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การประเมินครั้งนี้ เปนการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนปยะบุตร มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน
ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 2) เพื่อประเมินปจจัยนําเขาของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาวินัยนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาวินัย
นักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ และ 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาวินัย
นักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ที่มีตอบาน วัด โรงเรียน สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในการ
ประเมินโครงการครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยใช แ บบสอบถามความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ ความสอดคล อ ง
ระหวางวัตถุประสงคขอโครงการกับนโยบายของภาครัฐ นโยบาย บทบาทหนาที่และความจําเปนของ
โรงเรียนในดานตางๆ รวมทั้งบริบทและสภาพความตองการ/ความสนใจของนักเรียนโรงเรียน และ
ชุมชน โดยนําไปสํารวจความคิดเห็นกับกลุมเปาหมาย
2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเหมาะสมของปจจัยนําเขา
ในการดําเนินงานของโครงการ โดยนําแบบสอบถามการประเมินปจจัยนําเขาดานความเหมาะสม/
เพียงพอของกิจกรรม และกิจกรรมพิเศษ ไปสอบถามความคิดเห็นในดานบุคลากร ดานวัสดุ อุปกรณ
อาคาร สถานที่ ดานงบประมาณและดานการบริหารจัดการ กับกลุมเปาหมาย
3. การเก็ บ รวบรวมข อมู ล โดยใช แบบสอบถามเพื่อ ประเมิ น กระบวนการดํ า เนิ น งานของ
โครงการ ไปสอบถามความคิดเห็นในดานการจัดการเรียนรู ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธที่เปน
กัลยาณมิตร และดานกิจกรรมพื้นฐานตามแนววิถีพุทธตอกลุมเปาหมาย
4. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินพฤติกรรมการมีวินัย ของนักเรียน
ตามหลักภาวนา 4 โดยนําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยพิจารณา
จากพฤติ กรรมการมี วิ นัย ของนั กเรีย นในดานพัฒ นาการดานกาย ดานพัฒนาการดานสังคม ดาน
พัฒนาการดานจิตใจ และดานพัฒนาการดานปญญา ไปสอบถามความคิดเห็นตอกลุมเปาหมาย
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5. การเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนผลกระทบของการดําเนินงานตามโครงการที่มีผูปกครอง
ชุมชน(บาน) วัด โรงเรียน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นตอกลุมเปาหมาย
ในการวิเคราะหขอมูลใชการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการประเมินโครงการ
1. ผลการประเมินบริบทของโครงการตามความคิดเห็นของพระวิทยากร ผูบริหาร ครู
ผูรับผิดชอบโครงการ ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมยอยในโครงการ และครูประจําชั้น พบวาวัตถุประสงค
ของโครงการกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 นโยบายของ
โรงเรีย น หลักสู ตร การจั ดการเรี ยนรูการสอน ความตองการความจําเปนของโรงเรียน มีความ
สอดคลองอยูในระดับมาก
2. ผลการประเมิ น ป จ จั ย นํ า เข า ด า นความเหมาะสมและพอเพี ย ง เกี่ ย วกั บ บุ ค ลากร
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ อาคาร สถานที่ และการบริหารจัดการตามความคิดเห็นของพระวิทยากร
ผูบ ริหาร ครูผูรับผิดชอบโครงการ ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมยอยในโครงการ และครูประจําชั้น
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการดําเนินงานโครงการตามความคิดเห็นบุคลากร
ภายในโรงเรี ย น ได แก พระวิ ทยากร ผูบ ริห ารโรงเรีย น ครูผูรับ ผิดชอบโครงการ ครูผูรับ ผิดชอบ
กิ จ กรรมย อ ยในโครงการ และครู ป ระจํ า ชั้ น ในด า นการจั ด การเรี ย นรู ด า นบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตร และดานกิจกรรมพื้นฐานตามแนววิถีพุทธ พบวา
3.1 กระบวนการดําเนินงานดานการจัดการเรียนรูสรุปไดดังนี้
1) กระบวนการดําเนินงานโครงการ ดานการจัดการเรียนรู ในภาพรวมมีระดับการ
ปฏิบัติอยูระดับปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาในแตละรายการ พบวา รายการที่มีระดับการปฏิบัติสูงที่สุด
คือ นิมนตพระสงฆหรือเชิญวิทยากรมาสอนพุทธศาสนานักเรียนสม่ําเสมอ รองลงมา คือ โรงเรียนจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรอบดานอยางสมดุล สมบูรณทั้งกาย ความประพฤติ จิตใจ และปญญา และ
สงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทําดี เปนประจํา
2) จุดเดน จุดดอย และสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขของกระบวนการดําเนินงานโครงการ
ดานการจัดการเรีย นรู มีจุดเด นคือ โรงเรียนนิมนตพระสงฆหรือเชิญวิทยากรมาสอนพุทธศาสนา
นักเรียนสม่ําเสมอ โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรอบดานอยางสมดุล สมบูรณทั้งกาย ความ
ประพฤติ จิตใจ และปญญา มีการสงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทําดี เปนประจํา จุดดอยของโครงการ
พบวา การจั ดการเรี ยนรู ที่สงเสริมการแสวงหาความรู และสรางองคความรูดวยตนเองโดยอาศัย
หลักธรรม และการใชสื่อการเรียนรูที่สงเสริมความมีวินัยแกนักเรียนอยูเสมอยังไมเหมาะสม และไม
ตอเนื่อง ควรดําเนินการปรับปรุงแกไข โดยการฝกใหนักเรียนแสวงหาความรู และสรางองคความรู
ดวยตนเอง โดยอาศัยหลักธรรม และผลิตจัดหาและใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ตลอดจนสื่ อ
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เทคโนโลยีในการสงเสริมความมีวินัยแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนสนใจการเรียนและไดเรียนอยางมี
ความสุขอยูเสมอ
ดังนี้

3.2 กระบวนการดําเนินงานโครงการดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตร

1) กระบวนการดํ าเนิน งานดานบรรยากาศและปฏิสัมพัน ธที่เปนกัล ยาณมิตรใน
ภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแยกยอยเปนรายการแลว พบวารายการที่มีการปฏิบัติ
มากที่สุด คือ สงเสริมใหครูและนักเรียนปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่น รองลงมา คือ โรงเรียนจัด
ตกแต ง อาคารสถานที่ ภู มิ ทัศ น เ ป น ธรรมชาติร มรื่ น สวยงาม สะอาด เป น ระเบีย บ ปลอดภัย ให
ความรูสึกผอนคลาย สบายกาย สบายใจ
2) จุ ด เด น จุ ด ด อ ยและสิ่ ง ที่ ต อ งปรั บ ปรุ ง แก ไขของกระบวนการดํ า เนิ น งานด า น
บรรยากาศและปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตร จุดเดน คือ โรงเรียนสงเสริมใหครูและนักเรียนปฏิบัติตน
เปนตัวอยางแกผูอื่น เปนกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาวินัยของครูและนักเรียนที่ชวยสงเสริมใหครูและ
นักเรียนเปนคนดีมี เกิดความภาคภูมิใจในการทําความดี สงผลดีตอการปฏิบัติงานและการเรียนรูของ
ผูเรียน จุดดอยของโครงการ คือ โรงเรียนมีการประสานงานและประชาสัมพันธ เชิญชวน ขอความ
รวมมือกับผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานตนสังกัดในการจัดกิจกรรม
ตามแนววิ ถี พุท ธยั งไม ต อเนื่ อ งและทั่ว ถึง ซึ่ งควรปรั บ ปรุ งแก ไ ขโดยการวางแผน ปรั บ ปรุง ระบบ
ประชาสัมพันธและดําเนินการประชาสัมพันธ เชิญชวน ผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานตนสังกัดเพื่อประสานความรวมมือในการจัดกิจกรรมตามแนวทางวิถีพุทธอยางทั่วถึง
3.3 กระบวนการดํ า เนิ น งานโครงการด า นกิ จ กรรมพื้ น ฐานตามแนววิ ถี พุ ท ธ ดั ง นี้
1) กระบวนการดําเนินงานโครงการดานกิจกรรมพื้นฐานตามแนววิถีพุทธในภาพรวม
พบวามีระดับการปฏิ บัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกยอยเปนรายการแลวพบวารายการที่ มี
ระดับ การปฏิบั ติมากที่สุ ด คื อ ส งเสริมใหทุกคนมีสวนรวมและเห็น คุณคาในการรักษาและสืบ ตอ
พระพุทธศาสนา รองลงมา คือ จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนานักเรียนใหปฏิบัติกิจกรรมประจําวันและ
ประจําสัปดาหตามโครงการอยางตอเนื่องเหมาะสม และสงเสริมใหครูและนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม
ในวันสําคัญทางศาสนารวมกับวัด ผูปกครองและชุมชนอยูเสมอ
2) จุดเดน จุดดอย และสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขในโครงการดานกิจกรรมพื้นฐานตาม
แนววิ ถี พุ ท ธ มี จุ ด เด น คื อ ส ง เสริ ม ให ทุ ก คนมี ส ว นร ว มและเห็ น คุ ณ ค า ในการรั ก ษาและสื บ ต อ
พระพุทธศาสนา สงเสริมพัฒนานักเรียนใหปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน ประจําสัปดาหตามโครงการอยาง
ตอเนื่องเหมาะสม สงเสริมใหครูและนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนารวมกับวัด
ผูปกครองและชุมชนอยูเสมอ เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงใหเกิดจิตสํานึกในการรักษาศาสนาพุทธใหคงอยู
ตอไป นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกับบุคคลในชุมชนทําใหเกิดสัมพันธที่ดีระหวางบาน วัด และโรงเรียน
จุดดอย คือ การจัดกิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตรยังไมตอเนื่องสม่ําเสมอ ควรปรับปรุงแกไข
โดยการประชุมวางแผนการกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะทํางานอยางชัดเจนและกํากับติดตามการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปอยางตอเนื่อง
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4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาวินัยของนักเรียนดานพัฒนาการทางกาย ดาน
พัฒนาการทางสังคม ดานพัฒนาการทางจิต ดานพัฒนาการทางปญญา พบวาภาพรวมทุกดานอยูใน
ระดับมาก
5. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการ ทั้งที่เปนผลกระทบตอผูปกครอง ชุมชน(บาน)
ผลกระทบตอวัด ผลกระทบตอโรงเรียน พบวาภาพรวมทุกดานอยูในระดับที่ดี เปนที่พึงพอใจของทั้ง
3 ดาน
ขอเสนอแนะ ในสิ่งที่ควรปรับปรุงของโครงการ คือ การสวดมนตไหวพระและการทําสมาธิเปน
กิจกรรมที่สามารถพัฒนาจิตใจของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพควรจัดอยางตอเนื่อง

