 
 

 
 

ภาพบรรยากาศการเดินทาง 
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ภาพบรรยากาศการท ากิจกรรม 
 

       
 
 

ภาพบรรยากาศการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาท ากิจกรรมร่วมกัน 
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ทานแล้วต้องช่วยกันล้างท าความสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศในการท ากิจกรรมค่ายคุณธรรมน าวิชาชีพ 
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ภาพบรรยากาศการท ากิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมน าวิชาชีพ 
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รายงานการประเมินผล 
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมน าวิชาชีพ 

 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2552 
ณ  วัดอุโมงค์   จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 

โดย 
 

ชมรม R – V Star และพุทธศาสนา 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินผลการจัดท าโครงการเข้าค่ายคุณธรรมน าชีวิตเล่มนี้ ได้จัดท าขึ้นมา
เพื่อให้ได้ทราบถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตลอดจนความคิดเห็นและความต้องการของ
คณะนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วม เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการด าเนินงานการจัดโครงการในคร้ังต่อๆไป ให้ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน
และคณะผู้ด าเนินงานยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผล ขอขอบคุณบุคลากรและคณะท างาน ทุกฝ่าย ทุกงานที่ให้
ความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การแจกแบบประเมิน การให้รายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและการเข้าเล่มรายงาน ฯลฯ จนท าให้การจัดท ารายงานเสร็จเรียบร้อยด้วยดี  
 
 
       
      งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   
       คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 


