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การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเพื่อประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ใชรู้ปแบบจ าลองของซิปป์  CIPP  Model  
โดยมีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านบริบท  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  และ
แผนกลยทุธข์องโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  2) เพือ่ประเมินความพร้อมและความพอเพียงดา้น
ปัจจยัน าเขา้ ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559    3) เพื่อประเมินการปฏิบตัิดา้นกระบวนการ ของโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี
การศึกษา  2559  4)  เพือ่ประเมินผลผลิต  ผลที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียน
พระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  5) เพื่อศึกษา
ผลกระทบ จากการด าเนินงานโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ประชากร ผูท้ี่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  จ  านวน  
460  คน ไดม้าจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร  1  คน  ครู  จ  านวน  31  คน  นักเรียน  
จ  านวน  214  คน  ผูป้กครอง  จ  านวน  214  คน  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เป็นแบบ
ประเมินโครงการ  จ  านวน  5 ฉบบั  ส าหรับผูบ้ริหาร  ครู  นักเรียน   ผูป้กครอง เป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า  5 ระดบั  การวเิคราะห์ขอ้มูลหาความเช่ือมัน่โดยใชค้อมพวิเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS  for Windows  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.   

ผลการประเมิน พบวา่ 
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอ             

พระพรหม   จังหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค ์ 
เป้าหมายของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  และแผนกลยทุธ์ของ



โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ในภาพรวมพบว่า  มีความสอดคล้องอยูใ่นระดับมากที่สุด ( = 4.73, 
S.D.= 0.44) 

2. ผลการประเมินความพร้อมและความพอเพียงดา้นปัจจยัน าเขา้  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ใน
ภาพรวมพบวา่  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด  ( = 4.69, S.D.= 0.45) 

3. ผลการประเมินดา้นกระบวนการ ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ในภาพรวมพบว่า  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากที่สุด  ( = 4.75, S.D.= 0.43)   

4. ผลการประเมินดา้นผลผลิต  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2559  ในภาพรวมพบว่า  มีความส าเร็จมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมากที่สุด ( = 4.79, S.D.= 0.58) 

5. ผลการประเมินด้านผลกระทบ  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2559  ในภาพรวมพบว่า  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดับมากที่สุด 
( = 4.67, S.D.= 0.47)   ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดของผูบ้ริหาร  ครู  นักเรียน  เก่ียวกับ
รางวลั/เกียรติบตัรที่ผูบ้ริหาร  ครู นักเรียน  ได้รับจากการพฒันาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ปี
การศึกษา  2559  พบว่า  รางวลั/เกียรติบตัรที่ผูบ้ริหาร ครู  ไดรั้บ   มีจ  านวน  10  คน  27  รายการ 
โรงเรียนไดรั้บ มีจ  านวน  3  รายการ  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม  มีจ  านวน  3  รายการ รางวลั/
เกียรติบตัรที่นกัเรียนที่ไดรั้บ   มีจ  านวน  79  คน  20  รายการ 

 



   บทที่  1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
               
 สภาพสังคมในโลกปัจจุบนัเป็นโลกแห่งยคุของขอ้มูลข่าวสารที่เรียกว่า  ยคุโลกาภิวตัน์  
เป็นสงัคมของการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง  วฒันธรรมขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  ค่านิยม  การด ารงชีวิตก็เปล่ียนแปลงไปในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง              
โดยมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  มนุษยต์้องเพิ่มพูนศกัยภาพของตนเองเพื่อให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลก  ซ่ึงศกัยภาพเป็นส่ิงที่จะบ่งบอกว่าบุคคลจะสามารถกระท าส่ิงต่าง ๆ  ไดดี้
เพยีงใด  การศึกษาเป็นกระบวนการส าคญัที่มุ่งพฒันาคนให้เป็นมนุษยท์ี่มีคุณภาพ  มีความสามารถ
เต็มตามศกัยภาพ  มีพฒันาการสมดุลทั้งทางดา้นสติปัญญา  จิตใจ  ร่างกาย  และสังคม  เพื่อเสริมสร้าง             
ในการพฒันาความเจริญเติบโต  ทั้งทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  (กรมวชิาการ. 2543  :  4)  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 (2555 - 2559) ได้ท  าการประเมิน
สถานการณ์ภายในประเทศ  พบว่า การเปล่ียนแปลงภายในประเทศสังคมไทยเผชิญวิกฤตความ
เส่ือมถอยด้านคุณธรรม  และจริยธรรม จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาคน  สู่สังคมแห่ง                  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย ัง่ยืน การพฒันาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุม้กันต่อการเปล่ียนแปลง 
ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น  และปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม  ซ่ือสัตย ์  มีระเบียบวินัย 
เพือ่ใหป้ระเทศไทยพร้อมรับการเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
ที่ปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็วและซับซ้อนมากยิง่ขึ้น  ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษที่  21 โดยมุ่งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีคุณธรรม  รักความเป็นไทย  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  มีทักษะด้าน
เทคโนโลย ี สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้น  และสามารถอยูร่่วมกับผูอ่ื้นในสังคมโลกได้อยา่งสันติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
 พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา  6 ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของ
การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทย  ให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ   สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ได้อย่างมีความสุข  และมาตรา  7  กล่าวในกระบวนการเรียนรู้  ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง               
เก่ียวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข           



 2 

รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หน้าที่  เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาคและศกัด์ิศรี             
ความเป็นมนุษย ์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  และของ
ประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                   
ภูมิปัญญาไทย  และความรู้อนัเป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม              
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จกัพึ่งตนเอง  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ใฝ่รู้และเรียนรู้
ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ยงัไดก้ล่าวถึง 
แนวทางการจดัการศึกษาไวใ้นหมวด  4  มาตรา  23  ว่า  การจดัการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศยั  ตอ้งเน้นความส าคญัทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546  :  7) 
              ภายหลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิการศึกษา  ไดก่้อให้เกิดกระแสการต่ืนตวัคร้ังใหญ่
ของครูอาจารยแ์ละผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาทั้งหลาย  โดยเฉพาะมาตรา  10  วรรคแรก  ว่า  
“การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิ  และโอกาสเสมอกนัในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย”  แต่การจดัการศึกษาจะให้ทัว่ถึง
และมีคุณภาพนั้น  ตอ้งมีรูปแบบการจดัการศึกษาที่หลากหลาย  มีความสอดคล้องกับศกัยภาพ  
ความตอ้งการ  และความจ าเป็นของผูเ้รียนแต่ละคนดว้ยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และนับแต่น้ีไป
การศึกษาของประเทศจะตอ้งมีการปฏิรูป  ปรับปรุงโฉมหน้าใหม่ไปสู่  “การจดัการศึกษาอบรมให้
เกิดความรู้คู่คุณธรรม”  และการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพสูงสุด   เพือ่ท  าใหเ้กิดการพฒันาลกัษณะของคน
ไทยที่พึงปรารถนา  คือ  ดี  เก่ง  และมีความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 5) จากหลกัการในการจดั
การศึกษาของประเทศชาติ  จะเห็นไดว้า่  มีความมุ่งหวงัที่จะพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิต  ซ่ึงเป็นมิติ
ขององค์รวมจากปัจจัยในทุก ๆ  ด้าน  ที่จะได้รับการเอาใจใส่จากรัฐ  คุณภาพชีวิตของคนได้
กลายเป็นหวัใจของทิศทางการเปล่ียนแปลงในดา้นการพฒันาดว้ยมิติแห่งคุณภาพชีวิตเท่านั้น  ที่จะ
ช่วยประคบัประคองการพฒันาใหเ้ป็นไปอยา่งมีดุลยภาพและย ัง่ยนื โดยแสดงออกดว้ยผลส าเร็จจาก
การพฒันาคุณภาพของ  “คน”  ใหเ้ป็นผูส้มบูรณ์พร้อมทั้งกาย  ศีล  จิต ปัญญา  พร้อมทั้งความสามารถ
ในการสร้างสรรคส์ังคมคุณภาพ  สงัคมแห่งการเรียนรู้ 
              จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  น าไปสู่การจดัการศึกษาที่ให้สังคมไทย
เป็นสงัคมที่มีโอกาสใกลชิ้ดกบัส่ิงล ้าค่าของสงัคมมนุษยชาติ  ซ่ึงก็คือ  พระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนา
มีรายละเอียดที่เป็นระบบการศึกษา ระบบการด าเนินชีวิตที่ชัดเจน  ดีงาม  ละเอียดลึกซ่ึง ในทุก  ๆ  ขั้น    
ทุกระดบัของการด าเนิน  และในการประชุมเร่ืองหลกัสูตรใหม่เด็กไทยพฒันา  หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา  
เม่ือ  25 ธันวาคม  2545  ได้น าแนวคิดของศาสตราจารย ์ ดร.ชัยอนันต์  สมุทวณิช ที่เสนอให้มี
โรงเรียนน าร่องวถีิพทุธ  ใหคุ้ณครูเขา้สู่หอ้งเรียนดว้ยแบบอยา่งของชาวพุทธ  ใชก้ระบวนการสอน
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แบบพทุธจากประกายความคิดส าคญัน้ีเอง  กระทรวงศึกษาธิการน าสู่การเสริมการจดั  “โรงเรียนวิถีพุทธ”  
ขึ้น  อันเป็นนวตักรรมการจดัการศึกษา  1  ใน  5  ที่กระทรวงศึกษาธิการ  ก าลังเร่งด าเนินการซ่ึง  
“โรงเรียนวิถีพุทธ”  น้ี  กระทรวงปรารถนาให้เป็นจุดส าคญัของการน าคุณค่ามหาศาลของพระพุทธธรรม
มาสู่สังคมไทย โดยผ่านการจัดสภาพ  และการเรียนรู้ของโรงเรียนที่มีความชัดเจน  เข้าร่วม
ด าเนินการด้วยจิตใจที่พร้อมน าหลักธรรมมาปฏิบติัในโรงเรียน  เพื่อให้สมกับที่ประเทศไทยมี
พทุธศาสนิกชนถึง  95 %  (แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธ.  2548  :  บทน า) 
              หลกัพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  คือ  หลักไตรสิกขา  ไดแ้ก่  
ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เป็นการฝึกอบรมที่ครอบคลุมการด าเนินชีวติทุกดา้น  สู่การพฒันาชีวติที่สมบูรณ์  
(ปีซังข้าวน้อย. 2547 : 21) เม่ือฝึกปฏิบัติด้วยไตรสิกขาซ่ึงประกอบด้วย  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  แล้ว                 
หลกัที่ใชว้ดัผล  คือ  ภาวนา  4  (กายภาวนา  ศีลภาวนา  จิตภาวนา  และปัญญาภาวนา)  เพื่อดูว่าดา้น
ต่าง ๆ  ไดรั้บการพฒันาครบถว้นหรือไม่  ซ่ึงแทจ้ริงคือศีล  นั้นมี  2  ส่วนอยูใ่นตวั  ดงันั้น  เพื่อให้ดู
ชดัเจน  จึงแยกศีลภาวนาเป็น  2  ขอ้  คือ  กายภาวนา  และศีลภาวนา  ซ่ึงแสดงรายละเอียด  ดงัน้ี  1)  
กายภาวนา  (ศีล)  คือ  มีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในทางที่เก้ือกูล  2) ศีลภาวนา    
(ศีล)  คือ  มีพฤติกรรมทางสงัคมที่พฒันาแลว้  เป็นการพฒันาดา้นความสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม  
ดา้นเพือ่นมนุษย ์ 3)  จิตภาวนา  (สมาธิ)  คือ  การมีจิตใจที่ฝึกอบรมดีแลว้  4)  ปัญญาภาวนา  (ปัญญา)  
คือ  รู้จกัคิด  รู้จกัพิจารณา  รู้จกัแกปั้ญหา  (พระพรหมคุณาภรณ์.  2544  :  373)  สถานศึกษาตอ้งด าเนินงาน  
ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาการดา้นต่าง ๆ  อยา่งชดัเจน  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548  :  4) 
                  จากนโยบายหลกัของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกบัโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์               
ได้เห็นความส าคญัของการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน  และได้ด าเนินการกิจกรรมตาม
แนวทางวิถีพุทธ  และปฏิบติัอยา่งจริงจงั  มีปรัชญาโรงเรียนที่เน้นทางดา้นคุณธรรมคือ  มีพรหมวิหาร  4  
จึงไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  เพือ่ส่งเสริมและพฒันานักเรียนทางดา้นคุณธรรมให้
ย ัง่ยืนติดเป็นนิสัยของนักเรียน  จึงได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ตามกรอบการด าเนินการ
โรงเรียนวิถีพุทธ  โดยบูรณาการตามหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เพื่อพฒันาผูเ้รียน          
ใหด้ าเนินชีวติที่ดีงาม  และด ารงชีวติในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  จดัท านโยบายของโรงเรียน  ปรับ
แผนกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัโรงเรียนวิถีพุทธ  มีโครงการรองรับการด าเนินงาน  และมีการประเมินผล
โครงการ  5   ปี  ต่อ 1  คร้ัง  เพือ่น าผลไปสู่การพฒันาโรงเรียนวถีิพทุธไดบ้รรลุตามเป้าหมายที่วางไว ้  
              การด าเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านมา  โรงเรียนได้มีการด าเนินงานตามขั้นตอน                      

กรอบด าเนินการ  มีการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  มีการประเมินผลเป็นระยะ ตามรูปแบบ

ของการประเมินโครงการ  โดยมีการประเมินเป็นด้าน ๆ  ดังน้ี  ประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม               

ของโครงการ  (Context  Evaluation)  ประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ  (input  Evaluation)  
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ประเมินดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ  (Process Evaluation)  ประเมินด้านผลผลิตของโครงการ  

(Product  Evaluation) ประเมินดา้นผลกระทบของโครงการ  (Impact  Evaluation) และผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  

โดยพจิารณาถึงความพงึพอใจของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงการด าเนินงานในปีการศึกษา  2559  ไดเ้สร็จส้ิน

ลงแลว้  ในการประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธของโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ไดป้ระเมิน

โครงการ  5  ปี  ประเมิน 1 คร้ัง  เพือ่ความกา้วหนา้ของโครงการ ผูด้  าเนินงานตามโครงการมี ความ

ประสงค์จะศึกษาผลของการด าเนินงานของโครงการ  ว่าบรรลุผลมากน้อยเพียงใด   ผลกระทบที่เกิดขึ้นมี

ความพึงพอใจในระดบัไหน  จึงได้ศึกษา  และจดัท าการประเมินโครงการ  เพื่อจะได้น าขอ้มูลมา

ปรับปรุงและพฒันางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน และสามารถน าผลการด าเนินการ

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  มาเตรียมความพร้อมในการส่งเข้าประกวดโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน         

เพือ่รับรางวลัโรงเรียนวถีิพทุธพระราชทานในปีการศึกษา  2560  

 

วตัถุประสงค์ 
เพือ่ประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ   โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์   จงัหวดันครศรีธรรมราช               

ปีการศึกษา   2559  รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  (CIPP  Model)  ในประเด็นต่อไปน้ี 
                    1.1 เพื่อประเมินความสอดคลอ้งดา้นบริบท  (Context)  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559    และ
แผนกลยทุธข์องโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์             

     1.2  เพือ่ประเมินความพร้อมและความพอเพียงดา้นปัจจยัน าเขา้  (Input)  ของโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปี

การศึกษา  2559     

     1.3  เพือ่ประเมินการปฏิบตัิ/ด าเนินการดา้นกระบวนการ (Process) ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559     

     1.4  เพื่อประเมินผลผลิต  (Product)  ผลที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559   

              1.4.1  ประเมินความส าเร็จของผูเ้รียน  ดา้น  กาย  ศีล  จิต  และปัญญา       

              1.4.2  ประเมินความส าเร็จต่อ บา้น  วดั  โรงเรียน   

              1.4.3  ประเมินความส าเร็จของผูบ้ริหาร  ครู  นกั เรียน    
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ขอบเขตของกำรประเมนิ 
 1. รูปแบบการประเมิน 

    การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ผูร้ายงานได้
ประยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model  ของ  Daniel  Stufflebeam  (1997 :  
261 – 265)  ซ่ึงเป็นการรายงานการประเมินใน  4  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นบริบท  (Context)   ดา้นปัจจยั
น าเขา้ (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) ขอบเขตด้านเน้ือหาจึง
ประกอบดว้ย               

    1.1 การประเมินด้านบริบทหรือด้านสภาพแวดล้อม  (Context Evaluation)  เป็นการ

ประเมินสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานวตัถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  และแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์             

    1.2 การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินส่ิงที่น ามาใช้
ระหวา่งการด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ไดแ้ก่  ดา้นโครงสร้าง
บริหารงาน  และหลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นบุคลากร  ดา้นวสัดุอุปกรณ์  อาคารสถานที่  ดา้นงบประมาณ 
         1.3 การประเมินดา้นกระบวนการ  (Process Evaluation)   เป็นการประเมินการด าเนินงาน
ของโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  ไดแ้ก่  การวางแผนการด าเนินงาน 
 การด าเนินการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา  การนิเทศ  ติดตาม  ก ากบั  การด าเนินงาน  การปรับปรุง
และพฒันา  การประเมินผลและการเผยแพร่การด าเนินงาน 

    1.4 การประเมินดา้นผลผลิต (Product  Evaluation) เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นหลงัจาก
ที่ไดด้ าเนินการแลว้  ไดแ้ก่  การพฒันาผูเ้รียนดา้น  กาย  ศีล  จิต  และปัญญาอยา่งบูรณา)  ประเมิน
ความส าเร็จต่อ   บ  ว  ร   3)  ประเมินความส าเร็จที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของบุคคลทั้งทางตรงและทางออ้ม
กบัผลผลิตของโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  ไดแ้ก่  ช่ือเสียงของโรงเรียน  การ
ไดรั้บรางวลั/การยกยอ่งชมเชยจากหน่วยงานต่าง ๆ  ของครู  นักเรียนที่ส่งผลต่อ   บา้น วดั   โรงเรียน  
เกิดขึ้นหลงัจากการด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ประเมินความส าเร็จหลงัเสร็จส้ินโครงการ
  
              2. ประชำกร 

      ประชำกร 
                  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่  ผูบ้ริหาร ครู  นักเรียน  ผูป้กครองนักเรียน
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  จ  านวน  460  คน ได้มาจาก
วิธีการเลือกแบบเจาะจง  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร  1  คน  ครู  จ  านวน  31  คน  นักเรียน  จ  านวน  214  คน  
ผูป้กครอง  จ านวน  214  คน 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ   
              1.  ไดข้อ้มูลที่เป็นองคค์วามรู้เก่ียวกบักระบวนการ  การพฒันาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ในโรงเรียนโดยใช้เป็นฐานขอ้มูลในการเตรียมตวัเขา้รับประเมินโครงการเพื่อรับรางวลัโรงเรียน             
วถีิพทุธพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  2560 
              2. หน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ  ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกระดับ  
สามารถน าข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากการประเมิน ไปใช้ในการวางแผน/นโยบาย  เพื่อ
พฒันาการด าเนินการโครงการโรงเรียนวถีิพทุธไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการประเมิน  
สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินการโครงการอ่ืน ๆ  ได ้
              3.  โรงเรียนไดแ้นวทางในการจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียน  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ เป็นคนดี  คนเก่ง  และอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 
             4.  ครูมีความตระหนกั  และสามารถจดักิจกรรมส่งเสริม  และพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนโดย
ใชก้ระบวนการโรงเรียนวถีิพทุธได ้
             5.  โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผูป้กครอง  และชุมชน   

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
              1. การประเมินโครงการ  หมายถึง  ประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์                   
อ  าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ประยุกตใ์ชรู้ปแบบการประเมิน
แบบซิปป์ (CIPP  Model) 
              2. การประเมินสภาพแวดลอ้มของโครงการ  หมายถึง  การประเมินความสอดคลอ้งของ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  และ
แผนกลยทุธข์องโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ 
              3. การประเมินปัจจยัน าเขา้โครงการ  หมายถึง  ความพร้อมและความพอเพียงในด้าน
โครงสร้างบริหารงาและหลักสูตรสถานศึกษา   บุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ์  อาคารสถานที่   
งบประมาณ  
              4.  การประเมินกระบวนการ  หมายถึง  การปฏิบตัิ/การด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ              
ดงัน้ี  การวางแผนการด าเนินงาน  การด าเนินการพฒันาตามหลักไตรสิกขา  การนิเทศ  ติดตาม 
ก ากับ การด าเนินงาน  การปรับปรุงและพฒันา  การประเมินผลและการเผยแพร่การด าเนินงาน  
ของโครงการโรงเรียนวธีิพทุธ  ระหวา่งการด าเนินโครงการ  และหลงัเสร็จส้ินโครงการ 
              5.  การประเมินผลผลิต  หมายถึง  1)  ความส าเร็จในการพฒันาคุณลักษณะผูเ้รียนด้านกาย  
(กายภาพ)   ศีล  (สงัคม)  จิต (จิตใจ/อารมณ์) และปัญญา  2)  ประเมินความส าเร็จต่อ บ ว ร  3)  ประเมินความส าเร็จ            
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ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผลผลิตของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ไดแ้ก่  ช่ือเสียงของโรงเรียน  การไดรั้บรางวลั/การยกยอ่งชมเชยจาก
หน่วยงานต่าง ๆ   ของครู  นกัเรียนที่ส่งผลต่อ   บา้น วดั   โรงเรียน  เกิดขึ้นหลงัจากการด าเนินโครงการ
โรงเรียนวถีิพทุธ  ประเมินความส าเร็จหลงัเสร็จส้ินโครงการ  
              6.  การประเมินปัจจยัน าเขา้โครงการ  หมายถึง  ความพร้อมและความพอเพียงในด้าน
โครงสร้างบริหารงานและหลักสูตรสถานศึกษา   บุคลากร วัสดุ  อุปกรณ์ อาคารสถานที่   
งบประมาณ  
              7.  โรงเรียนวถีิพทุธ  หมายถึง  โรงเรียนระบบปกติทัว่ไปที่น าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร  และพฒันาผูเ้รียนโดยรวมของสถานศึกษาโดยเน้นกรอบการพฒันาตาม
หลกัไตรสิกขาอยา่งบูรณาการ 
              8.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ผลการรับรู้ของผูเ้ขา้ร่วม  ผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  ครู  
นกัเรียน  ผูป้กครองและชุมชน  โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์   
              9.  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  หมายถึง  โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก  ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  12  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช   
              10. ครู หมายถึง  ครูที่ท  าการสอนอยูใ่นโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  ประจ าปีการศึกษา 2559 
             11. นกัเรียน  หมายถึง  นกัเรียนโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  ประจ าปีการศึกษา  2559 
              12. ผูป้กครอง  หมายถึง  ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ประจ าปี
การศึกษา  2559   
              13. บ ว ร  หมายถึง  บา้น  วดั  โรงเรียน มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสัมพนัธ์กนัตามแนวทาง
โรงเรียนวถีิพทุธ 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเพื่อประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์                   

อ  าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  คร้ังน้ี  ผูร้ายงานได้ศึกษาคน้ควา้

เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

1. โรงเรียนวถีิพทุธ 

1.1 ความหมายของโรงเรียนวถีิพทุธ 

1.2 กรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวถีิพทุธ 

1.3 แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธ 

1.4 แนวทางการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนการบริหารจดัการโรงเรียนวถีิพทุธ 

1.5 การจดัวถีิพทุธสู่วถีิการเรียนรู้ 

1.6 กิจกรรมเสนอแนะการพฒันา 

1.7 การจดัลกัษณะทางกายภาพโรงเรียนวถีิพทุธ 

1.8 การพฒันาบุคลากรและคุณลกัษณะบุคลากรโรงเรียนวถีิพทุธ 

1.9 การเก้ือกูลสมัพนัธโ์รงเรียนวถีิพทุธและชุมชน 

1.10 การบริหารโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ 

1.11 ตวัช้ีวดัการด าเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการประเมิน 

2.1 ความหมายของการประเมิน 

2.2 ความหมายของการประเมินโครงการ 

2.3 วตัถุประสงคข์องการประเมินโครงการ 

2.4 ประเภทของการประเมินโครงการ 

2.5 ขั้นตอนหรือกระบวนการประเมินโครงการ  

2.6 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
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2.7 รูปแบบการประเมินโครงการ 
2.8 การประเมินโครงการ  (CIPP  Model)  

 

3.  ขอ้มูลพื้นฐานโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 

4.  โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ 
5.  งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

1.  โรงเรียนวถิพีทุธ 
              1.1  ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ 

                     นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของโรงเรียนวถีิพทุธไว ้ ดงัน้ี 

                      พระเทพโสภณ  (2547)  ได้ให้ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธไวว้่า  โรงเรียนวิถีพุทธ  

หมายถึง  โรงเรียนที่จดัการศึกษาตามหลกัไตรสิกขา  เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดว้ย

ภาวนา  4  คือ  การพฒันาการทางกาย  สงัคม  จิต  และปัญญา 

                     กระทรวงศึกษาธิการ  (2548  : 3)  ได้ให้ความหมายโรงเรียนวิถีพุทธ  คือ  โรงเรียน

ระบบปกติทัว่ไปที่น าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้  หรือประยกุต์ใช้ในกรอบการพฒันาตาม

หลักไตรสิกขา  อย่างสมบูรณาการ  ผู ้เ รียนได้พัฒนาการกิน  อยู่  ดู  ฟัง  ให้เป็นโดยผ่าน

กระบวนการทางวฒันธรรมแสวงปัญญา  และมีวฒันธรรมเมตตา  เป็นฐานการด าเนินชีวติ 

                    มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  (2547  :  32) ใหค้วามหมายโรงเรียนวิถีพุทธ  

คือ  วถีิคือ  มรรคหรือแนวทางวถีิพทุธ  หมายถึง  แนวทางการด าเนินชีวิตแบบชาวพุทธ  หลกัธรรม

ที่เป็นเคร่ืองแสดงถึงวถีิชีวติแบบชาวพทุธ คือ  มรรคมีองคแ์ปด  ซ่ึงสรุปลงในไตรสิกขาไดด้งัน้ี 

                   1. สมัมาวาจา  สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชีวะ  เป็นอธิศีลสิกขา  (ศีล) 

                   2. สมัมาวายามะ  สมัมาสติ  สมัมาสมาธิ  เป็นอธิจิตสิกขา  (สมาธิ) 

                   3. สมัมาทิฏฐิ  สมัมาสงักปัปะ  เป็นอธิปัญญาสิกขา  (ปัญญา)   

                    ดงันั้นโรงเรียนวถีิพทุธ  หมายถึง  โรงเรียนที่จดัการศึกษาตามหลกัไตรสิกขาเพื่อพฒันา

ผูเ้รียนเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ดว้ย  ภาวนา  4  ไดรั้บการพฒันาทั้ง  4  ดา้นไปพร้อม ๆ  กนั  ไดแ้ก่ 

                   1. พฒันาทางกาย  (กายภาวนา) 

                   2. พฒันาทางศีล  (ศีลภาวนา) 

                   3. พฒันาการทางจิต  (จิตภาวนา) 
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                   จากการศึกษาสรุปได้ว่า  โรงเรียนวิถีพุทธ  คือ  โรงเรียนทัว่ไปที่จดัการศึกษาโดยน า

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  หลกัไตรสิกขา   อนัได้แก่   ศีล สมาธิ  ปัญญา มาบูรณาการการเรียนการสอน               

เพือ่พฒันาผูเ้รียนใหมี้วถีิชีวติที่ดีงาม  ไดอ้ยา่งเหมาะสม  และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

1.2  กรอบความคดิรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ   

โรงเรียนวิถีพุทธ 

                     โรงเรียนวถีิพทุธ  หมายถึง โรงเรียนระบบปกติทัว่ไปที่น าหลกัธรรมพระพุทธศาสนามาใช ้ 

หรือประยกุตใ์ชใ้นกรอบการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา  อยา่งบูรณาการ  ผูเ้รียนไดพ้ฒันาการกิน  

อยู่  ดู  ฟัง  ให้เป็น  โดยผ่านกระบวนการทางวฒันธรรมแสวงปัญญา  และมีวฒันธรรมเมตตาเป็นฐาน                

การด าเนินชีวติ 

                   ความส าคญัและความเป็นมา 

                    วิถี ชีวิต  และวัฒนธรรมของชาวไทยได้รับการกล่อมเกลา  จากค าสอนของ

พระพทุธศาสนา  ตั้งแต่ยคุแรกของประวติัศาสตร์ชาติไทย  จนกล่าวไดว้า่วถีิพทุธ  คือ วถีิวฒันธรรม

ของชาวไทยส่วนใหญ่จนมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ทัว่โลกตระหนักและให้การยอมรับพุทธธรรม

หรือพทุธศาสตร์เป็นองคค์วามรู้ที่มุ่งใหผู้ศึ้กษาเขา้ใจธรรมชาติ  ของโลกและชีวิตที่แทจ้ริง  และฝึก

ใหผู้ศึ้กษาสามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  ตั้งแต่ระดบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ

คนทัว่ไป  คือ  การกิน  อยู ่ ดู  ฟัง  จนถึงระดบัการด าเนินชีวติของนกับวชผูมุ่้งมีชีวติที่บริสุทธ์ิ  และ

ในทุกระดบั  ยงัผลให้ผูศึ้กษาเองมีความสุขพร้อม  ๆ  กบัช่วยให้คนรอบขา้งและสังคมมีความสุข

พร้อมกนัไปดว้ยอย่างชดัเจน  พุทธธรรมมีกรอบการพฒันาหลกัเป็นระบบการศึกษา  3  ประการ 

เรียกว่าไตรสิกขา  คือ  อธิสิลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  อธิปัญญาสิกขา  ที่เรียกสั้นๆ  ว่า  ศีล  สมาธิ  

ปัญญา  ซ่ึงเป็นการฝึกหัดอบรม  เพื่อพฒันากาย  ความประพฤติ   จิตใจ  และปัญญา  ไตรสิกขาน้ี

เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกด้านและทุกวยั  อีกมีความง่าย  ยาก  ตั้งแต่เร่ืองเบื้องตน้          

ทั้ งของเด็กและผู ้ใหญ่จนถึงเร่ืองที่ละเอียดซับซ้อนที่ยากจะหาองค์ความรู้อ่ืนใดมาเทียบได ้ 

การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดา  และผูใ้หญ่ทั้งหลายในอดีตอนัยาวนานของไทย  มีฐานจากการใช้

พุทธธรรมมาอบรม  สั่งสอน  แต่อาจไม่มีระบบของการศึกษาบงัคบัอย่างในยคุปัจจุบนั  แม้ใน

ปัจจุบันจะมีการศึกษาภาคบังคับแก่คนส่วนใหญ่  แต่ก็มิได้น าเอาพุทธธรรมมาเป็นฐานของ

การศึกษา  แต่น าระบบขององคค์วามรู้ตามโลกนิยมโดยมีฐานจากประเทศตะวนัตกมาเป็นแกนใน

การจดัการศึกษา  ท  าใหพ้ทุธธรรมเองเร่ิมห่างเหินจากชีวิตของคนไทยยคุปัจจุบนัมากขึ้น  ซ่ึงเป็นที่
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น่าเสียดายในความล ้ าค่าของพุทธธรรม  และจากการที่เป็นฐานของวฒันธรรมไทยมาแต่อดีตดว้ย

คุณค่าอนัอนันตข์ององค์ความรู้ในพุทธธรรม  และระบบไตรสิกขาที่ชดัเจนในการศึกษาพฒันา

ผูเ้รียนทุกวยั  ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบของ

พทุธธรรมมาประยกุตจ์ดัระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบนั  เพื่อพฒันาเยาวชนไทยให้

เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ตามที่  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนด  ที่มีคุณสมบติัของการเป็นคนที่ดี  เก่ง  

มีความสุข  อยา่งแทจ้ริง  อนัเป็นเป้าหมายแทข้องพุทธธรรมอยูแ่ลว้ให้มีความชดัเจนขึ้น  โดยผ่าน

การด าเนินงานของ  “โรงเรียนวิถีพุทธ”  อนัจะเป็นตวัอยา่งที่จะขยายผลสู่การพฒันาโรงเรียนอ่ืนๆ  

ในวงกวา้งต่อไป 

                   ลักษณะจุดเน้น 

                   โรงเรียนวิถีพุทธเป็นสถานศึกษาในระบบปกติที่น าหลกัพุทธธรรมหรือองค์ความรู้ที่

เป็นค าสอนในพระพทุธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษาของสถานศึกษานั้น  โดยมีจุดเน้น               

ที่ส าคญั  คือ  การน าหลกัธรรมมาใชใ้นระบบการพฒันาผูเ้รียนโดยรวมของสถานศึกษา  ซ่ึงอาจเป็น

การเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา  หรือการจัดเป็นระบบวิถีชีวิตใน

สถานศึกษาของผูเ้รียนส่วนใหญ่โดยน าไปสู่จุดเนน้ของการพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถ  กิน  อยู ่ ดู  ฟัง

เป็น  คือ  ใช้ปัญญาและเกิดประโยชน์แทจ้ริงต่อชีวิต  และการจดัด าเนินการของสถานศึกษาจะ

แสดงถึงการจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ  (ปรโตโฆสะ)  ที่เป็นกลัยาณมิตรเอ้ือในการพฒันา

ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น  ดว้ยวิถีวฒันธรรมแสวงปัญญา  ทั้งน้ีการพฒันาผูเ้รียนดงักล่าวจดัผ่านระบบ

ไตรสิกขา  ที่ผูเ้รียนได้ศึกษาปฏิบติั  อบรม  ทั้งศีล  หรือพฤติกรรมหรือวินัยในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม

ส าหรับตนเองและสงัคม  สมาธิหรือดา้นการพฒันาจิตใจที่มีคุณภาพ  มีสมรรถภาพ  มีจิตใจที่ตั้งมัน่

เข้มแข็ง  และสงบสุข  และปัญญา  ที่มีความรู้ที่ถูกตอ้งมีศักยภาพในการคิด  การแก้ปัญหาที่

เหมาะสม  (โยนิโสมนสิการ)  โดยมีครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกลัยาณมิตรส าคญั  ที่รักและ

ปรารถนาดี  ที่จะพัฒนาผูเ้รียนอย่างดีที่สุดด้วยความเพียรพยายาม  ระบบพัฒนาผู ้เรียนด้วย

ไตรสิกขา  อาจแสดงแนวคิดดงัภาพต่อไปน้ี 
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แผนภาพที่  1  สรุปแนวคิดจากหนงัสือการพฒันาที่ย ัง่ยนื  โดย  พระธรรมปิฏก  (ป.อ.ปยตุโต) 

              สภาพของสถานศึกษา 

              สถานศึกษาจดัสภาพในทุก  ๆ  ดา้น  เพื่อสนับสนุนให้ผูเ้รียน  พฒันาตามหลกัพุทธธรรม

อยา่งบูรณาการ  และส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาชีวติใหส้ามารถ  กิน  อยู ่ ดู  ฟัง  เป็นวฒันธรรมแสวง

ปัญญา  ทั้งน้ีการจดัสภาพจะส่งเสริมใหเ้กิดลกัษณะของปัญญาวฒิุธรรม  4  ประการ  คือ 

              1.  สปัปุริสสงัเสวะ  หมายถึง  การอยูใ่กลค้นดี  ใกลผู้รู้้  อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มที่ดี  ครู อาจารยดี์  

มีขอ้มูล  มีส่ือที่ดี 

             2.  สทัธมัมสัสวนะ  หมายถึง  เอาใจใส่ศึกษา  โดยมีหลกัสูตร  การเรียนการสอนที่ดี 

             3. โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวเิคราะห์พจิารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวธีิ 

              4.  ธมัมานุธมัมปฏิบตัิ  หมายถึง  ความสามารถที่จะน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตได ้ และด าเนิน

ชีวติไดถู้กตอ้งตามธรรม 
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              ปัญญาวฒิุธรรม  4  ประการน้ี  จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตามหลกัไตรสิกขาไดอ้ยา่งชดัเจน  

ส าหรับแนวคิดเบื้องต้นของการจัดสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ  มีลักษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

              ด้านกายภาพ 

              สถานศึกษาจะจดัอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม  ห้องเรียน  และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม

การพฒันาศีล  สมาธิ  และปัญญา  เช่น  มี  ศาลาพระพุทธรูปเด่น  เหมาะสมที่จะชวนให้ระลึกถึง

พระรัตนตรัยอยูเ่สมอ  มีมุมหรือห้องให้ศึกษาพุทธธรรม  บริหารจิต  เจริญภาวนาเหมาะสม  หรือ

มากพอที่จะบริการผูเ้รียน  หรือการตกแต่งบริเวณใหเ้ป็นธรรมชาติ  หรือใกลชิ้ดธรรมชาติ  ชวนมีใจสงบ  

และส่งเสริมปัญญา  เช่น  ร่มร่ืน  มีป้ายนิเทศ  ป้ายคุณธรรม  ดูแลเสียงต่าง ๆ  มิให้อึกทึก  ถา้เปิด

เพลงกระจายเสียงก็พถีิพถินัเลือกเพลงที่ส่งเสริมสมาธิ  ประเทืองปัญญา  เป็นตน้ 

              ด้านกิจกรรมพืน้ฐานวิถีชีวิต 

               สถานศึกษาจดักิจกรรมวิถีชีวิต  ประจ าวนั  ประจ าสัปดาห์  หรือในโอกาสต่าง ๆ  เป็น

ภาพรวมทั้งสถานศึกษาที่เป็นการปฏิบติับูรณาการทั้ง  ศีล  สมาธิ  และปัญญา  โดยเนน้การมีวิถีชีวิต

หรือวฒันธรรมของการกิน  อยู่  ดู  ฟัง  ด้วยสติสัมปชัญญะ  เพื่อเป็นไปตามคุณค่าแทข้องการ

ด าเนินชีวติ  โดยมีกิจกรรมตวัอยา่งดงัน้ี 

              1.  มีกิจกรรมสวดมนตไ์หวพ้ระ  ก่อนเขา้เรียน  และก่อนเลิกเรียนประจ าวนั  (เพื่อใกลชิ้ด

ศาสนา) 

              2.  มีกิจกรรมรับศีล  หรือทบทวนศีลทุกวนั  อาจเป็นบทกลอนหรือบทเพลง  เช่นเดียวกบั

กิจกรรมแผเ่มตตา (เพือ่ใหต้ระหนกัถึงการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัติสุข) 

              3.  มีกิจกรรมท าสมาธิรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  นั่งสมาธิ  ท่องอาขยานเพื่อสมาธิ  สวดมนต์

สร้างสมาธิ  หรือท าสมาธิเคล่ือนไหวอ่ืน ๆ  เป็นประจ าวนัหรือก่อนเรียน  (เพือ่พฒันาสมาธิ) 

              4.  มีกิจกรรมพจิารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวนั  (เพื่อให้กินเป็น  กินอยา่งมี

สติ  มีปัญญารู้เขา้ใจ) 

              5.  มีกิจกรรมอาสาตาวเิศษปฏิบติัวนิยัหรือศีล  (เพือ่ใหอ้ยูเ่ป็น  อยูอ่ยา่งสงบ) 

              6.  มีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบติัธรรม  (ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ประจ าวนั  เพือ่ใหอ้ยูเ่ป็น) 

              7.  มีการสวดมนต ์ ฟังธรรมประจ าสปัดาห์  หรือในวนัพระ  (เพือ่พฒันาศีล  สมาธิ ปัญญา) 
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              8.  มีกิจกรรมบนัทึกและยกยอ่งการปฏิบติัธรรม  (เนน้ย  ้าและเสริมแรงการท าความดี) 

               9. ทุกหอ้งเรียนมีการก าหนดขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนัโดยเขา้ใจเหตุผลและประโยชน์ที่มี

ต่อการอยูร่่วมกนั  (พฒันาศีล/วนิยั  ดว้ยปัญญา  ฯลฯ) 

              ด้านการเรียนการสอน   

              สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรสถานศึกษา  หรือจดัการเรียนการสอนที่บูรณาการพทุธธรรม  

เพื่อพฒันาผูเ้รียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน  เพื่อเป็นการพฒันาผูเ้รียนดว้ยหลัก

พทุธธรรม  อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  เช่น 

              - หลกัสูตรสถานศึกษามีการก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั

ที่สะทอ้นการพฒันาไตรสิกขาไปพร้อม ๆ  กนั 

              - การจดัหน่วยการเรียนรู้ทุกชั้นเรียนใหมี้การบูรณาการพทุธธรรมในการเรียนรู้ และปฏิบตัิ  

หรือการจดัการเรียนรู้แต่ละคร้ัง  น าพทุธธรรมมาเป็นฐานในการคิด  หรือเป็นเกณฑก์ารตรวจสอบ

การเรียนรู้  การปฏิบติั  หรือเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่หลกัธรรมในการพฒันาตนและผูอ่ื้น 

              - ประสานความร่วมมือกบัวดั/คณะสงฆใ์นการเรียนรู้  ทั้งสาระพระพุทธศาสนาและกลุ่มสาระ

หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  เพือ่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใกลชิ้ดกบัพระพทุธศาสนาในบริบทต่าง ๆ 

              ทั้งน้ีกระบวนการจัดการเรียนรู้ควรมีลักษณะ  “สอนให้รู้  ท  าให้ดู  อยู่ให้เห็น”  โดย

นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้การพฒันาทั้งดา้นกาย  (ภาวนา) ด้านความประพฤติ  (ศีลภาวนา)   

ดา้นจิตใจ  (จิตตภาวนา)  และดา้นปัญญา  (ปัญญาภาวนา)  โดยมุ่งให้นักเรียนมีคุณลกัษณะ  “กิน  

อยู ่ ดู  ฟัง”  เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาตนและสงัคม  โดยไม่เบียดเบียนผูใ้ด  และเก้ือกูลใน

การพฒันาวฒันธรรมแสวงปัญญา  และวฒันธรรมเมตตา  เช่น  “การกิน  อยูเ่ป็น”  เพื่อยงัประโยชน์

ในการด ารงชีวติที่อยูไ่ดเ้หมาะสมเป็นไปตามคุณค่าแท ้ หรือ  “การดู  ฟังเป็น”  เพื่อเน้นประโยชน์

ในการเรียนรู้เพิม่พนูปัญญา 

              ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ 

              สถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศของการใฝ่เรียนรู้  และพฒันาไตรสิกขา  หรือส่งเสริมการมี

วฒันธรรม  แสวงปัญญา  และมีปฏิสัมพนัธ์ที่เป็นกลัยาณมิตรต่อกนั  มีบรรยากาศของการเคารพ

อ่อนน้อม  ยิ้มแยม้แจ่มใส  การมีความเมตตา  กรุณาต่อกัน  ทั้งครูต่อนักเรียน  นักเรียนต่อครู  
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นกัเรียนต่อนกัเรียน  และครูต่อครูดว้ยกนั  และสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบติั

ตนเป็นตวัอยา่งที่ดีแก่ผูอ่ื้น  เช่น  การลด  ละ  เลิก  อบายมุข  การเสียสละ   เป็นตน้ 

              ด้านการบริหารจัดการ 

              สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา  ร่วมกับผูป้กครอง  และชุมชน  สร้างความ

ตระหนกั  และศรัทธารวมทั้งเสริมสร้างปัญญาเขา้ใจในหลกัการ และวธีิด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ

ร่วมกัน  ทั้งน้ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครู  และผูบ้ริหารเพียรพยายามสนับสนุนโดย

ลกัษณะต่าง ๆ  การปฏิบติัตนเองที่จะสนบัสนุน  และเป็นตวัอยา่งในการพฒันาผูเ้รียนตามวิถีชาวพุทธ  

สถานศึกษาวเิคราะห์จุดเนน้  หรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวถีิพทุธตามความเหมาะสมกบับริบท

ของสถานศึกษา  ซ่ึงแต่ละสถานศึกษาจะมีจุดเน้นและรายละเอียด  รูปแบบที่แตกต่างกนัได ้ เช่น  

บางสถานศึกษาจะมีจุดเนน้ ประยกุตไ์ตรสิกขาในระดบัชั้นเรียน  การจดักระบวนการเรียนรู้รายวิชา  

บางสถานศึกษาเนน้ประยกุตใ์นระดบักิจกรรมวถีิชีวติประจ าวนัภาพรวม  บางสถานศึกษาอาจท าทั้ง

ระบบทุกส่วนของการจดัการศึกษาก็เป็นไปได ้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2548 :  16 - 21) 

1.3 แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

ภาพงดงาม 

                     ภาพอันงดงามของโรงเรียนวิถีพุทธ  เป็นภาพที่สะท้อนถึงการน าหลักธรรม

พระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะอย่างยิง่หลกัไตรสิกขามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน  และแสดงถึงความ

พยายามน าหลกัพทุธธรรมต่าง ๆ  มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารและจดัการศึกษาอยา่งชดัเจน โดยให้

มีรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมของสถานศึกษาที่จะพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งดีที่สุด  พร้อม

กบัสร้างสรรคส์ภาพการด าเนินงานที่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกส่วนมีความสุข  ไดพ้ฒันาสู่ชีวิตและสังคมที่ดี

งามควบคู่กันไป  เน้น  การกิน  อยู่  ดู  ฟัง  ให้เป็น  ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนและบุคลากรเป็นคนดี  มี

คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พงึประสงค ์ ไดรั้บการยกยอ่ง  ชมเชยจากผูท้ี่ไดพ้บเห็น 

                     สู่คุณค่า   

                      เม่ือโรงเรียนพฒันาสู่วิถีพุทธและได้พฒันาจนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจน  จะ

สงัเกตไดถึ้ง  ความเปล่ียนแปลงและประโยชน์อนัมากมายที่เกิดตามมา  ที่เป่ียมไปดว้ยความงดงาม  

และคุณค่า  อาทิ 
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                     1.  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต่์าง 

ๆ  อย่างชัดเจนพร้อมกับการพฒันาปัญญาและด้านอ่ืน ๆ  การพฒันาที่จะให้เป็นคนดี เก่ง และ                      

มีความสุขพร้อม ๆ  กนั  ที่วา่ยากจะไม่ยากส าหรับโรงเรียนวถีิพทุธ 

                     2.  การพฒันาผูเ้รียนที่เกิดขึ้นชดัเจนจะเป็นที่ช่ืนชอบและช่ืนชม  ของผูป้กครอง  ครู  

อาจารย ์ และชุมชนที่ไดรั้บทราบ  อีกการยอมรับและความร่วมมือช่วยเหลือจะเกิดขึ้นอยา่งทวคูีณ 

                     3.  สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศปฏิสัมพนัธ์ของโรงเรียนจะดีขึ้นมากที่เก้ือกูลการ

พฒันาผูเ้รียนรอบดา้นทั้งศีล   สมาธิ  ปัญญา  ผูค้นที่เก่ียวขอ้งลว้นเป็นกลัยาณมิตรแก่กนัและกัน  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อนกัเรียน 

                     4.  บุคลากรในโรงเรียนพฒันาตนเองทั้งวถีิการท างาน   และวิถีชีวิตท าให้สภาพการท างาน

มีความสุข  มีคุณค่าเพิ่ม  ชีวิตส่วนตวัพฒันาสู่ความสะอาด  สว่าง  สงบชดัเจน  เพราะความเป็นวิถีพุทธ

ช่วยกล่อมเกลา 

                     5. โรงเรียน  ครู  ผูบ้ริหาร  บุคลากร  และนักเรียน  เป็นแบบอย่างต่อสังคม  อีกเป็น

พลงัการพฒันาสงัคมวงกวา้งใหดี้งามยิง่ ๆ  ขึ้นได ้

                     วิถีปฏิบัติ 

                      แนวการด าเนินการและจงัหวะกา้วการพฒันาของโรงเรียนวิถีพุทธแต่ละแห่งจะมี

ความแตกต่างกนัไดต้ามลกัษณะเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา  อยา่งไรก็ตามกา้วยา่งที่ชดัเจนจะมี

โอกาสเกิดขึ้นไดจ้ากความพยายามในการพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้น  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ควบคู่กนัไป

อยา่งบูรณาการ  บนวิถีการด าเนินชีวิตธรรมดาที่ส่งเสริมการพฒันา  “การกิน  อยู ่ ดู  ฟัง  ให้เป็น”  

คือ  ด าเนินชีวติไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัและจดัการไดท้ี่จะก่อประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อผูอ่ื้น  และเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้มใหม้ากที่สุด  ขอ้เสนอแนะแนวด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธในภาพเบื้องตน้  ที่เสนอ

เป็นแนวคิดแนวทางซ่ึงโรงเรียนสามารถน าไปปรับใชไ้ดต้ามความเหมาะสมต่อไป  ประกอบดว้ย

ประเด็นดงัน้ี 

1. การบริหารจดัการโรงเรียนวถีิพทุธ 

2. การจดัวถีิพทุธสู่วถีิการเรียนรู้ 

3. กิจกรรมเสนอแนะการพฒันา 

4. การพฒันาบุคลากรและคุณลกัษณะบุคลากรที่คาดหวงั 

5. การเก้ือกูลสมัพนัธโ์รงเรียนวถีิพทุธและชุมชน 
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การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

จงัหวะกา้วการพฒันาสู่โรงเรียนวถีิพทุธที่ชดัเจนมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นตอ้งพจิารณา 

องคป์ระกอบและล าดับขั้นตอนที่เป็นระบบ  และล าดบัขั้นตอนขององค์ประกอบต่อไปน้ี  เป็น

ขอ้เสนอเชิงตัวอย่างหน่ึงที่โรงเรียนสามารถน าไปพิจารณาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมซ่ึง

ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

                     1. ขั้นเตรียมการ  :  ที่จะให้การจดัโรงเรียนวิถีพุทธด าเนินไปโดยสะดวกดว้ยศรัทธา

และฉนัทะ 

                     2.  ขั้นด าเนินการจดัสภาพและองค์ประกอบ  :  ที่จะเป็นปัจจยั  เป็นกิจกรรม  เป็น

เคร่ืองมือสู่การพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัปัญญาวฒิุธรรม   

                     3.  ขั้นด าเนินการพฒันาผูเ้รียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขา  :  ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่

เป็นหวัใจของการด าเนินการโรงเรียนวถีิพทุธ  ซ่ึงตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

                     4.  ขั้นดูแลสนบัสนุนใกลชิ้ด  :  ที่จะช่วยใหด้ าเนินทุกส่วนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

ดว้ยท่าทีความเป็นกลัยาณมิตร 

                     5.  ขั้นปรับปรุงพฒันาต่อเน่ือง  :  ที่จะเน้นย  ้าการพฒันาว่าตอ้งมีมากขึ้น ๆ  ดว้ยหลกั

อิทธิบาท  4  และอุปัญญาตธรรม 

                     6.  ขั้นประเมินผล  และเผยแพร่ผลด าเนินการ  :  ที่จะน าขอ้มูลผลการด าเนินงานสู่การ

เตรียมการที่จะด าเนินการในรอบต่อ ๆ  ไป  เช่น  ในปีต่อ ๆ  ไป  หรือใชโ้ครงการต่อเน่ืองอ่ืน  และ

น าผลสรุปจดัท ารายงานผลการด าเนินงานแจง้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งให้ทราบ  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2548 

:  16 – 21) 
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2. ด าเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ 
    (ปัญญาวุฒธิรรม) 
    2.1 จดัหลกัสูตรสถานศึกษา/หน่วยการเรียนรู้ 
          /แนวการจดัการเรียนรู้ 
     2.2 เตรียมกิจกรรมนกัเรียน 
     2.3  จดัสภาพกายภาพสถานศึกษา 
     2.4  จดับรรยายภาคปฏิสัมพนัธ์ 
            ฯลฯ 
 

3.  ด าเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 
      3.1  นกัเรียน  
     3.2  บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
            ฯลฯ 

5.  ปรับปรุงและพัฒนาต่อเน่ือง 
     (อิทธิบาท  4  อุปัญญาตธรรม) 

6.  ประเมินผล  และเผยแพร่ผลการ 
      ด าเนินงาน  (ปิติและช่ืนชมร่วมกนั) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.  ดูแลสนับสนุนใกล้ชิด  (กลัยาณมิตร) 
     4.1  นิเทศ  ติดตาม 
     4.2  สนบัสนุน 
     4.3  รวบรวมขอ้มลูและประเมินผลระหว่าง 
            ด าเนินงาน 
           ฯลฯ 

 

1.  เตรียมการ  (ศรัทธาและฉันทะ) 
     1.1  หาท่ีปรึกษา  แหล่งศึกษาเอกสารขอ้มลู 

     1.2  เตรียมบุคลากร  กรรมการสถานศึกษา 

     1.3  เตรียมนกัเรียน 

     1.4  เตรียมผูป้กครอง  ชุมชน 

     1.5  ก  าหนดธรรมนูญสถานศึกษา 

     1.6  จดัแผนปฏิบติัการ 

             ฯลฯ 

 

 

 

 

           

               

 

 

 

 

          

แผนภาพที่  2  ขั้นตอนการบริหารการจัดการโรงเรียนวิถพีุทธ  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546  : 18) 

 1.4  แนวการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนการบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธ  โดยสังเขปมีดงัน้ี 

                     การเตรียมการ   

                     เป็นขั้นตอนความพยายามที่จะเตรียมส่ิงที่จะท าให้การด าเนินการพฒันาเป็นไปได้

โดยสะดวก  ซ่ึงมีประเด็นส าคญัที่จะตอ้งค านึงถึงในการเตรียมการ  เช่น 

                     การหาที่ปรึกษา  แหล่งศึกษา  และเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ที่ปรึกษาที่

เป็นกลัยาณมิตรในการพฒันาวิถีพุทธน้ี  ซ่ึงอาจจะเป็นพระภิกษุหรือฆราวาส  ที่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ  

เป็นผูป้ฏิบตัิดี  ปฏิบตัิชอบ  มีศรัทธาและความรู้ชดัในพทุธธรรม  ถา้เป็นฆราวาสควรเป็นแบบอยา่ง
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ในสงัคมได ้ เช่น  เป็นผูท้ี่ไม่ขอ้งแวะอบายมุข  เป็นผูท้รงศีล  ปฏิบติัธรรม  เป็นตน้  ที่ปรึกษาจะมี

ความจ าเป็นมาก  โดยเฉพาะในระยะเร่ิมของการพฒันา 

                     การเตรียมตวับุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษา  นักเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชน  

ใหมี้ความตระหนกัในคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น  ใหเ้กิดศรัทธา  และฉนัทะในการอยูร่่วมกนัพฒันา

โรงเรียนวถีิพทุธดว้ยปัญญา  รู้เขา้ใจทิศทาง  จากศรัทธาและฉันทะการพฒันาร่วมกนั  ความส าเร็จ

ในการพฒันาคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้ นได้ไม่ยากส าหรับวิธีการเตรียมผูท้ี่ เก่ียวข้องน้ี  สามารถ

ด าเนินการได้หลากหลายตั้ งแต่วิธีทั่วไป  เช่น  การประชุมช้ีแจง  การสัมมนาจนถึงการ

ประชาสมัพนัธท์ี่หลากหลาย  การร่วมกนัศึกษาดูงาน  เป็นตน้ 

                     การก าหนดเป้าหมาย  จุดเน้น  หรือวิสัยทศัน์และแผนงาน  ที่ชัดเจนทั้งระยะยาวใน

ธรรมนูญสถานศึกษาและแผนปฏิบติัการรายปีก็ตามที่ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นพอ้งกันจะเป็นหลกัประกัน

ความชัดเจนในการด าเนินการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างดี  อันเป็นส่วนส าคัญของการ

เตรียมการที่ดี 

                    การด าเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ 

                     เป็นการด าเนินการจัดปัจจัยต่าง ๆ  ที่ เก่ียวข้องอันจะน าสู่การพฒันาผูเ้รียน  ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย  สภาพทั้งกายภาพและองคป์ระกอบต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งอนัจะน าสู่การเป็นปัจจยัใน

การพฒันาผูเ้รียนตามหลกัปัญญาวฒิุธรรม  4  ประการ  คือ 

                     1.  การอยูใ่กลค้นดี  ใกลผู้รู้้  มีขอ้มูล  มีส่ือที่ดี  (สปัปุริสสงัเสวะ)   

                     2.  เอาใจใส่ศึกษา  โดยมีหลกัสูตรการเรียนการสอนที่ดี  (สทัธมัมสัสวนะ)   

                      3.  มีกระบวนการคิดวเิคราะห์พจิารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวธีิ โดยมีสภาพบรรยากาศ

ที่ส่งเสริม  (โยนิโสมนสิการ)   

                      4.  ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  หรือน าความ รู้ไปใช้ในชีวิตได้เหมาะสม                
(ธมัมานุธมัมปฏิปัตติ)   
                     สภาพและองคป์ระกอบที่ส าคญัที่จ  าเป็นตอ้งจดัส่งเสริมใหเ้กิดวถีิพทุธ ตวัอยา่ง เช่น 
                     -  หลักสูตรสถานศึกษา  หน่วยการเรียน  และแผนการจัดการเรียนรู้  ซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบส าคญัของการเรียนการสอนที่โรงเรียนวถีิพทุธควรค านึงถึงอยา่งยิง่  แนวคิดหน่ึงของ

การจดัคือ  การบูรณาการหลกัธรรมทั้งที่เป็นความรู้  (K) ศรัทธา  ค่านิยม  คุณธรรม (A) และการฝึก

ปฏิบตัิหลกัธรรม  (P)  ในการเรียนการสอนโดยอาจก าหนดในระดบัจุดเน้นหลกัสูตรสถานศึกษาที่
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แทรกในองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา  หรือก าหนดระดบัหน่วยการเรียนรู้  หรือแผนการ

จดัการเรียนรู้  ที่ครูจะน าสู่การจดัการเรียนรู้ต่อไป 

                     -  การเตรียมกิจกรรมนักเรียน  ที่โรงเรียนตอ้งคิดและก าหนดให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน

ของตนมากที่สุด  ซ่ึงลักษณะกิจกรรมที่ก  าหนดทั้งที่เป็นกิจกรรมประจ าวนั  ประจ าสัปดาห์หรือ  

ประจ าโอกาสต่าง ๆ  และกิจกรรมวิถีชีวิต  ซ่ึงถา้โรงเรียนเลือกก าหนดและเตรียมการไวล่้วงหน้า  

จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  อีกสะทอ้นให้เห็นถึงค  ากล่าวที่ว่า  “การศึกษาเร่ิมตน้เม่ือคน

กิน  อยู ่ ดู  ฟังเป็น”   

                     - การจดัสภาพกายภาพสถานศึกษาที่หมายถึง  ครอบคลุมถึง  อาคารสถานที่  ห้องเรียน  

แหล่งเรียนรู้  สภาพแวดลอ้ม  อาณาบริเวณของสถานศึกษาซ่ึงสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งค านึงถึงการ

จดัใหเ้หมาะสมและมุ่งเนน้ที่จะส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาไตรสิกขาให้มากที่สุดทั้งที่ผ่านระบบการ

เรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและผา่นการเรียนรู้วิถีชีวิตจริงจาก “การกิน อยู ่ดู ฟัง” ในชีวิตประจ าวนั  

การจดับรรยากาศปฏิสมัพนัธ ์ โดยผา่นการเตรียมการ  การมอบหมายการรับผดิชอบของบุคลากรในการจดั

กิจกรรมส่งเสริม  หรือดูแลใหบ้รรยากาศปฏิสมัพนัธท์ี่ดีเป็นกลัยาณมิตรเกิดขึ้นอยา่งจริงจงัต่อเน่ือง

โดยจดัผา่นกิจกรรมที่หลากหลาย  อาทิ  การกระตุน้ทุกคนท าตนเป็นตวัอยา่งที่ดี  การยกยอ่งผูท้  าดี 

การปลูกศรัทธาค่านิยมปฏิบติัดี  ปฏิบติัชอบต่อผูอ่ื้น                

                     การด าเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 

                      จุดเน้นการด าเนินการพฒันา  คือ  นักเรียนของสถานศึกษาโดยเป็นการพฒันาตาม

ระบบไตรสิกขาที่เป็นลักษณะบูรณาการ  ทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร  และ

กิจกรรมวถีิชีวติต่าง ๆ  ที่ส่งเสริม   “การกิน  อยู ่ ดู  ฟังใหเ้ป็น”  เป้าหมายการพฒันา  จดัให้มีความชดัเจน

ที่พฒันาทั้งองคร์วมของชีวติ  ที่จะน าสู่การพฒันาชีวติที่สมบูรณ์ในที่สุด 

                     นอกจากการพฒันาผูเ้รียนอันเป็นภาระหลักแล้วสถานศึกษาจ าเป็นต้องไม่ละเลย              

การพฒันาบุคลากรของตนเองทั้งหมดดว้ย  เพราะบุคลากรโดยเฉพาะอยา่งยิง่  คือ  ครูและผูบ้ริหาร        

จะเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาผูเ้รียน  ดงันั้นยิง่บุคลากร ได้รับการพฒันาตามระบบไตรสิกขา 

มากเท่าไหร่จะส่งผลดี  ต่อการช่วยให้นักเรียนได้รับพฒันามากขึ้นเท่านั้น  แนวทางการพฒันา

บุคลากรและลกัษณะบุคลากรที่เหมาะสมในโรงเรียนวถีิพทุธจะไดน้ าเสนอในล าดบัต่อไป 
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                     การด าเนินการพฒันาผูเ้รียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขาน้ีจะด าเนินการไดดี้หาก

ในขั้นตอนเตรียมการ  ขั้นด าเนินการจัดสภาพองค์ประกอบ  และขั้นดูแลสนับสนุนใกล้ชิด

ด าเนินการไดอ้ยา่งดี  เพราะเหตุปัจจยัที่ส าคญัในการด าเนินการพฒันาผูเ้รียน 

                     การดูแลสนับสนุนใกล้ชิด 

                      เป็นขั้นตอนส าคญัในการเป็นปัจจยัส่งเสริมให้การด าเนินการพฒันาเป็นไปอยา่งราบร่ืน          
มีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีลักษณะของการดูแลสนับสนุนที่เหมาะสม  ควรมีลักษณะของความเป็น
กลัยาณมิตรที่ปรารถนาดีต่อกนั  ปรารถนาดีต่อการพฒันาผูเ้รียนหรือต่องาน  กิจกรรมที่ส าคญัของ
ขั้นน้ี  คือ  การนิเทศติดตาม  ที่จะดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก  าหนดไว ้ การให้
ค  าปรึกษา  และช้ีแนะผูป้ฏิบติั  การใหก้ารช่วยเหลือทางวชิาการ  ฯลฯ  การสนบัสนุน  ทั้งทรัพยากร
ขอ้มูลและเคร่ืองมือต่าง  ๆ  ในการช่วยด าเนินการใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน  การรวบรวมขอ้มูลและ
การประเมินผลระหว่างด าเนินการ  อนัจะเป็นฐานของการปรับปรุงต่อเน่ืองต่อไป  หรือแมเ้ป็น
ขอ้มูลในการพจิารณาจดัการดูแลสนบัสนุนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                    การปรับปรุงและพฒันาต่อเน่ือง  เป็นขั้นตอนของระบบบริหารจดัการที่ก  าหนดเพื่อ
เน้นย  ้าการพฒันาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยน าขอ้มูลในขั้นตอนตน้ ๆ  มาพิจารณาแล้ว
ก าหนดปรับปรุงหรือพฒันางานที่ก  าลงัด าเนินการอยูใ่หดี้ยิง่ขึ้น  ทั้งน้ีองคธ์รรมที่สนบัสนุนการปรับปรุง
และพฒันางานเป็นไปอยา่งชดัเจนต่อเน่ือง  คือ  การมีอิทธิบาท  4  (ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมงัสา)  
และอุปัญญาตธรรม  2  (ความไม่สนัโดษในกุศลธรรม  และความไม่ระยอ่ในการพากเพยีร) เป็นตน้ 

                     การประเมินผลและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

                      เป็นขั้นตอนที่สะท้อนให้ทราบถึงผลการด าเนินงานในช่วงเวลาหน่ึง ๆ อาจเป็น          

1  ปี  หรือ  3  ปี  หรือเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมเป็นต้น  และในการประเมินจะเน้นข้อมูลที่เป็น           

เชิงประจกัษ์  เช่ือถือได้  ให้ขอ้มูลที่ชัดเจน ที่สามารถน าสู่การเผยแพร่หรือรายงานผูเ้ก่ียวขอ้ง         

ใหท้ราบผลการด าเนินงาน  นั้น ๆ  และน าเป็นขอ้มูลในการวางแผนด าเนินการอ่ืน ๆ  ต่อไป  และ

ในระบบประกันคุณภาพ  ขั้นตอนน้ีมีความส าคญัไม่น้อยต่อการเสนอให้ผูเ้ก่ียวขอ้งยอมรับใน      

การด าเนินการและบริหารจดัการ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2548  :  27 – 37) 
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1.5  การจัดวิถีพุทธสู่วิถีการเรียนรู้   

       หลักการจัดวิถีพุทธสู่วิถีการเรียนรู้   

                     1.  บูรณาการพุทธธรรม สู่การจดัการเรียนรู้และการปฏิบตัิจริงที่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม

และวถีิชีวติอยา่งต่อเน่ือง  สม ่าเสมอ  เพือ่น าสู่การรู้  เขา้ใจ  ความจริง 

                     2.  จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดขึ้นในทุกสถานการณ์  ทุกสถานที่  ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

                     3.  ประสานความร่วมมือ  วดั/คณะสงฆ ์ และชุมชน  ในการจดัการเรียนรู้ 

       หลักธรรมส าคญัสู่การจัดการเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ 

        1. ไตรสิกขา 

        2. กลัยาณมิตตตา 

        3. ปรโตโฆสะ  และโยนิโสมนสิการ 

       หลักท าแนวการจัดการเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วย 

1.  หลักสูตรสถานศึกษา 

             1.1  สอดแทรก  เพิม่เติม  พทุธธรรมในวสิยัทศัน์  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคน์กัเรียน 

                          1.2  เพิม่เติมคุณธรรมจริยธรรม  ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 

                          1.3  ใหมี้การบูรณาการพทุธธรรมในการจดัหน่วยการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

                           1.4   สอดแทรก  ความรู้  และการปฏิบติัจริงทุกกลุ่มสาระ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และ

สถานการณ์อ่ืน ๆ  นอกห้องเรียน  ได้แก่  บูรณาการในการเรียนรู้  บูรณาการในวิถีชีวิต  และบูรณาการ

ไตรสิกขาเขา้ในชีวติประจ าวนั  ศึกษาเพิม่เติม  ไดจ้ากเอกสาร  “การจดัการเรียนรู้สาระพระพทุธศาสนา”   

                     2.  ผู้สอน 

                          2.1  เป็นตวัอยา่งที่ดีในลกัษณะ  “สอนใหรู้้  ท  าใหดู้  อยูใ่หเ้ห็น”  อยา่งสม ่าเสมอ 

                           2.2  เป็นกลัยาณมิตรของผูเ้รียน  มีเมตตาธรรม  ความอ่อนโยน  อดทน  อดกลั้น และ

สร้างเสริมก าลงัใจแก่ผูเ้รียนอยูเ่สมอ 

                     3.  กระบวนการเรียนรู้ 

                          3.1  พฒันาผูเ้รียน  รอบดา้น  สมดุล  สมบูรณ์  ทั้งกาย  (กายภาวนา)  ความประพฤติ  

(สีลภาวนา)  จิตใจ  (จิตภาวนา)  ปัญญา  (ปัญญาภาวนา) 

                          3.2  จดัโอกาสส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้  และปฏิบติัธรรมอยา่งสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต  

(กิน  อยู ่ ดู  ฟัง) 
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                          3.3  สร้างเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมแสวงปัญญาและวฒันธรรมเมตตา 

                          3.4  เนน้ใหเ้กิดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ  เขา้ใจและคน้พบคุณค่าแทข้องสรรพส่ิง 

              1.6  กิจกรรมเสนอแนะและการพัฒนากิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ 

                     หลักการ 

                     กระบวนการพฒันาผูเ้รียน  คือ  การจดักิจกรรมอยา่งหลากหลาย  ต่อเน่ือง  เป็นวิถีชีวิต  

เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด  มีการฝึกปฏิบตัิเสมอ ๆ  ทั้งดา้นความประพฤติ  (ศีล)  จิตใจ  (สมาธิ)  และ

ปัญญา  (ปัญญา)  เพือ่ใหเ้กิดการพฒันาทั้ง  3  ดา้น  ไปพร้อม ๆ  กนั 

                     หลักคดิ  

                     การศึกษาตามแนวพทุธปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนวถีิพทุธ  คือกระบวนการพฒันา  

การเรียนรู้ทั้งในดา้นความประพฤติ  (ศีล)  จิตใจ  (สมาธิ)  และปัญญา  (ปัญญา)  เพื่อความเจริญ งอกงาม

ในทุกขั้นตอนของชีวติโดยเฉพาะอยา่งยิง่  การกิน  อยู ่ ดู  ฟัง  ในชีวิตประจ าวนัที่มีสติสัมปชญัญะ

คอยก ากบัเพือ่ใหผู้เ้รียนพฒันาตนจนเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสังคม  และส่ิงแวดลอ้มให้เจริญ

สืบต่อไป  และเน่ืองจากพุทธศาสนามีหลักการพฒันาว่ามนุษยท์ุกคนมีศกัยภาพที่จะฝึกฝนและ

พฒันาได ้ ประกอบกบัวิเคราะห์ผูเ้รียนว่ามีสติปัญญา  อุปนิสัย   ความพร้อมและภูมิหลงัที่แตกต่างกัน 

การพฒันาจึงเนน้ที่ตวัผูเ้รียนแต่ละคนเป็นส าคญั 

                     หลักท า 

                     ในการจดักิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธนั้น  ครูและผูบ้ริหารสามารถจดัการพฒันาได้

ตามหลักการ  หลักคิดขา้งตน้  โดยให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  ในที่น้ีขอเสนอแนะการจัด

กิจกรรมไวเ้ป็นแนวทาง  4  ลกัษณะ 

1. กิจกรรมเสริมเน้ือหาสาระตามหลกัสูตร 

2. กิจกรรมประจ าวนั/สปัดาห์ 

3. กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 

4. กิจกรรมพเิศษอ่ืน  ๆ 

1.  กิจกรรมเสริมเน้ือหาสาระตามหลกัสูตร 
                                 1.1  พธีิแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 

                                 1.2  ประกวดมารยาทชาวพทุธ 
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                            1.3  กิจกรรมค่ายพทุธบุตร  (ตามสาระวชิาพระพทุธศาสนา) 

                            1.4  กิจกรรมบริหารจิต  เจริญปัญญา 

                            1.5  เรียนธรรมศึกษา /สอบธรรมศึกษา 

                            1.6  บรรพชาสามเณรฤดูร้อน  ฯลฯ 

1. กิจกรรมประจ าวนั/สปัดาห์  เช่น 

1.1 กิจกรรมหนา้เสาธง 

1.1.1 กิจกรรมที่กระท าเพือ่ร าลึกถึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ 

1.1.2 กิจกรรมไหวพ้ระสวดมนต ์ แผเ่มตตาและสงบน่ิง  (สมาธิ) 

1.1.3 กิจกรรมพทุธศาสนสุภาษิตวนัละบท 

1.1.4 กิจกรรมนอ้งไหวพ้ี ่ (ในแถวหนา้เสาธง) 

1.1.5 กิจกรรมเดินแถวเขา้หอ้งเรียนอยา่งมีสติ  เดินพร้อมท่องคติธรรม 

1.2  กิจกรรมท าความดีระหวา่งกนั 

1.2.1 กิจกรรมเดินอยา่งมีสติก่อนเขา้โรงอาหาร 

1.2.2 กิจกรรมกล่าวค าพจิารณาอาหารก่อนการรับประทานอาหาร 

1.2.3 กิจกรรมรับประทานอาหารอยา่งมีสติ  เช่น  ไม่ดงั  ไม่หก  ไม่เหลือ 

1.2.4 กิจกรรมขอบคุณหลงัรับประทานอาหาร 

1.2.5 กิจกรรมนัง่สมาธิ  1  นาที  ก่อนเรียน   

1.3 กิจกรรมก่อนเลิกเรียน 

1.3.1 กิจกรรมไหวพ้ระสวดมนต ์

1.3.2 กิจกรรมร าลึกพระคุณของผูมี้พระคุณ 

1.3.3 กิจกรรมท่องอาขยายสร้างสมาธิ  ฯลฯ 

1.4 กิจกรรมประจ าสปัดาห์ 

1.4.1 กิจกรรมสวดมนตส์รภญัญะประจ าสปัดาห์ 

1.4.2 กิจกรรมท าบุญตกับาตรประจ าสปัดาห์  ฯลฯ 

2. กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 

           โรงเรียนวิถีพุทธควรจดักิจกรรมในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  คือ วนัมาฆบูชา  

วนัวสิาขบูชา  วนัอาสาฬหบูชา  วนัเขา้พรรษา  วนัอฏัมีบูชา  ดงัน้ี 
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           3.1  กิจกรรมวนัมาฆบูชา  วนัวิสาขบูชา  วนัอาสาฬหบูชา  วนัเขา้พรรษา  โรงเรียน  

ผูป้กครอง  และชุมชน  ร่วมกิจกรรมดงัน้ี 

                              - ท  าบุญตกับาตร  บริเวณสนามของโรงเรียน 

                              - ฟังเทศน์  (โดยมีนกัเรียนเป็นผูด้  าเนินพธีิกรรม) 

                              - เวยีนเทียนที่วดั  หรือโรงเรียน 

           3.2  หล่อเทียนพรรษา  และร่วมกบัชุมชนในการหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา 

                   3.3  โรงเรียนจดับรรยากาศวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  โดยประดับธงทิวสีเหลือง  

เชิญธงธรรมจกัร  ธงฉพัพรรณรังสี  และเปิดเพลงธรรมะทางวทิยขุองโรงเรียน (เสียงตามสาย) 

                 4.  กิจกรรมพเิศษอ่ืน ๆ 
                      4.1  กิจกรรมไขปัญหาธรรม 

                      4.2  กิจกรรมวนัส าคญัของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์

                      4.3  กิจกรรมการประเมินผลการท าความดี 

                      4.4  กิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูท้  าความดี 

                      4.5  กิจกรรมอาสาตาวเิศษ  (มีผูส้งัเกตพฤติกรรมของผูป้ฏิบติัธรรม) 

                      4.6  กิจกรรมบนัทึกความดีของผูป้ฏิบตัิธรรม 

                      4.7  กิจกรรมตน้ไมพ้ดูได ้ (เนน้คติธรรม) 

                      4.8  กิจกรรมจดันิทรรศการผลงานทางพระพทุธศาสนา 

                      4.9  กิจกรรมการก าหนดทกัษะและความรู้ทางพระพทุธศาสนา 

                      4.10  กิจกรรมสมาทานศีลในวนัพระ 

                      4.11  กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม  เช่น  ท  าความสะอาดหอ้งน ้ า 

                       4.12  กิจกรรมปฏิสมัพนัธ ์ เช่น  ครูตอ้นรับทกัทายนักเรียนดว้ยกิริยา  วาจาอ่อนหวานและ

สมัผสัที่ประกอบดว้ยเมตตา 

                     4.13  กิจกรรมตน้ไมอ้ธิษฐาน 

                     4.14  กิจกรรมอธิษฐานจิตก่อนเรียน 

                     4.15  กิจกรรมอบรมธรรมะ  5  นาที  (อาจจดัสปัดาห์ละ  1  คร้ัง) 

                     4.16  กิจกรรมถือศีล  นอนวดั  ปฏิบติัธรรมช่วงเขา้พรรษา 
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 1.7  การจัดลักษณะทางกายภาพโรงเรียนวิถีพุทธ 

                     หลักการ 

                      จากความส าคญัของสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ตามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา            

และแนวทางในการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

สามารถสรุปเป็นหลกัการในการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของโรงเรียนวถีิพทุธได ้ ดงัน้ี 

1. บรรยากาศ  สงบเงียบ  เรียบง่าย 

2. ใกลชิ้ดธรรมชาติ  ร่มร่ืน 

3. ใกลชิ้ดกบัชุมชน 

4. สะอาด  มีระเบียบ 

5. ทนัสมยั  มีการปรับปรุงพฒันาอยูเ่สมอ 

6. เป็นแหล่งเรียนรู้  ทั้งดา้นวชิาการ  วชิาชีพและคุณธรรม 

หลักคดิ 

                     โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นปัจจยัภายนอกที่ส าคญัต่อการเรียนรู้  พระพุทธศาสนา

ทรงให้ความส าคญักับสถานที่ที่เก่ียวขอ้งกับการเรียนรู้มาก  เหตุการณ์ในพระพุทธศาสนาหลายตอน   

เนน้ถึงความส าคญัของสถานที่และบรรยากาศ  เช่น 

         1.  ทรงเจริญอานาปานสติกรรมฐานเม่ือพระชนมาย ุ 7  พรรษา  ใตต้น้หวา้ในบรรยากาศที่เงียบสงบ 

                     2.  ทรงเลือกสถานที่ที่ใกลชิ้ดธรรมชาติและชุมชนส าหรับบ าเพญ็เพยีร 

                     3.  เม่ือตรัสรู้แลว้ทรงเปล่ียนสถานที่จากที่ตรัสรู้ไปประทบัใตต้น้ไทรและตน้อ่ืน ๆ 

                      4.  ทรงก าหนดเร่ืองความสะอาด  ความมีระเบียบไวใ้นพระวินัยปิฏกว่า  ดว้ยเสนาสน

วตัราและเสนาสนะขนัฐกะ 

                     5.  ทรงก าหนดความเหมาะสม  สะดวกสบายของสภาพแวดลอ้ม  7  ประการ  คือ  สปัปายะ  7 

                      แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2559 – 2560  :  โรงเรียน

ในอุดมคติ  ไดก้  าหนดใหมี้บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียน

อย่างมีความสุข  คือ  มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามธรรมชาติ  ปลูกฝังเร่ืองความสะอาด  ความมีวินัย  

รวมทั้งการจดัโรงเรียนใหมี้ความร่มร่ืน  มีตน้ไม ้ มีแหล่งน ้ า  บ่อน ้ า  ไร้ฝุ่ น  ไร้มลภาวะ  ปลอดภยั

และไม่มีมุมอบั 
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                     หลักท า 

                     โรงเรียนวิถีพุทธ  มีลักษณะทางกายภาพที่เป็นธรรมชาติ  ร่มร่ืน  สวยงาม  สะอาด  

เป็นระเบียบ  ปลอดภยั  ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย  สบายกาย  สบายใจ  มีศูนยร์วมศรัทธาของครู  

นกัเรียน  และบุคลากรในชุมชน  คือ  มีพระพทุธรูปที่เด่นชวนใหร้ะลึกถึงพระรัตนตรัย  มีสวนพทุธธรรม  

ประกอบดว้ยตน้ไมส้ าคญัในพระพทุธศาสนา  มีป้ายนิเทศ  ป้ายคุณธรรม  มีอาคารสถานที่ที่สะอาด

เป็นระเบียบและเพียงพอต่อการใช้สอย  มีแปลงเกษตร  โรงฝึกงานที่เหมาะสมต่อการฝึกฝน

คุณธรรมเพื่อประกอบสัมมาอาชีวะ  มีห้องจริยธรรม  ห้องสมุดพระพุทธศาสนา  ทุกห้องเรียนมี

พระพทุธรูป  เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้ห็นและระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเ่สมอ 

                     บรรยากาศในห้องเรียนมีความสงบ  สะอาด  ครูและนักเรียน  มีความส ารวมตนอยู่เสมอ  

ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนทนัสมยัและครบครัน  ทั้งส่ือที่เกิดจากภูมิปัญญาของครู  นักเรียน

และชุมชนตลอดจนส่ือเทคโนโลยต่ีาง ๆ  เพือ่ใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข  ปลูกฝังลกัษณะใฝ่รู้  

ใฝ่เรียนและความรู้ที่เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลก  โรงเรียนตอ้งมีความใกลชิ้ดธรรมชาติ  ชุมชน

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

                     ความสะอาด  มีระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนวิถีพุทธ  จะตอ้งเกิดจากความร่วมมือ  

ร่วมใจของนกัเรียนทุกคน โดยครูสร้างบรรยากาศของความรัก  สามคัคี  และความรับผดิชอบ 

   1.8  การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ 

                       หลักการ 

                        ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรมีความส าคญัต่อการพฒันาผูเ้รียนในระบบ

ไตรสิกขา  ทั้งในฐานะเป็นผูอ้บรมสัง่สอน  ผูจ้ดัการเรียนรู้   และการเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบติัตน  

บุคลากรทุกคนพฒันาตามหลกัไตรสิกขา  มีคุณลกัษณะเป็นผูมี้ความรู้พทุธธรรมเป็นอยา่งดี  ปฏิบติัชอบ  

สามารถจดัการเรียนรู้ตามวิถีพุทธ  และเป็นกัลยาณมิตร  มีลกัษณะของการเป็นผูท้ี่ “สอนให้รู้ ท  าให้ดู  

อยูใ่หเ้ห็น”  พร้อมที่ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาไดเ้ป็นอยา่งดี 

                     หลักคดิ 

                      การพฒันาบุคลากรของโรงเรียนควรด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  มีรูปแบบวิธีการ

หลากหลายเหมาะสมกับลักษณะ  และเง่ือนไขของโรงเรียน  แนวทางส าคญัหน่ึงในการพฒันา
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บุคลากร  คือ  การปฏิบติัธรรมในวิถีชีวิตประจ าวนัทั้งน้ีผูบ้ริหารควรเป็นผูน้ าในการพฒันาตนเอง  

และการปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่ง 

                     หลักท า 

                     แนวทางการจดัพฒันาบุคลากร 

1. วเิคราะห์สภาวธรรม  และลกัษณะของบุคลากร 

2. คน้หาบุคลากรแนวร่วมหรือแกนน า 

3. วางแผนพฒันาบุคลากร  โดยการสร้างศรัทธา  สร้างความเขา้ใจดว้ยวธีิที่เหมาะสม 

กบัลกัษณะบุคลากร 

                     4.   จดักิจกรรมที่เป็นตวัอยา่งสะทอ้นให้เห็นความส าเร็จ  ทั้งกิจกรรมรูปธรรม  และ

กิจกรรมพฒันาจิต 

                    5.  การยกยอ่ง  ชมเชย  แก่บุคลากรที่พฒันาจนเป็นแบบอยา่งได ้

                     ลักษณะแนวกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  เช่น 

                     1.  การจดัอบรมใหญ่ประจ าปี 

                     2.  จดัการพฒันาจิต  เจริญปัญญายอ่ยรายสปัดาห์ 

                     3.  จดักลุ่มสนทนาธรรม 

                     4.  จดัฟังเทศน์  ปฏิบตัิธรรมในโอกาสวนัส าคญั 

                     5.  จดัศึกษาดูงาน  หรือปฏิบติัธรรมในส านกัต่าง ๆ 

                      6.  ส่งเสริมการศึกษา  ปฏิบติัธรรมดว้ยตนเอง  โดยจดัห้องสมุดและส่ือต่าง ๆ  ให้ยมื  

หรือใชศ้ึกษา  จดัหอ้งวปัิสสนา  ฯลฯ 

                     7.  ส่งเสริมการถือศีล  5  เป็นวถีิชีวติ 

                     8.  ส่งเสริมการประเมินผลการปฏิบติัธรรม  และการสอบอารมณ์  (วปัิสสนา) 

                     คุณลักษณะส าคญัของบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ 

                     ผู้บริหารสถานศึกษา 

         1.  ศรัทธาในพระพทุธศาสนา 

                      2.  ละเลิกอบายมุข 

         3.  ถือศีล  5  เป็นนิจ 
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        3.  มีอุดมการณ์ที่จะพฒันาตนเองและด าเนินชีวติที่ดีงาม 

                     4.  เป็นผูน้ าและปฏิบติัเป็นแบบอยา่งในการท าความดี 

ครู  อาจารย์  และบุคลากร 

        1.  ศรัทธาในพระพทุธศาสนา 

                     2.  ละเลิกอบายมุข 

                     3.  ถือศีล  5  เป็นนิจ                  

                     4.  มีอุดมการณ์ที่จะพฒันาตนเองและด าเนินชีวติที่ดีงาม 

                     5.  มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อศิษย ์

 

 1.9  การเกือ้กูลสัมพันธ์โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน 

                     หลักการ 

                     โรงเรียนวิถีพุทธกบัชุมชน  ซ่ึงประกอบดว้ย  บา้น  วดั  และสถาบนัอ่ืน ๆ  ในชุมชน  

มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั  เก้ือกูลร่วมมือกนัและกนัในการพฒันานักเรียน  และพฒันาชุมชน

สงัคมในวถีิแห่งพทุธธรรม  เพือ่ประโยชน์สุขร่วมกนั 

                    หลักคดิ 

                    โรงเรียนวิถีพุทธเพียรพฒันาตน  มีผลการพฒันานักเรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของ

ชุมชน  เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน  จดัระดมสรรพก าลงัลกัษณะต่าง ๆ  

อย่างหลากหลายในการพฒันางานทุกด้านของโรงเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันานักเรียน  

โรงเรียนวถีิพุทธ  บริการวิชาการ  อาคารสถานที่  ร่วมมือสนับสนุนกบัชุมชน  ในการพฒันาภูมิธรรม  

ภูมิปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรมสัมมาอาชีวะต่าง ๆ  เป็นตน้  แก่ชุมชน  สังคม  ดว้ย

เมตตาธรรม  และดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร  เพือ่ใหเ้กิดความเจริญงอกงามและสนัติสุข      

                     หลักท า 

                     โรงเรียนอาจพิจารณาก าหนดและด าเนินงานตามวิสัยทศัน์  และแผนปฏิบติัการของ

โรงเรียน  ซ่ึงบ่งช้ีถึงความเป็นวิถีพุทธอยา่งเขม้แข็งและต่อเน่ือง  จนบงัเกิดผลที่ชดัเจนทั้งในดา้น

การบริหารจดัการ  ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ  ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมของครู  อาจารย ์ 

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจนเป็นภาพที่เห็นไดช้ัดเจน  เช่น  ผูบ้ริหารมีคุณธรรม  มีการ
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บริหารจดัการโดยใชห้ลกัเมตตาธรรม  ครูมีความเป็นกัลยาณมิตร  นักเรียนมีกิริยาวาจาสุภาพ  มี

น ้ าใจ  มีคุณธรรม  เป็นลกัษณะเด่นที่บุคคลทัว่ไปเห็นไดช้ดัเจน  พร้อม  ๆ  กนั  โรงเรียนวิถีพุทธมี

ลกัษณะเปิดกวา้งสู่ชุมชนและสงัคม  พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงพฒันาอยูเ่สมอ  

และพร้อมใหค้วามร่วมมือในการพฒันาชุมชน  สงัคม  ดว้ยความเก้ือกูลกนัและกนัอยา่งต่อเน่ือง 

                     กิจกรรมเสนอแนะเกือ้กูลสัมพันธ์ 

                     1.  โรงเรียน  บา้น  วดั  ชุมชน  ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  ในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา               

และวนัตามประเพณี  เช่น  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  การทอดกฐิน  ทอดผา้ป่า  กิจกรรมวนัพ่อ  

วนัแม่  ฯลฯ 

                     2.  โรงเรียนน านักเรียนร่วมกิจกรรมของวดัและชุมชน  เช่น  กิจกรรมท าความสะอาดวดั   

ซ่ึงอาจจดัในชัว่โมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอ่ืน ๆ  น าอาหารไปเล้ียง

คนชราที่บา้นพกัคนชรา  หรือบา้นเด็กก าพร้า  ฯลฯ 

                     3.  โรงเรียนตอ้งเป็นโรงเรียนของชุมชนโดยเปิดโรงเรียนตอ้นรับผูป้กครอง  และ

ชุมชน  ตลอดเวลา  (Open  House)  เพือ่เปิดโอกาสให้ผูป้กครองเสนอขอ้คิดเห็นและมีส่วนร่วมใน

ภารกิจต่าง  ๆ  เช่น  ดูแลความสะอาดของโรงอาหาร  ด าเนินการเชิญภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนา  

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มาช่วยโรงเรียนในการจดัการเรียนรู้  เป็นตน้ 

                    4.  เปิดหอ้งสมุดเพือ่ใหชุ้มชนใชบ้ริการไดใ้นวนัหยดุ  รวมทั้งสนามกีฬาหอประชุม   

                     5.  เป็นศูนยก์ลางของชุมชนในด้านวิชาการ  วิชาชีพ  เช่น  จัดอบรมให้ความรู้แก่

ผูป้กครองในเร่ืองอาชีพพิเศษต่าง  ๆ   จดัร้านคา้ของโรงเรียนเพื่อให้ผูป้กครองน าผลผลิตทางการเกษตร  

ผลิตภณัฑต่์าง ๆ  มาขาย  โดยนกัเรียนเป็นผูดู้แลกิจการ 

                     6.  ร่วมกับวดัในชุมชนจดัการเรียนธรรมศึกษา  กิจกรรมทางด้านศาสนาต่าง ๆ  ใน

วนัหยดุ  จดัทศันศึกษาทางธรรม  เป็นตน้ 

                     7.  จดักิจกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน  บา้น  วดั  ชุมชน  เช่น  จดัการ

แข่งขนักีฬา  จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  โดยเชิญผูป้กครองมาร่วม  น าอาหารมารับประทานร่วมกนั  

จดัค่ายครอบครัว 

                     8.  เสริมความเขม้แข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เช่น  การเยีย่มบา้นนักเรียน  

ช่วยเหลือนกัเรียน  แกไ้ขปัญหาครอบครัว  ฯลฯ 
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                     9. ประชาสัมพนัธ์ผลงานของโรงเรียนในรูปแบบต่าง  ๆ  เช่น  จดัท าหนังสือพิมพ์

โรงเรียน  วารสาร  เผยแพร่แก่ผูป้กครอง  ศิษยเ์ก่า  ชุมชน  ฯลฯ 

                     10. ยกยอ่งเชิดชูเกียรติของผูก้ระท าความดี  ทั้งครู  อาจารย ์ นักเรียน  บุคลากรของ

โรงเรียน  และบุคลากรในชุมชน  เพื่อให้เป็นตวัอยา่งแก่บุคคลทัว่ไป  เพื่อให้วิถีพุทธเป็นวิถีชีวิต

ของคนทั้งชุมชน  (กระทรวงศึกษาธิการ 2548 :  41 - 47) 

 

 1.10  การบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

          โรงเรียนวิถีพุทธ  ซ่ึงด าเนินการพฒันาผูเ้รียนโดยใช้หลกัไตรสิกขาคือ  ศีล  สมาธิ  

ปัญญา  อยา่งบูรณาการผ่านการพฒันา “กิน  ดู  อยู ่ ฟัง  เป็น”  ดงันั้นการบริหารโครงการทั้งใน

ระดบัชาติและระดบัโรงเรียนจะยดึหลกัการพฒันาผูเ้รียนดงักล่าวขา้งตน้ทุกขั้นตอน                                     

                      การบริหารโครงการระดับชาติ  จะมีกิจกรรมหลัก  ได้แก่                 

                    1.  สร้างความเขา้ใจแก่ผูบ้ริหารโรงเรียน  และผูรั้บผดิชอบโครงการ 
       2.  ผลิตส่ือ  เอกสาร  วดีีทศัน์  เพือ่เผยแพร่แนวคิดและตวัอยา่งการด าเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธ 
                    3.  สร้างความเขา้ใจแก่ครู  ทั้งในการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการวิถีพุทธ  และการจดั
กิจกรรมเสริมลกัษณะต่าง  ๆ 
                   4.  นิเทศเยีย่มเยยีน  ประเมินผลการด าเนินงาน 
                   5.  สมัมนาเพือ่สะทอ้นประสบการณ์  ผลการด าเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธ  เพือ่
แลกเปล่ียนเรียนรู้  และการปรับปรุงการด าเนินงานใหดี้ยิง่ขึ้น 
                    การบริหารโครงการระดับโรงเรียน จะมีกิจกรรมหลัก  ได้แก่                                                                    
                   1.  ประชาสมัพนัธ ์ สร้างความเขา้ใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  เช่น  ครูและบุคลากรทุกคน 
                   2.  ผูป้กครอง  นกัเรียน  องคก์รสงฆท์ี่สถานศึกษาจะขอความอนุเคราะห์  ฯลฯ 
                   3.  ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลกัธรรมในทุกสาระการเรียนรู้ 
                   4.  ปรับปรุงการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกับหลกัการ
โรงเรียนวถีิพทุธ 
                  5. นิเทศ  เยีย่มเยยีน  ช่ืนชมใหก้ าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานและปรับปรุงการด าเนินงานใหดี้ยิง่  ๆ ขึ้น 

                   6. ร่วมสมัมนาเพือ่รับฟังประสบการณ์การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา

อ่ืน ๆ  เพือ่น ามาปรับกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาตนเองต่อไป 
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 1.11  ตัวช้ีวัดการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

                       แนวคดิหลักการ 

                       กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้สถานศึกษาพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ควบคู่กบัการพฒันาทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม  โดยส่งเสริมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถี

พุทธและรับทุกโรงเรียนที่สมัครเขา้ร่วมโครงการ  ผลที่เกิดขึ้นมีสถานศึกษาจากทุกสังกดัจ านวน

มากให้ความสนใจและสมคัรเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทัว่ประเทศ

เป็นจุดรับสมคัร  ประสานงาน  และส่งเสริมการพฒันา 

                      กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการพฒันาและสนับสนุนดา้นวิชาการเป็นหลกั  โดยได้

จดัท าเอกสาร  “แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ”  และเอกสารแนวคิดหลกัการต่าง ๆ  ใน

ลักษณะเป็นหลักการเป็นแนวทางกวา้ง  ๆ  และมีตวัอย่างบางส่วนให้โรงเรียนเป็นแนวในการ

ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตามความเหมาะสม 

                      เพื่อให้การพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธในเชิงเป้าหมายภาพรวมมีความชัดเจน  และ

สามารถเป็นเคร่ืองมือแก่สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบัในการนิเทศ  ติดตาม  ตลอดจนการ

ทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธได ้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้

จดัท า  “ตวัช้ีวดัการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ”  ขึ้น  โดยวิเคราะห์ก าหนดจากเอกสาร  “  แนว

ทางการด าเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธ”  เป็นหลกั  และไดรั้บการตรวจพจิารณาจากผูท้รงคุณวุฒิหลาย

คณะโดยเฉพาะคณะสรุปผลก่อนเผยแพร่  พระเทพโสภณ  อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  และคณะ  ได้เมตตาปรับปรุงรอบสุดทา้ย  ซ่ึงคาดหวงัว่า  “ตวัช้ีวดัการด าเนินงาน

โรงเรียนวิถีพุทธ”  จะช่วยให้การด าเนินงาน  และการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธในทุกระดับเป็นไป

ตามหลกัการที่เหมาะสม  และเป็นในแนวทางหลกัเดียวกนั  

                     ตวัช้ีวดัการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วย  4  ด้านใหญ่  คือ ดา้นปัจจยัน าเขา้ 

ดา้นกระบวนการ  ดา้นผลผลิต  และดา้นผลกระทบ  ในแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                     1.11.1  ตัวช้ีวัดด้านปัจจัยน าเข้า  (Input) 

                                   ตวัช้ีวดัดา้นปัจจยัน าเขา้  ก าหนดเฉพาะปัจจยัส าคญัที่จะเป็นเง่ือนไขหลกั  ๆ  

และส่งผลกระทบอยา่งชดัเจน  ต่อการพฒันานกัเรียนและงานโรงเรียนวิถีพุทธตามระบบไตรสิกขา  

ตัวช้ีว ัดด้านปัจจัยน าเข้าน้ีเพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความส าคัญเชิงเหตุผลและผลของการ

ด าเนินการพฒันา  ซ่ึงมีจุดเนน้ในการพฒันาทั้งระบบโรงเรียน 
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                                        มาตรฐานด้านปัจจยัน าเขา้ที่ตอ้งการ  คือ  “โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณลกัษณะที่ดี

ในวิถีพุทธ  มีการบริหารจัดการ  มีหลักสูตร  มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพฒันา               

ตามหลกัไตรสิกขา”  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 27 –  28)  ดงัแสดงในตารางที่  1 

ตารางที่  1  ตัวช้ีวัดการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ด้านปัจจัยน าเข้า  (Input) 

 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 

1.  บุคลากรมี    

     คุณลกัษณะที่ดี 

1.  ผูบ้ริหาร 1.  มีวถีิชีวติที่สอดคลอ้งกบัหลกัพทุธธรรม  (ลด  ละ  เลิก  

     อบายมุข)  ถือศีล  5  และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 

2.  มีพรหมวหิารธรรมประจ าใจ 

3.  มีความซ่ือสตัย ์ จริงใจในการท างาน 

4.  มีความเขา้ใจที่ถูกตอ้งในพระรัตนตรัย  นบัถือและ 

     ศรัทธาในพระพทุธศาสนา 

 2.  ครู 1.  มีวถีิชีวติที่สอดคลอ้งกบัหลกัพทุธธรรม  (ลด  ละ  เลิก  

     อบายมุข)  มีศีลธรรม  และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 

2.  มีพรหมวหิารธรรมประจ า  มีความเป็นกลัยาณมิตร              

     มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความเจริญงอกงามตามหลกั 

    ไตรสิกขา 

3.  รู้  เขา้ใจ  หลกัการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัไตรสิกขา 

2. การบริหาร 

   จดัการ 

   ด าเนินการ 

   อยา่งมีระบบ 

1.  ระบบบริหาร 1.  มีวสิยัทศัน์หรือปรัชญา  พนัธกิจ  เป้าหมาย  ธรรมนูญ 

     หรือแผนกลยทุธ ์ ที่มีจุดเนน้ในการพฒันาโรงเรียนวถีิพทุธ 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา  หรือคณะกรรมการ 

     ด าเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธและบริหารการด าเนินงาน 

     อยา่งต่อเน่ือง  โดยผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  (บ ว ร) มีส่วนร่วม 

3.  ปลูกฝังศรัทธาสร้างเสริมปัญญาในพระพทุธศาสนา  ให้ 

      เกิดขึ้นกบับุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4.  ร่วมมือกบัผูป้กครองวดั ชุมชน เพือ่พฒันาผูเ้รียน ชุมชน 

5.  มีการนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  การด าเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธ 
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ตารางที่  1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 

       อยา่งต่อเน่ือง 

6.  มีระบบตรวจสอบประเมินผล  และเปิดโอกาสใหมี้การ 

    เสนอแนะอยา่งเป็นกลัยาณมิตรเพือ่การพฒันาอยา่ง 

   ต่อเน่ือง 

 2. ระบบหลกัสูตร 

สถานศึกษา 

1.  มีหลกัสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้และแผนการจดัการ 

    เรียนรู้ที่บูรณาการพทุธธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.  กายภาพและ 

     ส่ิงแวดลอ้มจดั 

     อยา่งรอบคอบ 

  สภาพแวดลอ้ม 1.  จดัประดิษฐานพระพทุธรูปประจ าโรงเรียน  และ            

     ประจ าหอ้งเรียนอยา่งเหมาะสม 

2.  มีป้ายนิเทศ  ป้ายคติธรรม  ค  าขวญัคุณธรรมจริยธรรม 

     โดยทัว่ไป 

3.  สภาพโรงเรียนสะอาด  ปลอดภยั  สงบ  ร่มร่ืน  เรียบง่าย   

     ใกลชิ้ดธรรมชาติ  

4.  บริเวณโรงเรียนปราศจากส่ิงเสพติด  อบายมุข  ส่ิงมอมเมา 

      ทุกชนิด      

 

 จากการศึกษาตารางที่  1  สรุปไดว้่า  ตวัช้ีวดัดา้นปัจจยัน าเขา้  มีองคป์ระกอบหลกั  3  ดา้น ไดแ้ก่  

บุคลากรมีคุณลกัษณะที่ดี  การบริหารจดัการด าเนินการอยา่งมีระบบ  กายภาพและส่ิงแวดลอ้มจดัอยา่ง

รอบคอบ  และตวัช้ีวดัองคป์ระกอบยอ่ย  ดงัน้ี  1)  ผูบ้ริหาร  2)  ครู  3) ระบบบริหาร  4)  ระบบหลกัสูตรสถานศึกษา  

5) สภาพแวดล้อม  ในการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์คร้ังน้ี                    

ผูร้ายงานไดพ้จิารณาองคป์ระกอบของตวัช้ีวดัดา้นต่าง ๆ    เพื่อก าหนดหัวขอ้ประเมินให้สอดคลอ้งกบัการ

ประเมินความพร้อมดา้นปัจจยัน าเขา้    ไดก้  าหนดหัวขอ้ประเมิน  4  ดา้น  คือ  ดา้นโครงสร้างบริหารและ

หลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นบุคลากร  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  ครู  ดา้นวสัดุ  อุปกรณ์  อาคารสถานที่ ไดแ้ก่  

สภาพแวดลอ้ม  และเพิม่ดา้นงบประมาณ  ซ่ึงไม่มีในตวัช้ีวดัโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ 
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 11.1.2 ตัวช้ีวัดด้านกระบวนการ  (Process) 

             ตวัช้ีวดัด้านกระบวนการ  ก าหนดโดยใช้เอกสาร  “แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ”                  

เป็นกรอบในการก าหนด  ซ่ึงเป็นเอกสารเชิงหลกัการและแนวทางกลางของกระทรวงศึกษาธิการที่

ใช้เป็นหลัก  การก าหนดปัจจัยด้านน้ี  เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างชัดเจน  

รอบคอบ  และมีประสิทธิภาพ  ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งแทจ้ริงตามระบบไตรสิกขา 

                           มาตรฐานด้านกระบวนการที่ตอ้งการให้เกิด  คือ  “โรงเรียนจดับรรยากาศและ

กิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็นไปตามหลกัไตรสิกขาและบูรณาการในวิถีชีวิต” 

(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 29  –  30)  ดงัแสดงในตารางที่  2  
 

ตารางที่  2  ตัวช้ีวัดการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ด้านกระบวนการ  (Process) 
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 

1.  การเรียนการ 

    สอนที่บูรณาการ 

    ไตรสิกขา 

1.  กระบวนการ 1.  จดัการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรมหรือหลกัไตรสิกขา 

      ในทุกกลุ่มสาระ 

2.  ส่งเสริมใหมี้การน าหลกัธรรมมาเป็นฐานในการคิด 

      วเิคราะห์และแกปั้ญหา 

3.  จดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝ่รู้แสวงหาความรู้ดว้ย ตนเอง 

4.  จดัการเรียนรู้อยา่งมีความสุข  ทั้งผูเ้รียน ผูจ้ดัการ เรียนรู้ 

5.  จดักิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาทั้งในการเรียนการสอน 

      และในกิจกรรมการด ารงชีวติประจ าวนั 

 2.  การใชส่ื้อและ 

     แหล่งเรียนรู้ 

1.  ใชส่ื้อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

2.  นิมนตพ์ระสงฆห์รือเชิญวทิยากรภูมิปัญญาทางพทุธศาสนา 

      สอนนกัเรียนสม ่าเสมอ 

3.  จดัใหน้กัเรียนไปเรียนรู้ที่วดั  หรือ  ศาสนสถาน  ที่ใชเ้ป็น 

      แหล่งเรียนรู้ประจ าของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

 3.  การวดั 

    ประเมินผล 

1.  มีการวดัประเมินผลตามสภาพจริง  ดว้ยวธีิการที่หลากหลาย  

    ครอบคลุมตามหลกัภาวนา 4 (กาย  ศีล  จิต  ปัญญา)โดยมี 

    จุดเนน้เพือ่พฒันานกัเรียนต่อเน่ือง 
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    ตารางที่  2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 

2.  บรรยากาศ 

     และปฏิสมัพนัธ ์

    ที่เป็น 

    กลัยาณมิตร 

1. บรรยากาศ 

    ปฏิสมัพนัธ ์

    ที่ส่งเสริม 

    “การสอนใหรู้้ 

     ท  าใหดู้  อยูใ่ห ้

     เห็น” 

 1.  ส่งเสริมความสมัพนัธแ์บบกลัยาณมิตร  อ่อนนอ้มถ่อมตน 

      เคารพ  ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั  ยิม้แยม้  มีเมตตาต่อกนั  ทั้ง 

      ครู/นกัเรียน  ครู/ครู  นกัเรียน/นกัเรียน ครู/ ผูป้กครอง 

2.  ส่งเสริมบรรยากาศ  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  ใฝ่สร้างสรรค ์

3.  ส่งเสริมบุคลากรและนกัเรียนใหป้ฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดีต่อผูอ่ื้น 

4.  ส่งเสริม  ยกยอ่ง  เชิดชู  ผูท้  าดี  เป็นประจ า 

3.  กิจกรรม 

     พื้นฐานวถีิชีวติ 

1.  กิจกรรม 

     พื้นฐาน 

     ชีวติประจ าวนั 

1.  ฝึกฝนอบรมใหเ้กิด  การกิน  อยู ่ ดู  ฟัง  เป็น  (รู้เขา้ใจ 

     เหตุผลและประโยชน์ตามคุณค่าแท ้ ตามไตรสิกขา) 

2.  ส่งเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบ  ดูแลรักษา  พฒันาอาคาร 

      สถานที่และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอจนเป็นนิสยั 

 2.  กิจกรรมทาง 

พระพทุธศาสนา 

    

1.  ส่งเสริมปฏิบติักิจกรรมพระพทุธศาสนาอยา่งเห็นคุณค่า รู้เขา้ใจเหตุผล 

2.  จดักิจกรรมส่งเสริมการระลึกและศรัทธาในพระรัตนตรัย   

      เป็นประจ า  และในโอกาสส าคญัอยา่งต่อเน่ือง  เป็นวถีิชีวติ 

3.  ส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วม  และเห็นคุณค่าในการรักษา 

      และสืบต่อพระพทุธศาสนา 

  
จากการศึกษาตารางที่  2  สรุปไดว้า่  ตวัช้ีวดัดา้นกระบวนการ  มีองคป์ระกอบหลกั  3  ดา้น 

ได้แก่  การเรียนการสอนที่บูรณาการไตรสิกขา  บรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ที่ เป็นกัลยาณมิตร  
กิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ  และองคป์ระกอบยอ่ย มีตวัช้ีวดัดงัน้ี  1)  กระบวนการ  2)  การใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้                 
3)  การวดัประเมินผล  4)  ระบบหลกัสูตรสถานศึกษา   5) บรรยากาศปฏิสัมพนัธ์ที่ส่งเสริม“การสอนให้รู้ 
ท  าให้ดู  อยู่ให้เห็น”  6) กิจกรรมพื้นฐานชีวิตประจ าวนั  7) กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในการ
ประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์คร้ังน้ี  ผูร้ายงานได้พิจารณา
องคป์ระกอบยอ่ยที่สอดคลอ้งกบัการประเมินการด าเนินดา้นกระบวนการตามตวัช้ีวดั   และพิจารณาการประเมิน
การปฏิบตัิ/การด าเนินงาน ดา้นกระบวนการ  จึงก าหนดหัวขอ้การประเมินดงัน้ี 1)  การวางแผนการด าเนินงาน                  
2) การด าเนินการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา  3) นิเทศ  ติดตาม ก ากบั การด าเนินงาน  4) การปรับปรุง
และพฒันา  5) การประเมินผลและการเผยแพร่การด าเนินงาน 



37 

 

 

 11.1.3 ตัวช้ีวัดด้านผลผลิต  (Output) 

             ตวัช้ีวดัดา้นผลผลิต  ก าหนดเฉพาะผลที่เกิดกบัผูเ้รียน  ก าหนดโดยวิเคราะห์จาก

หลกัภาวนา  4  คือ  มีองคป์ระกอบดา้นกาย  ศีล  จิต  และปัญญา  ซ่ึงเป็นผลที่ผูเ้รียนควรไดรั้บจาก

การพฒันาตามระบบไตรสิกขา  การก าหนดปัจจยัดา้นน้ี  เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีเป้าหมาย                 

การพฒันาโรงเรียนวถีิพทุธ  เพือ่พฒันาผูเ้รียนอยา่งชดัเจน  และครอบคลุม 

             มาตรฐานด้านผลผลิตที่ต้องการให้เกิด  คือ  “ผูเ้รียนได้รับการพฒันาเป็นผู ้มี

คุณลกัษณะ  กิน  อยู ่ ดู  ฟัง  เป็น  (ครอบคลุมภาวนา  4)  ด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณค่าและมีความสุข”  

(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 31 –  32)  ดงัแสดงในตารางที่  3 

ตารางที่  3  ตัวช้ีวัดการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ด้านผลผลิต  (Output) 

 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 

พฒันากาย  ศีล  จิต  

และปัญญา   

อยา่งบูรณาการ  

(ภาวนา  4)   

1. กาย  (กายภาพ) 1.  บริโภคใช้สอยปัจจัย  4  ในปริมาณและคุณภาพที่

เหมาะสม ไดคุ้ณค่าแท ้

2.  การดูแลร่างกาย  และการแต่งกายสะอาด  เรียบร้อย 

3.  ด ารงชีวติอยา่งเก้ือกูลส่ิงแวดลอ้ม 

2. ศีล  (สงัคม) 1.  มีศีล  5  เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวติ 

2.  มีวนิยั  มีความรับผดิชอบ  ซ่ือสตัย ์ ตรงต่อเวลา 

3. สามารถพึ่งตนเองได ้ หรือท างานเล้ียงชีพดว้ยความสุจริต 

3. จิต (จิตใจ/

อารมณ์) 

1.  มีความกตญัญูรู้คุณ  ตอบแทนคุณ 

2.  มีจิตใจ  เมตตา  กรุณา  (เอ้ือเฟ้ือ  เผือ่แผ ่ แบ่งปัน)  ต่อกนั 

  3.  ท  างานและเรียนรู้อยา่งตั้งใจ  อดทน  ขยนัหมัน่เพยีร 

4.  มีสุขภาพจิตดี  แจ่มใส  ร่าเริงเบิกบาน 

 4.  ปัญญา 1.  มีศรัทธาและความเขา้ใจที่ถูกตอ้งในพระรัตนตรัย 

2.  รู้บาป – บุญ  คุณ – โทษ  ประโยชน์ - มิใช่ประโยชน์ 

3. ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาแสวงหาความจริง  และใฝ่สร้างสรรคพ์ฒันางานอยูเ่สมอ 

4.   รู้เท่าทนั  แกไ้ขปัญหาชีวติและการท างานไดด้ว้ยสติปัญญา 
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จากการศึกษาตารางที่  3  สรุปไดว้่า  ตวัช้ีวดัดา้นผลผลิต  มีองคป์ระกอบหลกั  1  ดา้น 

ได้แก่  พฒันากาย  ศีล  จิต  และปัญญาอย่างบูรณาการ  (ภาวนา  4)  ในการประเมินโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์คร้ังน้ี  ผูร้ายงานได้ประเมินความส าเร็จตาม

องคป์ระกอบยอ่ย   ดา้นกาย  (กายภาพ)  ศีล  (สงัคม)  จิต (จิตใจ/อารมณ์)  ปัญญา 

 11.1.4 ตัวช้ีวัดด้านผลกระทบ  (Outcomes/Impact) 

             ตวัช้ีวดัดา้นผลกระทบ  ก าหนดจากผลการพฒันาตามระบบไตรสิกขาที่สถานศึกษา

ด าเนินการทั้งระบบแล้วก่อให้เกิดผลดี  และผลต่อเน่ืองกับผูเ้ก่ียวขอ้งนอกสถานศึกษาซ่ึงประกอบด้วย  

บา้น  (ผูป้กครอง  ชุมชน)  วดั  และราชการอ่ืน  การก าหนดปัจจยัดา้นผลกระทบ  เพื่อให้เกิดความตระหนัก

ถึงการพฒันาโรงเรียนวถีิพทุธ  จะก่อใหเ้กิดผลต่อเน่ืองและส่งผลดีต่อสงัคมในวงกวา้ง 

             มาตรฐานดา้นผลผลิตกระทบที่ประสงค์ให้เกิด  คือ  “บา้น  วดั  โรงเรียน  ไดรั้บ

ประโยชน์จากการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธและเกิดความสมานฉันทร่์วมมือกนัพฒันาโรงเรียนและ

สงัคมตามวถีิพทุธอยา่งต่อเน่ือง”  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546  :  33 – 34)  ดงัแสดงในตารางที่  4 

ตารางที่  4  ตัวช้ีวัดการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ด้านผลกระทบ  (Outcomes/Impact) 

 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ข้อบ่งช้ีคุณภาพ 

บ ว ร ไดรั้บ

ประโยชน์จากการ

พฒันา โรงเรียนวถีิพทุธ 

1.  บา้น  (ผูป้กครอง   

     และชุมชน) 

1. บา้นและชุมชนมีสมาชิกที่เป็นคนดี 

    ไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุขเพิม่ขึ้น 

2. ชุมชนมีผูช่้วยเหลือในการพฒันาชุมชนมาก

ยิง่ขึ้น 

3. ด ารงชีวติอยา่งเก้ือกูลส่ิงแวดลอ้ม 

2.  วดั วดัได ้ ศาสนทายาทและก าลงัช่วยงานส่งเสริม

พระพทุธศาสนามากขึ้น 

3.  โรงเรียน โรงเรียนได้รับความไวว้างใจ  เช่ือมั่น  ศรัทธา  

และได้รับความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง  

(บา้น  วดั  ราชการ) 

 จากการศึกษาตารางที่  4  สรุปไดว้่า  ตวัช้ีวดัดา้นผลกระทบ  มีองคป์ระกอบหลกั 1  ดา้น 
ไดแ้ก่  บ ว ร ไดรั้บประโยชน์จากการพฒันา โรงเรียนวิถีพุทธ  ในการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
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โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์คร้ังน้ี  ผูร้ายงานไดป้ระเมินความส าเร็จด้านบา้น  วดั  โรงเรียน  อยูใ่น
ดา้นผลผลิต  และเก็บรวบรวมขอ้มูลที่โรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของผูบ้ริหาร  ครู  นักเรียน  กบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ   ที่ได้รับการยกย่องและไดรั้บรางวลั   ปีการศึกษา   2559  ในประเด็นหัวขอ้  รางวลั/เกียรติบตัรที่
ผูบ้ริหาร  ครู โรงเรียนไดรั้บ  ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  
รางวลั/เกียรติบตัรที่นกัเรียนไดรั้บ ผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  สอบผา่นธรรมศึกษา  ปีการศึกษา   2559   

2.  แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิ 
 2.1  ความหมายของการประเมิน 

        นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการประเมินไว ้ ดงัน้ี 

           พิสณุ  ฟองศรี  (2550  :  4 )  การประเมิน  (Evaluation) หมายถึง  กระบวนการตดัสินคุณค่า

ของส่ิงหน่ึงส่ิงใด  โดยการน าสารสนเทศ  หรือผลจากการวดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้   

        ชวลิต  ชูก าแพง  (2550  :  18)  กล่าววา่  การประเมิน  หมายถึง  กระบวนการรวบรวม

และเรียบเรียงสารสนเทศอยา่งเป็นระบบส าหรับใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัผูเ้รียน  

       สมคิด  พรมจุย้ (2550  :  37)  ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินไวว้า่  เป็นกระบวนการ

ที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ  เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูง  และเป็นการ

ตรวจสอบความกา้วหนา้ของโครงการหรือแผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของโครงการ

หรือแผนงานนั้น ๆ  ว่ามีมากน้อยเพียงใด  การประเมินผลเป็นกระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของ

โครงการ/แผนงาน 

        เยาวดี  รางชยักุล   วิบูลยศ์รี  (2551 : 23)  ไดใ้ห้ความหมาย  การประเมิน  หมายถึง  

กระบวนการตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งมีเกณฑ ์

        ศิริชยั  กาญจนวาสี  (2552  :  14) ไดใ้หค้วามหมายการประเมินไวว้่า  การประเมินเป็น                 

การบรรยายและตดัสินใจคุณค่าสะทอ้นให้เห็นผลลพัธ ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น  เป็นการสืบสวนและ

ตดัสินคุณค่าความถูกตอ้ง  ซ่ึงเนน้เร่ืองบรรยายส่ิงที่ถูกประเมิน        

        เชาว ์ อินใย  (2553  :  4)  ไดใ้ห้ความหมายของการประเมิน  หมายถึง  กระบวนการ

พจิารณาตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงวา่มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  โดยน าสารสนเทศหรือ

ผลจากการวดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑท์ี่ก  าหนดเพื่อช่วยในการตดัสินใจ  ตีค่าผลการด าเนินการนั้นๆ 

วา่บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่  ใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการ   
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                     จากการศึกษาสรุปไดว้่า  การประเมิน  หมายถึง  การตดัสินคุณค่าโดยการรวบรวม

ขอ้มูลและสารสนเทศของโครงการอยา่งเป็นระบบ  และน าขอ้มูลที่ได้จากการรวบรวมวิเคราะห์

แล้วมาเทียบกับเกณฑ์ที่ก  าหนดไว ้ ซ่ึงผลการประเมินจะเป็นข้อสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ตดัสินใจ 

 2.2  ความหมายของการประเมินโครงการ 

       นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการประเมินโครงการไว ้ ดงัน้ี 
                   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  2525  ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ “โครงการ” 
ว่าหมายถึง แผนหรือเคา้โครงที่ก  าหนดไว ้ โครงการเป็นศพัท์ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า 
“Project”  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง  หรือระดบัหน่ึงของแผนงาน (Plan) และในบางต าราถือว่ามีความหมาย
เช่นเดียวกบัค  าว่า  “Program”  ซ่ึงหมายถึงแผนงานที่มีรายละเอียดในการปฏิบตัิงานชดัเจน  ฉะนั้นจึง 
อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่โครงการคือ  Project  หรือ  Program  ในภาษาองักฤษนั้นเอง  ความหมายของโครงการ  
และรายการปฏิบตัิงาน  ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งละเอียดแลว้ในตอนที่  1 โดยค าว่า  “การประเมิน”  หรือ  
“การประเมินผล”  รวมกบัค าวา่  “โครงการ”  จึงเป็นค าศพัทท์างวชิาการโดยเฉพาะว่า  การประเมินโครงการ  
(Project  or  Program  Evaluation)  ซ่ึงมีความหมายดงัต่อไปน้ี 

       การประเมินโครงการ  หมายถึง  การตรวจสอบวตัถุประสงคข์องโครงการว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ไดก้  าหนดไวห้รือไม่  และบรรลุถึงเป้าหมายนั้นดว้ยมากนอ้ยเพยีงใด  

       การประเมินโครงการ  เป็นกระบวนการในการพิจารณาวิเคราะห์ถึงคุณลกัษณะ  และ
คุณภาพของโครงการ  

       การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใชว้ิธีการวิจยั
เพื่อหาขอ้มูลที่เป็นจริงและมีความเช่ือถือไดข้องโครงการ แลว้พิจารณาตดัสินว่าโครงการนั้นบรรลุถึง
วตัถุประสงคห์รือไม่และดว้ยคุณภาพของความส าเร็จนั้นเป็นเช่นใด  

       การประเมินโครงการ  หมายถึง  การประมาณค่าการด าเนินงานของกิจกรรมใด ๆ 
อยา่งมีระบบ  เพือ่ปรับปรุงการด าเนินงานนั้นทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  

       สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ ์ (2541  :  2)  ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินโครงการไวว้่า
กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลของการด าเนินโครงการ  และพิจารณาบ่งช้ีให้
ทราบถึงจุดเด่น  จุดดอ้ยของโครงการนั้นอยา่งมีระบบ  แลว้ตดัสินใจวา่จะปรับปรุงโครงการนั้นเพื่อ
ด าเนินงานต่อไป  หรือยตุิการด าเนินงานโครงการนั้น 

       สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  (2544  :  22) กล่าวว่าการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ก่อใหเ้กิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการและสารสนเทศในการตดัสินผลสมัฤทธ์ิของโครงการ 
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        สมศกัด์ิ  ดลประสิทธ์ิ  (2547  :  121)  กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการ

ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบตามสภาพที่เป็นจริงเพื่อน ามาจดัเป็นสารสนเทศ  ตดัสินคุณค่าและ

ประกอบการพิจารณาตัดสินว่าผลสัมฤทธ์ิของโครงการตรงตามเป้าหมายหรือสอดคล้องกับ

มาตรฐานที่ก  าหนดหรือไม่มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสิน

เลือกโครงการที่เหมาะสมของผูมี้อ  านาจตดัสินใจต่อไป 

       รัตนะ  บวัสนธ์  (2550  :  17)  ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินโครงการว่า   เป็นการใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  หรือการใชเ้ทคนิคการวจิยัทางสังคมศาสตร์  เพื่อหาขอ้มูลที่เป็นจริง  
และเช่ือถือไดเ้ก่ียวกบัโครงการ  เพือ่ใหก้ารตดัสินใจวา่โครงการดงักล่าวดีหรือไม่ดีอยา่งไร  
        เชาว ์ อินใย  (2553  :  4)  ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการ

พจิารณาตดัสินคุณค่าโดยการคน้ควา้  เก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ จากชุดกิจกรรมที่จดัขึ้น 

        ธีรศกัดิ  อุ่นอารมณ์เลิศ  (2556  :  6) ไดอ้ธิบายความหมายของการประเมินโครงการ 

หมายถึง กระบวนการตดัสินคุณค่าของกิจกรรมหรือผลที่เกิดขึ้นจากโครงการในดา้นความส าเร็จ 

ความลม้เหลว  จุดแขง็  จุดอ่อน  ปัญหา  อุปสรรค  โดยมีกระบวนการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ 

ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  นอกจากน้ีการประเมินโครงการยงัมีประโยชน์ในแง่การน าสารสนเทศ ไปสู่

การปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมโครงการใหดี้ยิง่ขึ้นต่อไป 

                     จากการศึกษาสรุปไดว้่า  การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการในการเก็บรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูลของการด า เนินโครงการ  เพื่อน าเอาผลนั้ นไปวิเคราะห์ว่าสอดคล้องกับ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้ ซ่ึงจะท าให้ทราบว่าการด าเนินงานตามโครงการนั้ น  

บรรลุผลส าเร็จ  ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหรือไม่  เพยีงใด  และมีขอ้เสนอแนะ  หรือปรับปรุง

แกไ้ขในส่วนใด  โครงการนั้นควรจะด าเนินการต่อไปหรือยติุโครงการ 

 2.3  วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

                     นกัการศึกษาไดใ้หว้ตัถุประสงคข์องการประเมินโครงการไวด้งัน้ี 

                      สมหวงั  พธิิยานุวฒัน์  (2549 :  92-93) กล่าวว่า  การประเมินมีวตัถุประสงคส์ าคญัคือ

เพือ่ช่วยปรับปรุงการบริหารหรือโครงการ  ตลอดจนการด าเนินงานต่าง ๆ  ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด

เพือ่ช่วยใหผู้บ้ริหารตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ  หรืองานที่รับผิดชอบอยา่งถูกตอ้ง  มีประสิทธิภาพ

สูงสุดส าหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะการประเมินมีดงัน้ี 

                   1.  เพือ่ช่วยปรับปรุงพฒันางานหรือโครงการต่าง ๆ 
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                   2.  เพือ่ตดัสินผลเก่ียวกบัระดบัผลสมัฤทธ์ิของงานหรือโครงการต่าง ๆ 
                    3.  เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ  หรืออนาคตของโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 
      4.  เพือ่กระตุน้ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                   สมคิด  พรมจุย้  (2550 : 37)  กล่าวว่า  การประเมินเป็นกิจกรรมที่ส าคญัในวงจร             
การวางแผนและบริหารงานโครงการ  เพราะการประเมินมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผน                   
การบริหารโครงการ  ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
                   1. ช่วยให้ขอ้มูลและสารสนเทศต่าง ๆ  เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกับการวางแผน
โครงการ  ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ  าเป็นในการด าเนินโครงการตลอดจน
ตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
                  2.  ช่วยท าใหก้ารก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน 
                   3. ช่วยในการจดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหนา้  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ  
                   4. ช่วยให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความส าเร็จ  และความลม้เหลวของโครงการเพื่อน าไปใชใ้น
การตดัสินใจ  และวนิิจฉัยวา่จะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ 
                   5. ช่วยให้ได้ขอ้มูลที่บ่บอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร
คุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่ 
                   6.  เป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบตัิงานโครงการ  เพราะการประเมินโครงการดว้ยตนเอง จะท า
ให้ผูป้ฏิบติัไดท้ราบผลการด าเนินงาน  จุดเด่น  จุดดอ้ย  และน าขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุง  และ
พฒันาโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
                   จากการศึกษาสรุปไดว้า่  วตัถุประสงคข์องการประเมินโครงการ  เป็นการช่วยให้ขอ้มูล
สารสนเทศน าไปตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผน  การบริหาร  การด าเนินงาน  เพิ่มลดเทคนิคบางประการ   
การสร้างโครงการที่คล้ายกัน  ช่วยปรับปรุงการบริหารงานหรือโครงการ การแบ่งทรัพยากร  
ตลอดจนการด าเนินงานต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารตดัสินใจเก่ียวกับ
โครงการหรืองานที่รับผดิชอบอยา่งถูกตอ้ง  มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 

 2.4  ประเภทของการประเมินโครงการ 

                     นกัการศึกษาไดแ้บ่งประเภทของการประเมินโครงการไวด้งัน้ี 
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                      สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  (2549 : 92 - 94)  ไดแ้บ่งการประเมินออกไดห้ลายประเภท

แลว้แต่เกณฑท์ี่ใชแ้บ่ง  ซ่ึงมีดงัน้ี 

                     1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งการประเมินออกเป็น  2  ประเภท  คือ  การประเมิน                 

เพือ่ปรับปรุงพฒันา  เรียกวา่  การประเมินความกา้วหน้า  (Formative  Evaluation) เป็นการประเมิน

ขณะที่โครงการหรือกิจกรรมนั้ นก าลังด าเนินอยู่  ซ่ึงสามารถน าผลประเมินไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างทนัท่วงที  และการประเมินเพื่อตดัสินใจ  (Summative Evaluation)  เป็น

การประเมินเพื่อบ่งช้ีระดับสัมฤทธ์ิผลของงานหรือโครงการ  เป็นการประเมินหลังจากส้ินสุด

โครงการแลว้ 

                     2. แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน  แบ่งเป็น  2 ประเภท  คือ  การประเมินที่ยึด

เป้าหมายของโครงการหรืองานเป็นเกณฑ ์ ซ่ึงเรียกว่า  Goal – Based Evaluation  การประเมินตาม

แนวน้ีก็คือ  น าผลการวดัมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ  ส่วน

อีกประเภทหน่ึงเป็นการประเมินที่เป็นอิสระจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ Goal –  Free Evaluation  

การประเมินตามแนวทางน้ีผูป้ระเมินไม่จ าเป็นตอ้งทราบเป้าหมายของโครงการเป็นการประเมินผล

ทั้งหมดที่เกิดขึ้น  ทั้งผลโดยตรงและผลโดยอ้อมของโครงการตลอดจนการประเมินผลกระทบทั้งใน

ทางบวกและทางลบของโครงการ    

                     3.  แบ่งตามล าดบัเวลาที่ประเมิน  โดยแบ่งการประเมินออกเป็น  3  ระยะ  การประเมิน

ก่อนน าโครงการไปปฏิบตัิ (Intrensic Evaluation) โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

แผนงานโครงการก่อนเสนอเพือ่อนุมติัใหด้ าเนินการ  กระบวนการดงักล่าว  เรียกว่า  การวิเคราะห์

โครงการ  (Project Appraisal or Analysis)  ระยะที่  2 คือ  การประเมินขณะด าเนินงานหรือ

โครงการ  (On  Going  Evaluation)  เพื่อพิจารณาความกา้วหน้าของโครงการ ผลการประเมินใน

ระยะน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการด าเนินงาน  และระยะสุดทา้ย  คือ การประเมินเม่ือเสร็จ

ส้ินโครงการ  (Pay – Off Evaluation)  เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด  เม่ือส้ินสุด

โครงการและหลงัจากส้ินสุดโครงการไประยะหน่ึง  กระบวนการประเมินหลงัจากโครงการส้ินสุด

ไประยะหน่ึง  กระบวนการประเมินหลงัจากโครงการส้ินสุดไประยะหน่ึง  เรียกว่า  กระบวนการ

ติดตามผล  (Follow  - Up  Study  หรือ  Tracer  Study)  

                    รัตนะ  บวัสนธ์  (2550 :  27-28)  กล่าวว่า  การแบ่งประเภทของการประเมินโครงการ
แบ่งไดห้ลายประเภทขึ้นอยูก่บัเกณฑท์ี่ใชใ้นการแบ่งดงัน้ี 
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                    1. แบ่งตามวตัถุประสงคก์ารประเมินและช่วงเวลาของโครงการ  หากแบ่งตามเกณฑน้ี์  
การประเมินมี  3  ประเภท  ไดแ้ก่ 
                       1.1 ประเมินก่อนด าเนินโครงการหรือก่อนน าโครงการไปใช ้(Pre – Evaluation 
Program or  Ex – Ante  Evaluation Program)   
                       1.2  ประเมินขณะด าเนินโครงการ  (Formative, Process, On – Going  or Monitoring 
Evaluation Program) 
                       1.3  ประเมินส้ินสุดโครงการ  (Post  or  Summative  Evaluation Program) 

     2. แบ่งตามเป้าหมายทีย่ดึถา้แบ่งเช่นน้ี  การประเมินก็จะประกอบดว้ย  2 ประเภท  ไดแ้ก่  
การประเมินที่ยดึเป้าหมายของโครงการเป็นเกณฑเ์ปรียบเทียบกบัผลส าเร็จของโครงการที่เรียกว่า  
การประเมินที่อิงเป้าหมาย  (Goal – Base Evaluation)  และการประเมินที่ไม่ยดึหรือเป็นอิสระจาก
เป้าหมาย  (Goal – Free Evaluation)  โดยที่การประเมินจะพิจารณาจากผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  แมว้า่ผลดงักล่าวนั้นจะเป็นหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการก็ตาม 
                   3.  แบ่งตามปรัชญาหรือความเช่ือพื้นฐาน  การแบ่งเช่นน้ีอาศยัพื้นบานทางปรัชญาหรือ

ความเช่ือเก่ียวกับความจริงของคุณค่าและวิธีการเขา้ถึงความจริงของคุณค่าในการประเมิน  ได้

แบ่งเป็น  2  ประเภทคือการประเมินตามวธีิการเชิงระบบ  และแบบปรนัยนิยม  การประเมินตามวิธี

เชิงธรรมชาติและแบบอตันยันิยม        

                   จากการศึกษาสรุปไดว้า่  ประเภทของการประเมินโครงการ  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  
คือ  การประเมินความก้าวหน้า  และการประเมินเพื่อตดัสินผล  แบ่งตามช่วงเวลาของโครงการ  
แบ่งการประเมินออกเป็น  3  ประเภท  คือ  ประเมินก่อนการด าเนินโครงการ  การประเมินผลขณะ
ด าเนินโครงการ  และการประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  ไดใ้ชก้ารประเมินโครงการประเมินขณะด าเนินโครงการ  (Formative, 
Process, On – Going  or  Monitoring  Evaluation  Program)  และประเมินส้ินสุดโครงการ  (Post  
or  Summative  Evaluation  Program) 

 
2.5  ขั้นตอนหรือกระบวนการประเมินโครงการ  

                     นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการประเมินโครงการ ไวด้งัน้ี 
        การประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการที่ตอ้งมีการด าเนินงานอยา่งมีระบบ  และขั้นตอน  

มีความสอดคล้องกับสภาวะแวดลอ้มของโครงการ  ซ่ึงกระบวนการดงักล่าว  จะตอ้งมีความสอดคลอ้ง   
และมีความสมเหตุสมผลกนัและกนั  เช่น  การก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินผล  การวดัผล
โครงการ  การสรุปผลการประเมินผล  เป็นตน้ 
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        สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์  (2536  :  13 - 16)  ไดเ้สนอขั้นตอนในกระบวนการของการ
ประเมินโครงการไว ้ ดงัน้ี 

        1. การก าหนดวตัถุประสงคท์ี่จะประเมิน  ซ่ึงอาจจะไม่เหมือนวตัถุประสงคข์องโครงการก็ได ้
แต่ผูป้ระเมินจะเปล่ียนแปลงเป้าหมายของโครงการใหเ้ป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  เป็นตน้  

        2. การเลือกวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการจะวดั  ซ่ึงผูป้ระเมินจะตอ้งค านึงถึง  เพราะบาง
วตัถุประสงคอ์าจวดัไม่ได ้ ในช่วงเวลาที่ท  าการประเมิน  

        3. การเลือกอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และกระบวนการ  ให้เหมาะสมกบัรายละเอียดของ
วตัถุประสงค ์ ที่จะประเมิน  

       4.  การเลือกตวัอยา่ง  ตอ้งค านึงถึงกลุ่มตวัอยา่งที่สามารถเป็นตวัแทนของประชากรไดดี้  
        5. การก าหนดการวดั  และตารางเวลาการสังเกต  ตอ้งเลือกเวลาให้เหมาะสม  ตอ้งวดัผลบ่อย

แค่ไหน  เม่ือใดจึงจะไดข้อ้สรุปที่ถูกตอ้ง  
       6.  การเลือกเทคนิควิเคราะห์  ตอ้งหาเทคนิคที่เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงของขอ้มูล  
       7.  การหาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ  
        สมหวงั  พธิิยานุวฒัน์  (2544  :  65 - 76)  ไดเ้สนอขั้นตอนของกระบวนการประเมิน

โครงการ  ไวใ้นลกัษณะเดียวกนั  คือ  
        1. ท าการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่จะท าการประเมิน ซ่ึงมีความส าคญัมาก  เพราะ           

การไดรู้้จกัโครงการที่จะประเมินโครงการเท่าไร  ก็สามารถเพิ่มโอกาสที่จะท าให้การประเมินตรง
เป้าหมายมากยิง่ขึ้น  ซ่ึงผูป้ระเมินควรจะไดศึ้กษาโครงการในเร่ืองต่าง ๆ  ใหล้ะเอียด  

       2. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินโครงการ  โดยมีล าดบัขั้นตอน  ซ่ึงในการตั้ง
วตัถุประสงคข์องการประเมินโครงการ  มีดงัน้ี 

           2.1 ระบุบุคคลหรือองคก์รที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ  
                         2.2 ระบุเร่ืองราวหรือข่าวสารที่บุคคลหรือองคก์รเหล่านั้นตอ้งการได้จากการประเมิน 
เพือ่ประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการในแง่ต่าง ๆ  
                         2.3 สรุปวตัถุประสงคข์องการประเมินโครงการนั้น ๆ  

       3. ออกแบบการประเมินโครงการ  ซ่ึงถือว่าเป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจส าคญัของการ
ประเมินโครงการ  ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของโครงการที่จะท าการประเมิน  

       4. สร้างเคร่ืองมือ  เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  แบบทดสอบ แบบสอบถาม 
แบบสงัเกต  แบบสมัภาษณ์  เป็นตน้  

       5. รวบรวมขอ้มูลเพือ่ใชใ้นการประเมิน  
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       6. ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการที่เหมาะสม ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการค านวณค่ามชัฌิมเลข
คณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ  และเทคนิคการวเิคราะห์เน้ือเร่ือง  (Content Analysis)  

       7. วางแผนการเขียนสรุปการประเมินและน า เสนอผูบ้ริหาร  หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
                      เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี (2546  :  279 - 288) ไดจ้  าแนกขั้นตอนของการประเมิน
โครงการออกเป็น  6  ขั้นตอน  ดงัน้ี  

       ขั้นตอนที่  1 การศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ ก่อนท าการประเมินโครงการ                    
ผูป้ระเมินจะตอ้งศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ  เช่น  โครงการที่เสนอขออนุมตัิ  ถา้เป็น
โครงการน าร่องก็ควรศึกษาเอกสารรายงานความกา้วหน้าของโครงการ  หรือถา้มีรายงานผลการ
ประเมินโครงการฉบบัสมบูรณ์ก็ควรน ามาศึกษา  จะท าให้ผูป้ระเมินได้เขา้ใจความเป็นมาของ
โครงการ  สภาพแวดลอ้ม  วตัถุประสงค ์ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ  ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระเมินสามารถ
ก าหนดประเด็นการประเมินและตวัช้ีวดัต่อไปได ้ 

      ขั้นตอนที่  2  การก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมิน  ในขั้นตอนน้ีผูป้ระเมินจะตอ้ง
ตอบค าถามให้ไดว้่าจะประเมินโครงการอะไร  ประเมินท าไม   เพื่อใคร  หรือใครเป็นผูใ้ชผ้ลการ
ประเมิน ขอ้มูล ที่จะตอบค าถามเหล่าน้ีไดม้าจากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ สมัภาษณ์
ผูรั้บผดิชอบโครงการ  ผูส้นบัสนุนโครงการ  

      ขั้นตอนที่  3  การก าหนดขอบเขตของการประเมิน  เป็นขั้นตอนที่ส าคญัอีกขั้นตอน
หน่ึงที่จะท าให้การประเมินโครงการสามารถด าเนินการได ้  และบรรลุเป้าหมายที่ตอ้งการ โดย
พจิารณาจากพื้นที่ที่จะท าการประเมิน  หน่วยงานที่ตอ้งการติดตาม  บุคคลที่ผูป้ระเมินตอ้งสมัภาษณ์  
เป็นตน้  

      ขั้นตอนที่  4  การพิจารณาก าหนดตวับ่งช้ีและแหล่งขอ้มูล  การก าหนดตวับ่งช้ีในการ
ประเมินสามารถก าหนดไดจ้ากวตัถุประสงคข์องโครงการ  หรือจากตวัแบบการประเมินเชิงทฤษฎี 
เช่น  การก าหนดตวับ่งช้ีจากรูปแบบการประเมินแบบ  CIPP Model  หรืออาจจะพิจารณาจากความ
คาดหวงัของผูใ้ชผ้ลการประเมินก็ได ้  ตวับ่งช้ีมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ในเชิงปริมาณนั้น
เช่น  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ ์  ร้อยละของนักศึกษาที่มีบุตร  อตัราส่วนจ านวนนักเรียนต่อครู 
เป็นตน้  ส่วนในเชิงคุณภาพนั้น  เช่น  ความเหมาะสม  ความสอดคลอ้ง  ประสิทธิภาพในการท างาน 
เป็นตน้  

      ขั้นตอนที่  5  การวเิคราะห์ขอ้มูล  ท  าไดท้ั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
ขอ้มูลที่ผูป้ระเมินเก็บรวบรวมมา  ตวัอยา่งเช่น  ขอ้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมอบรม  ใชค้่าร้อยละ  ความคิดเห็น                
ต่อโครงการที่อยูใ่นรูปมาตราส่วนประมาณค่า  ใชค้่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอ้มูลที่เก็บ
รวบรวมจากเอกสาร  การสมัภาษณ์  การสนทนากลุ่ม ฯลฯ ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์เน้ือหา  
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      ขั้นตอนที่  6  การสรุปผลการประเมิน  การสรุปผลการประเมินโครงการ ผูป้ระเมิน 
ควรเน้นประเด็นที่ส าคญัดงัน้ี  คือ  ผลผลิตจากโครงการ  ปัญหา  และขอ้จ ากดัของการด าเนินโครงการ 
ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรุงโครงการ  นอกจากนั้นควรสรุปผลโครงการไปในดา้นอ่ืน ๆ  ดว้ย  เช่น  

     1) การยอมรับในคุณค่าของโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย  
     2) การขยายผลโครงการและความตอ้งการของโครงการที่ต่อเน่ือง  
     3) การก่อใหเ้กิด  “ส่ิงใหม่”  เช่น  เทคโนโลยหีรือเอกสารทางวชิาการ  
     4) การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มทางกายภาพหรือทางสงัคม  
     5) การเรียนรู้จากการปฏิบติัโครงการที่ช่วยใหเ้กิดการพฒันาทรัพยากรบุคคล  
     6) การแพร่กระจายผลใหเ้ป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงการ  
     7) การพฒันาศกัยภาพหรือประสิทธิภาพของโครงการในดา้นอ่ืน ๆ  
      จากการศึกษาสรุปได้ว่า  ขั้นตอนการประเมินหรือกระบวนการประเมินโครงการ 

ประกอบดว้ย  1) การศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ  2) การก าหนดวตัถุประสงคข์องการ
ประเมิน  3) การก าหนดขอบเขตของการประเมิน  4) การพิจารณาก าหนดตวับ่งช้ีและแหล่งขอ้มูล  
5) การวเิคราะห์ขอ้มูล  6) การสรุปผลการประเมิน  7) การหาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ 
 

2.6  ประโยชน์ของการประเมินโครงการ  
        นักการศึกษา  และนักประเมินได้แสดงทศันะเก่ียวกับประโยชน์ของการประเมิน

โครงการไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี  
        เยาวดี รางชยักุล วบิูลยศ์รี (2551  :  93 - 95) กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินโครงการ  

ไวด้งัน้ี  
       1. ช่วยใหเ้ป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าเช่ือถือจากบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ  เป็นการ

รับรองคุณภาพของโครงการ  
        2. ช่วยใหผู้ส้นบัสนุนดา้นเงินทุนไดรั้บทราบปัญหาหรืออุปสรรค  ในการด าเนินงาน 

ของโครงการโดยอาศยัหลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากสภาพการณ์ที่เป็นจริง    
       3. ช่วยใหข้อ้มูลซ่ึงเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  
       4.  ช่วยช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของแต่ละโครงการ  ตามล าดบัก่อนหลงั โดยสามารถทราบไดว้่า

โครงการใด  มีความจ าเป็นเร่งด่วนกวา่กนั  ทั้งน้ีเพือ่ช่วยแกปั้ญหาในการคดัเลือกโครงการ  
       5. ช่วยให้ไดข้อ้มูลป้อนกลบัจากผูรั้บบริการ ขอ้มูลประเภทน้ีท าให้ทราบถึงขอ้จ ากดั 

และปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน  เพื่อน ามาปรับปรุงโครงการตลอดจน  เพื่อก่อให้เกิด
ความสมัพนัธท์ี่ดี  ระหวา่งผูใ้ห ้ และผูรั้บบริการ  
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       6. ช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในดา้นที่พึงประสงค ์ และไม่พึงประสงค ์
ควบคู่กนัไป  
                    สมคิด พรมจุย้  (2552  :  30)  ไดส้รุปประโยชน์ของการประเมินโครงการไว ้ ดงัน้ี  

       1. ช่วยให้ขอ้มูลและสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกับการวางแผน
โครงการ  ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ   ที่จ  าเป็นในการด าเนินโครงการตลอดจนตรวจสอบ
ความเป็นไปไดใ้นการจดักิจกรรมต่าง ๆ  

      2. ช่วยท าใหก้ารก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน  
      3. ช่วยในการจดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหนา้  ปัญหา  และอุปสรรคของการด าเนิน  

โครงการ  
      4. ช่วยใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความส าเร็จ  และความลม้เหลวของโครงการเพื่อน าไปใช ้ใน

การตดัสินใจ  และวนิิจฉยัวา่จะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่  จะยกเลิกหรือขยายการด าเนิน
โครงการต่อไป  

      5. ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการวา่เป็นอยา่งไร  
      6. เป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบตัิโครงการ  เพราะการประเมินโครงการดว้ยตนเอง  จะท าให ้ 

ผูป้ฏิบตัิงานได้ทราบผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดด้อยและน าขอ้มูลไปใช้ในการปรับปรุงและ
พฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  

       จากการศึกษาสรุปไดว้่า  ประโยชน์ของการประเมินโครงการ  ช่วยให้เป็นที่ยอมรับ
และเป็นที่น่าเช่ือถือจากบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ  เป็นสารสนเทศที่มีคุณค่า  ช่วยให้ทราบถึง
ผลผลิตของโครงการทั้งในดา้นที่พงึประสงค ์ และไม่พงึประสงค ์เป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบตัิโครงการ  
เพราะการประเมินโครงการดว้ยตนเอง  จะท าให้ ผูป้ฏิบตัิงานไดท้ราบผลการด าเนินงาน  จุดเด่น  
จุดดอ้ย  และน าขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  

 
2.7  รูปแบบการประเมินโครงการ 

                     นกัการศึกษาไดแ้บ่งรูปแบบของการประเมินโครงการไวด้งัน้ี 
                      รูปแบบการประเมินมีอยา่งหลากหลาย  เกือบทั้งหมดพฒันามาจากต่างประเทศ  ซ่ึง
ในประเทศไดมี้ผูร้วบรวมและจ าแนกไวห้ลายท่าน  ส าหรับการรวบรวมที่ไดจ้  านวนมากที่สุดเท่าที่
มีการรวบรวมมา โดย  ศิริชยั  กาญจนวาสี  (2545 : 104 - 129  อา้งอิงในพิสณุ  ฟองศรี, 2549 : 31 - 40) 
สรุปวา่มีรูปแบบการประเมิน  28  รูปแบบ  แบ่งเป็นกลุ่มได ้ 4  กลุ่ม  แต่ละรูปแบบในกลุ่มต่าง ๆ   
มีดงัน้ี (พสิณุ  ฟองศรี, 2549 : 31- 40)  
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 1. กลุ่มที่เน้นการตดัสินใจดว้ยวิธีเชิงระบบ  รูปแบบน้ีเน้นการใชว้ิธีเชิงระบบ  เพื่อ 

การเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง  ส าหรับการตัดสินใจในเชิงบริหาร มี  9  

รูปแบบ  ดงัน้ี 

  1.1  รูปแบบการวเิคราะห์ระบบ (Sytem Analysis Model) 

  1.2  รูปแบบการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย (Cost Related Analysis Model) 

  1.3  รูปแบบเพร์ิท (Program Evaluation and Review Techniques Model :PERT) 

  1.4  รูปแบบของรอสซ่ี  ฟรีแมน  และไรซ์ (Rossi,Freeman and Wright Approach 

Model : RFWA) 

  1.5  รูปแบบทดลอง (Experimental  Model) 

  1.6  รูปแบบยดึจุดมุ่งหมาย (Goal-Base Model) 

  1.7  รูปแบบการตรวจสอบความไม่สอดคลอ้ง (Discrepancy Model) 

  1.8  รูปแบบซิปป์  (Context – Input – Process - Product  Model : CIPP) 

  1.9 รูปแบบศูนยก์ลางการเรียนรู้ดา้นการประเมิน (Center for the study Evaluation 

Model : CSE) 

 2.  กลุ่มที่เน้นการตดัสินใจดว้ยวิธีเชิงธรรมชาติ  รูปแบบการประเมินในกลุ่มน้ีเน้น 

การใช้วิธีธรรมชาติ  เพื่อการเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งส าหรับการตดัสินใจ      

ในเชิงบริหารมี  7  รูปแบบ  ดงัน้ี 

  2.1  รูปแบบการน าผลไปใชป้ระโยชน์ (Utilization Focused Approach Model : 

UFA) 

  2.2  รูปแบบยดึผูมี้ส่วนไดเ้สีย  (Stakeholders   Based  Model) 

  2.3  รูปแบบสนองความตอ้งการ (Responsive  Model) 

     2.4  รูปแบบที่เนน้การสร้างสรรคข์องนกัประเมิน (Creative  Model) 

    2.5  รูปแบบทรานแซ็คชัน่แนล  (Transactional  Model) 

  2.6  รูปแบบอิลลูมิเนทีฟ (Illuminative Model) 

       2.7 รูปแบบประชาธิปไตย  (Democratic  Model) 

 3.  กลุ่มที่เนน้ตดัสินคุณค่าดว้ยวธีิเชิงระบบ  รูปแบบการประเมินในกลุ่มน้ี    

เนน้การใชว้ธีิเชิงระบบ  เพือ่ใหน้กัประเมินตดัสินคุณค่าของส่ิงที่มุ่งประเมิน  มี  7  รูปแบบ  ดงัน้ี 
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  3.1  รูปแบบที่เนน้ผูบ้ริโภค  (Consumer -  Oriented  Model) 

  3.2  รูปแบบพพิากษา  (Judicial  Model) 

  3.3  รูปแบบรับรองวทิยฐานะ  (Accreditation  Model) 

  3.4  รูปแบบอิสระจากจุดมุ่งหมาย  (Goal - Free  Model) 

  3.5  รูปแบบประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม  (Training Model) 

  3.6  รูปแบบที่ยดึทฤษฎี  (Theory - Based  Model) 

  3.7  รูปแบบมูลค่าเพิม่  (Value - Added  Model) 

 4. กลุ่มที่เน้นตดัสินคุณค่าด้วยวิธีเชิงธรรมชาติ  รูปแบบการประเมินในกลุ่มน้ี  เน้น      

การใชว้ธีิเชิงธรรมชาติ  เพือ่ใหน้กัประเมินตดัสินคุณค่าส่ิงที่ประเมิน  มี  5  รูปแบบ  ดงัน้ี 

                          4.1  รูปแบบเอฟเฟคทีฟ  (Effective  Model)               

                          4.2  รูปแบบศิลปะวจิารณ์  (Criticism  Model) 

                          4.3  รูปแบบยดึสภาพจริง  (Authentic  Model) 

                          4.4  รูปแบบคอนสตรัคติวสิท ์ (Constructivist  Model) 

                          4.5  รูปแบบเสริมพลงัอ านาจ  (Empowerment  Model) 

                 ที่กล่าวมาข้างต้น  เป็นรูปแบบทั่วไปทั้งหมด  แต่การประเมินทางการศึกษาพบว่า  

รูปแบบการประเมินที่มีอิทธิพลและไดรั้บความนิยมกนัมาก  มี  4  รูปแบบ  คือ  (พิสณุ  ฟองศรี,  

2549  :  40)   

                 1.  รูปแบบการประเมินที่ยดึจุดมุ่งหมายของไทเลอร์  (Tyler)      

                 2.  รูปแบบสนองความตอ้งการของสเตก  (Stake)         

                 3.  รูปแบบที่ช่วยในการตดัสินใจแบบซิปป์ของสตฟัเฟิลบีม  (Stufflebeam) 

                 4.  รูปแบบการประเมินประสิทธิผลการอบรมของเคิร์กแพท็ทริค  (Kirk  Patrick) 

                 ส าหรับรูปแบบการประเมินที่นิยมใชก้นัแพร่หลายมากที่สุด  ไดแ้ก่  การประเมินโดยใช้

รูปแบบ  CIPP  (พสิณุ  ฟองศรี,  2549  :  45)  โดยเฉพาะการประเมินโครงการต่าง ๆ  ทั้งโครงการ

ทัว่ไปและโครงการทางการศึกษา  รวมทั้งหลักสูตรในระดับต่าง ๆ  เพราะว่าการประเมินให้

สารสนเทศที่ครอบคลุม  มีการพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  มาประกอบดว้ย  ดงันั้น  ในการ

ประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  คร้ังน้ีผูป้ระเมินจึงเลือกใช้

รูปแบบการประเมิน  แบบซิปป์  (Context  Input  Process  Product  Evaluation  Model  :  CIPP)   
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รูปแบบการประเมินโครงการ  
รูปแบบการประเมินเกิดขึ้นเน่ืองจากความพยายามของนักประเมินที่มุ่งน าเสนอแนวทาง 

ในการประเมินโครงการไวห้ลากหลายรูปแบบ  และมีผูใ้ห้ความหมายของรูปแบบการประเมิน
โครงการไว ้ดงัน้ี  
ความหมายของรูปแบบการประเมนิ  

พิสณุ ฟองศรี (2553 : 69)  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบ  โดยสรุปว่า  หมายถึง  ส่ิงที่สร้างหรือ
พฒันาขึ้นจากแนวคิด  ทฤษฎี  ประสบการณ์  จินตนาการ  เพื่อถ่ายทอดออกมาแทนปรากฏการณ์ 
ดว้ยการน าเสนอให้เขา้ใจง่าย  กระชบั  ถูกตอ้ง  สามารถน าไปเป็นแนวทางสู่การปฏิบติัได ้ โดยมี
องคป์ระกอบส าคญัอยา่งน้อย  3  ประการ  คือ  วตัถุประสงค ์  ตวัแปรหรือสาระส าคญั และ
ความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงระหวา่งตวัแปรอยา่งเป็นระบบ  

สมคิด พรมจุย้  (2552 : 49)  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการประเมินว่า  รูปแบบการประเมินคือ 
กรอบความคิดหรือแบบแผนที่แสดงให้เห็นถึงรายการที่ควรประเมิน   หรือกระบวนการของการ
ประเมิน  ในการประเมินโครงการโครงการหน่ึงนั้น  เราควรพิจารณาประเมินในเร่ืองใดบา้ง 
(What)  ในขณะเดียวกนับางรูปแบบอาจมีการเสนอแนะดว้ยวา่  ในการประเมินแต่ละรายการแต่ละ
เร่ือง  ควรพจิารณาหรือตรวจสอบอยา่งไร  ซ่ึงเป็นลกัษณะการเสนอแนะวธีิการ (How)  
Robbins.  (1986 : 25 ; 1993 : 44)  ไดก้ล่าวว่ารูปแบบหมายถึง  ส่ิงที่เป็นนามธรรม  ที่ท  าให้เขา้ใจ
ปรากฏการณ์หรือความจริงไดง่้ายขึ้น  ซ่ึงรูปแบบโดยทัว่ไปตอ้งมีส่วนประกอบที่ส าคญัอยา่งน้อย 3 
ประการ  คือ  วตัถุประสงค ์ ตวัแปร  องคป์ระกอบ หรือสาระเน้ือหา  และความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรองคป์ระกอบ  หรือสาระเน้ือหาดงักล่าว  

Nadler  (1980 : 72 - 90)  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบ  โดยสรุปว่า  หมายถึง  การน าทฤษฎีแนวทาง
และกรอบแนวคิดมาพฒันา  เพือ่ใหง่้ายต่อการแปลความหมายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ได ้ 

จากการศึกษาสรุปไดว้่า  รูปแบบการประเมินโครงการ  หมายถึง  แบบหรือสัญลกัษณ์ที่
สร้างขึ้นมาจากแนวคิด  ทฤษฎี  ความรู้ความเขา้ใจ  ประสบการณ์จินตนาการ  เพื่อถ่ายทอดออกมา
แทนปรากฏการณ์ใด  ๆ ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม  สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาหรือปฏิบตัิได ้  

รูปแบบการประเมินโครงการ  
รูปแบบการประเมินโครงการไดมี้ผูเ้สนอ แนวคิดไว ้ ดงัน้ี  
ทวศีกัด์ิ  อริยวฒัน์วงศ ์ (2551 : 16 - 17)  ไดร้วบรวมรูปแบบการประเมินโครงการ ไวด้งัน้ี  

รูปแบบการประเมินของครอนบาค  
ครอนบาค (Cronbach L. 1970) ไดเ้สนอแนวคิดและใหค้วามหมายเก่ียวกบัการประเมินผลผลไวว้า่ 
หมายถึง  "การเก็บรวบรวมขอ้มูลและใชข้อ้มูลเพือ่การตดั  "โครงการ"  ก็อาจเป็นได ้ ทั้งกิจกรรม
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ใดๆ  ก็ได ้ เช่น  กิจกรรมการเรียนรู้  แนวทางหรือขอ้เสนอแนะใหค้นส่วนใหญ่ปฏิบติัตลอดจนการ
ทดลองทางการศึกษาอ่ืน ๆ  ครอนบาค  มีความเห็นแตกต่างจากไทเลอร์ในเร่ืองของการประเมินผล
การเรียนการสอน  ตรงที่เขาไม่เห็นดว้ยเก่ียวกบัการก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของผูเ้รียน
อยา่งเฉพาะเจาะจงหรืออยา่งแคบ  ทั้งน้ีครอนบาคเสนอแนะใหก้ าหนดไวอ้ยา่งกวา้งๆ  หรือ ทัว่ๆ 
ไป  โดยเขาใหเ้หตุผลวา่ การก าหนดจุดประสงคเ์ฉพาะเจาะจง จะท าใหผู้เ้รียนและผูส้อนสนใจกบั
พฤติกรรมการเรียนรู้  ตามที่ก  าหนดไวเ้ท่านั้นและจะละเลยไม่ใหค้วามสนใจเรียนรู้หรือท าการสอน
ในเร่ืองอ่ืนๆ  ที่มีความเก่ียวขอ้งกนั  นอกจากนั้นเก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มูลของผูเ้รียน  เพือ่น ามา
ประกอบในการประเมิน  ครอนบาค  ก็เสนอแนะใหมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งรอบดา้นมากกวา่
ที่จะเก็บขอ้มูลเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  เช่น  ขอ้มูลทางดา้นความรู้  ทศันคติ กระบวนการเรียนรู้ 
เป็นตน้  และในทา้ยที่สุดในการเปรียบเทียบหรือการยดึเกณฑเ์พือ่การประเมินผูเ้รียน  ครอนบาคก็
สนบัสนุนใหใ้ชว้ธีิการศึกษาภาพรวมเฉพาะตวัผูเ้รียนและไม่ใช่วธีิการเปรียบเทียบระหวา่งผูเ้รียน  
รูปแบบการประเมินของสเตก็  

สเตก็ (Stake, R.E. 1976) ใหค้วามหมายของการประเมินวา่ หมายถึง "การบรรยาย และ
ตดัสินคุณค่าโปรแกรมการศึกษา" และไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัการประเมินไวว้า่ ผูร้ายงาน
จะตอ้งทาการบรรยายใหเ้ห็นภาพรวมทั้งหมดโครงการ ทั้งที่เป็นภาพที่คาดหวงัของโครงการและ
ภาพที่เป็นจริงของโครงการ ซ่ึงภาพรวมในส่วนน้ี สเตก็เรียกวา่ส่วนการบรรยายหรือเมตริกซ์ การ
บรรยายของโครงการ หลงัจากนั้นจึงทาการตดัสินใหคุ้ณค่าของโครงการ โดยนาเสนอทั้งที่เป็น
เกณฑม์าตรฐานหรือเมตริกซ์การการประเมินโครงการโครงการหน่ึงนั้น เราควรพิจารณาประเมิน
ในเร่ืองใดบา้ง (What) ในขณะเดียวกนับางรูปแบบอาจมีการเสนอแนะดว้ยวา่ ในการประเมินแต่ละ
รายการแต่ละเร่ือง ควรพจิารณาหรือตรวจสอบอยา่งไร ซ่ึงเป็นลกัษณะการเสนอแนะวธีิการ (How)  
Robbins. (1986 : 25 ; 1993 : 44) ไดก้ล่าววา่รูปแบบหมายถึง ส่ิงที่เป็นนามธรรม ที่ทาใหเ้ขา้ใจ
ปรากฏการณ์หรือความจริงไดง่้ายขึ้น ซ่ึงรูปแบบโดยทัว่ไปตอ้งมีส่วนประกอบที่สาคญัอยา่งนอ้ย 3 
ประการ คือ วตัถุประสงค ์ตวัแปร องคป์ระกอบ หรือสาระเน้ือหา และความสมัพนัธร์ะหวา่งตวั
แปรองคป์ระกอบ หรือสาระเน้ือหาดงักล่าว  
Nadler (1980 : 72 - 90) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบ โดยสรุปวา่ หมายถึง การนาทฤษฎีแนวทางและกรอบ
แนวคิดมาพฒันา เพือ่ใหง่้ายต่อการแปลความหมายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได ้ 
สรุปได้ว่า รูปแบบการประเมินโครงการ หมายถึง แบบหรือสญัลกัษณ์ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิด 
ทฤษฎี ความรู้ความเขา้ใจ ประสบการณ์จินตนาการ เพือ่ถ่ายทอดออกมาแทนปรากฏการณ์ใด ๆ ให้
เห็นเป็นรูปธรรม สามารถนาไปเป็นแนวทางในการพฒันาหรือปฏิบตัิได ้ 
รูปแบบการประเมินโครงการ  
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รูปแบบการประเมินโครงการไดมี้ผูเ้สนอ แนวคิดไวด้งัน้ี  
ทวศีกัด์ิ อริยวฒัน์วงศ ์(2551 : 16 - 17) ไดร้วบรวมรูปแบบการประเมินโครงการ ไวด้งัน้ี  
รูปแบบการประเมินของครอนบาค  
ครอนบาค (Cronbach L. 1970) ไดเ้สนอแนวคิดและใหค้วามหมายเก่ียวกบัการประเมินผลผลไวว้า่ 
หมายถึง "การเก็บรวบรวมขอ้มูลและใชข้อ้มูลเพือ่การตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการทางการศึกษา
นอกจากนั้นในความคิดเห็นของครอนบาค ส่ิงที่เรียกวา่ "โครงการ" ก็อาจเป็นได ้ทั้งกิจกรรมใดๆ ก็
ได ้เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางหรือขอ้เสนอแนะใหค้นส่วนใหญ่ปฏิบติัตลอดจนการทดลอง 
ทางการศึกษาอ่ืน ๆ ครอนบาค มีความเห็นแตกต่างจากไทเลอร์ในเร่ืองของการประเมินผลการเรียน
การสอน ตรงที่เขาไม่เห็นดว้ยเก่ียวกบัการกาหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของผูเ้รียนอยา่ง
เฉพาะเจาะจงหรืออยา่งแคบ ทั้งน้ีครอนบาคเสนอแนะใหก้าหนดไวอ้ยา่งกวา้งๆ หรือ ทัว่ๆ ไปโดย
เขาใหเ้หตุผลวา่ การกาหนดจุดประสงคเ์ฉพาะเจาะจง จะทาใหผู้เ้รียนและผูส้อนสนใจกบัพฤติกรรม
การเรียนรู้ ตามที่กาหนดไวเ้ท่านั้นและจะละเลยไม่ใหค้วามสนใจเรียนรู้หรือทาการสอนในเร่ือง
อ่ืนๆ ที่มีความเก่ียวขอ้งกนั นอกจากนั้นเก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มูลของผูเ้รียน เพือ่นามาประกอบ
ในการประเมิน ครอนบาค ก็เสนอแนะใหมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งรอบดา้นมากกวา่ที่จะเก็บ
ขอ้มูลเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น ขอ้มูลทางดา้นความรู้ ทศันคติ กระบวนการเรียนรู้ เป็นตน้ และ
ในทา้ยที่สุดในการเปรียบเทียบหรือการยดึเกณฑเ์พือ่การประเมินผูเ้รียน ครอนบาคก็สนบัสนุนให้
ใชว้ิธีการศึกษาภาพรวมเฉพาะตวัผูเ้รียนและไม่ใช่วธีิการเปรียบเทียบระหวา่งผูเ้รียน  
รูปแบบการประเมินของสเตก็  
สเตก็ (Stake, R.E. 1976) ใหค้วามหมายของการประเมินวา่ หมายถึง "การบรรยาย และตดัสินคุณค่า
โปรแกรมการศึกษา" และไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัการประเมินไวว้า่ ผูร้ายงานจะตอ้งทาการ
บรรยายให้เห็นภาพรวมทั้งหมดโครงการ ทั้งที่เป็นภาพที่คาดหวงัของโครงการและภาพที่เป็นจริง
ของโครงการ ซ่ึงภาพรวมในส่วนน้ี สเตก็เรียกวา่ส่วนการบรรยายหรือเมตริกซ์ การบรรยายของ
โครงการ หลงัจากนั้นจึงทาการตดัสินใหคุ้ณค่าของโครงการ โดยนาเสนอทั้งที่เป็นเกณฑม์าตรฐาน
หรือเมตริกซ์การตดัสินคุณค่าของโครงการ ทั้งเมตริกซ์การบรรยาย และเมตริกซ์การตดัสินคุณค่า
ของโครงการจะประกอบดว้ยส่วนยอ่ย 3 ส่วนดว้ยกนัคือ ส่ิงนา (Antecedence) ปฏิบตัิการ 
(Transactions) และผลลพัธ ์(Outcomes) ของโครงการในการประเมินผลโครงการนั้น จะพจิารณา 
ทั้งความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัของส่วนต่างๆ ทั้งสามส่วนในดา้นแนวตั้งของเมตริกซ์ทั้ง 2 ซ่ึงเป็น 
การประเมินที่เรียกวา่ "ประเมินความสอดคลอ้งสมัพนัธเ์ชิงเหตุผล (Logical Relations Evaluation)" 
และการประเมินตามแนวนอนของเมตริกซ์ทั้งสอง ซ่ึงเป็นการประเมินที่เรียกวา่ ประเมินความ
สอดคลอ้งสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ ์(Empirical Relation Evaluation)  
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รูปแบบการประเมินของโพรวสั  
โพรวสั (Provus.1969) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมิน เป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบติักบั
มาตรฐาน เพือ่เป็นการคน้หาความไม่สอดคลอ้งระหวา่งความคาดหวงักบัผลปฏิบติังานของ
แผนงาน เขาอธิบายวา่ มีความไม่สอดคลอ้งกนั 5 ชนิด ที่สามารถศึกษาไดจ้ากการใชแ้ผนงาน คือ
ความไม่สอดคลอ้ง ที่ไม่สมัพนัธก์บัขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี  
ขั้นที่ 1 การออกแบบโครงการ คือ การกาหนดปัจจยัที่ทาใหเ้กิดการดาเนินงาน กาหนดกระบวนการ
การดาเนินงาน และกาหนดผลทีค่าดหวงัจะไดรั้บจากการดาเนินงาน  
ขั้นที่ 2 การเตรียมพร้อมเป็นการนาปัจจยัที่ทาให้เกิดการดาเนินงาน เขา้สู่กระบวนการ  
ขั้นที่ 3 การดาเนินการตามแผน  
ขั้นที่ 4 ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ  
ขั้นที่ 5 การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายและกาไร  
สมคิด พรมจุย้ (2552 : 49) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการประเมินวา่ รูปแบบการประเมินส่วนใหญ่เร่ิมตน้
หรือเกิดขึ้นในชั้นเรียน กล่าวคอืเสนอรูปแบบการประเมิน เพือ่การประเมินการจดัการเรียนการสอน
ในหอ้งเรียนเป็นสาคญัและต่อมามีการประยกุต ์ใชก้รอบแนวความคิดเหล่านั้นเพือ่การประเมิน
งาน/โครงการ ในวงกวา้งมากขึ้น  
รูปแบบการประเมินมีหลายประเภท สาหรับที่จะนาเสนอต่อไปน้ีเป็นรายละเอียด ของรูปแบบการ
ประเมินแบบต่างๆ ซ่ึงผูเ้ขียนไดเ้ลือกมานาเสนอทั้งหมด 9 รูปแบบ คือ  
1. รูปแบบการประเมินของ ราฟท ์ดบับลิว ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler)  
2. รูปแบบการประเมินของ มาร์วนิ ซี อลัคิน (Marvin C.Alkin)  
3. รูปแบบการประเมินของ แมลคอลม์ เอ็มโพรวสั (Melcolm M.Provus)  
4. รูปแบบการประเมินของ ไมเคิล สคริฟเวน่ (Michael Scriven)  
5. รูปแบบการประเมินของ โรเบอร์ด อี สเตค (Robert E. Stake)  
6. รูปแบบการประเมินของ แดเนียล แอล สตฟัเฟิลบิม (Daneil L.Stuffebeam)  
7. รูปแบบการประเมินของ เคริกแพตทริค (Kirkpatrick)  
8. รูปแบบการประเมินของ เอมคิว แพตตนั (M.Q.Patton)  
9. รูปแบบการประเมินของ เดวดิ เฟทเธอร์เมน (David Fetterman) 

2.8  การประเมินโครงการ  (CIPP  Model) 
                     นกัการศึกษาไดแ้บ่งรูปแบบของการประเมินโครงการไวด้งัน้ี 

       Daniel  Stufflebeam  (2004  :  245 - 249  อา้งใน  พิสณุ  ฟองศรี  (2551  :  84 - 85)  ได้
พฒันารูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตดัสินใจ  (CIPP  Modal)  โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์ส่ิง
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ที่จะประเมินอยา่งครอบคลุม  เพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ในการตดัสินใจทางเลือกต่าง ๆ  
ดว้ยวิธีการเชิงระบบ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น  4  ส่วน ตามล าดบัพฒันาการของการด าเนินงาน             
ตามโครงการ  3  ระยะ  ดงัน้ี 

       1. การประเมินก่อนเร่ิมด าเนินงาน  การประเมินในช่วงน้ี  จะเป็นเพื่อวางแผนอนัเป็น
การก าหนดวตัถุประสงค ์ และวิธีการด าเนินงาน  จดัท าส่ิงต่าง  ๆ  อาจเป็นโครงการ  กิจกรรมหลกัสูตร                
ซ่ึงจะท าการประเมินใน  2  ส่วน  คือ 

           1.1 การประเมินบริบท  (Context Evaluation)  การประเมินบริบท   เป็นการประเมิน
ความตอ้งการ  ความจ าเป็น  เพื่อก าหนดการด าเนินงาน  โดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง
ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคต่าง  ๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  วิธีการประเมินจะใชก้ารบรรยาย  และเปรียบเทียบ
ปัจจัยน าเข้าที่ได้รับจริงกับส่ิงที่คาดหวงั รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของความไม่สอดคล้องระหว่าง               
ความเป็นจริงและส่ิงที่คาดหวงัดงักล่าว 

           1.2 การประเมินปัจจยัน าเขา้  (Input  Evaluation)  เป็นการตรวจสอบความพร้อม
ดา้นทรัพยากร  ที่จะใชใ้นการด าเนินงานตามโครงการ  ทั้งปริมาณ  และคุณภาพ  ตลอดจนระบบ
บริหารจดัการที่วางแผนไว ้ เพื่อวิเคราะห์  และก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด  ที่จะท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตท้รัพยากรที่มีอยู ่ วธีิการประเมินใชก้ารบรรยาย  และวิเคราะห์
ทรัพยากรที่มีอยู่ รวมถึงกลยุทธ์ และกระบวนการด าเนินงานที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
การประเมินในขอ้ 1.1  และ  1.2  น าไปสู่การวางแผน ซ่ึงควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของส่ิงที่                 
จะประเมิน  โดยพิจารณาความสอดคลอ้ง  ความสมบูรณ์  ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมของการบริหาร 
ผลกระทบ  และความเป็นธรรม   ความเป็นไปได ้ ทั้งดา้นแผนงาน   แผนเงิน  และแผนก าลงัคน ฯลฯ 

2. การประเมินระหว่างด าเนินงานตามโครงการ  (Process  Evaluation)  เป็นการประเมิน
กระบวนการ  อนัเป็นการศึกษาจุดอ่อน  จุดแขง็  ตลอดจนปัญหา  และอุปสรรคของการด าเนินงาน
ตามโครงการ สาเหตุที่ท  าใหไ้ม่สามารถด าเนินงานโครงการตามแผนได ้ เพือ่จดัหาสารสนเทศ  เพื่อ
การปรับปรุงการด าเนินงานตามโครงการไดอ้ยา่งทนัท่วงที  การประเมินขั้นตอนน้ี  จึงมีบทบาท
ส าคญัต่อความส าเร็จของโครงการ 

3. การประเมินหลงัส้ินสุดโครงการ  (Product  Evaluation)  เป็นการประเมินผลผลิตของ
โครงการ  เพื่อจะตอบค าถามให้ไดว้่า  การด าเนินงานตามโครงการประสบความส าเร็จตามแผน              
ที่วางไวห้รือไม่  ผลผลิตเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่  คุม้ค่าหรือไม่  การประเมินหลงัส้ินสุด
โครงการ  จะพิจารณาผลลพัธ์  ผลกระทบของโครงการทุก ๆ  ดา้น  ซ่ึงมีการใชเ้ทคนิคการติดตามผล  
หรือประเมินผลดว้ยการติดตามหลงัโครงการเสร็จส้ิน  หรือศึกษายอ้นรอย  (Follow  up  Study 
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หรือ Tracer  Study)  ผลการประเมินจะให้สารสนเทศ  เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกับอนาคตของ
โครงการวา่ควรจะคง  ปรับ  ขยาย  หยดุโครงการ  หรือควรยกฐานะเป็นโครงการประจ า  เป็นตน้ 

สมพิศ  สุขแสน  (2544  :  3)  ไดส้รุปแนวคิดของ  Daniel  Stufflebeam  ก าหนดประเด็น
การประเมินออกเป็น  4  ประเภท  ดงัรายละเอียด  ดงัน้ี 

1. การประเมินบริบท  (Context  Evaluation  :  C)  เป็นการประเมินก่อนการด าเนินโครงการ
เพือ่พจิารณาหลกัการและเหตุผลความจ าเป็น  ที่ตอ้งด าเนินโครงการ  ประเด็นปัญหา  และความเหมาะสม
ของเป้าหมายโครงการ 

2. การประเมินปัจจยัเบื้องตน้  (Input  Evaluation  :  I)  เป็นการประเมิน  เพื่อพิจารณาถึง
ความเป็นไปไดข้องโครงการ  ความเหมาะสม  และความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชใ้นการด าเนิน
โครงการ  เช่น  งบประมาณ  บุคลากร  วสัดุอุปกรณ์  เวลา  ฯลฯ  รวมทั้งเทคโนโลย ี และแผนการ
ด าเนินงาน 

3. การประเมินกระบวนการ  (Process  Evaluation  :  P)  เป็นการประเมินหาขอ้บกพร่อง
ของการด าเนินโครงการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพฒันา  แก้ไข  ปรับปรุงให้การด าเนินงาน                  
ช่วงต่อไป  มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม  เวลา  ทรัพยากรที่ใชใ้นการ
ด าเนินโครงการภาวะผูน้ า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ  โดยมีการจดบนัทึกไวเ้ป็น
หลกัฐาน  ทุกขั้นตอนการประเมินกระบวนการน้ี  จะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการหาจุดเด่นหรือ
จุดแข็ง  (Strengths)  และจุดดอ้ย  (Weakness)  ของนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  ซ่ึงมกัจะไม่สามารถ
ศึกษาไดภ้ายหลงัส้ินสุดโครงการแลว้ 

4. การประเมินผลผลิต  (Product  Evaluation  :  P)  เป็นการประเมิน  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ  หรือมาตรฐานที่ก  าหนดไว ้ รวมทั้งการพิจารณาใน
ประเด็นการยบุ  เลิก  ขยาย  ปรับเปล่ียนโครงการ  ดงัน้ี 

    4.1 การตดัสินใจเพือ่วางแผน (Planning Decisions) เป็นการตดัสินใจที่ใชข้อ้มูลสภาพแวดลอ้ม
ที่ไดน้ าไปใชใ้นการก าหนดจุดประสงคข์องโครงการ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน 

    4.2 การตดัสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring  Decisions)  เป็นการ
ตดัสินใจ  ที่ใช้ขอ้มูลจากปัจจยัน าเขา้  ที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของแผนงาน  และ
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

    4.3 การตดัสินเพื่อน าโครงการไปปฏิบตัิ  (Implementation  Decisions)  เป็นการตดัสินใจ 
ที่ใชข้อ้มูลจากการประเมินกระบวนการ  เพื่อพิจารณาควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
และปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพมากที่สุด 
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    4.4 การตดัสินใจเพื่อทบทวนโครงการ  (Recycling  Decisions)  เช่น  การตดัสินใจเพื่อ
ใชข้อ้มูลจากการประเมินผลผลิต  (Output)  ที่เกิดขึ้น  เพื่อพิจารณาการยตุิ  ลม้เลิก  หรือขยายโครงการ               
ที่น าไปใชใ้นโอกาสต่อไป  จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้  สามารถสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างประเภท
การประเมินกบัการตดัสินใจดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 
แผนภาพที่  3  ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจ  และประเภทของการประเมินแบบ  CIPP  Mode 

การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ใช้รูปแบบการ
ประเมิน  (CIPP  Model) โดยท าการประเมิน  4  ดา้น  คือ   

1.  การประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม (Context  Evaluation)  เป็นการประเมินก่อน  
การด าเนินโครงการเพือ่พจิารณาหลกัการและเหตุผลความจ าเป็น  ที่ตอ้งด าเนินโครงการ  ประเด็นปัญหา  และ
ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์ และเป้าหมายของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
และแผนกลยทุธโ์รงเรียน 
 2. การประเมินปัจจยัน าเขา้  (Input  Evaluation)  เป็นการประเมินตามกรอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ    

มีจ  านวน  4  รายการ ไดแ้ก่  ดา้นโครงสร้างบริหารงานและหลกัสูตรสถานศึกษา   ด้านบุคลากร  ดา้น

วสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่  ดา้นงบประมาณ 

 3. การประเมินกระบวนการ  (Process  Evaluation)  เป็นการประเมินตามกรอบโครงการโรงเรียน                       
วิถีพุทธ   เพื่อระบุจุดเด่น  จุดด้อย  ของแนวทางที่เลือกใช้  มี  จ  านวน  5  รายการ ไดแ้ก่  การวางแผนการ
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ด าเนินงาน  การด าเนินการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา  การนิเทศ  ติดตาม ก ากบั การด าเนินงาน  การปรับปรุง
และพฒันา  การประเมินผลและการเผยแพร่การด าเนินงาน 
 4. การประเมินผลผลิต  (Product  Evaluation)  เป็นการประเมินตามกรอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   

มี  จ  านวน  5 รายการ  ไดแ้ก่  ดา้นกาย  ดา้นศีล  ดา้นจิต  ดา้นปัญญา  ดา้นบา้น  วดั โรงเรียน  และเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่โรงเรียนได้เขา้ร่วมกิจกรรมของผูบ้ริหาร  ครู  นักเรียน  กับหน่วยงานต่าง ๆ   ที่ได้รับ                

การยกยอ่งและได้รับรางวลั   ปีการศึกษา   2559  ในประเด็นหัวขอ้  รางวลั/เกียรติบตัรที่ผูบ้ริหาร ครู 

โรงเรียนได้รับ  ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  รางวลั/เกียรติบตัร              

ที่นกัเรียนไดรั้บ ผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  สอบผา่นธรรมศึกษา  ปีการศึกษา   2559   

 

3.  ข้อมูลพืน้ฐานโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ที ่ตั้ง 173 หมู่ที ่ 7 ต าบลนาพรุ  อ าเภอพระพรหม  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   สังกดั  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  12  เบอร์โทร 
075-378181 E-MAIL : PNS.181@GMAIL.COM เลขผูเ้สียภาษี 0994000557809 เปิดสอนระดบั  

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1   ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีที่  6   เน้ือที่  62  ไร่ –  ตารางวา   เขตพื้นที่บริการอ าเภอพระพรหม 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ได้ประกาศจดัตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือปี

การศึกษา  2537 โดยกรมสามัญศึกษา  ได้ประกาศจัดตั้ งเป็นสาขาของโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ            
โดยเปิดรับสมคัรนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1  จ  านวน  2  ห้องเรียน  มีนักเรียน  71 คน  และใช้
สถานที่เรียนชัว่คราว  ณ  โรงเรียนวดัพระพรหม  ดว้ยคณะกรรมการสภาต าบลนาพรุ  ผูน้ าชุมชน  
ผูป้กครองนักเรียน  และส านักงานเร่งรัดพฒันาชนบทผูค้รอบครองที่ดิน  ได้เล็งเห็นเห็นถึง
ความส าคัญของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา   จึงประชุมตกลงกันให้มีการด าเนินการจัดตั้ ง
โรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งน้ีขึ้น  เม่ือวนัที่   30  เมษายน  2539 

ช่ือโรงเรียน                     โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ 
ช่ือภาษาองักฤษ               Praprompittayanusorn School 
ช่ือยอ่ภาษาไทย                พ.น.ส. 
ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ            P.N.S. 
สัญลกัษณ์ของโรงเรียน 

mailto:pns.181@gmail.com%20%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82
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รูปพระพรหม  4  หนา้  4  มือ 
         4  หนา้  4  มือ  หมายถึง  พระพรหมเป็นผูส้ร้างเยาวชนใหมี้ความรู้  คู่คุณธรรม  เป็นคนมี
คุณภาพ  มีคุณลกัษณะเป็นคนดี 4  ประการ  ความงาม  4  ประการ 

 
 

                                                      แผนภาพที่  4  สญัลกัษณ์ของโรงเรียน 
1.  ความดี  4  ประการ 

                   1.1  สติปัญญาดี 
                   1.2  มีทกัษะอาชีพดี 
                   1.3  มีสุขภาพกายใจดี 
                   1.4  มีจิตใจ  อารมณ์  สงัคม  และประชาธิปไตยดี 
              2.  ความงาม  4  ประการ  คือ  พรหมวหิาร  4  ประการ 
                   2.1  มีความเมตตา 
                   2.2  มีความกรุณา 
                   2.3  มีมุติตา 
                   2.4  มีอุเบกขา 
 

สีประจ าโรงเรียน 
ม่วง –  เหลือง  หมายถึง  ผูท้ี่มีความสุขมุนุ่มลึก  เยอืกเยน็  เสมอตน้เสมอปลายกบับุคคลอ่ืนได ้
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   
ตน้อินทนิน (สีม่วง)  ตน้ประดู่  (สีเหลือง) 
 
ปรัชญา  

       วนิยัเยีย่ม  เป่ียมคุณธรรม  เลิศล ้าวชิาการ  เสริมสร้างสงัคม  ด ารงประชาธิปไตย 
 
 

วิสัยทัศน์  
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         โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  จดัการศึกษามุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม
ด าเนินการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  มีทกัษะในศตวรรษที่ 21 กา้วสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  มีเอกลกัษณ์  ค่านิยมความเป็นไทย  และเป็นคนดีของสงัคม 
 

พันธกิจ 
1. พฒันาผูเ้รียนรอบดา้นเตม็ศกัยภาพตามธรรมชาติ 

              2. พฒันาส่ือเทคโนโลย ี และแหล่งเรียนรู้ 
              3. พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู 

4. พฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมเอกลกัษณ์  และค่านิยมความเป็นไทย
ตามโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ   
              5. ส่งเสริมการด าเนินชีวติตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              6. ส่งเสริม  พฒันาครูตามมาตรฐานวชิาชีพ 
              7. พฒันาการบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานและมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ 

1. ผูเ้รียนมีความรอบรู้  กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลง  และด าเนินชีวติบนพื้นฐานความพอเพียง 
2.  ผูเ้รียนสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม                                                                                                            
3.  หลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง  และชุมชน 
4.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และด ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์  และค่านิยมความเป็นไทย 
5.  ผูเ้รียนมีสุขภาพพลานามยัที่ดี  ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 
6.  ครูไดรั้บการพฒันา  และส่งเสริมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
7.  สถานศึกษามีบรรยากาศ  และส่ิงแวดลอ้มที่ดี  เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการที่ดีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 
นโยบายโรงเรียน 

1. เร่งรัดการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษา  ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานของหลกัสูตร 
2.  เร่งรัดการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  และ 6 
3.  เร่งรัดการพฒันาส่ือเทคโนโลยเีพือ่น ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
4.  เร่งรัดการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมกระบวนการเรียนรู้  ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

และกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 



61 

 

 

6.  สนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยัใหแ้ก่ผูเ้รียน  ครู  บุคลากร  และชุมชน 
7.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญา  

และศิลปะพื้นบา้น 
8.  ประสานความร่วมมือศิษยเ์ก่า  ชุมชน   และองคก์รต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เขา้

มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
9.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง

เป็นพระประมุข 
10.  เร่งรัดปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใหมี้คุณภาพและสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
11.  พฒันาอาคารสถานที่  และส่ิงแวดลอ้ม  ใหมี้บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
12.  พฒันาครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ  และส่งเสริมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
13.  พฒันาระบบการบริหารจดัการที่ดี  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School Based  Mamagement) 
 
เอกลักษณ์ 

 ส่ิงแวดลอ้มสวยงาม  สะอาด  บรรยากาศดี  โรงเรียนวถีิพทุธ 
 

อัตลักษณ์ 

มารยาทดี  มีสมัมาคารวะ  พดูจาไพเราะ  ยิม้ใส  ไหวส้วย 

 

จุดเน้น 

1.  จดัการศึกษาโดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมน าความรู้  และกา้วทนัเทคโนโลย ี
2.  ปลูกฝังเอกลกัษณ์และค่านิยมความเป็นไทย  ยดึหมัน่ในสถาบนัชาติ   ศาสนา   

และพระมหากษตัริย ์
3.  ส่งเสริมการจดัการศึกษาตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
4.  ครูไดรั้บการพฒันาใหมี้ความเจริญกา้วหนา้และเป็นครูมืออาชีพ 
5.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการที่ดีและการประกนัคุณภาพภายในที่เขม้แขง็ 
 

 

กลยุทธ์การพัฒนา 
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1. จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน  โดยน าหลกัไตรสิกขา  และการด าเนินชีวติ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

2.  ปลูกฝังดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  เอกลกัษณ์และค่านิยมความเป็นไทย 
3.  พฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณภาพชีวติที่ดี  ปลอดสารเสพติด  และอบายมุข 
4.  พฒันาส่ือ เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ เพือ่การจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งความตอ้งการผูเ้รียน 
5.  พฒันาบรรยากาศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
6.  พฒันาครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ  และส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
7.  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
แนวทางการพัฒนา  

กลยุทธ์ ข้อ  1.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน  โดยน าหลกัไตรสิกขา  

และการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

1.  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  ผูป้กครอง  และชุมชน 
2.  ส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  และพฒันาผูเ้รียนตามหลกัไตรสิกขา 
3.  พฒันา  ส่ือ เทคโนโลย ี  และแหล่งเรียนรู้ให้เพยีงพอและเขา้ถึงผูเ้รียน 
4.  พฒันาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ความเขม้แขง็ 
5.  จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพือ่พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะ  และประสบการณ์ตรง  
6.  จดักิจกรรมเรียนซ่อมเสริม  เพือ่ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  O - NET 
7.  พฒันาบรรยากาศ   ส่ือ  เทคโนโลย ี ประจ าห้องสมุดใหเ้ป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ 
8.  ส่งเสริมการจดักิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9.  จดักิจกรรมทางวชิาการ  การแข่งขนัทกัษะ  ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อ  2.  ปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม   เอกลักษณ์  และค่านิยมความเป็นไทย  

1.  สนบัสนุนและส่งเสริมการจดักิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ    
2.  พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ครูที่ปรึกษา  และเครือข่ายผูป้กครอง 
3.  จดักิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  และกิจกรรมอนุรักษ ์ สืบสานประเพณี

วฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และศิลปะพื้นบา้น                               
4.  จดักิจกรรมสถาบนั  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์  และวนัส าคญัต่าง ๆ 
5.  จดักิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นไทย  และหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม  กบัองคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 



63 

 

 

7.  จดักิจกรรมค่ายพทุธบุตร  พทุธธรรม  ลูกเสือ  เนตรนารี   การแข่งขนักีฬาทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

8.  จดักิจกรรมสอนและสอบธรรมศึกษาประจ าปี 
9.  ส่งเสริมการจดักิจกรรมประชาธิปไตยอยา่งหลากหลาย 
กลยุทธ์ ข้อ  3. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ปลอดสารเสพติด  และ

อบายมุข 

1.  พฒันาอาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอ้ม  และระบบสาธารณูปโภค 
2.  จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยัดา้นกีฬา  และนนัทนาการ 
3.  จดักิจกรรมรณรงคแ์ละต่อตา้นยาเสพติด 
4.  จดักิจกรรมป้องกนัภยัอนัตรายในรูปแบบต่าง ๆ 
5.  จดักิจกรรม  ค่ายคุณธรรม   ค่ายวิชาการ  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และทศันศึกษา  
6.  จดักิจกรรมสืบสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินและวนัส าคญัต่าง ๆ 
กลยุทธ์ ข้อ  4.  พัฒนา  ส่ือ  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้  เพื่อการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง

ความต้องการผู้เรียน 

1.  พฒันาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
2.  จดับรรยากาศ  ส่ิงแวดลอ้ม  อาคารสถานที่ภายสถานศึกษาใหน่้าอยู ่ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.  จดักิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
4.  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
5.  จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชส่ื้อเทคโนโลยอียา่งหลากหลาย 
6.  จดับริการดา้นวชิาการแก่ชุมชนและสาธารณะ   
7.  พฒันาและส่งเสริมใหค้รูผลิตส่ือ  นวตักรรม  เพือ่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ ข้อ  5.  พัฒนาบรรยากาศ  ส่ิงแวดล้อม  ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

 1.  ปรับปรุง ซ่อมแซม  อาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอ้ม  และระบบสาธารณูปโภค 

 2.  ปรับปรุง  พฒันา  ภูมิทศัน์  ไมพุ้ม่  ไมด้อก  ไมป้ระดบั  และป้ายค าพทุธศาสนสุภาษิต 

 3.  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  วสัดุ  ครุภณัฑ ์

 

 

กลยุทธ์ ข้อ  6.  พัฒนาครูให้เป็นครูมอือาชีพ  และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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1.  จดัประชุม  อบรม  สมัมนา  ศึกษาดูงาน 
2.  พฒันา  ส่งเสริม  ใหค้รูไดรั้บการเล่ือนวทิยฐานะ  
3.  พฒันาครูใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เป็นครูมืออาชีพบนพื้นฐานการวิจยั  ส่งเสริมการวิจยัและ

พฒันาเพือ่พฒันาวชิาชีพและวทิยฐานะ  และส่งเสริมในการศึกษาต่อ 
4.  จดักิจกรรมสร้างขวญัก าลงัใจและสวสัดิการครู 
5.  จดัโรงเรียนให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
6.  ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่าง ๆ 
กลยุทธ์ ข้อ  7.  พัฒนาประสิทธาพการบริหารจัดสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

1.  จดัระบบการบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษารอบสอง  และยดึ     
หลกัการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัมิติที่  4  ค  ารับรองการปฏิบตัิราชการ  และ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาภาครัฐ  

2.  น าระบบการบริหารจดัการองคก์รคุณภาพมาใชก้บัสถานศึกษา  เพื่อให้การด าเนินงาน เป็นไป
อยา่งมีระบบ   สามารถปฏิบตัิไดเ้ป็นรูปธรรม  

3.  สร้างความเขม้แข็ง  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ในการบริหารจดัการศึกษา 
4.  น านโยบายของหน่วยงานตน้สงักดัมาปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม  เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
5.  พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ  เทคโนโลย ี คอมพวิเตอร์  อินเตอร์เน็ต  เพือ่การบริหารจดัการ 
6.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการท าวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
7.  น าหลกัการ  และทฤษฎี  มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ  เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา

บริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  (แผนกลยทุธโ์รงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ : 1 - 7) 
จากการศึกษาสรุปไดว้่า  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  มีการส่งเสริมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้คู่คุณธรรมตามแนวทางการด าเนินโครงการ  โดยมีการก าหนด  วิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  จัดการศึกษามุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม
ด าเนินการตามโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  มีทกัษะในศตวรรษที่  21 กา้วสู่ไทยแลนด์  4.0  ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีเอกลักษณ์  ค่านิยมความเป็นไทย  และเป็นคนดีของสังคม”  พนัธกิจ                 
ขอ้  4. พฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมเอกลกัษณ์  และค่านิยมความเป็นไทยตาม
โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  นโยบาย  ขอ้  5. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
ตามโครงการโรงเรียนวถีิพุทธ  และกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ก าหนดเอกลกัษณ์ของโรงเรียน  “ส่ิงแวดลอ้มสวยงาม สะอาด  บรรยากาศดี  โรงเรียนวิถีพุทธ”  
ส าหรับแผนกลยทุธก์ารด าเนินการโครงการ  ขอ้  1.  จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน  
โดยน าหลกัไตรสิกขา  และการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอ้  2.  ปลูกฝังดา้น
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คุณธรรม  จริยธรรม  เอกลกัษณ์และค่านิยมความเป็นไทย ขอ้  3.  พฒันาและส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  ปลอดสารเสพติด  และอบายมุข  ขอ้  4.  พฒันาส่ือ เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อการจดัการศึกษาให้สอดคล้องความตอ้งการผูเ้รียน  ขอ้ 5. พฒันาบรรยากาศ  ส่ิงแวดล้อม  ให้เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้  ขอ้  7.  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

4. โครงการโรงเรียนวถิพีทุธ   โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม                            

     จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559   

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครู  นักเรียน  และองค์กร  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ                                        
และประสบการณ์ใหแ้ก่ครูโดยตลอดอยา่งต่อเน่ือง  จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542
มาตรา  6  ก าหนดให้การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข   ดงันั้น  จึงควรพฒันาครู  นักเรียน  ให้รู้แจง้เห็นจริง                        
รู้เน้ือหาวชิา  หูตากวา้งไกลเก่ียวกบัแหล่งสรรพวิทยาการ  สามารถช้ีแนวทางการแสวงหาความรู้แก่เด็ก
ไดเ้ป็นอยา่งดี  ครูจึงตอ้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์  เป็นผูน้ าในการพฒันาการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  การประเมินคุณภาพการศึกษาตลอดจนรู้จกัพฒันาตนเอง  พฒันาคน  
และพฒันางานอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จต่าง ๆ   ของการพฒันาการศึกษาโดยภาพรวม  โรงเรียน
พระพรหมพทิยานุสรณ์  เห็นความส าคญัของครู  นักเรียน  จึงไดเ้ขา้ร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
และน ากรอบแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนวถีิพทุธ  มาใชใ้นการบริหาร  พฒันาครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  และผูเ้รียน ทั้งดา้นความประพฤติ  (ศีล)  จิตใจ  (สมาธิ)  และปัญญา  (ปัญญา)  ให้
เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ เป็นคนดี  คนเก่งและอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข   
 

วัตถุประสงค์ 

1.  ผลผลิต  (Outputs) 
     1.1  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันาตนเอง  มีวิถีชีวิตที่สอดคลอ้งตาม

หลกัพทุธธรรม  และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 
     1.2 โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม  มีพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  ห้องเรียน  ป้ายพุทธศาสนสุภาษิต

ตามสถานที่ต่าง ๆ สร้างบรรยากาศให้ร่มร่ืน  ปลอดภยั  ปราศจากยาเสพติด  เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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     1.3  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้  โดยบูรณาการพุทธธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตลอดทั้งกระบวนการเรียนรู้  ทาง
วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  และวถีิการด าเนินชีวติในสงัคม 

     1.4  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  วดั  ชุมชน  และหน่วยงานอ่ืน ๆ           
มีความร่วมมือ  มีปฏิสมัพนัธเ์ป็นกลัยาณมิตรที่ดีต่อกนั 

     1.5  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาให้เป็นผู  ้  “กิน  อยู ่  ดู  ฟัง  เป็น”  โดยใชห้ลกัไตรสิกขา
ไดแ้ก่  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ผา่นกิจกรรมประจ าวนั  ประจ าสปัดาห์  อนัเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวติ 

2.  ผลลพัธ ์ (Outcome) 
     2.1  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันาตนเอง  มีวิถีชีวิตที่สอดคลอ้งตาม

หลกัพทุธธรรม  และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดีร้อยละ  80   ขึ้นไป 
     2.2 โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม  สะอาด  ร่มร่ืน  ปลอดภยัปราศจากส่ิงเสพติด ร้อยละ  80  ขึ้นไป 
     2.3  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  วดักระบวนการเรียนรู้  ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้

บูรณาการพทุธธรรม   วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  ร้อยละ  80   ขึ้นไป 
     2.4  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  วดั  ชุมชน  และหน่วยงานอ่ืนให้

ความร่วมมือ  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัวถีิพทุธ  ร้อยละ  80  ขึ้นไป 
     2.5  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาให้เป็นผู  ้  “กิน  อยู ่  ดู  ฟัง  เป็น”  โดยใชห้ลกัไตรสิกขา  

ผา่นกิจกรรมประจ าวนั  ประจ าสปัดาห ์ ค่ายอบรมคุณธรรม  ร้อยละ  80  ขึ้นไป 

 
เป้าหมาย 

1.  ดา้นปริมาณ 
     1.1  โรงเรียนส่งเสริมครู จ  านวน  32  คน  เขา้รับการอบรม  และพฒันาตนเองตามหลกัไตรสิกขา 

ใหมี้คุณลกัษณะเป็นผูมี้ความรู้ทางพุทธธรรมเป็นอยา่งดี  ปฏิบตัิดี  ปฏิบตัิชอบ  เป็นกลัยาณมิตรอยา่งน้อย  
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

     1.2 โรงเรียนปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้มีพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  
หอ้งเรียน  ป้ายพทุธศาสนสุภาษิตตามสถานที่ต่าง ๆ สร้างบรรยากาศให้ร่มร่ืน  ปลอดภยั  ปราศจาก
ยาเสพติด  เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ  80   ขึ้นไป 

     1.3  โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการพทุธธรรมสู่กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

     1.4  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  วดั  ชุมชน  และหน่วยงานอ่ืน                
ใหค้วามร่วมมือ  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัวถีิพทุธ  ร้อยละ  80  ขึ้นไป 
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     1.5  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นผู ้ “กิน  อยู ่ ดู  ฟัง  เป็น”  โดยใชห้ลกัไตรสิกขาผ่าน
กิจกรรมประจ าวนั  ประจ าสัปดาห์  กิจกรรมเสริมเน้ือหาสาระตามหลกัสูตรการเรียนรู้ ตลอดทั้ง
กระบวนการเรียนรู้ทางวฒันธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวิถีการด าเนินชีวิตในสังคม              
มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม  ต่อตนเอง  ครอบครัว  และสงัคม  ร้อยละ  80  ขึ้นไป 

 
2. ดา้นคุณภาพ 
     2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพฒันาสามารถจดัการเรียนรู้ได้ดี   มี

ประสิทธิภาพ  มีวถีิชีวติสอดคลอ้งตามพทุธธรรม  และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 
     2.2  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตามหลักไตรสิกขา   สามารถน าหลกัพุทธธรรมไปใชใ้น             

การด าเนินชีวติประจ าวนัไดเ้หมาะสมกบัวยั 
     2.3  โรงเรียนปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายใน  ให้มีพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  ห้องเรียน  

ป้ายพทุธศาสนสุภาษิตตามสถานที่ต่าง ๆ สร้างบรรยากาศให้ร่มร่ืน  ปลอดภยั  ปราศจากยาเสพติด  
เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นอยา่งดี 

     2.4  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  วดั  ชุมชน  และหน่วยงานอ่ืน
ประสานความร่วมมือ  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอยา่งดีจนบรรลุตามเป้าหมาย 

     2.5  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นผู ้ “กิน  อยู ่ ดู  ฟัง  เป็น”  โดยใชห้ลกัไตรสิกขาผ่าน
กิจกรรมประจ าวนั  ประจ าสัปดาห์  ค่ายอบรมคุณธรรม  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวฒันธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวถีิการด าเนินชีวติในสงัคม  มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม  ต่อตนเอง  
ครอบครัว  และสงัคมเพิม่ขึ้น 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือนพฤษภาคม  2559  -  มีนาคม  2560 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน    

ขั้นวางแผน (PLAN) 

1.  ก าหนดแนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค ์ ตามกรอบการ
ด าเนินการโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ 

2.  จดัตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะด าเนินงาน 
3.  จดัท าโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  เสนอโครงการเพือ่ขอความเห็นชอบ 
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4. ประสานงานความร่วมมือระหว่าง  โรงเรียน  บา้น  วดั  เพื่อเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  ประสานความร่วมมือด้วยการนิมนต์พระมาเป็นเทศน์/วิทยากรในการจดัการเรียนการสอน      
การสอบธรรมศึกษา  การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในวนัศุกร์สุดสปัดาห์ ฯลฯ 

 
ขั้นด าเนินการ (DO) 

1.  ด าเนินการจดักิจกรรมตามกรอบการด าเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน  
พระพรหมพทิยานุสรณ์  ดงัน้ี 

      1.  กิจกรรมแสดงตนเป็นพทุธมามกะ  เพือ่ใหน้กัเรียนที่นับถือศาสนาพุทธไดแ้สดงตน
เป็นผูเ้ล่ือมใสในพระพทุธศาสนา  ในช่วงเปิดเรียน  ภาคเรียนที่  1   
                   2.  กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรมของนกัเรียนทุกคน   
                   3.  กิจกรรมเรียนธรรมและสอบธรรมศึกษาสนามหลวง   

     4.  กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา  
     5.  กิจกรรมฟังเทศน์  ฟังธรรม  นิมนตพ์ระมาเทศน์เดือนละคร้ังในวนัศุกร์สุดสปัดาห์   

                   6.  กิจกรรมฝึกมารยาทชาวพทุธ   

                   7.  กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรมใหก้บันกัเรียนทุกคน  ทุกหอ้งเรียน   

     8.  กิจกรรมเด็กดีศรีพระพรหมและเด็กจิตอาสา   
     9.  กิจกรรมจดัท าป้ายค าพทุธสุภาษิต 
    10.  กิจกรรมประกวดบรรยายธรรม   
    11.  กิจกรรมท าบุญตกับาตร  สวดมนต ์ ฟังธรรมะ  นัง่สมาธิ  ทุกวนัพระ  และวนัส าคญั  

ทางพระพทุธศาสนา   
   12.  กิจกรรมสวดมนตห์มู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภญัญะวนัศุกร์สุดสปัดาห์   
 
ขั้นทบทวนและตรวจสอบ (CHECK) 

1.  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินการผลด าเนินงานโครงการโรงเรียนวถีิพทุธตามกิจกรรมต่าง ๆ  

2.  ประเมินผลการด าเนินการดว้ยแบบสอบถาม 
3.  วเิคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน 

 

ข้ันสรุปและรายงานผล (ACTION) 
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1.  การสรุปรายงานผลโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  เพือ่เป็นรายงานน าเสนอฝ่ายบริหาร และ                 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งตามล าดบั 

 
งบประมาณ 

 งบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   30,600  บาท 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครู  นักเรียนไดรั้บการพฒันาตนเอง  มีวิถีชีวิตที่สอดคลอ้งตามหลกัพุทธธรรม  และ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

2. เป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียน  ใช้ประกอบการตัดสินใจในการจดัท าแผนปฏิบตัิงาน                 

ทุกขั้นตอนของโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ 

3.  ท  าใหมี้การพฒันากระบวนการ  การวางแผนจดัท าโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  ให้มีความ

เหมาะสม  และสมบูรณ์มากขึ้น 

4. โรงเรียนไดรั้บความไวว้างใจเช่ือมั่น  ศรัทธา  และไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
(บา้น วดั โรงเรียน)     

5. เป็นโครงการที่จดัขึ้นเพือ่ปลูกฝังและเสริมสร้างให้เยาวชน มีคุณภาพสอดคลอ้งกบับริบทของ
โรงเรียน โดยการน าศาสนาเขา้มามีส่วนร่วมส่งเสริมพฒันานกัเรียนให้รู้จกัหลกัการปฏิบตัิตามแนว
พระพทุธศาสนา เพือ่พฒันาศกัยภาพยกระดบัจิตใจของนักเรียน  และสามารถน าเอาหลกัปฏิบตัิไป
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ โดยมีกิจกรรม  ดงัน้ี 

      5.1.  กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  เพื่อให้นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธไดแ้สดง
ตนเป็นผูเ้ล่ือมใสในพระพทุธศาสนา  ในช่วงเปิดเรียน  ภาคเรียนที่  1   
                    5.2  กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนทุกคน  เพื่อส่งเสริมจิตส านึก
ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบตัิดี ปฏิบติัชอบตามแนวหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาโดยสอดแทรกกิจกรรม
ที่พฒันาดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้  ความสามคัคี   มีระเบียบวนิัย  และกลา้แสดงออกในทาง
ที่ถูกตอ้ง  และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                    5.3  กิจกรรมเรียนธรรมและสอบธรรมศึกษาสนามหลวง  เพื่อวดัความรู้ทางพระพุทธศาสนา   
และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

      5.4  กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคญั
ของพระพทุธศาสนาในวนัส าคญัทางศาสนา  ไดมี้โอกาสร่วมกิจกรรมกบัชุมชนและเรียนรู้ประเพณี
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วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  เป็นการพฒันาจิตใจให้เป็นคนดีของสังคม และเขา้ร่วมประกวดกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนทางพระพทุธศาสนา 

     5.5  กิจกรรมฟังเทศน์  ฟังธรรม  นิมนตพ์ระมาเทศน์เดือนละคร้ังในวนัศุกร์สุดสัปดาห์  
เพือ่ฟังธรรมะ  และฝึกนัง่สมาธิ 
                    5.6 กิจกรรมฝึกมารยาทชาวพุทธ  เพื่อให้นักเรียนรู้จกัมารยาทชาวพุทธ  น าไปใชใ้น

ชีวติประจ าวนั และมีการประกวดผูมี้มารยาทชาวพุทธที่ดีแต่ละห้องเรียน  เพื่อเป็นตวัแทนในการ

ประกวด  มารยาทระดบัเขต  ระดบัจงัหวดั  ระดบัภาค  ระดบัประเทศ   

                   5.7 กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรมให้กบันักเรียนทุกคน  ทุกห้องเรียน  ได้ท  าโครงงาน

คุณธรรม  1  ห้องเรียน  1  โครงงานคุณธรรม  และมีการประกวดโครงงานคุณธรรม  เพื่อเป็นตวัแทน             

ในการประกวด  ระดบัเขต  ระดบัจงัหวดั  ระดบัภาค  ระดบัประเทศ   

     5.8  กิจกรรมเด็กดีศรีพระพรหมและเด็กจิตอาสา  เพื่อยกยอ่งนักเรียนในการท าความดี
โดยมิหวงัผลตอบแทน  ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าในการท าความดี  และเพื่อ
คดัเลือกนักเรียนตวัแทนเขา้รับการคดัเลือกนักเรียนรางวลัพระราชทาน   หรือนักเรียนดีเด่นของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

    5.9  กิจกรรมอ่านป้ายค าพุทธสุภาษิต  เพื่อให้นักเรียนไดศ้ึกษาค าพุทธสุภาษิตเป็นคติ
เตือนใจใหเ้ป็นผูก้ระท าความดี  น าขอ้คิดจากพทุธสุภาษิตไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

    5.10  กิจกรรมประกวดบรรยายธรรม  เพือ่ฝึกใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการศึกษาธรรม
น าหลกัธรรมของพระพทุธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ และคดัเลือกตวัแทนนักเรียน
เขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัจงัหวดั 

     5.11 กิจกรรมท าบุญตกับาตร  สวดมนต ์ ฟังธรรมะ  นัง่สมาธิ  ทุกวนัพระ และวนัส าคญั  ทาง
พระพทุธศาสนา  ทุกคนแต่งชุดขาวทุกวนัพระ   

     5.12  กิจกรรมสวดมนตห์มู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภญัญะ เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้  
และน้อมน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในบทสวดมนต์  และสามารถน าหลักธรรมมา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ และคดัเลือกนกัเรียน เป็นตวัแทนของจงัหวดั  เขา้แข่งขนัในระดบั
ภาคคณะสงฆ ์ ระดบัประเทศ 

 
 

5.  งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
งานวิจัยในประเทศ  
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จุไรรัตน์  ศรีสุข  (2558)  ได้ท  าการศึกษาเร่ือง  การรายงานการประเมินโครงการวิถีพุทธ          
โรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในคร้ังน้ี  มี
วตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 

1.  เพือ่ประเมินผลการด าเนินงานโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยัน าเขา้ (Input)  ด้าน
กระบวนการ  (Process)  และดา้นผลผลิต  (Product) 

2. เพื่อประเมินพฤติกรรมนักเรียนตามคุณลักษณะนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ใน  4  ดา้น   
คือ  ดา้นกาย  จิต  ศีล  และปัญญา 

ประชากรที่ใชใ้นการประเมินโครงการคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  ครู 7  คน  นักเรียน  22  คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  9  คน  และผูป้กครองในเขตบริการ  82  คน เคร่ืองมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  โดยใชรู้ปแบบ             
การประเมินโครงการ  แบบซิปป์โมเดล  (CIPP Model)  ซ่ึงมีความเช่ือมัน่  0.98  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลคือค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

ผลการประเมินพบวา่ 
1.  การด าเนินงานโครงการวิถีพุทธโรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ  ในแต่ละดา้น ดา้นกระบวนการ            

มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ดา้นบริบท  ดา้นปัจจยัน าเขา้  และดา้นผลผลิต  ตามล าดบั  เม่ือพจิารณาแต่ละดา้น ดงัน้ี 
          1.1 ดา้นบริบท  (Context)  พบว่า  โดยภาพรวมระดบัความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากที่สุด
เม่ือพจิารณารายขอ้  พบวา่  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ  ในการก าหนด
เป้าหมายของโครงการมีความชัดเจนสามารถน าไปปฏิบตัิได้ และการก าหนดเป้าหมายของโครงการ  
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและผูป้กครองอย่างแทจ้ริง   มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ การก าหนด
วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนอยา่งชดัเจน  และ
ก าหนดหลกัการและเหตุผลของโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด  

    1.2 ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) พบวา่ โดยภาพรวมระดบัความสอดคลอ้ง อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
เม่ือพจิารณารายขอ้ พบว่า ครูเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี ในการด าเนิน
ชีวิตการใชชี้วิตประจ าวนัที่เรียบง่าย และครูรู้ เขา้ใจ หลักการของโรงเรียนวิถีพุทธ พฒันาผูเ้รียน
ตามหลกัไตรสิกขามีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือมีการตรวจสอบประเมินผลโครงการ  โดยเปิด
โอกาสใหมี้การเสนอแนะอยา่งเป็นกลัยาณมิตรเพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และมีบุคลากรด าเนิน
โครงการโรงเรียนวถีิพทุธอยา่งเพยีงพอ มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด 

   1.3  ดา้นกระบวนการ (Process) พบว่า โดยภาพรวมระดบัความสอดคลอ้งอยูใ่น ระดบั
มากที่สุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า การด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ 
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โรงเรียนมีการนิเทศติดตามกิจกรรมที่ระบุไวใ้นแผนงานโครงการอยา่งต่อเน่ือง  มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  มีการวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหค้ณะครู  นกัเรียนและบุคลากรไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนอกสถานที่  มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด 

   1.4 ดา้นผลผลิต  (Product)  พบวา่ โดยภาพรวมระดบัความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากที่สุด  เม่ือ
พิจารณารายข้อ  พบว่า  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ  ท  าให้นักเรียน  มีคุณภาพ                          
มีพฤติกรรมแสดงออกอยา่งเหมาะสมต่อผูอ่ื้น  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือ  นักเรียน ครู ผูป้กครอง  มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ  และโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธท าให้นักเรียนมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทกัษะในการใชชี้วิตมากขึ้น  กิน  
อยู ่ ดู  ฟังเป็น  มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด   

2.  การประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่  คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธโดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด            
เม่ือพิจารณารายด้าน  พบว่า  คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ  ด้านศีล และด้านกาย                 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (4.52)  รองลงมาคือ  ดา้นจิต  และดา้นปัญญา  ตามล าดบั 
      2.1  การประเมินคุณลกัษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า นักเรียนใชว้สัดุ / อุปกรณ์ / เทคโนโลยีและทรัพยากรต่าง ๆ อยา่งมีประโยชน์  คุม้ค่าและ
ประหยดั  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมา  คือ  นกัเรียนรู้จกัเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์   และ
ในปริมาณที่เหมาะสม  นักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ส่ิงแวดล้อมตามโอกาส  ส่วน
นกัเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกบัโอกาสหรือกิจกรรม  มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด  

    2.2  การประเมินคุณลกัษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ด้านศีล  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เม่ือ
พิจารณารายข้อ  พบว่า  นักเรียนรักการท างานและมีเจตนาที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือนกัเรียน  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและงานที่ไดรั้บมอบหมาย  และนักเรียนท างาน
หรือกิจวตัรประจ าวนั  โดยยดึหลกัท าแต่ความดี  ไม่ท าความชัว่  มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด  

    2.3  การประเมินคุณลกัษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ดา้นจิต  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณา
รายขอ้  พบว่า  นักเรียนมีสติและสมาธิในการเรียน  การท างานและกิจกรรม  มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือนักเรียนเต็มใจช่วยเหลือผูอ่ื้นอยา่งจริงใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน  และนักเรียนมีคติ
ธรรมอยูใ่นใจ ในดา้นหิริโอตตปัปะมีความละอายและกลวับาปและเป็นผูท้ี่อยูใ่นโอวาทของพ่อแม่ 
และครูอาจารย ์ มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด  
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    2.4  การประเมินคุณลกัษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ดา้นปัญญา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด  เม่ือ
พจิารณารายขอ้  พบวา่  นกัเรียนมีความเช่ือในเร่ืองของผลการท าความดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมา
คือนกัเรียน  มีความเขา้ใจถูกตอ้งในพระรัตนตรัย  และนักเรียนมีความสนใจ  ใฝ่รู้  ใฝ่ศึกษาและมี
ความมุ่งมัน่ที่จะศึกษาเล่าเรียนใหส้ าเร็จโดยยดึหลกัอิทธิบาท  4  มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด   

อรไพลิน  รังสรรค์ลิขิต (2557) ได้ท  าการศึกษาเร่ือง  รายงานการประเมินโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  ปีการศึกษา  2557  โดยใช้รูปแบบการประเมิน
โครงการแบบซิป (CIPP Model)  ของแดเนียล แอล  สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam D.L.)  4  ดา้น  ดงัน้ี  

1.  เพือ่ประเมินดา้นสภาพบริบท 
2.  เพือ่ประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ 
3.  เพือ่ประเมินดา้นกระบวนการ 
4.  เพือ่ประเมินดา้นผลผลิต 
    4.1  ความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบดา้นผลผลิต 
    4.2  ความพงึพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการประเมิน  ไดแ้ก่ 

ครู  นกัเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ  านวน  175 คน  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการประเมิน 
ได้แก่  แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการโรงเรียนวิธีพุทธโรงเรียนสระยายโสมวิทยา                         
ปีการศึกษา  2557  ผลการด าเนินการประเมินโครงการสรุปได ้ ดงัน้ี 

         1.  ผลการประเมินดา้นบริบท  (Context Evaluation)  พบวา่  องคป์ระกอบดา้นบริบท
ในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ในภาพรวม  7  ขอ้อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.5095, S.D. = 0.49316)  ล  าดบัที่ขององคป์ระกอบที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
ไดแ้ก่  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียนและจุดหมายของหลกัสูตร 
อนัดบัที่สอง  ไดแ้ก่  ความคาดหวงัของสังคมและชุมชนว่าโครงการสามารถพฒันานักเรียนให้มี
คุณลักษณะตามวตัถุประสงค์ของโครงการ  อันดับที่สาม  ได้แก่  วตัถุประสงค์ของโครงการ
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  อนัดบัที่ส่ี  ไดแ้ก่ 
โรงเรียนตอ้งการที่จะพฒันานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะตามที่ก  าหนด  อนัดบัที่ห้า  ไดแ้ก่  ชุมชนและ
ผูป้กครองให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ  อนัดบัที่หก  ไดแ้ก่  วตัถุประสงคข์องโครงการใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตามสภาพจริง  และอันดับสุดทา้ย ได้แก่ วตัถุประสงค ์            
ของโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

        2.  ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้  (Input Evaluation)  พบว่า  องคป์ระกอบดา้นปัจจยัน าเขา้              
ในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  ในภาพรวม  10  ขอ้ 
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อยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.5092, S.D. =  0.49967)  ล  าดบัที่ขององคป์ระกอบที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
ไดแ้ก่  การก าหนดเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสม  อนัดบัที่สอง  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  ครู และ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งให้ความสนใจต่อการด าเนินการ  อนัดบัที่สาม  ไดแ้ก่  จ  านวนบุคลากรในการด าเนิน
กิจกรรมมีความเหมาะสม  อนัดบัที่ส่ี  ไดแ้ก่  การให้ความร่วมมือของบุคลากรในการด าเนินงาน 
อนัดบัที่หา้  ไดแ้ก่  สถานที่ใชด้ าเนินกิจกรรมเหมาะสม  อนัดบัที่หก  ไดแ้ก่  ผูรั้บผิดชอบกิจกรรม       
มีการจดักิจกรรมอยา่งหลากหลาย  อนัดบัที่เจด็  ไดแ้ก่  ระยะเวลาที่ใชใ้นการจดักิจกรรมเหมาะสม 
อนัดบัที่แปด  ไดแ้ก่  บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอ  อนัดบัที่เกา้  ไดแ้ก่  ส่ือเอกสารและ
วสัดุอุปกรณ์มีเพยีงพอ  และอนัดบัสุดทา้ย  ไดแ้ก่  การสนบัสนุนดา้นงบประมาณมีเพยีงพอ 

        3.  ผลการประเมินดา้นกระบวนการ  (Process Evaluation)  พบว่า  องคป์ระกอบดา้น
กระบวนการในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  ใน
ภาพรวม  12  ขอ้  อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.5942, S.D. = 0.50734)  ล าดบัที่ของ
องคป์ระกอบที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด  ไดแ้ก่  มีการประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  อนัดบัที่สอง 
ไดแ้ก่  มีการสรุปและรายงานผลการจดักิจกรรม  อนัดบัที่สาม  ไดแ้ก่  มีการประเมินผลหลงัการจดักิจกรรม 
อนัดับที่ส่ี  ไดแ้ก่  ผูเ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม  อันดับที่ห้า  ได้แก่  มีการก าหนด
ผูป้ฏิบตัิงาน  อนัดบัที่หก  ไดแ้ก่ มีการประเมินผลระหว่างด าเนินกิจกรรม  อนัดบัที่เจ็ด  ไดแ้ก่  มี
การประสานงานและขอความร่วมมือระหว่างผูรั้บผิดชอบ  อนัดบัที่แปด  ไดแ้ก่  มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพฒันา  อันดับที่เก้า  ได้แก่  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง             
อยา่งเหมาะสม  อนัดบัที่สิบ  ไดแ้ก่  กิจกรรมที่จดัมีความเหมาะสมกับนักเรียน  อันดับที่สิบเอ็ด 
ได้แก่  มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน  และอันดับสุดท้าย  ได้แก่                         
การปฏิบติังานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินปฏิบติังาน 

       4.  ผลการประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation) 
            4.1  ผลการประเมินดา้นผลผลิต  (Product Evaluation)  พบว่าองคป์ระกอบดา้น

ผลผลิตในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  ในภาพรวม  8  
ขอ้ อยูใ่นระดบัมากที่สุด  (ค่าเฉล่ีย = 4.6066, S.D.= 0.46274)  ล าดบัที่ขององคป์ระกอบที่มีค่าเฉล่ีย
มากที่สุด ไดแ้ก่  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม  อนัดบัที่สอง  ไดแ้ก่  นักเรียนมีพฤติกรรม
ด้านศีล อันดับที่สาม  ได้แก่  กิจกรรมจดัได้เหมาะสมและสามารถปรับพฤติกรรมนักเรียนได ้ 
อนัดบัที่ส่ี ไดแ้ก่  นักเรียนเขา้ใจวตัถุประสงคข์องกิจกรรม  อนัดบัที่ห้า  ได้แก่  นักเรียนตอ้งการ
พฒันาตนเองให้มีคุณลกัษณะตามวตัถุประสงค์ของโครงการ  อนัดบัที่หก  ได้แก่  นักเรียนช่วย
เผยแพร่กิจกรรมไปยงัชุมชนต่าง ๆ  อนัดบัที่เจด็  ไดแ้ก่  นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นสมาธิ  และอนัดบั
สุดทา้ย  ไดแ้ก่ นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นปัญญา 
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            4.2  ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนสระยายโสมวทิยา  9  กิจกรรม  พบวา่  ค่าเฉล่ียรวมความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด
อยูใ่นระดับมากที่สุด  (ค่าเฉล่ีย = 4.7196, S.D.= 0.45533)  ล าดบัที่ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด  ไดแ้ก่ 
กิจกรรมชวนกนัเขา้วดั  อนัดบัที่สอง  ไดแ้ก่  กิจกรรมสืบสานธรรมน าพระพุทธศาสนา  (การเรียน
และสอบธรรมสนามหลวง)  อันดับที่สาม  ได้แก่  กิจกรรมท าบุญวนัส าคญั  อันดับที่ส่ี  ได้แก่ 
กิจกรรมตน้ไม้พูดได้  อันดับที่ห้า  ได้แก่  กิจกรรมบนัทึกความดี  อนัดับที่หก  ได้แก่  กิจกรรม
บรรพชาสามเณร / ศีลจาริณีภาคฤดูร้อน  อันดับที่เจ็ด  ได้แก่  กิจกรรมระเบียงธรรม / ความรู้  
อนัดบัที่แปด  ไดแ้ก่  ค่ายพทุธบุตร  อนัดบัสุดทา้ย  ไดแ้ก่  กิจกรรมยวุพทุธอาสา 

โกสินทร์  บุญมาก  (2556)  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง  รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  25  ปีการศึกษา 
2555 โดยประยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมินแบบ  (CIPP  Model)  เป็นแนวทางในการประเมินคร้ังน้ี   
มีวตัถุประสงคเ์พือ่ 

1.  ประเมินดา้นสภาวะแวดลอ้ม การด าเนินงานโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  
2.  ประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้การด าเนินงานโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  
3.  ประเมินดา้นกระบวนการการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ 
4.  ประเมินดา้นผลผลิต การด าเนินงานโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  
โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  188  คน  ประกอบดว้ย ครูในโรงเรียนจ านวน  17  คน 

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ  านวน  7  คน  ที่ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย  นักเรียน   
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1 - 6  จ  านวน  82  คน  และผูป้กครองนกัเรียน  จ  านวน  82  คน  ที่ไดม้าจากการ
การสุ่มแบบแบ่งชั้น  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมิน
โครงการที่ผูร้ายงานสร้างขึ้น  จ  านวน  3  ฉบบั  ฉบบัที่  1  ส าหรับครู  ประเมินดา้นสภาวะแวดลอ้ม 
ปัจจยัน าเขา้  และกระบวนการ  ฉบบัที่  2  ส าหรับนักเรียน  ประเมินดา้นกระบวนการและผลผลิต 
และฉบบัที่  3  ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินความพึงพอใจ
ในด้านปัจจยัน าเขา้  ด้านกระบวนการ  และดา้นผลผลิต  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ  ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการประเมินสรุปได ้ ดงัน้ี  
1.  ดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการโดยภาพรวมตามความคิดเห็นของคณะครู  มีความ

เหมาะสมในระดบัมากที่สุด  (ค่าเฉล่ีย = 4.64)  ขอ้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด  คือ โครงการมีความ
สอดคล้องกบันโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน  รองลงมา  คือ  โครงการสอดคลอ้งกับความมุ่งหมาย            
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ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนขอ้ที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด  คือ  โครงการเหมาะสมกบัสภาพ
ปัญหาของโรงเรียน  

2. ดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการโดยภาพรวมตามความคิดเห็นของคณะครู  มีความเหมาะสม
ในระดบัมากที่สุด  (ค่าเฉล่ีย = 4.60)  ดา้นที่มีความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  ดา้นบุคลากร รองลงมา  
คือ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ส่วนขอ้ที่มีความเหมาะสมนอ้ยที่สุด  คือ  ดา้นบริหารจดัการ  

3. ด้านกระบวนการของโครงการโดยภาพตามความคิดเห็นของครู  มีความคิดเห็นการปฏิบติัอยู ่             
ในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.45)  ดา้นที่มีการปฏิบตัิมากที่สุด  คือ  ดา้นบรรยากาศ  และปฏิสัมพนัธ์  
รองลงมา  คือ  ดา้นกิจกรรมพื้นฐานชีวิต  และส่วนดา้นที่มีการปฏิบติัน้อยที่สุด  คือ การวดัและ
ประเมินผล  และนักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.46)   
ขอ้ที่มีการปฏิบตัิมากที่สุด  คือ  โรงเรียนจดักิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ระ  และแผ่เมตตา รองลงมา  
คือ  โรงเรียนจดักิจกรรมเขา้ค่ายพทุธธรรม  และขอ้ที่มีการปฏิบตัินอ้ยที่สุด  คือ  นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการวดัและประเมินผลการด าเนินการโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  

4. ดา้นผลผลิตของโครงการโดยภาพรวมตามความคิดเห็นของนกัเรียน  มีความคิดเห็นการปฏิบตัิ
อยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.37)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ดา้นที่มีการปฏิบตัิมากที่สุด               
คือ  ด้านพฒันากาย  รองลงมา  คือ  ด้านพฒันาศีล  และด้านที่มีการปฏิบตัิน้อยที่สุด  คือ  ด้าน
พฒันาปัญญา  และผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียน  มีคะแนนเฉล่ียรวมทุก
ระดบัชั้น  เท่ากบั  2.83  คิดเป็นร้อยละ  95.37  

5. ความคิดเห็นความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนโดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.38)  และความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.32)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านที่มีความพึงพอใจ            
มากที่สุด  คือ  ดา้นกระบวนการ  รองลงมา  คือ  ดา้นปัจจยัน าเขา้  และดา้นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ  ดา้นผลผลิต  

จิรัฐพงศ ์ สุมนะ  (2555)  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง   รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ
โรงเรียนลองวทิยา  จงัหวดัแพร่  คร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค ์ คือ  

1.  เพือ่ประเมินความเหมาะสมดา้นบริบทของโครงการโรงเรียนวถีิพทุธโรงเรียนลองวทิยา 
จงัหวดัแพร่  

2.   เพือ่ประเมินความพร้อมดา้นปัจจยัป้อนเขา้ของโครงการโรงเรียนวถีิพทุธโรงเรียนลองวทิยา  
จงัหวดัแพร่  

3.  เพือ่ประเมินความเหมาะสมดา้นกระบวนการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ
โรงเรียนลองวทิยา  จงัหวดัแพร่  
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4.  เพือ่ประเมินผลผลิตโดยรวมของโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนลองวทิยา  จงัหวดัแพร่  
5.  เพือ่ประเมินผลกระทบจากการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ โรงเรียนลองวิทยา 

จงัหวดัแพร่  ปีการศึกษา  2555  สงักดัส านกังานเขตพื้นการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  37  
โดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบ  CIPP  Model  มาประยกุตใ์ชเ้ป็นกรอบในการประเมินโครงการ  

กลุ่มตวัอยา่งที่ใช ้ คือ  ผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  91  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  15  คน  นกัเรียน  471 คน  และผูป้กครอง  471  คน  รวมทั้งหมด  1,048  คน  เคร่ืองมือ
ที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม  5  ฉบบั  ประกอบดว้ย  

ฉบบัที่  1  แบบประเมินดา้นบริบท เป็นแบบประเมินความพงึพอใจเก่ียวกบัความเหมาะสม
และความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์ของโครงการกับบริบทต่าง ๆ ของผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ฉบบัที่  2  แบบประเมินดา้นปัจจยัป้อนเขา้  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ  เก่ียวกบัความเหมาะสม  
พอเพียงของบุคลากร  ระบบบริหาร  งบประมาณ  และวสัดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่  ของ
ผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ฉบบัที่  3  แบบประเมินด้านกระบวนการ  ด าเนินงานเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ
เก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้  การใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้  การวดัผลและประเมินผล 
บรรยากาศปฏิสัมพนัธ์ที่ส่งเสริมการจดักิจกรรม  และการจัดกิจกรรม  ของผูบ้ริหาร  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียน  

ฉบบัที่  4  แบบประเมินดา้นผลผลิต  เป็นแบบประเมินความพงึพอใจเก่ียวกบัผลส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของโครงการ  ความพงึพอใจต่อโครงการ  ของผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียน  

ฉบบัที่  5  แบบประเมินดา้นผลกระทบ  เป็นแบบประเมินความพงึพอใจเก่ียวกบัผลกระทบ
ต่อผูป้กครอง  ชุมชน  วดั  และโรงเรียน  ของผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  นักเรียนและผูป้กครองนักเรียน แลว้น าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แลว้เสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  

ผลการประเมิน  พบวา่  
1.  การประเมินด้านบริบทของโครงการในภาพรวม ผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลองวิทยา  จงัหวดัแพร่  พบว่า  วตัถุประสงค์ของ
โครงการมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย
ของส านักงานเขตพื้นการศึกษาพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต  37  นโยบายของโรงเรียนลองวิทยา  
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วสิยัทศัน์  เอกลกัษณ์  อตัลกัษณ์  เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ ความจ าเป็นและความตอ้งการของโรงเรียน  
อยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.39 , S.D. = 0.62 )  

2.  การประเมินดา้นปัจจยัป้อนเขา้ของโครงการในภาพรวม  ผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนลองวทิยา  จงัหวดัแพร่  พบวา่  ความเหมาะสมพอเพยีงของบุคลากร  ระบบบริหาร
งบประมาณ  และวสัดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่  อยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 3.99 , S.D. = 0.71)  

3.  การประเมินดา้นกระบวนการด าเนินงานของโครงการในภาพรวม  ผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนลองวิทยา  จงัหวดัแพร่  พบว่า  กระบวนการจดัการเรียนรู้           
การใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้  การวดัผลและประเมินผล  บรรยากาศปฏิสัมพนัธ์ที่ส่งเสริมการจดักิจกรรม
และการจดักิจกรรมของโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  อยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.09 , S.D. = 0.80)  

4.  การประเมินด้านผลผลิตของโครงการในภาพรวม  ผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียนและผูป้กครองนักเรียน  โรงเรียนลองวิทยา  พบว่า  
ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงการความพงึพอใจต่อโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  อยูใ่นระดบัมาก  
(ค่าเฉล่ีย = 4.13 , S.D. = 0.78 )  

5. การประเมินดา้นผลกระทบของโครงการในภาพรวม  ผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นกัเรียน  และผูป้กครองนกัเรียน  โรงเรียนลองวิทยา  พบว่า 
ผลกระทบต่อผูป้กครอง  ชุมชน  วดั  และโรงเรียน  อยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.18 , S.D. = 0.77) 

เหมือนฝัน  จนัทร์ประสิทธ์ิ  (2559)  ได้ท  าการศึกษาเร่ือง  การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนวดัลาดสนุ่น  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  

การประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนวดัลาดสนุ่น  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต  2  คร้ังน้ี  เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธประเมินตามรูปแบบจ าลอง
ซิป  (CIPP  Model)  4  ดา้น  ดา้นบริบท   (Context)  ดา้นปัจจยัน าเขา้  (Input)  ดา้นกระบวนการ 
(Process)  ดา้นผลผลิต  (Product)   
  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการประเมินโครงการ  ครู  ผูป้กครองนักเรียน และนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา            
ปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จากการเปิดตารางการประมาณค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง   
Krejcie  และ  Morgan  จ  านวน  426 คน  เป็นการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามซ่ึงผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา  ภาษา                 
ผา่นการทดสอบโดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า  (Alpha  Coefficient)  ตามวิธีการของ ครอนบาช  
(Cronbach)  

ฉบบัที่  1  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .92  ดา้นบริบทมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .89  ดา้นปัจจยัน าเขา้
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .83  
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ฉบบัที่  2  ดา้นกระบวนการ  มีค่าความเช่ือมัน่ .96 ด้านกายภาพ  มีค่าความเช่ือมัน่ .88  
ดา้นกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  มีค่าความเช่ือมัน่ .76 ดา้นการเรียนการสอน  มีค่าความเช่ือมัน่ .90  
ดา้นบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ ์ มีค่าความเช่ือมัน่ .80  ดา้นการบริหารจดัการ  มีค่าความเช่ือมัน่ .82  

ฉบบัที่  3  ด้านผลผลิต  มีค่าความเช่ือมั่น .92 วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าเฉล่ียเลขคณิต     
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการประเมินโครงการ  พบวา่ 
1.  ผลการประเมินโครงการ  ดา้นบริบท  (Context)  ดา้นปัจจยัน าเขา้  (Input)  โดยภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมากที่สุด  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นบริบท  (Context)  มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่น
ระดบัมากที่สุด  รองลงมาดา้นปัจจยัน าเขา้  (Input)  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด  จ  าแนกตามรายดา้น 
พบวา่  ดา้นบริบท  (Context)  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด  พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้ที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ขอ้  4  ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความส าคญัและสนับสนุนการจดัโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
อยู่ในระดบัมากที่สุด  รองลงมาคือ  ขอ้ 1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธไดก้ าหนดหลักการเหตุผล
สอดคลอ้งกนักบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  อยูใ่นระดบัมากที่สุด  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
ขอ้  5  โรงเรียนไดน้ าหลกัไตรสิกขาเป็นฐานในการก าหนดหลกัการ  อยูใ่นระดบัมาก  ดา้นปัจจยั
น าเขา้  (Input)  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด  พจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ  ขอ้  11  การจดักิจกรรมโครงการโรงเรียนวถีิพทุธเป็นไปตามแผนงานที่ก  าหนดไว ้ อยูใ่นระดบั
มากที่สุด  รองลงมา  คือ  ขอ้  9  โรงเรียนได้ช้ีแจงเป้าหมายในการจดักิจกรรมของโครงการโรงเรียนพุทธ             
ให้คณะครูทราบ  อยู่ในระดับมากที่สุด  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ  ขอ้  4  โรงเรียนไดส้นับสนุน
งบประมาณในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวถีิพทุธอยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ  อยูใ่นระดบัมาก   

2.  ผลการประเมินโครงการ  ดา้นกระบวนการ  (Process) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ดา้นกายภาพ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด  พิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่  ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ขอ้  2  สถานศึกษามีการประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  อยูใ่นระดบัมากที่สุด  รองลงมาคือ  ขอ้  8  สถานศึกษามีการตรวจตรานักเรียน
ไม่ให้เก่ียวข้องกับส่ิงเสพติดทุกชนิด  อยู่ในระดับมากที่ สุด  และมีค่าเฉล่ียต ่ าสุด  คือ ข้อ 9 
สถานศึกษามีการปรับปรุงสถานที่เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  อยู่ในระดบัมากที่สุด  ดา้น
กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด  พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ขอ้ที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  คือขอ้  1  สถานศึกษาจดัฝึกอบรมนักเรียน  จดักิจกรรมนักเรียนเกิดพฤติกรรมใน
ชีวติประจ าวนัที่กินเป็น  อยูเ่ป็น  ดูเป็น  ฟังเป็น  หรือการด ารงชีวิตในประจ าวนัรู้จกัเลือกปฏิบตัิใน
ส่ิงที่เกิดประโยชน์ต่อชีวติประจ าวนั  อยูใ่นระดบัมากที่สุด  รองลงมาคือ  ขอ้  7 สถานศึกษาส่งเสริม
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมากที่สุด             
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และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ  ขอ้  8  สถานศึกษาติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  อยูใ่น
ระดบัมากที่สุด  ด้านการเรียนการสอน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  พิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่  ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ขอ้  5  ครูจดักิจกรรมบริหารจิต  ก าหนดสติก่อนเรียน  ก่อนการแข่งขนักีฬา
และก่อนนอนอยา่งสม ่าเสมอ  เพือ่ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  อยูใ่นระดบัมากที่สุด รองลงมาคือ  
ขอ้  2  สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการน าหลกัธรรมมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ในชีวติประจ าวนั  อยูใ่นระดบัมากที่สุด  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ  ขอ้  4  ครูจดับรรยากาศขณะเรียนรู้  
ใหทุ้กฝ่ายมีความสุขสร้างบรรยากาศการกระตือรือร้น  จูงใจ  ทา้ทายให้อยากรู้  สนุกเพลิดเพลินกบัการเรียนรู้  
อยู่ในระดับมากที่สุด  ดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์  โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด  เม่ือ
พจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ขอ้ 1 ผูบ้ริหารมีวิถีชีวิตที่สอดคลอ้งกบัหลกั
พทุธธรรม  ลด  ละ  เลิกอบายมุข  ถือศีล  5  และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี  มีพรหมวิหารธรรม  4   
มีความเป็นกลัยาณมิตร  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความเจริญงอกงามทางปัญญา  และเขา้ใจการพฒันา
ผูเ้รียนตามหลักไตรสิกขา  อยูใ่นระดบัมากที่สุด  รองลงมาคือ ขอ้  7  นักเรียนมีศีล  5  ในการด ารงชีวิต             
มีวนิยั  มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย ์ ตรงต่อเวลา  แต่งกายสะอาดและเรียบร้อย  ด ารงชีวิตที่เก้ือกูล
ต่อส่ิงแวดลอ้ม  อยูใ่นระดบัมากที่สุด  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ  ขอ้  10 นักเรียนมีความศรัทธาเขา้ใจ
ในพระรัตนตรัยรู้เท่าทนัและแก้ไขปัญหาชีวิต  ท  างานดว้ยสติปัญญา  รู้บาป – บุญ / คุณ – โทษ / 
ประโยชน์ – มิใช่ประโยชน์  อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านการบริหารจดัการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ขอ้  4  สถานศึกษาร่วมมือกับผูป้กครอง  วดั  ชุมชน              
เพือ่พฒันาผูเ้รียนและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง อยูใ่นระดบัมากที่สุด  รองลงมาคือ  ขอ้  1  สถานศึกษามีการวางแผน
ในการวางวิสัยทัศน์  พนัธกิจ เป้าหมาย  แผนพฒันาสถานศึกษาที่ มีจุดเน้นการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ              
อยูใ่นระดบัมากที่สุด  และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ  ขอ้  5  สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษา  หน่วยการเรียนรู้  
และแผนการจดัการเรียนรู้ที่บูรณาการพทุธธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  อยูใ่นระดบัมากที่สุด 

3. ผลการประเมินโครงการ  ดา้นผลผลิต  (Product)  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ขอ้  14  ครูมีการน าหลักธรรมมาพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ  ขอ้ 19  มีการส่งเสริมให้
นกัเรียนน าหลกัธรรมไปปฏิบตัิที่บา้น  และในชีวิตประจ าวนั   อยูใ่นระดบัมากที่สุด   และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
คือ  ขอ้  24  ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนธรรมะกบัพระอยา่งสม ่าเสมอ  อยูใ่นระดบัมากที่สุด 

 
 
 
 โครงการโรงเรียนวถิีพุทธ สารสนเทศจากการประเมิน 
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แผนภาพที่  5  กรอบแนวคิดการวจิยั 

1. ประเมินบริบท  
    ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงค ์ และ
เป้าหมายของโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  และ
แผนกลยทุธ์ของโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์   
           

ความสอดคลอ้งระหวา่ง
วตัถุประสงค ์ และเป้าหมายของ
โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ และ
แผนกลยทุธข์องโรงเรียน  

2. ประเมินปัจจัยน าเข้า  ความพร้อมในดา้น 
    2.1 โครงสร้างบริหารและหลกัสูตรสถานศึกษา 
     2.2  บุคลากร 
    2.3  วสัดุ  อุปกรณ์  อาคารสถานที่    
    2.4  งบประมาณ  

  

 

ความพร้อมในดา้น 
โครงสร้างบริหารและหลักสูตร
สถานศึกษา  บุ คล ากร   ว ัส ดุ  
อุปกรณ์  อาคารสถานที่  และ 
งบประมาณ 
 

3. ประเมินกระบวนการ  การด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  ดงัน้ี   
    2.1 การวางแผนการด าเนินงาน 
    2.2 การด าเนินการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา 
    2.3 นิเทศ  ติดตาม ก ากบั การด าเนินงาน 
    2.4 การปรับปรุงและพฒันา 
    2.5 การประเมินผลและการเผยแพร่การ
ด าเนินงาน 

การป ฎิบัติ / ก า รด า เ นิน ง าน
โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ 
 
 
 
 

4. ประเมินผลผลิต   
    4.1 การพฒันาผูเ้รียนดา้น  กาย  ศีล  จิต  และ
ปัญญา (ภาวนา  4) 
    4.2 บา้น วดั  โรงเรียน  โรงเรียน  ครู  
นกัเรียน  ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย   
 
     

    - ความส าเร็จการพฒันาผูเ้รียน
ดา้น  กาย  ศีล  จิต  และปัญญา 
(ภาวนา  4) 
    - โรงเรียน  ครู  นกัเรียน  มี
ความส าเร็จไดรั้บการยกยอ่ง
ชมเชย   
 



บทที่  3 
วธิีด ำเนินกำรประเมิน 

 

การประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  โดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมินตามรูปแบบจ าลอง
ของซิปป์  CIPP  Model  ของ  Daniel  Stufflebeam  (1983)  มีรายละเอียดในการด าเนินโครงการ  
ดงัน้ี 

1.  ประชากร 

2.  รายละเอียดการประเมิน 

3.  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.  การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

5.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

              6.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

              7.  สถิตทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชำกร 
 ประชำกร 

              ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียน
พระพรหมพทิยานุสรณ์  ที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  จ  านวน  460  คน ไดม้าจากวิธีการเลือก
แบบเจาะจง  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร  จ  านวน  1  คน  ครู  จ  านวน  31  คน  นักเรียน จ านวน  214 คน  
ผูป้กครอง  จ านวน  214  คน 
 

รำยละเอยีดกำรประเมนิ 
 การประเมินคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียน                 
พระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ผูร้ายงาน
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินตามรูปแบบจ าลองของซิปป์  CIPP Model ของ Daniel  
Stufflebeam  (1983) มีรายละเอียดในการด าเนินโครงการ  ดงัน้ี 
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1.  ดา้นบริบท  (Context)  ประกอบดว้ย  เป็นการประเมินบริบทเก่ียวกบัการด าเนินงาน
โครงการ  ดงัน้ี 

    1.1  ความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์   

                  1.2  ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  และแผนกลยทุธ์
ของโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์   โดยประเมินจากผูบ้ริหารและครู 

2.  ดา้นปัจจยัน าเขา้  (Input) เป็นการประเมินโครงการในดา้นความพร้อมของปัจจยัน าเขา้  ใน
การด าเนินงานของโครงการ  ดงัน้ี 

    2.1  โครงสร้างบริหารงานและหลกัสูตรสถานศึกษา   
    2.2   บุคลากร 

                  2.3   วสัดุอุปกรณ์  อาคารสถานที ่
                  2.4   งบประมาณ  โดยประเมินจากผูบ้ริหารและครู 

3.  ดา้นกระบวนการ  (Product)  เป็นการประเมินการปฎิบตัิ/การด าเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธ  ดงัน้ี 
        3.1  การวางแผนการด าเนินงาน 
         3.2  การด าเนินการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา 
         3.3  การนิเทศ  ติดตาม ก ากบั การด าเนินงาน 
         3.4  การปรับปรุงและพฒันา 
                  3.5  การประเมินผลและการเผยแพร่การด าเนินงาน  โดยประเมินจากผูบ้ริหารและครู 

4.  ดา้นผลผลิต  (Product)  เป็นการประเมินความส าเร็จจากการด าเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธ       
    4.1  ดา้นร่างกาย 
    4.2  ดา้นศีล 
    4.3  ดา้นจิต 
    4.4  ดา้นปัญญา   

     4.5  ดา้นบา้น  วดั  โรงเรียน  
    4.6 ช่ือเสียงที่ทางโรงเรียนไดรั้บ  ได้แก่  รางวลั/เกียรติบตัรที่ผูบ้ริหาร  ครู โรงเรียนได้รับ                          
ครูโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  ไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  รางวลั/เกียรติบตัรที่นักเรียน
ไดรั้บ  โดยใช้ประเมินและตอบค าถามเพิ่มเติมเป็นค าถามปลายเปิด  จากผูบ้ริหาร  ครู  
นกัเรียน  และผูป้กครอง 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมิน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช                  
ปีการศึกษา  2559  มีแบบประเมิน  จ านวน  4  ฉบบั  ประกอบดว้ย 
 ฉบับที่   1  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิ ถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์                                              
อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นบริบท  ส าหรับผูบ้ริหาร และครู  
แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี 
                  ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

                   ตอนที่  2  ประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์                    
อ  าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นบริบท  เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบัของลิเคิร์ท  (likert)  ดงัน้ี 

                  5        หมายถึง           มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบั    มากที่สุด 
                  4        หมายถึง           มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบั    มาก 
                  3        หมายถึง           มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบั    ปานกลาง 
                  2        หมายถึง           มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบั    นอ้ย 
                  1        หมายถึง           มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบั    นอ้ยที่สุด 
ฉบบัที่  2  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559   ดา้นปัจจยัน าเขา้  ส าหรับผูบ้ริหาร และครู  แบ่งออกเป็น  
2  ตอน  ดงัน้ี 
                        ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

                    ตอนที่  2  ประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ด้านปัจจยัน าเข้า  เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบัของลิเคิร์ท  (likert)  ดงัน้ี 

                   5        หมายถึง           มีความพร้อมอยูใ่นระดบั    มากที่สุด 
                   4        หมายถึง           มีความพร้อมอยูใ่นระดบั    มาก 
                   3        หมายถึง           มีความพร้อมอยูใ่นระดบั    ปานกลาง 
                   2        หมายถึง           มีความพร้อมอยูใ่นระดบั    นอ้ย 
                   1        หมายถึง           มีความพร้อมอยูใ่นระดบั    นอ้ยที่สุด 
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ฉบบัที่  3  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559   ดา้นกระบวนการ  ส าหรับผูบ้ริหาร  และครู  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  
ดงัน้ี 
                      ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

                  ตอนที่  2  ประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ด้านกระบวนการ  เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบัของลิเคิร์ท  (likert)  ดงัน้ี 

                 5        หมายถึง           มีการปฏิบตัิ/การด าเนินการอยูใ่นระดบั    มากที่สุด 
                 4        หมายถึง           มีการปฏิบตัิ/การด าเนินการอยูใ่นระดบั    มาก 
                 3        หมายถึง           มีการปฏิบตัิ/การด าเนินการอยูใ่นระดบั    ปานกลาง 
                 2        หมายถึง           มีการปฏิบตัิ/การด าเนินการอยูใ่นระดบั    นอ้ย 
                 1        หมายถึง           มีการปฏิบตัิ/การด าเนินการอยูใ่นระดบั    นอ้ยที่สุด 
ฉบบัที่  4  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ด้านผลผลิต  ส าหรับผูบ้ริหาร  ครู  นักเรียน  และ
ผูป้กครอง  แบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 
                ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

                 ตอนที่  2  ประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ด้านผลผลิต  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating  Scale)  5  ระดบัของลิเคิร์ท  (likert)  ดงัน้ี 

                 5        หมายถึง           มีความส าเร็จอยูใ่นระดบั    มากที่สุด 
                 4        หมายถึง           มีความส าเร็จอยูใ่นระดบั    มาก 
                 3        หมายถึง           มีมีความส าเร็จอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
                 2        หมายถึง           มีความส าเร็จอยูใ่นระดบั    นอ้ย 
                 1        หมายถึง           มีความส าเร็จอยูใ่นระดบั    นอ้ยที่สุด 
                 ตอนที่  3  แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับการสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียน  ใช้

สอบถามผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  และผูป้กครอง 
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กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเคร่ืองมอื 
 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ฉบบัที่  1  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นบริบท  ส าหรับผูบ้ริหาร และ

ครู  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั มีวธีิการสร้าง  ดงัน้ี 

      1.1  ศึกษาหนังสือ  เอกสาร  ต  าราที่เก่ียวกบัหลกัแนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธ  การประเมินโครงการ  

ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน  และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมินโครงการ  การด าเนินงานโครงการ

โรงเรียนวถีิพทุธ  เพือ่ก าหนดกรอบโครงสร้างของส่ิงที่ประเมิน  สร้างแบบประเมินดา้นบริบท    

      1.2  ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสร้างแบบประเมินโครงการ  ดา้นบริบท  ตามวิ ธีการ

ประเมินแบบซิปป์  CIPP  Model  ของ  Daniel  Stufflebeam  (1983)   

      1.3  การหาค่าคุณภาพเคร่ืองมือ  ค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  เพื่อ

หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  IOC (Index of Item Objective Congruence)  ดา้นบริบท   

      1.4  น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จ  านวน  5  คน  ตรวจสอบความตรง

ทางดา้นโครงสร้างเน้ือหา  (Content  Validity)  ตรวจสอบความเป็นปรนยัและความสามารถในการ

น าไปใชข้องขอ้ค  าถามแต่ละขอ้  ซ่ึงคุณลกัษณะของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  5  ท่าน  นั้น  จบการศึกษาปริญญาเอก  

ปริญญาโท    เป็นผูบ้ริหารเช่ียวชาญ  โรงเรียนที่เปิดท าการสอนในระดับช่วงชั้นที่  3  –  4   เป็นศึกษานิเทศก์

เช่ียวชาญ  และเช่ียวชาญพเิศษ  ที่รับผดิชอบโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ  เป็นผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  และ

เป็นนกัวชิาการกระทรวงศึกษาธิการ  ดงัน้ี 

            1.  ดร.กิตติกร  คมัภีรปรีชา  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญพิเศษ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครศรีธรรมราช  เขต  1  

            2. นายไพบูลย ์ พรหมด า  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษาเขต  12 

           3.  นายภกัดี  คงด า  ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 

           4.  ดร.ฐิติรัตน์  วเิชียรรัตน์  นกัวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

            5. นายธีรศกัด์ิ  ส่งทอง  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  1 
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     1.5  น าค  าแนะน าที่ได้จากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข  แล้วจดัท าแบบสอบถามใน

รูปแบบของการหาค่าดชันีความสอดคล้อง  IOC แล้วน ากลับไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จ  านวน  5  คน  

ตรวจสอบให้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC หลังจากนั้ นจึงน ากลับมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี            

ความสอดคลอ้ง  IOC  ซ่ึงจะคดัเลือกขอ้ค  าถามที่ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่  0.8 ขึ้นไป  ตาม

ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  (ภาคผนวก  ข)   

    1.6  น าแบบประเมินที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้ (Try out)  เพือ่ตรวจสอบคุณภาพ 
ของเคร่ืองมือ  โดยใชก้บัผูบ้ริหาร  ครู  จ านวน  30  คน  แลว้หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  ของ                  
แบบประเมินโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha coefficient)  ของ  (Cronbach)  มีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั  0.86 

   1.7  น าแบบประเมินที่ผา่นการตรวจสอบความเช่ือมัน่  และมีความสมบูรณ์ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 2. ฉบบัที่  2  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นปัจจยัน าเขา้  ส าหรับผูบ้ริหาร 

และครู  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั มีวธีิการสร้าง  ดงัน้ี 

     2.1 ศึกษาหนังสือ  เอกสาร  ต  าราที่เก่ียวกับหลกัแนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธ  การประเมินโครงการ  

ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน  และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการประเมินโครงการ  การด าเนินงาน

โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  เพือ่ก าหนดกรอบโครงสร้างของส่ิงที่ประเมิน  สร้างแบบประเมิน  ดา้น

ปัจจยัน าเขา้    

     2.2  ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสร้างแบบประเมินโครงการ  ดา้นปัจจยัน าเขา้  ตาม

วธีิการประเมินแบบซิปป์  CIPP  Model  ของ  Daniel  Stufflebeam  (1983)   

     2.3  การหาค่าคุณภาพเคร่ืองมือ  ค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  เพื่อ

หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  IOC (Index  of  Item  Objective  Congruence)  ดา้นปัจจยัน าเขา้   

     2.4  น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จ  านวน  5  คน  ตรวจสอบความตรง

ทางดา้นโครงสร้างเน้ือหา  (Content  Validity)  ตรวจสอบความเป็นปรนยัและความสามารถในการ

น าไปใชข้องขอ้ค  าถามแต่ละขอ้   

     2.5  น าค  าแนะน าที่ได้จากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข  แล้วจดัท าแบบสอบถามใน

รูปแบบของการหาค่าดชันีความสอดคล้อง  IOC แล้วน ากลับไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จ  านวน  5  คน  

ตรวจสอบให้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC หลังจากนั้ นจึงน ากลับมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี                    
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ความสอดคลอ้ง  IOC ซ่ึงจะคดัเลือกขอ้ค  าถามที่ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่  0.8  ขึ้นไป  ตาม

ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  (ภาคผนวก  ข)   

    2.6 น าแบบประเมินที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้ (Try out)  เพือ่ตรวจสอบคุณภาพ 
ของเคร่ืองมือ  โดยใชก้บัผูบ้ริหาร  ครู  จ านวน  30  คน แลว้หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  ของ               
แบบประเมินโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha coefficient)  ของ  (Cronbach)  มีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั  0.89 

   2.7 น าแบบประเมินที่ผา่นการตรวจสอบความเช่ือมัน่  และมีความสมบูรณ์ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 3.ฉบบัที่  3  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นกระบวนการ  ส าหรับผูบ้ริหาร 

และครู  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั มีวธีิการสร้าง  ดงัน้ี 

     3.1 ศึกษาหนงัสือ  เอกสาร  ต  าราที่เก่ียวกบัหลกัแนวคิดโรงเรียนวถีิพทุธ  การประเมินโครงการ  

ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน  และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการประเมินโครงการ  การด าเนินงาน

โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  เพือ่ก าหนดกรอบโครงสร้างของส่ิงที่ประเมิน  สร้างแบบประเมิน  ดา้น

กระบวนการ    

     3.2 ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสร้างแบบประเมินโครงการ  ดา้นกระบวนการ  ตาม

วธีิการประเมินแบบซิปป์  CIPP  Model  ของ  Daniel  Stufflebeam  (1983)   

     3.3  การหาค่าคุณภาพเคร่ืองมือ  ค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  เพื่อ

หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  IOC (Index  of  Item  Objective  Congruence)  ดา้นกระบวนการ   

     3.4 น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จ  านวน  5  คน  ตรวจสอบความตรง

ทางดา้นโครงสร้างเน้ือหา  (Content  Validity)  ตรวจสอบความเป็นปรนยัและความสามารถในการ

น าไปใชข้องขอ้ค  าถามแต่ละขอ้   

     3.5  น าค  าแนะน าที่ได้จากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข  แล้วจดัท าแบบสอบถามใน

รูปแบบของการหาค่าดชันีความสอดคล้อง  IOC แล้วน ากลับไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จ  านวน  5  คน  

ตรวจสอบให้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC หลังจากนั้ นจึงน ากลับมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี                      

ความสอดคลอ้ง  IOC  ซ่ึงจะคดัเลือกขอ้ค  าถามที่ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่  0.8 ขึ้นไป  ตาม

ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  (ภาคผนวก  ข)   

    3.6 น าแบบประเมินที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้ (Try out)  เพือ่ตรวจสอบคุณภาพ 
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ของเคร่ืองมือ  โดยใชก้บัผูบ้ริหาร  ครู  จ านวน  30  คน แลว้หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  ของ            
แบบประเมินโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha coefficient)  ของ  (Cronbach) มีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั  0.89 

   3.7 น าแบบประเมินที่ผา่นการตรวจสอบความเช่ือมัน่  และมีความสมบูรณ์ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 4. ฉบบัที่  4  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นผลผลิต  ส าหรับผูบ้ริหาร ครู  

นกัเรียน  ผูป้กครอง  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั มีวธีิการสร้าง  ดงัน้ี 

     4.1 ศึกษาหนังสือ  เอกสาร  ต  าราที่เก่ียวกบัหลกัแนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธ  การประเมินโครงการ  

ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน  และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการประเมินโครงการ  การด าเนินงาน

โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  เพือ่ก าหนดกรอบโครงสร้างของส่ิงที่ประเมิน  สร้างแบบประเมิน  ดา้น

ผลผลิต    

     4.2 ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสร้างแบบประเมินโครงการ  ดา้นผลผลิต  ตามวิธีการ

ประเมินแบบซิปป์  CIPP Model  ของ  Daniel  Stufflebeam  (1983)   

     4.3  การหาค่าคุณภาพเคร่ืองมือ  ค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  เพื่อ

หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  IOC (Index of Item Objective Congruence)  ดา้นผลผลิต   

     4.4 น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จ  านวน  5  คน  ตรวจสอบความตรง

ทางดา้นโครงสร้างเน้ือหา  (Content  Validity)  ตรวจสอบความเป็นปรนยัและความสามารถในการ

น าไปใชข้องขอ้ค  าถามแต่ละขอ้   

     4.5  น าค  าแนะน าที่ได้จากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข  แล้วจดัท าแบบสอบถามใน

รูปแบบของการหาค่าดชันีความสอดคล้อง  IOC แล้วน ากลับไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จ  านวน  5  คน  

ตรวจสอบให้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC หลังจากนั้ นจึงน ากลับมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี                     

ความสอดคลอ้ง  IOC ซ่ึงจะคดัเลือกขอ้ค  าถามที่ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่  0.8 ขึ้นไป  ตาม

ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  (ภาคผนวก  ข)   

    4.6 น าแบบประเมินที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้ (Try out)  เพือ่ตรวจสอบคุณภาพ 
ของเคร่ืองมือ  โดยใชก้บัผูบ้ริหาร  ครู  นักเรียน  และผูป้กครอง  จ  านวน  30  คน แลว้หาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability)  ของแบบประเมิน  โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของ  
(Cronbach)  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.89 

   4.7 น าแบบประเมินที่ผา่นการตรวจสอบความเช่ือมัน่  และมีความสมบูรณ์ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล 



 88 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามขั้นตอนวธีิการ  ดงัต่อไปน้ี   

 1. ขอ้มูลจากแบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นบริบท  ส าหรับผูบ้ริหาร และ

ครู  ผูร้ายงานประสานงานความร่วมมือภายในโรงเรียนให้ผูบ้ริหาร  และครู  ตอบแบบประเมินและ                 

ท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในระหว่างเดือนพฤษภาคม  2559  ไดรั้บแบบประเมินคืน  จ  านวน  32  ชุด  

คิดเป็น  ร้อยละ  100 

 2. ขอ้มูลจากแบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นปัจจยัน าเขา้  ส าหรับผูบ้ริหาร 

และครู  ผูร้ายงานประสานงานความร่วมมือภายในโรงเรียนให้ผูบ้ริหาร  และครู  ตอบแบบประเมิน

และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในระหวา่งเดือนพฤษภาคม  2559 ไดรั้บแบบประเมินคืน  จ  านวน  32  

ชุด  คิดเป็น  ร้อยละ  100 

 3. ขอ้มูลจากแบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นกระบวนการ  ส าหรับผูบ้ริหาร 

และครู  ผูร้ายงานประสานงานความร่วมมือภายในโรงเรียนให้ผูบ้ริหาร  และครู  ตอบแบบประเมิน

และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์  2560 ไดรั้บแบบประเมินคืน  

จ  านวน  32  ชุด  คิดเป็น  ร้อยละ  100 

 4. ขอ้มูลจากแบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นผลผลิต  ส าหรับผูบ้ริหาร ครู  

นักเรียน  และผูป้กครอง  ผูร้ายงานประสานงานความร่วมมือภายในโรงเรียนให้ผูบ้ริหาร  ครู  

นกัเรียน  และผูป้กครอง  ตอบแบบประเมินและท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในระหว่างเดือนมกราคม

ถึงเดือนกุมภาพนัธ ์ 2560  ไดรั้บแบบประเมินคืน  จ  านวน  460  ชุด  คิดเป็น  ร้อยละ  100 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
              การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ผูร้ายงานด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล   

1. น าแบบประเมินโครงการให้คะแนนตามน ้ าหนักคะแนนแต่ละขอ้และบนัทึกขอ้มูลใน
คอมพิวเตอร์  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  SPSS For  Windows   
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(Statistical  package  for  the  social  science  for  windows)  การหาค่าเฉล่ีย  (Mean)  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และแปลความหมายของค่าเฉล่ีย  (รัตนะ  บวัสนธ.์  2540  :  188)  ดงัน้ี 

     ค่าเฉล่ียตั้งแต่  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง/ความพร้อม/การปฏิบตัิ/                        
                                                                การด าเนินการ/ความส าเร็จในระดบัมากที่สุด 
     ค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีมีความสอดคลอ้ง/ความพร้อม/การปฏิบตัิ/                        
                                                                การด าเนินการ/ความส าเร็จในระดบัมาก 
     ค่าเฉล่ียตั้งแต่  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง/ความพร้อม/การปฏิบตัิ/                        
                                                                การด าเนินการ/ความส าเร็จในระดบัปานกลาง 
     ค่าเฉล่ียตั้งแต่  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง/ความพร้อม/การปฏิบตัิ/                        
                                                                การด าเนินการ/ความส าเร็จในระดบันอ้ย 
     ค่าเฉล่ียตั้งแต่  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง/ความพร้อม/การปฏิบตัิ/                        
                                                                การด าเนินการ/ความส าเร็จในระดบันอ้ยที่สุด 

 2. แบบประเมินโครงการ  และขอ้ค าถามปลายเปิด  ได้ด าเนินการวิเคราะห์เน้ือหาแล้ว

น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย   

สถติิทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
1. สถิติพื้นฐานที่ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
 
    1.1 ค่าร้อยละ  (Percentage)  จากสูตร (พสิณุ  ฟองศรี. 2551  :  25) 

                                           P   =    
N

f  x 100                                                        

                        เม่ือ  P  แทน  ร้อยละ  
                                f   แทน   ความถ่ีที่ตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ  
                               N   แทน   จ  านวนความถ่ีทั้งหมด 
 
                  1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean)   จากสูตร (พสิณุ  ฟองศรี. 2551  :  163) 

                  X = 
N

X  

           เม่ือ  X       แทน ค่าเฉล่ีย 
                                X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        N    แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
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    1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  จากสูตร (พสิณุ  ฟองศรี. 2551  :  165) 

                S.D.   =   
)1(

)( 22





NN

XXN  

                        เม่ือ S.D.   แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     2X      แทน    ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
      2)( X  แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง    
 N   แทน     จ  านวนคะแนนในกลุ่ม   

 
2. สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ  ดงัน้ี 

                   2.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  จากสูตร  (พสิณุ  ฟองศรี.  2551  :  165)  
 

                                       IOC = 
N

R    

           เม่ือ    IOC     แทน      ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค  าถามของแบบสอบถามแต่ละขอ้ 
         R      แทน     ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
                                  N       แทน     จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
     2.2 การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินทั้งฉบบั  โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha 
Coefficient)  ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  สูตรดงัน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545  :  99) 
          จากสูตร 
 

    

 
           เม่ือ  แทน             สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
   k แทน             จ  านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 
               แทน             ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
   S2

t แทน             ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 



บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

                การประเมินโครงการคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  

ประยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมินโครงการแบบ  CIPP Model  ของ Daniel  Stufflebeam  ผูร้ายงาน

ไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  แบ่งเป็น  5  ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที่   1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  จ  าแนกตาม
สถานภาพ  ผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  และผูป้กครอง   
 ตอนที่   2  ผลการประเมินดา้นบริบท  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559     

ตอนที่  3  ผลการประเมินปัจจยัน าเขา้  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์   
อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559    

ตอนที่  4  ผลการประเมินกระบวนการ ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559                                   
 ตอนที่  5  ผลการประเมินผลผลิต  ของโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559         
   

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การประเมินคร้ังน้ีไดก้  าหนดสญัลกัษณ์ที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

     แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 

  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูร้ายงานขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จังหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ตาม

รายละเอียด  ดงัน้ี        

ตอนที่   1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  จ  าแนกตาม
สถานภาพ  ผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  และผูป้กครอง  จ  านวน  460  คน  ดงัแสดงในตารางที่  5 

 
ตารางที่  5  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามการประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  
                   โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  

        ปีการศึกษา 2559  จ  าแนกตามสถานภาพ  ผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  และผูป้กครอง   
สถานภาพ จ านวน  (คน) ร้อยละ 

ผูบ้ริหาร   
1. เพศชาย 1 100 
2. เพศหญิง 0 0.00 

รวม 1 100 

ครูผูส้อน   
1. เพศชาย 4 12.90 
2. เพศหญิง 27 87.10 

รวม 31 100 

นกัเรียน   
1. เพศชาย 90 42.06 
2. เพศหญิง 124 57.94 

รวม 214 100 

ผูป้กครอง     
1. เพศชาย 102 47.66   
2. เพศหญิง 112 52.34 

รวม 214 100 
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จากตารางที่  5  จ  านวนของผูต้อบแบบสอบถามการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2559  
จ  าแนกตามสถานภาพ  ในต าแหน่งผูบ้ริหาร  เป็นเพศชาย  จ  านวน  1 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  
ครูผูส้อน เป็นเพศชาย  จ  านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.90  เป็นเพศหญิง  จ  านวน  27  คน  คิด
เป็นร้อยละ 87.10  นักเรียน เป็นเพศชาย  จ  านวน  90 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.06  เป็นเพศหญิง  
จ  านวน  124  คน คิดเป็นร้อยละ 57.94  ผูป้กครอง  เป็นเพศชาย  จ  านวน  102  คน  คิดเป็นร้อยละ  
47.66  เป็นเพศหญิง  จ  านวน 112  คน คิดเป็นร้อยละ 52.34 

 
ตอนที่  2  ผลการประเมินดา้นบริบทของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  และครู  
จ  านวน  32  คน  ดงัแสดงในตารางที่  6 

ตารางที ่ 6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินดา้นบริบท  ความสอดคลอ้งระหวา่ง 
                    วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการโรงเรียนวิธีพทุธ  กบัแผนกลยทุธข์องโรงเรียน 
                   พระพรหมพทิยานุสรณ์   
 

ข้อ รายการ 

ครู-อาจารย์  N = 32 

  S.D. ระดับความ

สอดคล้อง 

1 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการสอดคลอ้งกบั

แผนกลยทุธข์องโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ 4.59 0.49 

 

มากที่สุด 

2 วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมนกัเรียนไดร่้วมกนั
พฒันาตนเองทางดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และน า
ความรู้มาใชใ้นชีวติประจ าวนั  ตามแนวทางวถีิพทุธ 

 
 

4.96 

 
 

0.17 

 

 

มากที่สุด 

3 วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมใหค้รูไดพ้ฒันา
คุณธรรม  จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผูอ่ื้น 

 
4.68 

 
0.47 

 

มากที่สุด 

4 วตัถุประสงคข์องโครงการ ส่งเสริมใหบุ้คลากร และ
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งพทุธศาสนามากขึ้น 

 
4.78 

 
0.41 

 

มากที่สุด 



 
 
 
 

96 

ตารางที่  6  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ 

ครู-อาจารย์  N = 32 



 
S.D. ระดับความ

สอดคล้อง 

5 วตัถุประสงคข์องโครงการ ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีชีวติ               
ที่สมัพนัธด์ว้ยดีกบับุคคล ครอบครัว โรงเรียนชุมชน 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

4.87 

 
 

0.41 

 

 

มากที่สุด 

6 วตัถุประสงคข์องโครงการ ส่งเสริมให้เด็กน าหลกัธรรม
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 
4.53 

 
0.50 

 

มากที่สุด 

7 วตัถุประสงคข์องโครงการ ส่งเสริมใหน้กัเรียนพฒันาทาง    

ร่างกาย  และจิตใจ  อนัส่งผลต่อการด ารงชีวติประจ าวนั 
 

4.84 
 

0.36 

 

มากที่สุด 

8 วตัถุประสงค ์ เป้าหมายของโครงการมีความสอดคลอ้งกนั 0.90 0.29 มากที่สุด 

9 เป้าหมายของโครงการ ใหน้กัเรียนทุกคนไดป้ฏิบตัิ
กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา และมีหลกัการในการด าเนิน
ชีวติอยา่งเหมาะสม และเป็นการปฏิบตัิไดจ้ริง 

 
 

4.81 

 
 

0.39 

 

มากที่สุด 

10 เป้าหมายของโครงการ ใหบุ้คลากรในโรงเรียนทุกคน ได้
ปฏิบติักิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา และมีหลกัการในการ
ด าเนินชีวิตอยา่งเหมาะสม   และเป็นไปได ้

 
 

4.56 

 
 

0.50 

 

มากที่สุด 

11 เป้าหมายของโครงการ โรงเรียนปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน ให้มีพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  ห้องเรียน  
ป้ายพทุธศาสนสุภาษิตตามสถานที่ต่าง ๆ สร้างบรรยากาศ
ใหร่้มร่ืน  ปลอดภยั  ปราศจากยาเสพติด  เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 
 

4.59 

 
 
 

0.49 

 

 

มากที่สุด 

12 เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมให ้ ครู  นกัเรียน 

ผูป้กครอง  มีปฏิสมัพนัธเ์ป็นกลัยาณมิตรที่ดีต่อกนั 
 

4.62 
 

0.49 

 

มากที่สุด 

รวม 4.73 0.44 มากที่สุด 
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จากตารางที ่ 6  ผลการประเมินดา้นบริบทของโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ด้านความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงค ์ 
เป้าหมายของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  และแผนกลยทุธ์ของ
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ในภาพรวมพบว่า  มีความสอดคล้องอยูใ่นระดับมากที่สุด ( = 4.73, 
S.D.= 0.44)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ขอ้ที่มีความสอดคลอ้งมากที่สุด โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย  5 ล าดับ  ล าดับแรก  วตัถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมนักเรียนได้ร่วมกันพฒันาตนเอง
ทางดา้นคุณธรรม  จริยธรรม และน าความรู้มาใชใ้นชีวิตประจ าวนั ตามแนวทางวิถีพุทธ ( = 4.96, S.D.= 0.17) 
วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีชีวิตที่สัมพนัธ์ดว้ยดีกบับุคคล  ครอบครัว โรงเรียนชุมชน  
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ( = 4.87, S.D.= 0.41) วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมให้นักเรียนพฒันาทาง  
ร่างกาย  และจิตใจ อนัส่งผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั ( = 4.84, S.D.= 0.36)  เป้าหมายของโครงการ ให้
นกัเรียนทุกคนไดป้ฏิบติักิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา  และมีหลกัการในการด าเนินชีวิตอยา่งเหมาะสม  และ
เป็นการปฏิบตัิไดจ้ริง ( = 4.81, S.D.= 0.39) วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมให้บุคลากร และนักเรียน
เขา้ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งพุทธศาสนามากขึ้น ( = 4.78, S.D.= 0.41)  ตามล าดบั  ส่วนรายขอ้ มีความ
สอดคล้องค่าเฉล่ียต ่ าสุด  คือ ว ัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งเสริมให้เด็กน าหลักธรรมไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้ ( = 4.53, S.D.= 0.50)  อยูใ่นระดบัมากที่สุด      

ตอนที่   3  ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเขา้  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียน                
พระพรหมพทิยานุสรณ์   อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหาร  และครู  จ  านวน  32  คน  ดงัแสดงในตารางที่  7 

ตารางที่  7  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดา้นปัจจยัน าเขา้  ตามผลการประเมินของผูบ้ริหาร และครู 

 

ข้อ รายการ 
ครู-อาจารย์  N = 32 

  S.D. ระดับความพร้อม 

 ความพร้อมด้านโครงสร้างบริหารงานและหลักสูตร

สถานศึกษา 

   

1 มีโครงสร้างการบริหารโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียน               

พระพรหมพทิยานุสรณ์  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  และตวัแทนพระสงฆ ์

 

 

4.78 

 

 

0.42 

 
 

มากที่สุด 
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ตารางที่  7  (ต่อ) 
 

   

ข้อ รายการ 
ครู-อาจารย์  N = 32 

  S.D. ระดับความพร้อม 

2 มีการก าหนดวสิยัทศัน์  ปรัชญา   เป้าหมาย   พนัธกิจ                           

แผนกลยทุธ ์ ในการพฒันาโรงเรียนวถีิพทุธ  โดยเนน้

การปฏิบตัิที่เห็นผลไดจ้ริง 

 

 

4.90 

 

 

0.29 

 
 

มากที่สุด 

3 การร่วมมือกนัระหวา่งโรงเรียนกบัวดั  ในการจดั

กิจกรรมพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียน 

 

4.69 

 

0.47 
 

มากที่สุด 

 4 มีหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้  และแผน                 

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการพุทธธรรมทุกกลุ่มสาระ           

การเรียนรู้ 

 

 

4.88 

 

 

0.34 

 
 

มากที่สุด 

5 มีการนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  การด าเนินงานโรงเรียน

วถีิพทุธอยา่งต่อเน่ือง 

 

4.72 

 

0.46 
 

มากที่สุด 

 ความพร้อมด้านบุคลากร    
6 มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม  (ลด  ละ  เลิก 

อบายมุข)  ถือศีล  5  และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 

 

4.59 

 

0.50 
 

มากที่สุด 

7 ครูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการพฒันาผูเ้รียนตามหลกั

ไตรสิกขา 

 

4.50 

 

0.50 
 

มากที่สุด 

8 มีความซ่ือสตัย ์ จริงใจในการท างาน 4.56 0.50 มากที่สุด 
9 มีบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งร่วมมือและสนบัสนุน 4.63 0.49 มากที่สุด 

10 ผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรมมีความรู้ความสามารถ

เหมาะสม 

 

4.81 

 

0.39 
 

มากที่สุด 

 ความพร้อมด้านวสัดุอปุกรณ์ อาคารสถานที ่    
11 จดัสถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปประจ าโรงเรียน 

และหอ้งจริยธรรมอยา่งเหมาะสม 

 

4.71 

 

0.44 
 

มากที่สุด 
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ตารางที่  7  (ต่อ) 
 

   

ข้อ รายการ 
ครู-อาจารย์  N = 32 

  S.D. ระดับความพร้อม 

12 มีส่ือการเรียนการสอนทางดา้นพระพทุธศาสนา  อยา่ง

เพยีงพอและเหมาะสม 

 

4.65 

 

0.48 
 

มากที่สุด 

13 มีป้ายนิเทศ  ป้ายคติธรรม  ค  าขวญั  คุณธรรม จริยธรรม  

ติดตามหอ้งเรียน  อาคาร  และบริเวณโรงเรียน 

 

4.56 

 

0.50 
 

มากที่สุด 

14 จดัสภาพโรงเรียนให้สะอาด  ปลอดภยั  สงบร่มร่ืน  

ใกลชิ้ดธรรมชาติ   

 

5.00 

 

0.00 
 

มากที่สุด 

15 บริเวณโรงเรียนปราศจากส่ิงเสพติด  อบายมุข  ส่ิงมอมเมา                      

ทุกชนิด 

 

4.50 

 

0.50 
 

มากที่สุด 

16 มีป้ายพทุธศาสนสุภาษิต  ป้ายคติธรรม โดยทัว่ไป 4.84 0.36 มากที่สุด 
 ความพร้อมด้านงบประมาณ    

17 งบประมาณในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้น

พระพทุธศาสนาเพยีงพอและเหมาะสม 

 

4.53 

 

0.50 
 

มากที่สุด 

18 งบประมาณการด าเนินกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพยีงพอ

และเหมาะสม 

 

4.75 

 

0.43 
 

มากที่สุด 

19 งบประมาณการจดักิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญัทาง

พระพทุธศาสนาเพยีงพอและเหมาะสม 

 

4.65 

 

0.48 
 

มากที่สุด 

20 การสนบัสนุนงบประมาณการจดักิจกรรมจากหน่วยงานที่อ่ืน  ๆ 4.62 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.45 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  7 ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียน

พระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ในภาพรวม
พบวา่  มีความพร้อมอยูใ่นระดบัมากที่สุด  ( = 4.69, S.D.= 0.45)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า   
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ความพร้อมด้านโครงสร้างบริหารงานและหลักสูตรสถานศึกษา  มีการก าหนดวิสัยทศัน์  ปรัชญา   
เป้าหมาย  พนัธกิจ  แผนกลยทุธ์  ในการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยเน้นการปฏิบติัที่เห็นผลไดจ้ริง  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด  ( = 4.90, S.D.= 0.29) ความพร้อมดา้นบุคลากร  ผูรั้บผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมมีความรู้ความสามารถเหมาะสม  อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.81, S.D.= 0.39) ความพร้อมดา้นวสัดุ
อุปกรณ์ อาคารสถานที่จดัสภาพโรงเรียนให้สะอาด  ปลอดภยั  สงบร่มร่ืน ใกลชิ้ดธรรมชาติ  มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมากที่สุด  ( = 5.00, S.D.= 0.00)  ความพร้อมด้านงบประมาณ  งบประมาณการด าเนินกิจกรรม                          
เสริมหลกัสูตรเพียงพอและเหมาะสม  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( = 4.75, S.D.= 0.43) ส่วนรายขอ้  มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด  คือ ครูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัไตรสิกขา  และบริเวณโรงเรียนปราศจาก
ส่ิงเสพติด  อบายมุข  ส่ิงมอมเมาทุกชนิด  ( = 4.50, S.D.= 0.50) อยูใ่นระดบัมากที่สุด      

ตอนที่  4  ผลการประเมินดา้นกระบวนการ ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์   
อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  และครู  
จ  านวน  32  คน  ดงัแสดงในตารางที่  8 

ตารางที ่ 8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดา้นกระบวนการ  ตามผลการประเมินของผูบ้ริหาร และครู 
 

ข้อ รายการ 

ครู-อาจารย์ N = 32 

  S.D. ระดับการปฏิบัติ/

การด าเนินการ 

 การวางแผนการด าเนินงาน    

1 โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  มีการวางแผนขั้นตอนการ

ด าเนินงานที่ชดัเจน 

 

5.00 

 

0.00 
 

มากที่สุด 

2 โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  มีการปฏิบตัิงานเป็นไปตาม
แผนที่ก  าหนดไว ้

 

4.93 

 

0.24 
 

มากที่สุด 

3 ผูรั้บผดิชอบโครงการไดเ้ตรียมการประสานงานกบั
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก่อนที่จะเร่ิมด าเนินงาน 

 

4.88 

 

0.34 
 

มากที่สุด 

4 มีการจดัระบบการบริหารโครงการโดยยดึรูปแบบการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นส าคญั 

 

4.53 

 

0.51 

 
มากที่สุด 
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ตารางที ่ 8  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ 

ครู-อาจารย์ N = 32 

  S.D. ระดับการปฏิบัติ/

การด าเนินการ 

 การด าเนินงานการพัฒนาตามหลกัไตรสิกขา    

5 จดัการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรมหรือหลกัไตรสิกขา 

ในทุกกลุ่มสาระ  และเช่ือมโยงกบัชีวติประจ าวนั 

 

4.84 

 

0.37 
 

มากที่สุด 

6 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมบุคลากรและนกัเรียนให้
ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งที่ดีต่อผูอ่ื้น  และยกยอ่งเชิดชู 
ผูท้  าดีเป็นประจ า 

 

 

4.90 

 

 

0.30 

 
 

มากที่สุด 

7 ส่งเสริมใหมี้การน าหลกัธรรมมาเป็นฐานในการคิด 
วเิคราะห์และแกปั้ญหา 

 

4.69 

 

0.47 
 

มากที่สุด 

8 มีการนิมนตพ์ระสงฆห์รือเชิญวทิยากรภูมิปัญญา 
ทางพทุธศาสนามาสอนนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

 

4.95 

 

0.18 
 

มากที่สุด 

9 มีการจดัใหน้กัเรียนไปเรียนรู้ที่วดั หรือศาสนสถาน 
ที่ใชเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

 

4.81 

 

0.39 
 

มากที่สุด 

10 จดักิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาทั้งในการเรียน                          

การสอน  และในกิจกรรมการด ารงชีวติประจ าวนั 

 

4.78 

 

0.42 
 

มากที่สุด 

11 ส่งเสริมความสมัพนัธแ์บบกลัยาณมิตร  อ่อนนอ้มถ่อมตน 

เคารพ  ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั  ยิม้แยม้  มีเมตตาต่อกนั ทั้ง

ครู/นกัเรียน  ครู/ครู  นกัเรียน/นกัเรียน ครู/ ผูป้กครอง 

 

 

4.50 

 

 

0.81 

 
 

มากที่สุด 
12 ส่งเสริมให้ครู นักเรียน  มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม

ทางพระพทุธศาสนาตามศกัยภาพ และความเป็นเลิศ 

 

4.94 

 

0.28 
 

มากที่สุด 

13 จดัโครงการกิจกรรมเขา้ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
ฝึกฝน ให้เกิด  การกิน  อยู ่ ดู  ฟัง  เป็น   

 

4.53 

 

0.50 
 

มากที่สุด 
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ตารางที ่ 8  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ 

ครู-อาจารย์ N = 32 

  S.D. ระดับการปฏิบัติ/

การด าเนินการ 

14 มีการจดัระบบการบริหารโครงการโดยยดึรูปแบบการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นส าคญั 

 

4.72 

 

0.46 
 

มากที่สุด 

15 ส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรม  และแข่งขนัทกัษะความรู้

ทางพระพทุธศาสนา 

 

4.84 

 

0.37 
 

มากที่สุด 
16 จดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการโครงงานคุณธรรม

เพือ่ใหน้กัเรียนไดท้  าความดี   

 

4.94 

 

0.35 
 

มากที่สุด 
17 การจดักิจกรรมการแสดงตนเป็นพทุธมามกะของ

นกัเรียนประจ าปี 

 

4.56 

 

0.50 
 

มากที่สุด 

18 จดัโครงการเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม                                   

ค่ายพทุธบุตร  ประจ าปีให้แก่นกัเรียนและบุคลากร 

 

4.63 

 

0.49 
 

มากที่สุด 

19 จดัการเรียน/สอบธรรมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 4.97 0.18 มากที่สุด 

20 กิจกรรมสวดมนตท์  านองสรภญัญะประจ าสปัดาห์และ
จดัฝึกอบรม  และประกวดมารยาทชาวพทุธ 

 

4.56 

 

0.50 
 

มากที่สุด 
 การนิเทศ  ติดตาม ก ากับ การด าเนินงาน    

21 มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง  ด้วยวิ ธีการที่

หลากหลาย เพือ่พฒันานกัเรียนต่อเน่ือง 

 

4.75 

 

0.42 มากที่สุด 
22 มีการนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามโครงการ

ตามขั้นตอน ที่ก  าหนดอยา่งต่อเน่ือง  
 

4.71 

 

0.45 
 

มากที่สุด 

23 มีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานองคก์รต่างๆ 
ในชุมชน  ใหมี้ส่วนร่วมกบัโครงการ  

 

4.56 

 

0.50 
 

มากที่สุด 
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ตารางที ่ 8  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ 

ครู-อาจารย์ N = 32 

  S.D. ระดับการปฏิบัติ/

การด าเนินการ 

 การปรับปรุงและพัฒนา    
24 มีการประชาสมัพนัธโ์ครงการใหก้บับุคลากรของ

สถานศึกษาเพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจที่ตรงกนั 
 

4.53 

 

0.51 
 

มากที่สุด 
25 มีการก าหนดบุคลากรปฏิบติัหนา้ที่บริหารโครงการที่

สอดคลอ้งกบัคุณวฒิุ และทกัษะความรู้ความสามารถ 
 

5.00 

 

0.00 
 

มากที่สุด 
26 มีการน าผลการนิเทศมาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 4.75 0.44 มากที่สุด 
27 มีการน าผลการประเมินโครงการมาทบทวนแกไ้ข 

ปรับปรุง การด าเนินงาน  
 

4.53 

 

0.51 
 

มากที่สุด 

28 มีการรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ   อยา่ง    

 เป็นระบบ 4.78 0.42 มากที่สุด 

 การประเมินผลและการเผยแพร่การด าเนินงาน    

29 มีการประเมินผลและสรุปรายงานผลกิจกรรมของโครงการ 5.00 0.00 มากที่สุด 

30 มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ
ต่อผูบ้ริหารหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

 

4.88 

 

4.34 มากที่สุด 
 รวม 4.75 0.43 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  8  ผลการประเมินดา้นกระบวนการ  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน
พระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ในภาพรวมพบว่า  
มีการปฏิบตัิ/การด าเนินการอยูใ่นระดบัมากที่สุด  ( = 4.75, S.D.= 0.43)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่า  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด  โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  5 ล าดบั  ล าดบั
แรก  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  มีการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานที่ชดัเจน ( = 5.00, S.D.= 
0.00)  มีการก าหนดบุคลากรปฏิบติัหนา้ที่บริหารโครงการที่สอดคลอ้งกบัคุณวุฒิ และทกัษะความรู้
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ความสามารถ มีค่าเฉล่ีย ( = 5.00, S.D.= 0.00) มีการประเมินผลและสรุปรายงานผลกิจกรรมของโครงการ 
( = 5.00, S.D.= 0.00) จดัการเรียน/สอบธรรมศึกษา  ประจ าทุกปี มีค่าเฉล่ีย ( =4.97, S.D.= 0.18)  มี
การนิมนตพ์ระสงฆห์รือเชิญวทิยากรภูมิปัญญาทางพทุธศาสนามาสอนนักเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  ( = 4.95, 
S.D.= 0.18)  ตามล าดบั  ส่วนรายขอ้  มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  คือ  มีส่งเสริมความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตร  อ่อนน้อม
ถ่อมตนเคารพ  ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั  ยิม้แยม้  มีเมตตาต่อกนั ทั้งครู/นักเรียน  ครู/ครู  นักเรียน/นักเรียน 
ครู/ ผูป้กครอง มีค่าเฉล่ีย  ( = 4.50, S.D.= 0.81)   
 

ตอนที่  5  ผลการประเมินดา้นผลผลิต  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  ครู  นักเรียน  
และผูป้กครอง  จ  านวน  460  คน  ดงัแสดงในตารางที่  9 

 
ตารางที่  9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดา้นผลผลิต  ตามผลการประเมินของผูบ้ริหาร  ครู   

                   นกัเรียน  และผูป้กครอง   

 

ข้อ รายการ 
ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  N = 460 

  S.D. ระดับความส าเร็จ 

 ด้านกาย  (กายภาพ)      
1 นกัเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการบริโภค

อาหารที่มีประโยชน์และในปริมาณที่พอเหมาะ 

 

4.47 

 

0.52 

 
มาก 

2 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้ม

ภายในโรงเรียน 

 

4.80 

 

0.48 

 
มากที่สุด 

3 นกัเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  เหมาะสมกบั

โอกาส/กิจกรรม 

 

4.95 

 

0.22 

 
มากที่สุด 

4 นกัเรียนมีสมัมาคารวะ กิริยามารยาทแสดงออกได้
เหมาะสมกบักาลเทศะ 

 

4.86 

 

0.35 

 
มากที่สุด 

5 นกัเรียนฝึกการบริหารจิต  นัง่สมาธิ  เป็นประจ า 4.79 0.56 มากที่สุด 
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ตารางที่  9  (ต่อ) 

 

   

ข้อ รายการ 
ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  N = 460 

  S.D. ระดับความส าเร็จ 

6 นกัเรียนร่วมกิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม/

กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มใน

โอกาสต่าง  ๆ 

 

 

4.85 

 

 

0.36 

 
 

มากที่สุด 

7 นกัเรียนไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 4.50 0.53 มากที่สุด 
8 นกัเรียนรู้จกัรักษาสุขภาพใหถู้กสุขลกัษณะ 

ป้องกนัตนเองจากสารเสพติดต่าง ๆ 

 

4.38 

 

0.58 

 
มาก 

 ด้านศีล  (สังคม)    

9 นกัเรียนรักษาศีล  5  เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 4.70 0.78 มากที่สุด 

10 นกัเรียนไม่ขโมยของของผูอ่ื้น 4.61 0.82 มากที่สุด 
11 นกัเรียนไม่ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียนและ

ส่วนรวม 

 

4.73 

 

0.71 
 

มากที่สุด 

12 นกัเรียนไม่พดูโกหกต่อผูอ่ื้น 4.51 1.03 มากที่สุด 
13 นกัเรียนมีระเบียบวนิัย  ปฏิบตัิตนตามกฎ  กติกา  

ขอ้ตกลงของส่วนรวม 

 

4.77 

 

0.78 

 
มากที่สุด 

14 นกัเรียนมีความรับผดิชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดรั้บ

มอบหมายจนส าเร็จและตรงต่อเวลานัดหมาย/

หรือตกลงไว ้

 

 

4.81 

 

 

0.70 

 
 

มากที่สุด 
15 นกัเรียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริต 4.57 1.10 มากที่สุด 

16 นกัเรียนมีพฤติกรรมการให ้ และการเสียสละ 4.92 0.29 มากที่สุด 

17 นกัเรียนมีความสามารถท างานเป็นทมีได ้ 4.91 0.29 มากที่สุด 

18 นกัเรียนมีหิริโอตปัปะ  เกรงกลวัต่อบาป                  

ละอายต่อบาป 

 

4.65 

 

0.81 

 
มากที่สุด 
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ตารางที่  9  (ต่อ) 

 

   

ข้อ รายการ 
ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  N = 460 

  S.D. ระดับความส าเร็จ 

19 นกัเรียนรู้จกัเคารพในสิทธิหนา้ที่ของตนเอง  และ

ผูอ่ื้น 

 

4.84 

 

0.58 

 
มากที่สุด 

20 นกัเรียนสามารถพึ่งตนเองได ้ หรือท างานเล้ียงชีพ  

ดว้ยความสุจริตตามวฒิุภาวะของตนเอง 

 

4.52 

 

0.80 

 
มากที่สุด 

21 นกัเรียนปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.94 0.24 มากที่สุด 

22 นกัเรียนรู้กาลเทศะ  ในการแสดงออกในโอกาส

ต่างๆ  เช่น  การพดู  การแสดงความคิดเห็น 

 

4.90 

 

0.30 
 

มากที่สุด 

 ด้าน จิต (จิตใจ/อารมณ์)      
23 นกัเรียนมีความกตญัญูรู้คุณ  ตอบแทนคุณต่อ 

ผูมี้พระคุณ   

 

4.85 

 

0.48 

 
มากที่สุด 

24 นกัเรียนมีจิตใจ  เมตตา  กรุณา  เอ้ือเฟ้ือ  เผือ่แผ ่ 

แบ่งปัน  ต่อกนั 

 

4.93 

 

0.26 

 
มากที่สุด 

25 นกัเรียนท างานและเรียนรู้อยา่งตั้งใจ   มีความขยนั                      

หมัน่เพยีร  และอดทนที่จะท างาน  หรือเรียนรู้             

อยา่งต่อเน่ืองจนส าเร็จผลของการท างาน 

 

 

4.89 

 

 

0.31 

 
 

มากที่สุด 
26 นกัเรียนมีสุขภาพจิตดี  มีความร่าเริงแจ่มใส                   

อยูเ่สมอ   

 

4.92 

 

0.28 

 
มากที่สุด 

27 นกัเรียนช่วยเหลือครูทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส 4.98 0.15 มากที่สุด 

28 นกัเรียนช่วยเหลืองานเพือ่นทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส  

ดว้ยความเตม็ใจ 

 

4.92 

 

0.27 

 
มากที่สุด 

29 นกัเรียนตั้งใจฟังค  าสัง่สอนอบรมและตกัเตือน

ของครูโดยไม่โกรธเคือง 

 

4.87 

 

0.36 
 

มากที่สุด 



 
 
 
 

107 

ตารางที่  9  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ 
ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  N = 460 

  S.D. ระดับความส าเร็จ 

 ด้านปัญญา    
30 นักเรียนมีความศรัทธา  และความเข้าใจที่ถูกต้องใน                      

พระรัตนตรัย 

 

4.84 

 

0.82 

 
มากที่สุด 

31 สวดมนตแ์ปล รู้ความหมายในบทสวดสรรเสริญ                

พระพทุธคุณ  พระธรรมคุณ  พระสงัฆคุณได ้

 

4.72 

 

0.80 
 

มากที่สุด 
32 นกัเรียนประพฤติตนไปในทางที่ดีเป็นแบบอยา่งของการ

กระท าความดี  พฒันาตนเองและด าเนินชีวติที่ดีงาม 

 

4.92 

 

0.27 

 
มากที่สุด 

33 นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ จากแหล่ง            

การเรียนรู้ต่าง ๆ 

 

4.81 

 

0.65 
 

มากที่สุด 

34 นกัเรียนมีทกัษะในการท างานเป็นทีม ใช้

สติปัญญาแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ผา่นกระบวนการ

เรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม 

 

 

4.79 

 

 

0.77 

 
 

มากที่สุด 
35 นกัเรียนท างานเป็นระบบ  มีความรู้  

ความสามารถในงานที่ท  า 

 

4.88 

 

0.63 
 

มากที่สุด 

36 นกัเรียนสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  

ทางพระพทุธศาสนา  และฝึกฝนส่ิงที่เรียนรู้ 

จนไดรั้บรางวลัต่างๆ 

 

 

4.99 

 

 

0.10 

 
 

มากที่สุด 

37 นกัเรียนมีลกัษณะนิสยัใฝ่เรียนรู้ในดา้น

พระพทุธศาสนา 

 

4.83 

 

0.42 
 

มากที่สุด 

38 นกัเรียนมีความเอาใจใส่  และความพยายาม 

ในการเรียนรู้ต่อกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทาง

พระพทุธศาสนาทั้งในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร 

 

 

4.91 

 

 

0.32 

 
 

มากที่สุด 
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ตารางที่  9  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ 
ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  N = 460 

  S.D. ระดับความส าเร็จ 

39 นกัเรียนน าความรู้ที่ไดรั้บมาพฒันาตนเองและ

พฒันางานไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นรูปธรรม 

 

4.81 

 

0.59 
 

มากที่สุด 

40 นกัเรียนมีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.79 

 

0.62 
 

มากที่สุด 

-  ด้านบ้าน  วัด   โรงเรียน      

41 บา้นและชุมชนมีสมาชิกที่เป็นคนดี  ไม่ยุง่เก่ียวกบั

อบายมุขเพิม่ขึ้น 

 

4.53 

 

0.49 
 

มากที่สุด 

42 ชุมชนมีผูช่้วยเหลือในการพฒันาชุมชนมากยิง่ขึ้น 4.52 0.50 มากที่สุด 
43 วดัไดศ้าสนทายาท  และก าลงัช่วยงานส่งเสริม

พระพทุธศาสนามากขึ้น 

 

4.58 

 

0.49 
 

มากที่สุด 

44 โรงเรียนไดรั้บความไวว้างใจ  เช่ือมัน่  ศรัทธา  และ

ไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  (บา้น  วดั  

ราชการ) 

 

4.71 

 

0.45 
 

มากที่สุด 

45 โรงเรียน  ครู  นกัเรียน  ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย  
และรับรางวลัจากการร่วมกิจกรรมทางดา้น
พระพทุธศาสนา  มีจ  านวนเพิม่ขึ้น 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 
 

มากที่สุด 

 รวม 4.78 0.60 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  9 ผลการประเมินความส าเร็จด้านผลผลิต  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จังหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2559  ใน
ภาพรวมพบว่า  มีความส าเร็จอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( = 4.79, S.D.= 0.58)  เม่ือพิจารณาทั้ง 5  ดา้น 
พบว่า  ด้านกาย  (กายภาพ) ได้แก่  นักเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  เหมาะสมกบัโอกาส/กิจกรรม  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.95, S.D.= 0.26)  รองลงมาได้แก่  นักเรียนมีสัมมาคารวะ 



 
 
 
 

109 

กิริยามารยาทแสดงออกไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( = 4.86, S.D.= 
0.35)  ด้านศีล  (สังคม)  ได้แก่  นักเรียนปฏิบตัิตนตามหลักธรรมได้อย่างเหมาะสม  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด ( = 4.94, S.D.= 0.24) รองลงมาไดแ้ก่  นกัเรียนมีพฤติกรรมการให้  และการเสียสละ  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( = 4.92, S.D.=  0.29)  ดา้นจิต (จิตใจ/อารมณ์)  ไดแ้ก่  นักเรียน
ช่วยเหลือครูทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด  ( = 4.98, S.D.= 0.15)  รองลงมา
ไดแ้ก่  นักเรียนมีสัมมาคารวะ กิริยามารยาทแสดงออกได้เหมาะสมกบักาลเทศะ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากที่สุด ( = 4.86, S.D. = 0.35)  ดา้นปัญญา  ไดแ้ก่  นกัเรียนสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทาง
พระพทุธศาสนา  และฝึกฝนส่ิงที่เรียนรู้จนไดรั้บรางวลัต่าง ๆ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด  ( = 
4.99, S.D .= 0.10)  รองลงมาไดแ้ก่  นกัเรียนประพฤติตนไปในทางที่ดีเป็นแบบอยา่งของการกระท าความดี  
พฒันาตนเองและด าเนินชีวิตที่ดีงาม  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.92, S.D.= 0.27)  
ตามล าดับ  ส่วนรายขอ้  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  ได้แก่  นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์และในปริมาณที่พอเหมาะ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.47, S.D.= 
0.52)  นกัเรียนรู้จกัรักษาสุขภาพใหถู้กสุขลกัษณะ ป้องกนัตนเองจากสารเสพติดต่าง ๆ  มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก  ( = 4.38, S.D.= 0.58)  ตามล าดับ  ดา้นบา้น  วดั   โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียน  ครู  
นกัเรียน  ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย  และรับรางวลัจากการร่วมกิจกรรมทางดา้นพระพุทธศาสนา  มี
จ  านวนเพิ่มขึ้น  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( = 5.00, S.D.= 0.00) รองลงมาไดแ้ก่  โรงเรียนไดรั้บ
ความไวว้างใจ  เช่ือมัน่  ศรัทธา  และไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  (บา้น  วดั  ราชการ)  เพิ่มขึ้น  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( = 4.71, S.D.= 0.45) ตามล าดบั 
 

ตารางที ่ 11  ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัรางวลั/เกียรติบตัรที่ผูบ้ริหาร  ครู   
                           ไดรั้บจากการพฒันาตามโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  ปีการศึกษา  2559 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ จากหน่วยงาน 
 

1 นายสุวรรณ  ผลเจริญ ครูปูชนียศรีจรรยาบรรณ ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 12 

2 นางรุไมด๊ะ รักดี ครูปูชนียศรีจรรยาบรรณ ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 12 
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ตารางที่  11  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ จากหน่วยงาน 
 

3 นายสุวรรณ  ผลเจริญ ผูส้อนและส่งเสริมกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรมใน
พระพทุธศาสนา “ยอดเยีย่ม” 
กิจกรรมพฒันาเยาวชนเน่ืองใน
สปัดาห์วนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา  

ผูว้า่ราชการจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

4 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี ผูส้อนและส่งเสริมกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรมใน
พระพทุธศาสนา “ยอดเยีย่ม” 
กิจกรรมพฒันาเยาวชนเน่ืองใน
สปัดาห์วนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา  

ผูว้า่ราชการจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

5 นางสาวสุกนัยา  ลทัธิพรหม ผูส้อนและส่งเสริมกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรมใน
พระพทุธศาสนา “ยอดเยีย่ม” 
กิจกรรมพฒันาเยาวชนเน่ืองใน
สปัดาห์วนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

6 นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร ผูส้อนและส่งเสริมกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรมใน
พระพทุธศาสนา “ยอดเยีย่ม” 
กิจกรรมพฒันาเยาวชนเน่ืองใน
สปัดาห์วนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา 
 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 



 
 
 
 

111 

ตารางที ่ 11 (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ 
 

รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ จากหน่วยงาน 
 

7 นางปิยนนัท ์ ยิง่ค  านึง ผูส้อนและส่งเสริมกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรมใน
พระพทุธศาสนา “ยอดเยีย่ม” 
กิจกรรมพฒันาเยาวชนเน่ืองใน
สปัดาห์วนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

8 นางสาวประณีต  เจริญวาศน์ ผูส้อนและส่งเสริมกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรมใน
พระพทุธศาสนา “ยอดเยีย่ม” 
กิจกรรมพฒันาเยาวชนเน่ืองใน
สปัดาห์วนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

9 นายสุวรรณ  ผลเจริญ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ  ยอดเยีย่ม 
ระดบัประเทศ ที่ไดรั้บโล่เกียรติยศ
พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
“โครงการพฒันาคุณธรรมโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ   

ส านกังานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

10 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ยอด
เยีย่ม ระดบัประเทศ ที่ไดรั้บโล่
เกียรติยศพระราชทาน จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี “โครงการ  

ส านกังานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตารางที่  11  (ต่อ)   
 

ที่ ช่ือ - สกลุ รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ จากหน่วยงาน 
 

  พฒันาคุณธรรมโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ”   

 

11 นายสุธี  คชาผล เป็นกรรมการการแข่งขนัทกัษะ
ทางวชิาการศูนยเ์ด็กพเิศษเรียน
รวมและเรียนร่วม 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

12 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี วทิยากรค่ายอบรมคุณธรรม
โครงการรวมพลคนท าดี  
ประจ าปี  2559   

วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร 

13 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี ไดเ้ป็นที่ปรึกษาโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ                
ช่วงชั้นที่  3   

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 12 

14 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ           
ช่วงชั้นที่  4   

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 12 

15 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี เป็นที่ปรึกษาการประกวด
มารยาทไทย ช่วงชั้นที่  3  

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 12 

16 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี เป็นที่ปรึกษาการประกวด
มารยาทไทย  ช่วงชั้นที่  4   

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 12 

17 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
ระดบัเหรียญทองแดง                    
รองชนะเลิศอนัดบัที่ 2    
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์
แปลองักฤษ  ระดบัชั้น  ม.1-ม.6 

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 12 
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ตารางที ่ 11  (ต่อ) 
 

  

ที่ ช่ือ - สกลุ รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ จากหน่วยงาน 
 

18 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี เป็นครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บ
รางวลัระดบัเหรียญทองแดง  
รองชนะเลิศอนัดบัที่ 1  
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์
สั้นระดบัชั้น ม.1-ม.3                      
งานมหกรรมวชิาการ
มธัยมศึกษา   

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 12 

19 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี เขา้ร่วมโครงการพฒันาเยาวชน
ชาวพทุธตน้แบบ มหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขต
ศรีธรรมโศกราช ร่วมกบัพทุธ
สมาคมนครศรีธรรมราช   

วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร 

20 นางสาวชุติมนัต ์ วฒิุมานพ ครูดีไม่มีอบายมุข   จงัหวดันครศรีธรรมราช 
22 นางสาวเพญ็ทิพย ์ สขัรัตน์ ครูดีไม่มีอบายมุข   จงัหวดันครศรีธรรมราช 
23 นางปิยนนัท ์ ยิง่ค  านึง ครูดีไม่มีอบายมุข   จงัหวดันครศรีธรรมราช 
24 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี ไดรั้บเกียรติบตัร  เป็นครูผู ้

ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรม
ทางพระพทุธศาสนา  “ดีเด่น”  
โครงการจดังานมาฆบูชาแห่ผา้
ขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร  

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

25 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี ครูผูดู้แลนกัเรียนเขา้ร่วม
ประกวด  “คนตน้แบบมารยาท
ไทย  ประจ าปี  2559” กิจกรรม
ส่งเสริมเลือกสรรเผยแผค่่านิยม
จิตส านึกที่ดีงาม  

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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ตารางที ่ 11  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ จากหน่วยงาน 
 

26 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี ผูส้อนและส่งเสริมกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรมใน
พระพทุธศาสนา “ยอดเยีย่ม” 
กิจกรรมพฒันาเยาวชนเน่ืองใน
สปัดาห์วนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

27 นางสาวสุกนัยา  ลทัธิพรหม ผูส้อนและส่งเสริมกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรมใน
พระพทุธศาสนา “ยอดเยีย่ม” 
กิจกรรมพฒันาเยาวชนเน่ืองใน
สปัดาห์วนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

 
 จากตารางที่  11 ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับรางวลั/เกียรติบตัรที่
ผูบ้ริหาร  ครู ไดรั้บจากการพฒันาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ปีการศึกษา  2559  พบว่า  รางวลั/
เกียรติบตัรที่ผูบ้ริหาร  ครู  ไดรั้บ   มีจ  านวน  10  คน  27  รายการ  
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ตารางที ่ 12  ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัโล่ รางวลั/เกียรติบตัรที่โรงเรียนไดรั้บ 
                          จากการพฒันาตามโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ  ปีการศึกษา  2559 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ จากหน่วยงาน 
 

1 โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ รางวลัเกียรติยศโล่พระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี  โครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติยอดเยีย่มระดบั  
ประเทศประจ าปีการศึกษา 
2559  “โครงงานสานสายใยรัก
พีสู่่นอ้ง” 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ                
การประกวดการปฏิบตัิ ศาสนพธีิกร  
ระดบัช่วงชั้นที่  3  
(มธัยมศึกษาปีที่ 1-3)   

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ                
การประกวดการปฏิบตัิ ศาสนพธีิกร  
ระดบัช่วงชั้นที่  3  
(มธัยมศึกษาปีที่ 1-3)   

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
 จากตารางที่  12 ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับรางวลั/เกียรติบตัรที่
โรงเรียนไดรั้บจากการพฒันาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ปีการศึกษา  2559  พบว่า  โล่  รางวลั/
เกียรติบตัรที่โรงเรียนไดรั้บ   มีจ  านวน  3  รายการ  
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ตารางที่  13  ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบับุคลากรโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  
                           ไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรอบรม/บรรยาย   เก่ียวกบัการพฒันาตามโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  
                               ปีการศึกษา   2559 

 
 
 
 
 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ วัน/เดือน/ปี/เร่ือง/สถานที ่
 

1 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี 6-8 สิงหาคม 2559 วทิยากรค่ายอบรมคุณธรรม
โครงการรวมพลคนท าดี  ประจ าปี  2559 ณ วดั                    
พระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

2 นางสาวสุกนัยา  ลทัธิพรหม 10 -12  สิงหาคม 2559 วทิยากรค่ายอบรมคุณธรรม
โครงการปฏิบติัธรรม เน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ  
 ประจ าปี  2559  ณ วดัประดู่พฒันาราม  
 อ  าเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี 10-12  สิงหาคม 2559 วทิยากรค่ายอบรมคุณธรรม
โครงการปฏิบติัธรรม เน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ  
 ประจ าปี  2559  ณ วดัประดู่พฒันาราม   
อ าเภอเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราช 

  
           จากตารางที่  13 บุคลากรโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรอบรม/
บรรยาย  เก่ียวกับการพฒันาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ปีการศึกษา  2559  พบว่า  ได้รับเชิญ
เป็นวทิยากรอบรม  มีจ  านวน  3  รายการ  
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ตารางที่  14  ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบันกัเรียนที่ไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร  
                      ที่ไดรั้บการพฒันาจากโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ  ไดรั้บการยกยอ่งชมเชยใน   
                      ปีการศึกษา  2559 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ ชนิด/ประเภทของรางวลั จากหน่วยงาน 
 

1 นางสาววริษา  วริิยฑูรย ์ เกียรติบตัรรางวลัชมเชยใน
โครงการคดัเลือกนกัเรียน 
นกัศึกษา  เพือ่รับรางวลั
พระราชทาน ปีการศึกษา  2559 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2 นายสิทธิชยั  ชูวงศ ์ ประกวด  “คนตน้แบบ
มารยาทไทย  ประจ าปี  
2559” กิจกรรมส่งเสริม
เลือกสรรเผยแผค่่านิยม
จิตส านึกที่ดีงาม 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3 นายสิทธิชยั  ชูวงศ ์
นางสาวจุฑามาศ บุญยอดยิง่ 
นางสาวณัฐริกา  อินทนุรักษ ์
นางสาวธญัญาลกัษณ์  ช่วยม่ิง 
นางสาวพรนภา  มาลาเลศ 
นางสาววริษา  วริิยะฑูรย ์
นางสาวสินีนารถ  ศิริ 
นางสาวสุนิสา  จตุพล 
นางสาวสุมณฑา  สมบุญ 
นางสาวอรทยั  คชมาศ 
นางสาวอุทยัวรรณ  คชมาศ 
นางสาวศิริพร ช่วยสงค ์
นางสาวสุมิตา  วชัรแผลง 
นางสาวอารีย ์ นุวรรณ 

รางวลัเกียรติยศโล่
พระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี  โครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ยอดเยีย่มระดบั  ประเทศ
ประจ าปีการศึกษา 2559  
“โครงงานสานสายใยรักพีสู่่
นอ้ง” 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
 
 
 

118 

ตารางที ่ 14  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ ชนิด/ประเภทของรางวลั จากหน่วยงาน 
 

4 นางสาวจุฑามาศ  บุญยอดยิง่ 
นางสาวสุนิสา  จตุพล 
นางสาวสินีนารถ  ศิริ 
นางสาวพรนภา  มาลาเลศ 
นายสิทธิชยั  ชูวงศ ์

ไดรั้บการคดัเลือกไปศึกษา  
ดูงานดา้นอาเซียนศึกษา
โรงเรียนพรหมมานุสรณ์  
จงัหวดัเพชรบุรี  และจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

ส านกังานศึกษาธิการ
ภาค  6 

5 เด็กชายธีรพฒัน์  สุคนธเขตณ์ 
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  กรดแกว้ 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
การประกวดมารยาทไทย 
ระดบัชั้น ม.1-ม.3 

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 12 

6 นายสิทธิชยั ชลรักษ ์
นางสาวกมลทิพย ์จิตค านึง 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
การประกวดมารยาทไทย 
ระดบัชั้น ม.4-ม.6 

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา
เขต12 

7 เด็กหญิงกญัญวรา  จนัส าเร็จ
เด็กหญิงจุฑารัตน์  นุ่มจนัทร์
เด็กหญิงพรพมิล  รัตนเพชร
เด็กหญิงศรอนงค ์ กรงทอง
เด็กหญิงโสมวรรณ  มณี 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดบัชั้น ม.1-ม.3 

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต12 

8 นางสาวภรณ์รทว ี ปลอดทอง 
นางสาวสุภสัสร  รัตนเพชร 
นางสาวสุภชัชา  รัตนเพชร 
นางสาวสุนิสา  สุขเจริญ 
นางสาวปรวรรณ   มาศเมฆ 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดบัชั้น ม.4-ม.6 

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต12 

9 เด็กหญิงบุณยาพร  หมวดชยัทอง ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญ
ทองแดง  การแข่งขนัการ
กล่าวสุนทรพจน์อาเซียน
ระดบัชั้น ม.1-ม.3 

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต12 
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ตารางที่  14  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ – สกลุ ชนิด/ประเภทของรางวลั จากหน่วยงาน 
 

10 นางสาวรัตนาวดี  นิยม ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญ
ทองแดง การแข่งขนัการ
กล่าวสุนทรพจน์อาเซียน
ระดบัชั้น ม.4-ม.6 

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต12 

11 นางสาวเกศรา  วฒันแผลง 
 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญ
ทองแดง การแข่งขนัการ
เขียนเรียงความอาเซียน
ระดบัชั้น ม.1-ม.3 

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต12 

12 เด็กชายอดศร  คมข า ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอนัดบั 2                 
การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี 
อาเซียนระดบัชั้น ม.1-ม.3 

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต12 

13 เด็กหญิงพลอย  พงษา 
เด็กชายจกัรรินทร์   จุย้ดิษฐ์ 
เด็กหญิงโสมวรรณ  มณี 
เด็กหญิงบุณยาพร  หมวดชยัทอง 
เด็กหญิงอฐัจิมา  มุณียง 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญ
ทองแดง  รองชนะเลิศอนัดบั
ที ่ 1  การประกวดภาพยนตส์ั้น 
ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 12 

14 เด็กชายอ านวยวทิย ์  ช่วยไชยศรี     
เด็กจกัรรินทร์  จุย้ดิษฐ ์            
เด็กหญิงพลอย  พงษา          
เด็กหญิงโสมวรรณ  มณี                 
เด็กหญิงอฐัจิมา  มุณียง           

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ                
การประกวดการปฏิบตัิ    
ศาสนพธีิกร  ระดบัช่วงชั้นที่  3 
(มธัยมศึกษาปีที่ 1- 3)   

วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร 

15 เด็กหญิงสุธาสินี  อนุศิลป์       
เด็กหญิงสุภารัตน์  บุญช่วย       
เด็กหญิงทิพธญัญา ยิง่ค  านึง 

ไดรั้บรางวลัชมเชย                
การประกวดการปฏิบตัิ 
ศาสนพธีิกร  ระดบัช่วงชั้นที่  3 

วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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ตารางที่  14  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ ชนิด/ประเภทของรางวลั จากหน่วยงาน 
 

 เด็กหญิงปรวรรณ  มาศเมฆ (มธัยมศึกษาปีที่ 1- 3)    
 เด็กหญิงวรารัตน์  ขนุสวสัด์ิ   

16 นางสาวธญัญาลกัษณ์  ช่วยม่ิง 
นางสาววริษา  วริิยะทูรย ์
นางสาวสินีนารถ  ศิริ 
นางสาวพรนภา  มาลาเลศ 
นางสาวจุฑามาศ  บุญยอดยิง่ 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ                
การประกวดการปฏิบตัิ 
ศาสนพธีิกร  
 ระดบัช่วงชั้นที่  4 
(มธัยมศึกษาปีที่ 4-6)   

วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

17 นางสาวอ าไพวรรณ จินดามณี 
นางสาวผกาวศรี  อาการส          
นางสาวภทัทิยา  โชติพนัธ ์                
นางสาวจิราภรณ์  เบญญากุล 
นางสาวยมลพร  ยชุยะทตัน์ 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ                
การประกวดการปฏิบตัิ 
ศาสนพธีิกร  
 ระดบัช่วงชั้นที่  4 
(มธัยมศึกษาปีที่ 4-6)   

วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

18 นางสาววราภรณ์  ศิริ 
เด็กหญิงปรวรรณ  มาศเมฆ 
นางสาวสุมณฑา  สมบุญ 
นางสาวมลิสา  กุลเสวก 
นางสาอุทยัวรรณ  คชมาศ 
นางสาวสุนิสา  จุติพล 
นางสาวอารีย ์ นุวรรณ 
นางสาวสินีนารถ  ศิรินางสาว 
นางสาวจิราภรณ์  บุคพล 
นางสาวเมทินี  คชพนัธ์ 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญ
ทองแดง  
รองชนะเลิศอนัดบัที่ 2  
การประกวดสวดมนตแ์ปล 
ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 12 

19 เด็กหญิงพลอย  พงษา 
เด็กชายจกัรรินทร์   จุย้ดิษฐ์ 
เด็กหญิงโสมวรรณ  มณี 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญ
ทองแดง รองชนะเลิศอนัดบั
ที่ 1 การประกวดภาพยนตส์ั้น  

ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 12 
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     ตารางที่  14  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ ชนิด/ประเภทของรางวลั จากหน่วยงาน 
 

 เด็กหญิงบุณยาพร   หมวดชยัทอง 
เด็กหญิงอฐัจิมา  มุณียง 

ระดบัชั้น ม.1 - ม.3  

   
 จากตารางที่  14  ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบันักเรียนที่ไดรั้บรางวลั/
เกียรติบตัร  ที่ไดรั้บการพฒันาจากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไดรั้บการยกยอ่งชมเชยในปีการศึกษา  
2559  พบวา่  รางวลั/เกียรติบตัรที่นกัเรียนที่ไดรั้บ   มีจ  านวน  79  คน  19 รายการ  
 
ตารางที่  15  ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัครูที่ไดรั้บการเรียนและสอบธรรมศึกษาผา่น  
                      ชั้นตรี  โท  เอก  จากโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ ปีการศึกษา  2559 

ที่ ช่ือ - สกลุ สอบผ่านธรรมศึกษา จากหน่วยงาน 
 

1 นางมณภา  ศรีวสุิทธ์ิ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

2 นางกษมาวดี  ก าลงัเก้ือ ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

3 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

4 นางปิยนนัท ์ ยิง่ค  านึง ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

5 นางสาวศศิธร  ทองหนกั ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

6 นางเพญ็ทิพย ์ สงัขรัตน์ ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

7 นางสาวเรวดี  รักนุย้ ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

8 นางสาวเสาวลกัษณ์  สุ่มประดิษฐ์ ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

9 นางสุดา  จนัทร์สุรางค ์ ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

จากตารางที่  15 ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัครูที่ไดรั้บการเรียนธรรมศึกษา
จากพระวิทยากรและสอบธรรมศึกษาผ่าน ชั้นตรี  โท  เอก  จากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน
พระพรหมพิทยานุสรณ์   ปีการศึกษา  2559  พบว่า  มีครูที่สอบผ่านธรรมชั้นตรี  จ  านวน  1  คน  
และสอบธรรมผา่นชั้นโท  จ  านวน  8  คน   
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ตารางที่  16  ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบันกัเรียนที่ไดรั้บการเรียนและสอบธรรม 
                           ศึกษาผา่น ชั้นตรี  โท  เอก  จากโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ ปีการศึกษา  2559 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ สอบผ่านธรรมศึกษา จากหน่วยงาน 
 

1 เด็กหญิงกนกเพชร  ชลสาคร ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

2 เด็กหญิงจิราภา  พทุธรัตน์ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

3 เด็กหญิงจิราวรรณ  กณัหะวงค ์ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

4 เด็กหญิงจุฑามาศ  ธงทวชัร์ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

5 เด็กหญิงชนรดี  อกัษรกูล ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

6 เด็กหญิงชลลดา สงัศรีแกว้ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

7 เด็กหญิงชลิตา  หนูห่อ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

8 เด็กหญิงณัฐณิชา  ก าลงัเก้ือ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

9 เด็กชายปกรณ์  ผลประดิษฐ ์ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

10 เด็กชายปรัชญา  กาญจนณรงค ์ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

11 เด็กหญิงปริชาด  เจนจริง ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

12 เด็กหญิงพรชนก  มาศเมฆ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

13 เด็กชายภพสรรค ์ ทองรักษ ์ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

14 เด็กหญิงภทัทราวดี  ศรีกฤษณ์ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

15 เด็กหญิงภาณุมาศ  ฤทธาธร ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

16 เด็กชายภูริทศัน์  ธญัญะกิจ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

17 เด็กหญิงมุกรินทร์  บุตรา ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

18 เด็กหญิงรสชนา  อบแสงทอง ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

19 เด็กชายรักษเ์ทพ  เทพรักษ ์ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

20 เด็กหญิงวนิตา  ภกัตรามุข ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

21 เด็กหญิงวนิศา  เกตุแกว้ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  
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ตารางที่  16  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ สอบผ่านธรรมศึกษา จากหน่วยงาน 
 

22 เด็กหญิงวนัเพญ็  เตม็รัตน์ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

23 เด็กหญิงวชิาดา  นวลมยั ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

24 เด็กหญิงวยิดา  ขนุสวสัด์ิ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

25 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ก ารัตน์ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

26 เด็กหญิงเพชรลดา  จนัทร์กุน ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

27 เด็กหญิงกมลมาศ  ก าลงัเก้ือ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

28 เด็กหญิงณัฐนนัท ์ บุญจกัร์ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

29 เด็กหญิงทิพยม์าดา  ยตุิธรรม ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

30 เด็กหญิงบุษราคมั  ชกัแสง ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

31 เด็กหญิงพลอยกมล  สงวนพร้อม ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

32 เด็กหญิงวารี  มิตรมาศ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

33 เด็กชายศกัด์ิขรินทร์  เนาวเ์วส ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

34 เด็กชายสญัชยั  บุญเลิศ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

35 เด็กหญิงสุนิษา  วชัรแผลง ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

36 เด็กหญิงอริยากรณ์  เอ่ียมบุญ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

37 เด็กหญิงอฐัจิมา  มุณียง ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

38 นายชยันิวฒัน์  ชาญณรงค ์ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

39 เด็กชายธงชยั  จกัรหวดั ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

40 เด็กหญิงสุภาพร  กณัหะวงค ์ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

41 เด็กชายสุวพชัร  พวงมณี ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

42 เด็กหญิงอมรรัตน์  อาการส ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  
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ตารางที่  16  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ สอบผ่านธรรมศึกษา จากหน่วยงาน 
 

43 นางสาวกนกพร  เจริญศกัด์ิ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

44 นายกิตตินนัท ์ ชูส่ง ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

45 นายณัฐวฒิุ  คุม้กุมาร ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

46 เด็กหญิงณัฐสุดา  โบกระณี ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

47 เด็กหญิงบณัฑิตา  วฒิุพงศ ์ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

48 นายปฏิพทัธ์  กรดแกว้ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

49 นายพชรดนยั  หกสี ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

50 นายพทิยา  นพกร ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

51 นางสาววนัวสิาข ์ ทองแกมแกว้ ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

52 นางสาวสุภสัสร  รัตนเพช็ร ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

53 นายเจษฎา  เกิดสมจิต ชั้นตรี คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

54 เด็กหญิงโสมวรรณ  มณี ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

55 เด็กหญิงสุนิสา  สุขเจริญ ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

56 เด็กหญิงสุพรรษา  จนัทร์หวาน ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

57 นางสาวกมลทิพย ์ จิตค านึง ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

58 นางสาวภรณ์ทวี  ปลอดทอง ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

59 นางสาวศิริกานต ์ พริกประสงค ์ ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

60 นางสาวศิวาภรณ์  คงเดช ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

61 นางสาวสุภชัชา  รัตนเพช็ร ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

62 นางสาวกิติยาภรณ์  อุบลจง ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

63 นางสาวจุฑามาศ  ชยัฤกษ ์ ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  
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ตารางที่  16  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ สอบผ่านธรรมศึกษา จากหน่วยงาน 
 

64 นางสาวชนิดา  ภูมิพงศ ์ ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

65 นางสาวณัฏฐธิดา  จุติมูสิก ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

66 นางสาวภทัรศยา  ก าลงัเก้ือ ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

67 นางสาวสุทิศา  ราชาแกลว้ ชั้นโท คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

68 เด็กหญิงภูษนิษา  ชยัวาที ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

69 เด็กหญิงวรรณวษิาณ์  เพช็รุพนัธ์ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

70 เด็กชายศุภชยั  โบกขระณี ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

71 เด็กหญิงสุภารัตน์  บุญช่วย ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

72 เด็กหญิงเกศรา  วฒันแผลง ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

73 นางสาวชฎาธาร  จนัทร์ชู ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

74 นายธนฤทธ์ิ  ชลรักษ ์ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

75 นางสาวผกาวศรี  อาการส ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

76 นางสาวภทัทิยา  โชติพนัธ์ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

77 นางสาวยมลพร  ยชุยะทตัน์ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

78 นายรวยชยั  แมน้พนัธ ์ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

79 นางสาวรัตนาวดี  นิยม ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

80 นางสาวศศิวภิา  พรหมอาวธุ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

81 นายสิทธิชยั  ชลรักษ ์ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

82 นางสาวสุชานาถ  รุ่งกลบั ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

83 นางสาวสุรางคณา  เอ่ียมอาจ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

84 นางสาวอฐัภิญญา  เอ่ียมบุญ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  
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ตารางที่  16  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ - สกลุ สอบผ่านธรรม
ศึกษา 

จากหน่วยงาน 
 

85 นางสาวอมัไพวรรณ  จินดามณี ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

86 นายนรวฒัน์  จนัทร์เพง็ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

87 นางสาวปาริชาติ  บุตรด า ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

88 นางสาวพรรณธิภา  ชวดชุม ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

89 นางสาววราภรณ์  ศิริ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

90 นางสาวสุคณฑา  จินโรจน์ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

91 นางสาวอมัราวดี  สุวรรณมณี ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

92 นางสาวอุบลวรรณ  ปลอดขาว ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

93 นางสาวสุมณฑา  สมบุญ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

94 นางสาวอรทยั  คชมาศ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

95 นายเจษฏากร  ก าลงัเก้ือ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

96 นางสาววชุิพร  สมภกัดี ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

97 นางสาวภูษนิษา  ชยัวาที ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

98 นางสาวอาทิตยา  สุวรรณพิชยั ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

99 นางสาวอลิษา  พาหละ ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

100 นางสาวเสาวลกัษณ์  บุญเติม ชั้นเอก คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช  

 
จากตารางที่  16  ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบันักเรียนที่ได้รับการเรียน               

ธรรมศึกษาจากพระวิทยากรและสอบธรรมศึกษาผ่าน ชั้นตรี  โท  เอก จากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ปีการศึกษา  2559  พบว่า  มีนักเรียนที่สอบผ่านธรรมชั้นตรี  
จ  านวน  53  คน  สอบธรรมผา่นชั้นโท  จ  านวน  14  คน  และสอบธรรมผา่นชั้นเอก  จ านวน 33 คน   

 
 



บทที่  5 
สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การประเมินโครงการคร้ังน้ี  มีว ัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ผูร้ายงาน

ไดก้ล่าวถึง  วตัถุประสงค ์ ประชากร  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สรุปผล  อภิปรายผล  

และขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ 
เพือ่ประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ   โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์   จงัหวดันครศรีธรรมราช               

ปีการศึกษา   2559  ประยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์  (CIPP  Model)  ในประเด็นต่อไปน้ี 
              1.1 เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านบริบท  (Context)  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559    และ
แผนกลยทุธข์องโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์             
              1.2  เพื่อประเมินความพร้อมด้านปัจจยัน าเขา้  (Input)  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559     
              1.3  เพื่อประเมินการปฎิบัติ/การด าเนินงานด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปี
การศึกษา  2559     

1.4  เพื่อประเมินผลผลิต  (Product)  ผลที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559   

         1.4.1  ประเมินความส าเร็จของผูเ้รียน  ดา้น  กาย  ศีล  จิต  และปัญญา       

         1.4.2  ประเมินความส าเร็จต่อ บา้น  วดั  โรงเรียน   

         1.4.3  ประเมินความส าเร็จของผูบ้ริหาร  ครู  นกั เรียน      

 

  ประชากร 
              ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียน
พระพรหมพทิยานุสรณ์  ที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  จ  านวน  460  คน ไดม้าจากวิธีการเลือก
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แบบเจาะจง  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร  จ านวน 1 คน  ครู  จ  านวน  31  คน  นักเรียน  จ  านวน  214 คน  
ผูป้กครอง  จ านวน  214  คน 

    รูปแบบการประเมิน การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559   ในคร้ังน้ี ได้ด าเนินการประเมินโดย

ประยกุตใ์ชรู้ปแบบ CIPP  Model 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  คร้ังน้ี  ใชเ้คร่ืองมือ  จ  านวน  5  ฉบบั 

ฉบบัที่  1  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์   
อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นบริบท  ส าหรับผูบ้ริหาร และครู  
จ านวน  12  ขอ้ 

ฉบบัที่  2  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์   
อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นปัจจยัน าเขา้  ส าหรับผูบ้ริหาร และครู  
จ  านวน  20  ขอ้ 

ฉบบัที่  3  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์    
อ  าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นกระบวนการ  ส าหรับผูบ้ริหาร และครู  
จ  านวน  30  ขอ้ 

ฉบบัที่  4  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์    
อ  าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นผลผลิต  ส าหรับผูบ้ริหาร  ครู  นักเรียน  
และผูป้กครอง   จ  านวน  45  ขอ้ 

สรุปผล 
 การประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  คร้ังน้ี  สรุปผลได ้ ดงัน้ี 

1.  ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงค ์ 
เป้าหมายของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  และแผนกลยทุธ์ของ
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ในภาพรวมพบว่า  มีความสอดคล้องอยูใ่นระดับมากที่สุด ( = 4.73, 
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S.D.= 0.44)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ขอ้ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย  5  ล าดบั  ล าดบัแรก  วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมนักเรียนไดร่้วมกนัพฒันาตนเอง
ทางดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวนั ตามแนวทางวิถีพุทธ ( = 4.96, S.D.= 
0.17) วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีชีวิตที่สัมพนัธ์ดว้ยดีกบับุคคล  ครอบครัว  โรงเรียน
ชุมชน  สังคม  และส่ิงแวดลอ้ม ( = 4.87, S.D.= 0.41) วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมให้นักเรียน
พฒันาทาง  ร่างกาย  และจิตใจ อนัส่งผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั ( = 4.84, S.D.= 0.36)  เป้าหมายของ
โครงการ ให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักไตรสิกขา  และมีหลักการในการด าเนินชีวิต                          
อยา่งเหมาะสม  และเป็นการปฏิบตัิไดจ้ริง ( = 4.81, S.D.= 0.39) วตัถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมให้
บุคลากร และนักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งพุทธศาสนามากขึ้น ( = 4.78, S.D.= 0.41)  ตามล าดับ  
ส่วนรายขอ้ มีความสอดคลอ้งค่าเฉล่ียต ่าสุด  คือ  วตัถุประสงคข์องโครงการ ส่งเสริมให้เด็กน าหลกัธรรม
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ ( = 4.53, S.D.= 0.50)  อยูใ่นระดบัมากที่สุด      

2.  ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ในภาพรวมพบวา่  มีความพร้อมอยูใ่น
ระดบัมากที่สุด ( = 4.69, S.D.= 0.45)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ความพร้อมดา้นโครงสร้าง
บริหารและหลกัสูตรสถานศึกษา  มีการก าหนดวสิยัทศัน์  ปรัชญา   เป้าหมาย  พนัธกิจ  แผนกลยทุธ ์ 
ในการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยเน้นการปฏิบตัิที่เห็นผลได้จริง  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด  
( = 4.90, S.D.= 0.29) ความพร้อมดา้นบุคลากร  ผูรั้บผิดชอบโครงการ/กิจกรรมมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากที่สุด  ( = 4.81, S.D.= 0.39) ความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
อาคารสถานที่จดัสภาพโรงเรียนใหส้ะอาด  ปลอดภยั  สงบร่มร่ืน ใกลชิ้ดธรรมชาติ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด  ( = 5.00, S.D.= 0.00) ความพร้อมดา้นงบประมาณ  งบประมาณการด าเนินกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
เพียงพอและเหมาะสม  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด  ( = 4.75, S.D.= 0.43) ส่วนรายขอ้   มีค่าเฉล่ียต ่าสุด   
คือ ครูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัไตรสิกขา  และบริเวณโรงเรียนปราศจากส่ิงเสพติด  
อบายมุข  ส่ิงมอมเมาทุกชนิด  ( = 4.50, S.D.=0.50) อยูใ่นระดบัมากที่สุด      
 3. ผลการประเมินดา้นกระบวนการ  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ในภาพรวมพบว่า  มีการปฏิบตัิ/การ

ด าเนินการอยูใ่นระดบัมากที่สุด  ( = 4.75, S.D.= 0.43)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  มีค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  5 ล าดบั  ล าดับแรก โครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ  มีการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานที่ชดัเจน ( = 5.00, S.D.= 0.00)  มีการ

ก าหนดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่บริหารโครงการที่สอดคล้องกับคุณวุฒิ และทักษะความรู้

ความสามารถ มีค่าเฉล่ีย ( = 5.00, S.D.= 0.00) มีการประเมินผลและสรุปรายงานผลกิจกรรมของโครงการ 
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( = 5.00, S.D.= 0.00) จดัการเรียน/สอบธรรมศึกษา  ประจ าทุกปี มีค่าเฉล่ีย ( =4.97, S.D.= 0.18)  มี

การนิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพุทธศาสนามาสอนนักเรียนอย่างสม ่าเสมอ  

( =4.95, S.D.= 0.18) ตามล าดบั  ส่วนรายขอ้  มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  คือ  มีส่งเสริมความสัมพนัธ์แบบ

กัลยาณมิตร  อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพ  ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน  ยิ้มแยม้  มีเมตตาต่อกัน ทั้งครู/

นกัเรียน  ครู/ครู  นกัเรียน/นกัเรียน ครู/ ผูป้กครอง มีค่าเฉล่ีย  ( =4.50, S.D.= 0.81)   

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2559  ในภาพรวมพบว่า  มีความส าเร็จอยูใ่น
ระดบัมากที่สุด ( = 4.79, S.D.=0.58)   เม่ือพจิารณาทั้ง 4  ดา้น พบวา่  ดา้นร่างกาย  ไดแ้ก่  นักเรียน
แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  เหมาะสมกบัโอกาส/กิจกรรม  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( = 4.95, S.D.= 
0.26)  รองลงมาไดแ้ก่  นักเรียนมีสัมมาคารวะ กิริยามารยาทแสดงออกไดเ้หมาะสมกับกาลเทศะ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.86, S.D.= 0.35)  ด้านศีล  ได้แก่  นักเรียนปฏิบตัิตนตาม
หลกัธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( = 4.94, S.D.= 0.24) รองลงมาไดแ้ก่  
นกัเรียนมีพฤติกรรมการให ้ และการเสียสละ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( = 4.92, S.D.= 0.29)  
ด้านจิตใจ  ได้แก่  นักเรียนช่วยเหลือครูทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด                    
( = 4.98, S.D.= 0.15)  รองลงมาไดแ้ก่  นักเรียนมีสัมมาคารวะ กิริยามารยาทแสดงออกไดเ้หมาะสม
กบักาลเทศะ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( = 4.86, S.D.= 0.35)  ดา้นสติปัญญา  ไดแ้ก่  นักเรียน
สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา  และฝึกฝนส่ิงที่เรียนรู้จนไดรั้บรางวลัต่าง ๆ  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด  ( = 4.99, S.D.= 0.10)  รองลงมาไดแ้ก่  นักเรียนประพฤติตนไปในทางที่ดี
เป็นแบบอย่างของการกระท าความดี  พฒันาตนเองและด าเนินชีวิตที่ดีงาม  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด                 
( = 4.92, S.D.= 0.27)  ตามล าดบั  ส่วนรายขอ้  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่  นักเรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และในปริมาณที่พอเหมาะ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
( = 4.47, S.D.=0.52)  นักเรียนรู้จกัรักษาสุขภาพให้ถูกสุขลักษณะ ป้องกันตนเองจากสารเสพติดต่าง ๆ                    
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.38, S.D.= 0.58)  ตามล าดบั   
             5. ผลการประเมินดา้นผลกระทบ  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ในภาพรวมพบว่า  มีความค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมากที่สุด ( = 4.67 , S.D.= 0.47)  เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า  ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด 

ไดแ้ก่  โรงเรียน  ครู  นกัเรียน  ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย  และรับรางวลัจากการร่วมกิจกรรมทางดา้น

พระพุทธศาสนา  มีจ  านวนเพิ่มขึ้น ( = 5.00, S.D.= 0.00)  รองลงมา  ไดแ้ก่  โรงเรียนได้รับความ
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ไวว้างใจ  เช่ือมัน่  ศรัทธา  และไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  (บา้น  วดั  ราชการ) มีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัมากที่สุด ( = 4.71, S.D.= 0.45)  ตามล าดบั 

  ผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดของผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  เก่ียวกบัรางวลั/เกียรติบตัร
ที่ผูบ้ริหาร  ครู นักเรียน  ได้รับจากการพฒันาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ปีการศึกษา  2559  
พบว่า  รางวลั/เกียรติบตัรที่ผูบ้ริหาร ครู  ไดรั้บ   มีจ  านวน  10  คน  27  รายการ โรงเรียนไดรั้บ มี
จ  านวน  3  รายการ  ไดรั้บเชิญเป็นวทิยากรอบรม  มีจ  านวน  3  รายการ รางวลั/เกียรติบตัรที่นักเรียน
ที่ไดรั้บ   มีจ  านวน  79  คน  20  รายการ 

อภปิรายผล 
               การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อ าเภอพระพรหม   

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ผูป้ระเมินไดน้ ามาอภิปรายไว ้ ดงัน้ี 

 1.การประเมินด้านบริบท  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  เก่ียวกับความสอดคล้องระหว่าง
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการโรงเรียนวธีิพทุธ  กบัแผนกลยทุธข์องโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบัมากที่สุด  เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการ  พบว่า  รายการที่ผลการ
ประเมินมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมนักเรียนได้ร่วมกันพฒันาตนเอง
ทางดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และน าความรู้มาใชใ้นชีวติประจ าวนั  ตามแนวทางวิถีพุทธ  ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัมากที่สุด  รองลงมาคือ  วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีชีวติที่สมัพนัธด์ว้ยดีกบั
บุคคล  ครอบครัว  โรงเรียนชุมชน  สังคม  และส่ิงแวดลอ้ม   ส่วนรายขอ้  มีความสอดคลอ้งค่าเฉล่ียต ่าสุด  
คือ  วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมให้เด็กน าหลกัธรรมไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ อยูใ่นระดบัมากที่สุด  
ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท  าให้การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ในดา้นบริบท  อยูใ่นระดบัมากที่สุด แสดงว่าจุดประสงค์
และเป้าหมายของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ มีความสอดคลอ้งกับ
แผนกลยทุธข์องโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  ขอ้ 1. จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน  โดย
น าหลักไตรสิกขา  และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอ้ 2. ปลูกฝังด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  เอกลกัษณ์และค่านิยมความเป็นไทย  ขอ้ 5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แผนกลยทุธ์โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
(2555  :  6)  ไดส้รุปไวว้า่  “การก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการอาจจะมีความยากง่ายแตกต่างกนั
ไปตามประเภทของโครงการ  ส าหรับการก าหนดวตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการอาจจะมีมากกว่า
หน่ึงวตัถุประสงคก์็ได ้ แต่อยา่งไรก็ตาม  การก าหนดวตัถุประสงค ์ ไม่ว่าจะเป็นระดบัชาติ  ระดบั
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กระทรวง  ระดบักรมหรือระดบัการปฏิบตัิ  ควรจะก าหนดหลงัจาก  ที่ไดด้ าเนินการวิเคราะห์แลว้
ก าหนดวตัถุประสงค์ให้สอดคล้องกบัความมุ่งหมายของนโยบายหลกั”  สอดคลอ้งกบัจุไรรัตน์  ศรีสุข  
(2558)  ที่ไดป้ระเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ   ผลการประเมินการดา้นบริบท 
โดยภาพรวมระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด  เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า โครงการ             
โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ ในการก าหนดเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจน
สามารถน าไปปฏิบตัิได้ และการก าหนดเป้าหมายของโครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและ
ผูป้กครองอยา่งแทจ้ริง  มีค่าเฉล่ียสูงสุด   สอดคลอ้งกบัอรไพลิน  รังสรรคลิ์ขิต (2557) ผลการประเมิน
ด้านบริบท  พบว่า  องค์ประกอบด้านบริบทในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน               
สระยายโสมวิทยา อยู่ในระดับมาก  ล าดับที่ขององค์ประกอบที่ มีค่าเฉล่ียมากที่ สุด ได้แก่  
วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกับนโยบายของโรงเรียนและจุดหมายของหลกัสูตร ทั้งน้ี
สอดคลอ้งกับโกสินทร์  บุญมาก  (2556)  ที่ศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน            
พงัทุยพฒันศึกษา  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  25  ปีการศึกษา 2555  ผลการวิจยั 
พบวา่ การประเมินโครงการดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการโดยภาพรวมตามความคิดเห็นของ
คณะครู  มีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด  ขอ้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด  คือ โครงการมีความ
สอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน   และสอดคลอ้งกบัจิรัฐพงศ ์ สุมนะ (2555) ที่ศึกษา
การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา  จงัหวดัแพร่  ผลการประเมินดา้นบริบท
ของโครงการในภาพรวม  พบว่า  วตัถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของส านักงานเขตพื้นการศึกษาพื้นที่                  
การมัธยมศึกษาเขต  37  นโยบายของโรงเรียนลองวิทยา  วิสัยทัศน์  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  
เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ ความจ าเป็นและความตอ้งการของโรงเรียน  อยูใ่นระดบัมาก  
 2.  การประเมินด้านปัจจยัน าเข้า  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์             

อ  าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  เก่ียวกับความพร้อมและความพอเพียงใน

การด าเนินงาน  4  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นโครงสร้างบริหารงานและหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นบุคลากร  

ดา้นวสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่  ดา้นงบประมาณ  ผลการประเมิน  พบวา่  ในภาพรวมมีความพร้อม

และความพอเพียงอยูใ่นระดับมากที่สุดทุกปัจจยั   และทุกด้าน  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความพร้อม           

ดา้นโครงสร้างบริหารงานและหลกัสูตรสถานศึกษา  มีการก าหนดวิสัยทศัน์  ปรัชญา   เป้าหมาย  พนัธกิจ  

แผนกลยุทธ์  ในการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยเน้นการปฏิบตัิที่เห็นผลได้จริง  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมากที่สุด  ความพร้อมดา้นบุคลากร  ผูรั้บผิดชอบโครงการ/กิจกรรมมีความรู้ความสามารถเหมาะสม  มี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด   ความพร้อมและความพอเพียงดา้นวสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่จดัสภาพ
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โรงเรียนใหส้ะอาด  ปลอดภยั  สงบร่มร่ืน ใกลชิ้ดธรรมชาติ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด  ความพร้อมและ

ความพอเพียงด้านงบประมาณ  งบประมาณการด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพียงพอและเหมาะสม  มี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด  ส่วนรายขอ้  มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  คือ ครูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการพฒันาผูเ้รียนตาม

หลกัไตรสิกขา  และบริเวณโรงเรียนปราศจากส่ิงเสพติด  อบายมุข  ส่ิงมอมเมาทุกชนิด  อยูใ่นระดบัมากที่สุด     ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของโกสินทร์  บุญมาก  (2556)  ที่ศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของ

โรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  25 ปีการศึกษา  2555 ดา้น

ปัจจยัน าเขา้ของโครงการโดยภาพรวมตามความคิดเห็นของคณะครู  มีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด  

ดา้นที่มีความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  ดา้นบุคลากร รองลงมา  คือ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ส่วนขอ้ที่มีความ

เหมาะสมน้อยที่สุด  คือ  ดา้นบริหารจดัการ  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรางครั์ตน์  ตรีเหรา  

(2552)  ที่ศึกษาการประเมินโครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  ของนกัเรียนตามแนวทางโรงเรียน

วิถีพุทธ โรงเรียนบา้นกุดฝ่ังแดง  ผลการวิจยั  พบว่า  การประเมินโครงการพฒันาคุณธรรม  

จริยธรรมของนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนบา้นกุดฝ่ังแดงดา้นปัจจยั  อยูใ่น

ระดบัมากที่สุด  ซ่ึงเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบว่า ดา้นความพร้อมดา้นโครงสร้างบริหารงานและ

หลกัสูตรสถานศึกษา  มีการก าหนดวิสัยทศัน์  ปรัชญา   เป้าหมาย   พนัธกิจ  แผนกลยทุธ์  ในการ

พฒันาโรงเรียนวถีิพทุธ  โดยเนน้การปฏิบตัิที่เห็นผลไดจ้ริง  ดงัที่กระทรวงศึกษาธิการ  (2548 : 30)  

กล่าวว่า การก าหนดเป้าหมาย  จุดเน้น  หรือวิสัยทศัน์และแผนงาน  ที่ชัดเจนทั้งระยะยาวใน

ธรรมนูญสถานศึกษาและแผนปฏิบติัการรายปีก็ตามที่ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นพอ้งกันจะเป็นหลกัประกัน

ความชัดเจนในการด าเนินการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างดี  อันเป็นส่วนส าคัญของการ

เตรียมการที่ดี  ดา้นความพร้อมความพอเพยีงดา้นบุคลากร ผูรั้บผิดชอบโครงการ/กิจกรรมมีความรู้

ความสามารถเหมาะสม  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดับมากที่สุด  ทั้งน้ีเป็นเพราะโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  ไดก้  าหนดเก่ียวกบัการเตรียมตวับุคลากรไวว้่าตอ้งมีความรู้ความ

เขา้ใจแนวทางการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ  (2548 : 30)  

กล่าววา่  การเตรียมตวับุคลากรให้มีความตระหนักในคุณประโยชน์จะเกิดขึ้นให้เกิดศรัทธา  และฉันทะ

ในการร่วมกันพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ  ดว้ยปัญญา  เขา้ใจทิศทาง  ก่อนเร่ิมโครงการจึงส่งผลบุคลากรมีความ

พร้อมและความพอเพยีงต่อการด าเนินโครงการ  ความพร้อมและความพอเพียงดา้นวสัดุอุปกรณ์ อาคาร

สถานที่   จัดสภาพโรงเรียนให้สะอาด  ปลอดภัย   สงบร่ม ร่ืน   ใกล้ชิดธรรมชาติ  ดังที่

กระทรวงศึกษาธิการ  (2548 : 16)  กล่าวว่า  การจดัสถานศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธอยา่งชดัเจนว่า  
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ควรมีการจดัการสถานที่สภาพแวดล้อม  ห้องเรียน  แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมผูเ้รียนได้พฒันาศีล  

สมาธิ  ปัญญา  ท าให้โรงเรียนสามารถจัดสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่ได้อย่างเหมาะสมกับ

โครงการ  ส่วนความพร้อมและความพอเพียงดา้นงบประมาณ  งบประมาณการด าเนินกิจกรรมเสริม

หลกัสูตรเพยีงพอและเหมาะสม  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด  เน่ืองจากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   ได้

ก าหนดแนวทางการจดักิจกรรมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไวทุ้กกิจกรรม  ดงัที่กระทรวงศึกษาธิการ  

(2548 : 42)  กล่าววา่  การจดักิจกรรมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไว ้ 4  ลกัษณะ  คือ  กิจกรรมเสริมเน้ือหา

สาระตามหลักสูตร  กิจกรรมประจ าวนั/ประจ าสัปดาห์  กิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา  และ

กิจกรรมพเิศษอ่ืน ๆ     

 3. การประเมินกระบวนการ ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์             
อ  าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  เก่ียวกบัการประเมินกระบวนการ  ใน 
การด าเนินงาน  5  ดา้น  ไดแ้ก่  การวางแผนการด าเนินงาน  การด าเนินการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา 
นิเทศ  ติดตาม ก ากบั การด าเนินงาน  การปรับปรุงและพฒันา  การประเมินผลและการเผยแพร่การด าเนินงาน 

ผลการประเมินพบว่า  ในภาพรวม  อยู่ในระดบัมากที่สุด  ทุกด้าน ทั้งน้ีเพราะโครงการ
โรงเรียนวถีิพทุธ  มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่ชดัเจน  และเป็นระบบ  ดงัที่กระทรวงศึกษาธิการ  
(2548 : 27 -28)  กล่าวถึง  องคป์ระกอบและล าดบัขั้นตอนที่เป็นระบบ  ซ่ึงประกอบดว้ย  ขั้นเตรียมการ  
ที่จะใหก้ารจดัโรงเรียนวถีิพทุธ  ด าเนินไปโดยสะดวกดว้ยหลกัศรัทธาและฉันทะ ขั้นด าเนินการจดั
สภาพแวดลอ้มและองคป์ระกอบปัจจยัเป็นกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือสู่การพฒันาผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัปัญญาวฒิุธรรม  ขั้นด าเนินการพฒันาพฒันาผูเ้รียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขา  
ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่เป็นหวัใจของการด าเนินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  ซ่ึงตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  
ขั้นดูแลสนับสนุนใกล้ชิด  ที่จะช่วยให้การด าเนินทุกส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย                
ความเป็นกัลยาณมิตร  ขั้นปรับปรุงพฒันาต่อเน่ือง  ที่ใช้หลักอิทธิบาท  4  ขั้นประเมินและเผยแพร่                               
ผลการด าเนินการ  มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่ชดัเจน  และเป็นระบบ   ท าให้การประเมิน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  
ปีการศึกษา  2559  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมากที่สุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอรไพลิน  รังสรรคลิ์ขิต  (2557) 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนสระยายโสมวิทยา  ที่ผลการประเมินดา้น
กระบวนการ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที่สุด  สอดคลอ้งกบัจุไรรัตน์  ศรีสุข  (2558)  ไดท้  าการศึกษา
เร่ือง  การรายงานการประเมินโครงการวิถีพุทธ  โรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  ผลการประเมินดา้นกระบวนการ  พบว่า โดยภาพรวมระดบัความสอดคลอ้ง  อยูใ่นระดบั
มากที่สุด   เม่ือพจิารณารายขอ้  พบวา่ การด าเนินการโรงเรียนวถีิพทุธ โรงเรียนชุมชนวดันาเหนือ โรงเรียนมีการ
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นิเทศติดตามกิจกรรมที่ระบุไวใ้นแผนงานโครงการอย่างต่อเน่ือง  และสอดคล้องกับเหมือนฝัน  
จนัทร์ประสิทธ์ิ  (2559)   ที่ศึกษา การประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพุทธ  โรงเรียนวดัลาดสนุ่น  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  ผลการประเมินดา้นกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมระดบั
ความสอดคลอ้งอยูใ่น ระดบัมากที่สุด 
 4. การประเมินผลผลิต ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  เก่ียวกบัการด าเนินงาน  4  ด้าน  

ไดแ้ก่  ดา้นร่างกาย  ดา้นศีล  ดา้นจิตใจ  ดา้นสติปัญญา  ผลการประเมินพบว่า อยูใ่นระดบัมากที่สุด  

ทั้งน้ีเพราะโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ไดพ้ฒันาผูเ้รียนด้านร่างกาย  ศีล  จิตใจ  สติปัญญา  มีการ

ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่ชดัเจน  และเป็นระบบ  ดงัที่กระทรวงศึกษาธิการ  (2548  :  31)  กล่าวถึง  

ก าหนดเฉพาะผลที่เกิดกบัผูเ้รียน  ก าหนดโดยวเิคราะห์จากหลกัภาวนา  4  คือ  มีองคป์ระกอบดา้น

กาย  ศีล  จิต  และปัญญา  ซ่ึงเป็นผลที่ผูเ้รียนควรไดรั้บจากการพฒันาตามระบบไตรสิกขา  การ

ก าหนดปัจจยัดา้นน้ี  เพือ่ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีเป้าหมาย  การพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อพฒันา

ผูเ้ รียนอย่างชัดเจน  และครอบคลุมที่ต้องการให้เกิด  คือ  “ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นผู ้มี

คุณลกัษณะ  กิน  อยู ่ ดู  ฟัง  เป็น  (ครอบคลุมภาวนา  4)  ด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณค่าและมีความสุข     

ส่งผลให้นักเรียนมีการพฒันาในด้านต่างๆ  อยู่ในระดับมากที่สุด  ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจยัของ  

เหมือนฝัน  จนัทร์ประสิทธ์ิ  (2559)  การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวดัลาดสนุ่น  ด้าน

ผลผลิตพบว่า  อยูใ่นระดบัมากที่สุด  มีความสอดคลอ้งกบัอรไพลิน  รังสรรคลิ์ขิต  (2557)  ได้

ท  าการศึกษาเร่ือง  รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  ปี

การศึกษา  2557  พบวา่  อยูใ่นระดบัมากที่สุด  และมีความสอดคลอ้งกบัโพยม  จนัทร์น้อย  (2556)  

ที่พบว่า ความพึงพอใจต่อการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมด้วยกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธของ

โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี)  นนทบุรี  ดา้นผลผลิต  อยูใ่นระดบัมากที่สุด 

 5. การประเมินผลกระทบ  ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

อ าเภอพระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ในภาพรวมพบว่า  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดับมากที่สุด  ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด  ได้แก่  โรงเรียน  ครู  นักเรียน  ได้รับการยกย่อง

ชมเชย  และรับรางวลัจากการร่วมกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา  มีจ  านวนเพิ่มขึ้น  ท  าให้

โรงเรียนไดรั้บความไวว้างใจในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ  จากผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน  

เช่น  บา้น  ชุมชน  วดั  และหน่วยงานอ่ืน ๆ  และนอกจากน้ี นักเรียนในโรงเรียนยงัมีความศรัทธา 

ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งต่อพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นด้วย  ซ่ึงสาเหตุดังกล่าวอาจท าให้การประเมินผลกระทบ              

http://news.sanook.com/social/bulletin/
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การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด  ผลจากการประเมินโครงการดังกล่าว                        

จึงเห็นสมควรด าเนินการต่อและพฒันาอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  และสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้น

การประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธพระราชทานได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวจิยัของจิรัฐพงศ ์ สุมนะ  

(2555) ที่ศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนลองวิทยา  จังหวดัแพร่  ด้านผลกระทบ                  

พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก   

  

ข้อเสนอแนะ 
1. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (Context  Evaluation)  ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด  คือ วตัถุประสงคข์อง

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธส่งเสริมให้เด็กน าหลกัธรรมไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้  ดงันั้น โรงเรียน
ควรมีการสนบัสนุนใหน้กัเรียนสามารถน าหลกัธรรมไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ โดยการจดักิจกรรม
หรือมีการวดัและประเมินผลการปฏิบตัิตนในชีวติประจ าวนัของนกัเรียนอยา่งเป็นรูปธรรมยิง่ขึ้น 

2. ปัจจยัน าเขา้  (Input )  ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุด  มีจ  านวน  2  ขอ้  คือ  ขอ้ที่  7  ครูมีความรู้
ความเขา้ใจหลกัการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัไตรสิกขา  โรงเรียนควรมีการสนบัสนุนใหคุ้ณครูทุกท่าน
เข้ารับการอบรม  เร่ืองการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา  หรือการบูรณาการหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนาอยา่งเป็นระบบและชดัเจน  และขอ้ที่  15 บริเวณโรงเรียนปราศจากส่ิงเสพติด  อบายมุข  
ส่ิงมอมเมาทุก  ดงันั้น โรงเรียนตอ้งด าเนินนโยบายใหค้รู  มีวถีิชีวติที่สอดคลอ้งกบัหลกัธรรม ลด  ละ 
เลิก  อบายมุข  ไม่ด่ืมสุรา  สูบบุหร่ี  และเล่นการพนัน  เป็นขอ้บกพร่องดา้นหน่ึงเม่ือดูจากผลการประเมิน  และ
ขอ้เท็จจริง  ควรน าข้อมูลมาวิเคราะห์  และแก้ปัญหาโดยการไม่เสพบุหร่ี และส่ิงที่เป็นอบายมุขทุกชนิด           
ให้ผูเ้รียนเห็น  หรือผูป้กครอง  ชุมชน  ควรเป็นแบบอยา่งที่ดี  และควรขอความร่วมมือกบัร้านคา้
บริเวณโรงเรียนไม่จ าหน่ายบุหร่ีกบัใหน้กัเรียน   
 3. กระบวนการ  (Process )  ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด  คือ  ขอ้ที่  11 ส่งเสริมความสัมพนัธ์
แบบกัลยาณมิตร  อ่อนน้อมถ่อมตน  เคารพ  ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน  ยิ้มแยม้  มีเมตตาต่อกัน ทั้งครู/
นักเรียน  ครู/ครู  นักเรียน/นักเรียน ครู/ ผูป้กครอง  โรงเรียนควรสนับสนุน  และส่งเสริมให้ครู  
นักเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกนับ่อย ๆ  ให้มากขึ้นเพื่อสร้างความคุน้เคยและ
ความเป็นกลัยาณมิตรอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง   

4. ผลผลิต  (Output )  ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด  มีจ  านวน  2  ขอ้  คือ  ขอ้ที่  1  นักเรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และในปริมาณที่พอเหมาะ  โรงเรียนควร
งดขายน ้ าอัดลม  หรือขนมกรุบกรอบ  ควรเลือกขายอาหารที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนขอ้ที่  8  
นกัเรียนรู้จกัรักษาสุขภาพใหถู้กสุขลกัษณะ  ป้องกนัตนเองจากสารเสพติดต่าง ๆ   โรงเรียนควรนโยบายให้
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ครูที่ปรึกษา  ตรวจเช็คสุขภาพนกัเรียน  ในดา้นต่าง ๆ   เช่น  ดา้นสุขภาพฟัน  ความสะอาดของร่างกายและ
เคร่ืองแต่งของนกัเรียน  และตรวจคน้กระเป๋าวา่ไดน้ าสารเสพติดมาโรงเรียนหรือไม่  และให้ความรู้
และวธีิป้องกนัตนเองจากสารเสพติดต่าง  ๆ  

 

ข้อเสนอแนะในการประเมนิคร้ังต่อไป   
1. ควรใหมี้การประเมินโครงการทุกปีและต่อเน่ือง 

2.  ควรศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  โดยใช้

เทคนิคการวจิยัอ่ืน ๆ  เช่น การวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative research) เป็นตน้ 

3. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน  และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  องคก์รเอกชน ใน
การส่งเสริมการจดักิจกรรมโรงเรียนวถีิพทุธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
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ภาคผนวก  ก 
                               

- รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 139 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1. ดร.กิตติกร  คมัภีรปรีชา ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญพเิศษ   
 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต  1 
2. ดร.ฐิติรัตน์  วเิชียรรัตน์ นกัวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นายภกัดี  คงด า ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พฒันาการ 
4. นายไพบูลย ์ พรหมด า ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 12 
5. นายธีรศกัด์ิ  ส่งทอง ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ   

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
                               

-  หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
-  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถพีุทธ  ฉบับที่  1 – 5 
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ท่ี  ศธ  ๐๔๒๔๒.๑๓/๐๒๗                     โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
                                 ต าบลนาพรุ  อ าเภอพระพรหม                        
                                 จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐    
  
                                                                ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙          
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 

เรียน   ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญพิเศษ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ๑.  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ฉบับท่ี  ๑ –  ๕                 จ านวน   ๑  ชุด 
                   ๒.  แบบตรวจสอบส าหรับผู้เช่ียวชาญ                                           จ านวน  ๑  ชุด 
                   ๓.  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์                             จ านวน  ๑  ชุด 
                   ๔.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อ าเภอพระพรหม   
                            จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙                                 จ านวน  ๑  ชุด 

              ด้วยนางนาตยา  ช่วยไชยศรี  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้
จัดท ารายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

    ในการนี้  ทางโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในเรื่องนี้อย่างดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือ  เพื่อให้ได้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพส าหรับการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ด้วย   

 
           ขอแสดงความนับถือ     

                                         
                                                (นายสุวรรณ  ผลเจริญ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
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โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๓๗๘๑๘๑ 

 

  

ท่ี  ศธ  ๐๔๒๔๒.๑๓/๐๒๗                     โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
                                 ต าบลนาพรุ  อ าเภอพระพรหม                        
                                 จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐    
  
                                                                ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙          
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 

เรียน   นายไพบูลย์  พรหมด า  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ๑.  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ฉบับท่ี  ๑ –  ๕                 จ านวน   ๑  ชุด 
                   ๒.  แบบตรวจสอบส าหรับผู้เช่ียวชาญ                                           จ านวน  ๑  ชุด 
                   ๓.  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์                             จ านวน  ๑  ชุด 
                   ๔.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อ าเภอพระพรหม   
                            จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙                                 จ านวน  ๑  ชุด 

              ด้วยนางนาตยา  ช่วยไชยศรี  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้
จัดท ารายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

    ในการนี้  ทางโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในเรื่องนี้อย่างดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือ  เพื่อให้ได้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพส าหรับการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ด้วย   

 
           ขอแสดงความนับถือ     

                                         
                                                (นายสุวรรณ  ผลเจริญ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๓๗๘๑๘๑ 
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ท่ี  ศธ  ๐๔๒๔๒.๑๓/๐๒๗                     โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
                                 ต าบลนาพรุ  อ าเภอพระพรหม                        
                                 จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐    
  
                                                                ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙          
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 

เรียน   นายภักดี  คงด า  ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ๑.  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ฉบับท่ี  ๑ –  ๕                 จ านวน   ๑  ชุด 
                   ๒.  แบบตรวจสอบส าหรับผู้เช่ียวชาญ                                           จ านวน  ๑  ชุด 
                   ๓.  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์                             จ านวน  ๑  ชุด 
                   ๔.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อ าเภอพระพรหม   
                            จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙                                 จ านวน  ๑  ชุด 

              ด้วยนางนาตยา  ช่วยไชยศรี  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้
จัดท ารายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

    ในการนี้  ทางโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในเรื่องนี้อย่างดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือ  เพื่อให้ได้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพส าหรับการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ด้วย   

 
           ขอแสดงความนับถือ     

                                         
                                                (นายสุวรรณ  ผลเจริญ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๓๗๘๑๘๑ 
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ท่ี  ศธ  ๐๔๒๔๒.๑๓/๐๒๗                     โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
                                 ต าบลนาพรุ  อ าเภอพระพรหม                        
                                 จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐    
  
                                                                ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙          
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 

เรียน   ดร.ฐิติรัตน์  วิเชียรรัตน์  นักวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ๑.  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ฉบับท่ี  ๑ –  ๕                 จ านวน   ๑  ชุด 
                   ๒.  แบบตรวจสอบส าหรับผู้เช่ียวชาญ                                           จ านวน  ๑  ชุด 
                   ๓.  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์                             จ านวน  ๑  ชุด 
                   ๔.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อ าเภอพระพรหม   
                            จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙                                 จ านวน  ๑  ชุด 

              ด้วยนางนาตยา  ช่วยไชยศรี  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้
จัดท ารายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

    ในการนี้  ทางโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในเรื่องนี้อย่างดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือ  เพื่อให้ได้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพส าหรับการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ด้วย   

 
           ขอแสดงความนับถือ     

                                         
                                                (นายสุวรรณ  ผลเจริญ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
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โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๓๗๘๑๘๑ 

 

 

 

ท่ี  ศธ  ๐๔๒๔๒.๑๓/๐๒๗                     โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
                                 ต าบลนาพรุ  อ าเภอพระพรหม                        
                                 จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐    
  
                                                              ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙          
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 

เรียน  นายธีรศักดิ์  ส่งทอง  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ   

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ๑.  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ฉบับท่ี  ๑ –  ๕                 จ านวน   ๑  ชุด 
                   ๒.  แบบตรวจสอบส าหรับผู้เช่ียวชาญ                                           จ านวน  ๑  ชุด 
                   ๓.  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์                             จ านวน  ๑  ชุด 
                   ๔.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อ าเภอพระพรหม   
                            จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙                                 จ านวน  ๑  ชุด 

              ด้วยนางนาตยา  ช่วยไชยศรี  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้
จัดท ารายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

    ในการนี้  ทางโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในเรื่องนี้อย่างดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือ  เพื่อให้ได้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพส าหรับการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ด้วย   

 
           ขอแสดงความนับถือ     

                                         
                                                (นายสุวรรณ  ผลเจริญ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
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โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๓๗๘๑๘๑ 

แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถพีุทธ 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 

ด้านบริบท  (ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
-------------------------------------- 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ฉบับน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ             
ความสอดคลอ้งรายการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอ
พระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559   ส าหรับผูบ้ริหาร  และครู  

2. ในการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม                
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นบริบท  ท่านคิดวา่แต่ละขอ้อยูใ่นระดบัใด  √  ลงในช่อง       
ที่ก  าหนดให ้ ดงัต่อไปน้ี 
   5 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
  3 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
  1 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที่สุด 
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
1 วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องโรงเรียน

พระพรหมพทิยานุสรณ์ 

     

2 วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมนกัเรียนไดร่้วมกนัพฒันาตนเอง
ทางดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และน าความรู้มาใชใ้นชีวติประจ าวนั                    
ตามแนวทางวถีิพทุธ 

     

3 วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมใหค้รูไดพ้ฒันาคุณธรรม  
จริยธรรม  และเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผูอ่ื้น 

     

4 วตัถุประสงคข์องโครงการ ส่งเสริมใหบุ้คลากร และนกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งพทุธศาสนามากขึ้น 

     

5 วตัถุประสงคข์องโครงการ ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีชีวิตที่สมัพนัธด์ว้ยดี
กบับุคคล  ครอบครัว  โรงเรียนชุมชน  สังคม  และส่ิงแวดลอ้ม 

     

6 วตัถุประสงคข์องโครงการ ส่งเสริมให้เด็กน าหลกัธรรมไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

     

7 วตัถุประสงคข์องโครงการ ส่งเสริมใหน้กัเรียนพฒันาทาง  ร่างกาย  และจิตใจ  

อนัส่งผลต่อการด ารงชีวติประจ าวนั 

     

8 วตัถุประสงค ์ เป้าหมายของโครงการมีความสอดคลอ้งกนั      

9 เป้าหมายของโครงการ ใหน้กัเรียนทุกคนไดป้ฏิบติักิจกรรมตามหลกั
ไตรสิกขา และมีหลกัการในการด าเนินชีวติอยา่งเหมาะสม และเป็นการ
ปฏิบตัิไดจ้ริง 

     

10 เป้าหมายของโครงการ ใหบุ้คลากรในโรงเรียนทุกคน ไดป้ฏิบติักิจกรรมตาม
หลกัไตรสิกขา และมีหลกัการในการด าเนินชีวติอยา่งเหมาะสมและเป็นไปได ้

     

11 เป้าหมายของโครงการ โรงเรียนปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 
ให้มีพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  ห้องเรียน  ป้ายพุทธศาสนสุภาษิต  
ตามสถานที่ต่าง ๆ  สร้างบรรยากาศให้ร่มร่ืน  ปลอดภยั  ปราศจากยาเสพติด  
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

12 เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมให ้ ครู  นกัเรียน ผูป้กครอง  มี

ปฏิสมัพนัธเ์ป็นกลัยาณมิตรที่ดีต่อกนั 
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แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถพีุทธ 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 

ด้านปัจจัยน าเข้า  (ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
-------------------------------------- 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ฉบับน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ             
ความสอดคลอ้งรายการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอ
พระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559   ส าหรับผูบ้ริหาร  และครู  

2. ในการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม                
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นปัจจยัน าเขา้  ท่านคิดว่าแต่ละขอ้อยูใ่นระดบัใด  √  ลง
ในช่องที่ก  าหนดให ้ ดงัต่อไปน้ี 
   5 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
  3 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
  1 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที่สุด 
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

ความพร้อมและความพอเพยีงด้านโครงสร้างบริหารงานและหลกัสูตร

สถานศึกษา 

     

1 มีโครงสร้างการบริหารโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียน               

พระพรหมพทิยานุสรณ์  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  และตวัแทนพระสงฆ์ 

     

2 มีการก าหนดวสิยัทศัน์  ปรัชญา   เป้าหมาย  พนัธกิจ  แผนกลยทุธ ์ 

ในการพฒันาโรงเรียนวถีิพทุธ  โดยเนน้การปฏิบตัิที่เห็นผลไดจ้ริง 

     

3 การร่วมมือกนัระหวา่งโรงเรียนกบัวดั  ในการจดักิจกรรมพฒันา

คุณธรรม  จริยธรรมให้แก่นกัเรียน 

     

 4 มีหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้  และแผนการจดัการเรียนรู้            

ที่บูรณาการพทุธธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

5 มีการนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  การด าเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธ               

อยา่งต่อเน่ือง 

     

ความพร้อมและความพอเพยีงด้านบุคลากร      

6 มีวิถีชีวิตที่สอดคลอ้งกบัหลกัพุทธธรรม  (ลด  ละ  เลิก อบายมุข)  

ถือศีล  5  และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 

     

7 ครูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัไตรสิกขา      

8 มีความซ่ือสตัย ์ จริงใจในการท างาน      

9 มีบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งร่วมมือและสนบัสนุน      

10 ผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรมมีความรู้ความสามารถเหมาะสม      

ความพร้อมและความพอเพียงด้านวสัดุอปุกรณ์ อาคารสถานที ่      
11 จดัสถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปประจ าโรงเรียน และหอ้ง

จริยธรรมอยา่งเหมาะสม 

     

12 มีส่ือการเรียนการสอนทางดา้นพระพทุธศาสนา  อยา่งเพยีงพอและ

เหมาะสม 
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
13 มีป้ายนิเทศ  ป้ายคติธรรม  ค  าขวญั  คุณธรรม จริยธรรม  ติดตาหอ้งเรียน  

อาคาร  และบริเวณโรงเรียน 

     

14 จดัสภาพโรงเรียนให้สะอาด  ปลอดภยั  สงบร่มร่ืน  ใกลชิ้ดธรรมชาติ        

15 บริเวณโรงเรียนปราศจากส่ิงเสพติด  อบายมุข  ส่ิงมอมเมาทุกชนิด      

16 มีป้ายพทุธศาสนสุภาษิต  ป้ายคติธรรม โดยทัว่ไป      

ความพร้อมและความพอเพียงด้านงบประมาณ      

17 งบประมาณในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นพระพทุธศาสนา

เพยีงพอและเหมาะสม 

     

18 งบประมาณการด าเนินกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพยีงพอและเหมาะสม      

19 งบประมาณการจดักิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา

เพยีงพอและเหมาะสม 

     

20 การสนบัสนุนงบประมาณการจดักิจกรรมจากหน่วยงานที่อ่ืน  ๆ      
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แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถพีุทธ 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 

ด้านกระบวนการ  (ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
-------------------------------------- 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ฉบับน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ             
ความสอดคลอ้งรายการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอ
พระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559   ส าหรับผูบ้ริหาร  และครู  

2. ในการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม                
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นกระบวนการ  ท่านคิดว่าแต่ละขอ้อยูใ่นระดบัใด  √  ลง
ในช่องที่ก  าหนดให ้ ดงัต่อไปน้ี 
   5 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
  3 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
  1 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที่สุด 
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

การวางแผนการด าเนินงาน      

1 โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  มีการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานทีช่ดัเจน      

2 โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ  มีการปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนที่ก  าหนดไว ้      

3 ผูรั้บผดิชอบโครงการไดเ้ตรียมการประสานงานกบัหน่วยงาน                        
ที่เก่ียวขอ้งก่อนที่จะเร่ิมด าเนินงาน 

     

4 มีการจดัระบบการบริหารโครงการโดยยดึรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นส าคญั 

     

การด าเนินงานการพัฒนาตามหลกัไตรสิกขา      

5 จดัการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรมหรือหลกัไตรสิกขาในทุกกลุ่ม

สาระ  และเช่ือมโยงกบัชีวติประจ าวนั 

     

6 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมบุคลากรและนกัเรียนใหป้ฏิบติัตนเป็น
ตวัอยา่งที่ดีต่อผูอ่ื้น  และยกยอ่งเชิดชู ผูท้  าดีเป็นประจ า 

     

7 ส่งเสริมใหมี้การน าหลกัธรรมมาเป็นฐานในการคิดวเิคราะห์และ
แกปั้ญหา 

     

8 มีการนิมนตพ์ระสงฆห์รือเชิญวทิยากรภูมิปัญญาทางพทุธศาสนา
มาสอนนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

     

9 มีการจดัใหน้กัเรียนไปเรียนรู้ที่วดั  หรือศาสนสถานที่ใชเ้ป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

     

10 จดักิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาทั้งในการเรียนการสอน  และใน

กิจกรรมการด ารงชีวติประจ าวนั 

     

11 ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร  อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพ                 

ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั  ยิม้แยม้  มีเมตตาต่อกนั ทั้งครู/นกัเรียน  ครู/ครู  

นกัเรียน/นกัเรียน ครู/ ผูป้กครอง 

     

12 ส่งเสริมใหค้รู นกัเรียน  มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ตามศกัยภาพ และความเป็นเลิศ 

     

13 จดัโครงการกิจกรรมเขา้ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ฝึกฝนใหเ้กิด  
การกิน  อยู ่ ดู  ฟัง  เป็น   

     



 153 

ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
14 มีการจดัระบบการบริหารโครงการโดยยดึรูปแบบการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นส าคญั 
     

15 ส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรม  และแข่งขนัทกัษะความรู้ทางพระพทุธศาสนา      

16 จดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการโครงงานคุณธรรมเพือ่ใหน้กัเรียน

ไดท้  าความดี   

     

17 การจดักิจกรรมการแสดงตนเป็นพทุธมามกะของนกัเรียนประจ าปี      

18 จดัโครงการเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม   จริยธรรม  ค่ายพทุธบุตร  ประจ าปี

ใหแ้ก่นกัเรียนและบุคลากร 

     

19 จดัการเรียน/สอบธรรมศึกษา  ประจ าปีการศึกษาให้แก่นกัเรียนและบุคลากร      

20 กิจกรรมสวดมนตท์  านองสรภญัญะประจ าสปัดาห์และจดัฝึกอบรม  
และประกวดมารยาทชาวพทุธ 

     

การนิเทศ  ติดตาม ก ากับ การด าเนินงาน      

21 มีการวดัประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อ

พฒันานกัเรียนต่อเน่ือง 

     

22 มีการนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามโครงการตามขั้นตอน                
ที่ก  าหนดอยา่งต่อเน่ือง  

     

23 มีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานองคก์รต่างๆ ในชุมชน  
ใหมี้ส่วนร่วมกบัโครงการ  

     

การปรับปรุงและพัฒนา      

24 มีการประชาสมัพนัธโ์ครงการใหก้บับุคลากรของสถานศึกษา
เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจที่ตรงกนั 

     

25 มีการก าหนดบุคลากรปฏิบติัหนา้ที่บริหารโครงการที่สอดคลอ้งกบั
คุณวฒิุ และทกัษะความรู้ความสามารถ 

     

26 มีการน าผลการนิเทศมาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง      

27 มีการน าผลการประเมินโครงการมาทบทวนแกไ้ข ปรับปรุง                   
การด าเนินงาน  

     

28 มีการรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ   อยา่งเป็นระบบ      
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

การประเมินผลและการเผยแพร่การด าเนินงาน      
29 มีการประเมินผลและสรุปรายงานผลกิจกรรมของโครงการ      

30 มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพทุธต่อผูบ้ริหาร
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 155 

แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถพีุทธ 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 

ด้านผลผลิต  (ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
-------------------------------------- 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ฉบับน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ             
ความสอดคลอ้งรายการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอ
พระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559   ส าหรับผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง   

2. ในการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม                
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นผลผลิต ท่านคิดว่าแต่ละขอ้อยูใ่นระดบัใด  √  ลงใน
ช่องที่ก  าหนดให ้ ดงัต่อไปน้ี 
   5 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
  3 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
  1 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที่สุด 
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

ด้านร่างกาย      

1 นกัเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และ

ในปริมาณที่พอเหมาะ 

     

2 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน      

3 นกัเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  เหมาะสมกบัโอกาส/กิจกรรม      

4 นกัเรียนมีสมัมาคารวะ กิริยามารยาทแสดงออกไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ      

5 นกัเรียนฝึกการบริหารจิต  นัง่สมาธิ  เป็นประจ า      

6 นกัเรียนร่วมกิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม/กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อ

ส่ิงแวดลอ้มในโอกาสต่าง ๆ  

     

7 นกัเรียนไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน      

8 นกัเรียนรู้จกัรักษาสุขภาพใหถู้กสุขลกัษณะ  ป้องกนัตนเองจาก 

สารเสพติดต่าง ๆ 

     

ด้านศีล  (สังคม)      

9 นกัเรียนรักษาศีล  5  เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต      

10 นกัเรียนไม่ขโมยของของผูอ่ื้น      

11 นกัเรียนไม่ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียนและส่วนรวม      

12 นกัเรียนไม่พดูโกหกต่อผูอ่ื้น      

13 นกัเรียนมีระเบียบวนิัย  ปฏิบติัตนตามกฎ  กติกา  ขอ้ตกลงของส่วนรวม      

14 นกัเรียนมีความรับผดิชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย

จนส าเร็จและตรงต่อเวลานดัหมาย/หรือตกลงไว ้

     

15 นกัเรียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริต      

16 นกัเรียนมีพฤติกรรมการให ้ และการเสียสละ      

17 นกัเรียนมีความสามารถท างานเป็นทมีได ้      

18 นกัเรียนมีหิริโอตปัปะ  เกรงกลวัต่อบาป  ละอายต่อบาป      

19 นกัเรียนรู้จกัเคารพในสิทธิหนา้ที่ของตนเอง  และผูอ่ื้น      
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
20 นกัเรียนสามารถพึ่งตนเองได ้ หรือท างานเล้ียงชีพ  ดว้ยความสุจริต

ตามวฒิุภาวะของตนเอง 

     

21 นกัเรียนปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม      

22 นกัเรียนรู้กาลเทศะ  ในการแสดงออกในโอกาสต่างๆ  เช่น  การพดู  

การแสดงความคิดเห็น 

     

ด้านจิตใจ/อารมณ์      
23 นกัเรียนมีความกตญัญูรู้คุณ  ตอบแทนคุณต่อผูมี้พระคุณ        

24 นกัเรียนมีจิตใจ  เมตตา  กรุณา  เอ้ือเฟ้ือ  เผือ่แผ ่ แบ่งปัน  ต่อกนั      

25 นกัเรียนท างานและเรียนรู้อยา่งตั้งใจ   มีความขยนัหมัน่เพียร  และ

อดทน  ที่จะท างาน  หรือเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองจนส าเร็จผลของการท างาน 

     

26 นกัเรียนมีสุขภาพจิตดี  มีความร่าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ        

27 นกัเรียนช่วยเหลือครูทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส      

28 นกัเรียนช่วยเหลืองานเพือ่นทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส  ดว้ยความเตม็ใจ      

29 นกัเรียนตั้งใจฟังค  าสั่งสอนอบรมและตกัเตือนของครูโดยไม่โกรธเคือง      

ด้านสติปัญญา      

30 นกัเรียนมีความศรัทธา  และความเขา้ใจที่ถูกตอ้งในพระรัตนตรัย      

31 สวดมนตแ์ปล รู้ความหมายในบทสวดสรรเสริญพระพทุธคุณ  

พระธรรมคุณ  พระสงัฆคุณได ้

     

32 นกัเรียนประพฤติตนไปในทางที่ดีเป็นแบบอยา่งของการกระท า

ความดี  พฒันาตนเองและด าเนินชีวติที่ดีงาม 

     

33 นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ      

34 นกัเรียนมีทกัษะในการท างานเป็นทีม  ใชส้ติปัญญาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ   

ผา่นกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม 

     

35 นกัเรียนท างานเป็นระบบ  มีความรู้  ความสามารถในงานที่ท  า      

36 นกัเรียนสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา  และ

ฝึกฝนส่ิงที่เรียนรู้จนไดรั้บรางวลัต่าง ๆ 
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
37 นกัเรียนมีลกัษณะนิสยัใฝ่เรียนรู้ในดา้นพระพทุธศาสนา      

38 นกัเรียนมีความเอาใจใส่  และความพยายามในการเรียนรู้ต่อ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทางพระพทุธศาสนาทั้งในหลกัสูตร  และ

นอกหลกัสูตร 

     

39 นกัเรียนน าความรู้ที่ไดรั้บมาพฒันาตนเอง  และพฒันางานได ้

อยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นรูปธรรม 

     

40 นกัเรียนมีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม      
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แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถพีุทธ 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 

ด้านผลกระทบ  (ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
-------------------------------------- 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ฉบับน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ             
ความสอดคลอ้งรายการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอ
พระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559   ส าหรับผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน 

2. ในการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม                
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นผลกระทบ  ท่านคิดว่าแต่ละขอ้อยูใ่นระดบัใด  √  ลง
ในช่องที่ก  าหนดให ้ ดงัต่อไปน้ี 
   5 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
  3 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
  1 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที่สุด 
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

ด้านผลกระทบต่อบ้าน  วัด   โรงเรียน        

1 บา้นและชุมชนมีสมาชิกที่เป็นคนดี  ไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุขเพิม่ขึ้น      

2 ชุมชนมีผูช่้วยเหลือในการพฒันาชุมชนมากยิง่ขึ้น      

3 วดัไดศ้าสนทายาท  และก าลงัช่วยงานส่งเสริมพระพทุธศาสนามากขึ้น      

4 โรงเรียนไดรั้บความไวว้างใจ  เช่ือมัน่  ศรัทธา  และไดรั้บความร่วมมือ

จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  (บา้น  วดั  ราชการ) 

     

5 โรงเรียน  ครู  นกัเรียน  ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย  และรับรางวลัจาก
การร่วมกิจกรรมทางดา้นพระพทุธศาสนา  มีจ  านวนเพิม่ขึ้น 
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ข้อมูลพืน้ฐานโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 

ปรัชญา  
       วนิยัเยีย่ม  เป่ียมคุณธรรม  เลิศล ้าวชิาการ  เสริมสร้างสงัคม  ด ารงประชาธิปไตย 

วิสัยทัศน์  
         โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  จดัการศึกษามุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มี
ทกัษะในศตวรรษที่ 21 กา้วสู่ไทยแลนด์  4.0  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเอกลักษณ์
ค่านิยมความเป็นไทยและเป็นคนดีของสงัคม 

เอกลักษณ์ 

 ส่ิงแวดลอ้มสวยงาม  สะอาด  บรรยากาศดี  โรงเรียนวถีิพทุธ 
อัตลักษณ์ 

มารยาทดี  มีสมัมาคารวะ  พดูจาไพเราะ  ยิม้ใส  ไหวส้วย 

กลยุทธ์การพัฒนา 

1. จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน และการด าเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง     

2.  ปลูกฝังดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  เอกลกัษณ์และค่านิยมความเป็นไทย 
3.  พฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณภาพชีวติที่ดี  ปลอดสารเสพติด  และอบายมุข 
4.  พฒันาส่ือ เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ เพือ่การจดัการศึกษา 
5.  พฒันาบรรยากาศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
6.  พฒันาครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ  และส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
7.  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
แนวทางการพัฒนา  

กลยุทธ์ ข้อ  1.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน  และการด าเนินชีวิตตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

1.  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  ผูป้กครอง  และ
ชุมชน 

2.  ส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  และพฒันาผูเ้รียนตามหลกั
ไตรสิกขา 

3.  พฒันา  ส่ือ เทคโนโลย ี  และแหล่งเรียนรู้ให้เพยีงพอและเขา้ถึงผูเ้รียน 
4.  พฒันาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ความเขม้แขง็ 
5.  จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพือ่พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะ  และประสบการณ์ตรง  
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6.  จดักิจกรรมเรียนซ่อมเสริม  เพือ่ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  O-NET 
7.  พฒันาบรรยากาศ   ส่ือ  เทคโนโลย ี ประจ าห้องสมุดใหเ้ป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ 
8.  ส่งเสริมการจดักิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9.  จดักิจกรรมทางวชิาการ  การแข่งขนัทกัษะ  ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อ  2.  ปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม   เอกลักษณ์  และค่านิยมความเป็นไทย  

1.  สนบัสนุนและส่งเสริมการจดักิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ    
2.  พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ครูที่ปรึกษา  และเครือข่ายผูป้กครอง 
3.  จดักิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  และกิจกรรมอนุรักษ ์ สืบสานประเพณี

วฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และศิลปะพื้นบา้น                               
4.  จดักิจกรรมสถาบนั  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์  และวนัส าคญัต่าง ๆ 
5.  จดักิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นไทย  และหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม  กบัองคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
7.  จดักิจกรรมค่ายพทุธบุตร  พทุธธรรม  ลูกเสือ  เนตรนารี   การแข่งขนักีฬาทั้งในและนอก

สถานศึกษา 
8.  จดักิจกรรมสอนและสอบธรรมศึกษาประจ าปี 
9.  ส่งเสริมการจดักิจกรรมประชาธิปไตยอยา่งหลากหลาย 
กลยุทธ์ ข้อ  3.  พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ปลอดสารเสพติด  และ

อบายมุข 

1.  พฒันาอาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอ้ม  และระบบสาธารณูปโภค 
2.  จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยัดา้นกีฬา  และนนัทนาการ 
3.  จดักิจกรรมรณรงคแ์ละต่อตา้นยาเสพติด 
4.  จดักิจกรรมป้องกนัภยัอนัตรายในรูปแบบต่าง ๆ 
5.  จดักิจกรรม  ค่ายคุณธรรม   ค่ายวิชาการ  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และทศันศึกษา  
6.  จดักิจกรรมสืบสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินและวนัส าคญัต่าง ๆ 
กลยุทธ์ ข้อ  4.  พัฒนา  ส่ือ  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้  เพื่อการจัดการศึกษา 

1.  พฒันาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
2.  จดับรรยากาศ  ส่ิงแวดลอ้ม  อาคารสถานที่ภายสถานศึกษาใหน่้าอยู ่ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.  จดักิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
4.  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
5.  จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชส่ื้อเทคโนโลยอียา่งหลากหลาย 
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6.  จดับริการดา้นวชิาการแก่ชุมชนและสาธารณะ   
7.  พฒันาและส่งเสริมใหค้รูผลิตส่ือ  นวตักรรม  เพือ่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ ข้อ  5.  พัฒนาบรรยากาศ  ส่ิงแวดล้อม  ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

 1.  ปรับปรุง ซ่อมแซม  อาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอ้ม  และระบบสาธารณูปโภค 

 2.  ปรับปรุง  พฒันา  ภูมิทศัน์  ไมพุ้ม่  ไมด้อก ไมป้ระดบั   

 3.  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  วสัดุ  ครุภณัฑ ์

กลยุทธ์ ข้อ  6.  พัฒนาครูให้เป็นครูมอือาชีพ  และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ 

1.  จดัประชุม  อบรม  สมัมนา  ศึกษาดูงาน 
2.  พฒันา  ส่งเสริม  ใหค้รูไดรั้บการเล่ือนวทิยฐานะ  
3.  พฒันาครูใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เป็นครูมืออาชีพบนพื้นฐานการวจิยั  ส่งเสริมการวจิยัและ

พฒันาเพือ่พฒันาวชิาชีพและวทิยฐานะ  และส่งเสริมในการศึกษาต่อ 
4.  จดักิจกรรมสร้างขวญัก าลงัใจและสวสัดิการครู 
5.  จดัโรงเรียนให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
6.  ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่าง ๆ 
กลยุทธ์ ข้อ  7.  พัฒนาประสิทธาพการบริหารจัดสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

1.  จัดระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษารอบสอง  และ                       
ยดึหลกัการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัมิติที่  4  ค  ารับรองการปฏิบติัราชการ  และการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาภาครัฐ  

2.  น าระบบการบริหารจดัการองคก์รคุณภาพมาใชก้บัสถานศึกษา  เพือ่ใหก้ารด าเนินงาน เป็นไปอยา่ง
มีระบบ   สามารถปฏิบตัิไดเ้ป็นรูปธรรม  

3.  สร้างความเขม้แข็ง  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ในการบริหารจดัการศึกษา 
4.  น านโยบายของหน่วยงานตน้สงักดัมาปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม  เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
5.  พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ  เทคโนโลย ี คอมพวิเตอร์  อินเตอร์เน็ต  เพือ่การบริหารจดัการ 
6.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการท าวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 

              7.  น าหลกัการ  และทฤษฎี  มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ  เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา   
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ภาคผนวก  ค 

 
- ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  ของแบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ  โรงเรียน  

พระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559
ฉบับที่  1  -  5 
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ตารางที่  15  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  ของแบบประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียน 
                     พระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2559   
                     ฉบบัที่  1  ดา้นบริบท   
 

 

ข้อ 
คะแนนของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
แปล
ความ 

ผู้เช่ียวชาญ
คนที่ 1 

ผู้เช่ียวชาญ
คนที่ 2 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 3 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 4 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
6 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที่  16  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  ของแบบประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียน 
                     พระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2559   
                     ฉบบัที่  2  ดา้นปัจจยัน าเขา้   
 

 

ข้อ 
คะแนนของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
แปล
ความ 

ผู้เช่ียวชาญ
คนที่ 1 

ผู้เช่ียวชาญ
คนที่ 2 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 3 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 4 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
6 0 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที่  17  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  ของแบบประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียน 
                     พระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2559   
                     ฉบบัที่  3  ดา้นกระบวนการ   
 

 

ข้อ 
คะแนนของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
แปล
ความ 

ผู้เช่ียวชาญ
คนที่ 1 

ผู้เช่ียวชาญ
คนที่ 2 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 3 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 4 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
9 0 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที่  17  (ต่อ) 

 

 

ข้อ 
คะแนนของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
แปล
ความ 

ผู้เช่ียวชา
ญคนที่ 1 

ผู้เช่ียวชาญ
คนที่ 2 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 3 

ผู้เช่ียวชาญ 

คนที่ 4 

ผู้เช่ียวชาญ 

คนที่ 5 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที่  18  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  ของแบบประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียน 
                   พระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2559   
                   ฉบบัที่  4  ดา้นผลผลิต   
 

 

ข้อ 
คะแนนของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
แปล
ความ 

ผู้เช่ียวชา
ญคนที่ 1 

ผู้เช่ียวชาญ
คนที่ 2 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 3 

ผู้เช่ียวชาญ 

คนที่ 4 

ผู้เช่ียวชาญ 

คนที่ 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
11 0 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที่  18  (ต่อ)   
 

 

ข้อ 
คะแนนของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
แปล
ความ 

ผู้เช่ียวชา
ญคนที่ 1 

ผู้เช่ียวชาญ
คนที่ 2 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 3 

ผู้เช่ียวชาญ 

คนที่ 4 

ผู้เช่ียวชาญ 

คนที่ 5 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
35 0 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที่  19  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  ของแบบประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียน 
                   พระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2559   
                   ฉบบัที่  4  ดา้นผลกระทบ   
 

 

ข้อ 
คะแนนของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
แปล
ความ 

ผู้เช่ียวชาญ
คนที่ 1 

ผู้เช่ียวชาญ
คนที่ 2 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 3 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 4 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

- หนังสือขอความร่วมมอืตอบแบบประเมิน 
- แบบประเมินฉบับที่  1  ด้านบริบท   
- แบบประเมินฉบับที่  2  ด้านปัจจัยน าเข้า   
- แบบประเมินฉบับที่  3  ด้านกระบวนการ   
- แบบประเมินฉบับที่  4  ด้านผลผลิต  
- แบบประเมินฉบับที่  5  ด้านผลกระทบ   
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  บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ 
ที่             / วนัที่  19  พฤษภาคม  2559 
เร่ือง  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามโครงการโรงเรียนวถีิพทุธโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ 
          ปีการศึกษา  2559 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ครูโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ 
 
 ตามที่โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  ไดด้ าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวถีิพทุธโรงเรียน
พระพรหมพทิยานุสรณ์  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 ดงัรายละเอียดแลว้นั้น  เพือ่ใหก้าร
ด าเนินงานเป็นไปตามจุดประสงค ์ และเป้าหมายที่วางไว ้ โรงเรียนจึงขอความร่วมมือมายงัท่านช่วย
ตอบแบบสอบถามตามที่แนบมาดว้ยแลว้ 
 
 จึงเรียนมาเพือ่ทราบและด าเนินการต่อไป 

      
       (นายสุวรรณ  ผลเจริญ) 

           ผูอ้  านวยการโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ 
 
 
หมายเหตุ  ขอความกรุณาส่งแบสอบถามคืนที่ตอบเสร็จแลว้ 
     คืนที่  นางนาตยา  ช่วยไชยศรี  ภายในวนัที่  30  พฤษภาคม  2559 
     (ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง) 
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ท่ี  ศธ  ๐๔๒๔๒.๑๓/ว๐๙                        โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
                                 ต าบลนาพรุ  อ าเภอพระพรหม                        
                                 จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐    
  
                                                               ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๐   
       
เรื่อง  ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินโครงการ 

เรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน (นาย,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิง)................................................. 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถพีุทธโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์    
        อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ จ านวน  ๑  ฉบับ  

  
ด้วยโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ได้ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียน                   

พระพรหมพิทยานุสรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ขึ้น  โรงเรียนขอความร่วมมือ
มายังท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม  ความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ทาง
โรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ  โอกาสนี้ด้วย 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
    ขอแสดงความนับถือ 

                
                                                    (นายสุวรรณ  ผลเจริญ) 

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ 
 
 
 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๓๗๘๑๘๑ 
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  บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ 
ที่             / วนัที่  1  มีนาคม  2560 
เร่ือง  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามโครงการโรงเรียนวถีิพทุธโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ 
           ปีการศึกษา  2559 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  นกัเรียนโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ 
 
 ตามที่โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ไดด้ าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียน
พระพรหมพิทยานุสรณ์  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดงัรายละเอียดแลว้นั้น  เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามจุดประสงค ์ และเป้าหมายที่วางไว ้ โรงเรียนจึงขอความร่วมมือมายงันักเรียน
ช่วยตอบแบบสอบถามตามที่แนบมาดว้ยแลว้ 
 
 จึงเรียนมาเพือ่ทราบและด าเนินการต่อไป 

       

        
  (นายสุวรรณ  ผลเจริญ) 

              ผูอ้  านวยการโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ 
 
 
หมายเหตุ  ขอความกรุณาส่งแบสอบถามคืนที่ตอบเสร็จแลว้ 
     คืนที่  นางนาตยา  ช่วยไชยศรี  ภายในวนัที่  30  มีนาคม  2560 
     (ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง) 
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แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถพีุทธ 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 

ด้านบริบท   
……………………… 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามผูบ้ริหาร  และครู โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

เก่ียวกบัการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นบริบท 

2. กรุณาตอบแบบประเมินให้ครบทุกขอ้  เพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูลอนัส่งผลต่อประโยชน์
ทางการศึกษา  และเป็นแนวทางในการพฒันาโครงการในโอกาสต่อไป   

3. แบบประเมินแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 
    ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

                  ตอนที่  2  การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นบริบท   
ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง       ที่เป็นสถานภาพจริงของท่าน 
                 1.  เพศ   
                            ชาย                                             หญิง 
                 2. สถานภาพ 
                            ผูบ้ริหารโรงเรียน                           ครูผูส้อน 
 
ตอนที่  2  การประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดั 
    นครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นบริบท   
ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องระดบัความสอดคลอ้ง  ที่ตรงสภาพความเป็นจริง  ตาม 
                ความคิดเห็นของท่าน  ซ่ึงมีความหมาย  ดงัน้ี 
   5 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
  3 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
  1 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที่สุด 
 

ฉบบัท่ี  1 
ส าหรับผูบ้ริหาร  และครู 
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
1 วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องโรงเรียน

พระพรหมพทิยานุสรณ์ 

     

2 วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมนกัเรียนไดร่้วมกนัพฒันาตนเอง
ทางดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และน าความรู้มาใชใ้นชีวติประจ าวนั                    
ตามแนวทางวถีิพทุธ 

     

3 วตัถุประสงคข์องโครงการส่งเสริมใหค้รูไดพ้ฒันาคุณธรรม  
จริยธรรม  และเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผูอ่ื้น 

     

4 วตัถุประสงคข์องโครงการ ส่งเสริมใหบุ้คลากร และนกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งพทุธศาสนามากขึ้น 

     

5 วตัถุประสงคข์องโครงการ ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีชีวิตที่สมัพนัธด์ว้ยดี
กบับุคคล  ครอบครัว  โรงเรียนชุมชน  สังคม  และส่ิงแวดลอ้ม 

     

6 วตัถุประสงคข์องโครงการ ส่งเสริมให้เด็กน าหลกัธรรมไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

     

7 วตัถุประสงคข์องโครงการ ส่งเสริมใหน้กัเรียนพฒันาทาง  ร่างกาย  และจิตใจ  

อนัส่งผลต่อการด ารงชีวติประจ าวนั 

     

8 วตัถุประสงค ์ เป้าหมายของโครงการมีความสอดคลอ้งกนั      

9 เป้าหมายของโครงการ ใหน้กัเรียนทุกคนไดป้ฏิบติักิจกรรมตามหลกั
ไตรสิกขา และมีหลกัการในการด าเนินชีวติอยา่งเหมาะสม และเป็นการ
ปฏิบตัิไดจ้ริง 

     

10 เป้าหมายของโครงการ ใหบุ้คลากรในโรงเรียนทุกคน ไดป้ฏิบติักิจกรรมตาม
หลกัไตรสิกขา และมีหลกัการในการด าเนินชีวติอยา่งเหมาะสมและเป็นไปได ้

     

11 เป้าหมายของโครงการ โรงเรียนปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 
ให้มีพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  ห้องเรียน  ป้ายพุทธศาสนสุภาษิต  
ตามสถานที่ต่าง ๆ  สร้างบรรยากาศให้ร่มร่ืน  ปลอดภยั  ปราศจากยาเสพติด  
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

12 เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมให ้ ครู  นกัเรียน ผูป้กครอง  มี

ปฏิสมัพนัธเ์ป็นกลัยาณมิตรที่ดีต่อกนั 

     

 รวม      
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ตอนที่  3   ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

     1. ท่านมีขอ้คิดเห็นเพิม่เติมเก่ียวกบัโครงการโรงเรียนวถีิพทุธอยา่งไรบา้ง  (โปรดระบุ)   

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

     2.  ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิม่เติมต่อโครงการโรงเรียนวถีิพทุธอยา่งไรบา้ง  (โปรดระบุ)   
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถพีุทธ 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 

ด้านปัจจัยน าเข้า   
……………………… 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามผูบ้ริหาร  และครู โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

เก่ียวกบัการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นปัจจยัน าเขา้   

2. กรุณาตอบแบบประเมินให้ครบทุกขอ้  เพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูลอนัส่งผลต่อประโยชน์
ทางการศึกษา  และเป็นแนวทางในการพฒันาโครงการในโอกาสต่อไป   

3. แบบประเมินแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 
                  ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

    ตอนที่  2  การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอ
พระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นปัจจยัน าเขา้   
                  ตอนที่  3  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเป็นค าถามปลายเปิด   
 
ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง       ที่เป็นสถานภาพจริงของท่าน 
                 1.  เพศ   
                            ชาย                                             หญิง 
                 2. สถานภาพ 
                            ผูบ้ริหารโรงเรียน                           ครูผูส้อน 
ตอนที่  2  การประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดั 
    นครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นปัจจยัน าเขา้   
 ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องระดบัความสอดคลอ้ง  ที่ตรงสภาพความเป็นจริง  ตาม 
                ความคิดเห็นของท่าน  ซ่ึงมีความหมาย  ดงัน้ี 
   5 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
  3 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
  1 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที่สุด 

ฉบบัท่ี  2 
ส าหรับผูบ้ริหาร  และครู 
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

ความพร้อมและความพอเพยีงด้านโครงสร้างบริหารงานและหลกัสูตร

สถานศึกษา 

     

1 มีโครงสร้างการบริหารโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียน               

พระพรหมพทิยานุสรณ์  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  และตวัแทนพระสงฆ์ 

     

2 มีการก าหนดวสิยัทศัน์  ปรัชญา   เป้าหมาย  พนัธกิจ  แผนกลยทุธ ์ 

ในการพฒันาโรงเรียนวถีิพทุธ  โดยเนน้การปฏิบตัิที่เห็นผลไดจ้ริง 

     

3 การร่วมมือกนัระหวา่งโรงเรียนกบัวดั  ในการจดักิจกรรมพฒันา

คุณธรรม  จริยธรรมให้แก่นกัเรียน 

     

 4 มีหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้  และแผนการจดัการเรียนรู้            

ที่บูรณาการพทุธธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

5 มีการนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  การด าเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธ                

อยา่งต่อเน่ือง 

     

ความพร้อมและความพอเพยีงด้านบุคลากร      

6 มีวิถีชีวิตที่สอดคลอ้งกบัหลกัพุทธธรรม  (ลด  ละ  เลิก อบายมุข)  

ถือศีล  5  และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 

     

7 ครูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัไตรสิกขา      

8 มีความซ่ือสตัย ์ จริงใจในการท างาน      

9 มีบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งร่วมมือและสนบัสนุน      

10 ผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรมมีความรู้ความสามารถเหมาะสม      

ความพร้อมและความพอเพียงด้านวสัดุอปุกรณ์ อาคารสถานที ่      
11 จดัสถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปประจ าโรงเรียน และหอ้ง

จริยธรรมอยา่งเหมาะสม 

     

12 มีส่ือการเรียนการสอนทางดา้นพระพทุธศาสนา  อยา่งเพยีงพอและ

เหมาะสม 
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
13 มีป้ายนิเทศ  ป้ายคติธรรม  ค  าขวญั  คุณธรรม จริยธรรม  ติดตาหอ้งเรียน  

อาคาร  และบริเวณโรงเรียน 

     

14 จดัสภาพโรงเรียนให้สะอาด  ปลอดภยั  สงบร่มร่ืน  ใกลชิ้ดธรรมชาติ        

15 บริเวณโรงเรียนปราศจากส่ิงเสพติด  อบายมุข  ส่ิงมอมเมาทุกชนิด      

16 มีป้ายพทุธศาสนสุภาษิต  ป้ายคติธรรม โดยทัว่ไป      

ความพร้อมและความพอเพียงด้านงบประมาณ      

17 งบประมาณในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นพระพทุธศาสนา

เพยีงพอและเหมาะสม 

     

18 งบประมาณการด าเนินกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพยีงพอและเหมาะสม      

19 งบประมาณการจดักิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา

เพยีงพอและเหมาะสม 

     

20 การสนบัสนุนงบประมาณการจดักิจกรรมจากหน่วยงานที่อ่ืน  ๆ      

 

ตอนที่  3   ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

     1. ความพร้อมและความพอเพยีงดา้นโครงสร้างบริหารงานและหลกัสูตรสถานศึกษา  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

     2.  ความพร้อมและความพอเพยีงดา้นบุคลากร 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

     3.  ความพร้อมและความพอเพยีงดา้นวสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

     4.  ความพร้อมและความพอเพยีงดา้นงบประมาณ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถพีุทธ 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 

ด้านกระบวนการ   
……………………… 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามผูบ้ริหาร  และครู โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

เก่ียวกบัการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นกระบวนการ   

2. กรุณาตอบแบบประเมินให้ครบทุกขอ้  เพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูลอนัส่งผลต่อประโยชน์
ทางการศึกษา  และเป็นแนวทางในการพฒันาโครงการในโอกาสต่อไป   

3. แบบประเมินแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 
                  ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

    ตอนที่  2  การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอ
พระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นกระบวนการ   
                  ตอนที่  3  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเป็นค าถามปลายเปิด   
 
ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง       ที่เป็นสถานภาพจริงของท่าน 
                 1.  เพศ   
                            ชาย                                             หญิง 
                 2. สถานภาพ 
                            ผูบ้ริหารโรงเรียน                           ครูผูส้อน 
ตอนที่  2  การประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดั 
    นครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นกระบวนการ   
ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องระดบัความสอดคลอ้ง  ที่ตรงสภาพความเป็นจริง  ตาม 
                ความคิดเห็นของท่าน  ซ่ึงมีความหมาย  ดงัน้ี 
   5 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
  3 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
  1 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที่สุด 

ฉบบัท่ี  3 
ส าหรับผูบ้ริหาร  และครู 
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

การวางแผนการด าเนินงาน      

1 โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  มีการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานทีช่ดัเจน      

2 โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ  มีการปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนที่ก  าหนดไว ้      

3 ผูรั้บผดิชอบโครงการไดเ้ตรียมการประสานงานกบัหน่วยงาน                        
ที่เก่ียวขอ้งก่อนที่จะเร่ิมด าเนินงาน 

     

4 มีการจดัระบบการบริหารโครงการโดยยดึรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นส าคญั 

     

การด าเนินงานการพัฒนาตามหลกัไตรสิกขา      

5 จดัการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรมหรือหลกัไตรสิกขาในทุกกลุ่ม

สาระ  และเช่ือมโยงกบัชีวติประจ าวนั 

     

6 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมบุคลากรและนกัเรียนใหป้ฏิบติัตนเป็น
ตวัอยา่งที่ดีต่อผูอ่ื้น  และยกยอ่งเชิดชู ผูท้  าดีเป็นประจ า 

     

7 ส่งเสริมใหมี้การน าหลกัธรรมมาเป็นฐานในการคิดวเิคราะห์และ
แกปั้ญหา 

     

8 มีการนิมนตพ์ระสงฆห์รือเชิญวทิยากรภูมิปัญญาทางพทุธศาสนา
มาสอนนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

     

9 มีการจดัใหน้กัเรียนไปเรียนรู้ที่วดั  หรือศาสนสถานที่ใชเ้ป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

     

10 จดักิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาทั้งในการเรียนการสอน  และใน

กิจกรรมการด ารงชีวติประจ าวนั 

     

11 ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร  อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพ                 

ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั  ยิม้แยม้  มีเมตตาต่อกนั ทั้งครู/นกัเรียน  ครู/ครู  

นกัเรียน/นกัเรียน ครู/ ผูป้กครอง 

     

12 ส่งเสริมให้ครู นักเรียน  มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ตามศกัยภาพ และความเป็นเลิศ 

     

13 จดัโครงการกิจกรรมเขา้ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ฝึกฝนใหเ้กิด  
การกิน  อยู ่ ดู  ฟัง  เป็น   
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
14 มีการจดัระบบการบริหารโครงการโดยยดึรูปแบบการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นส าคญั 
     

15 ส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรม  และแข่งขนัทกัษะความรู้ทางพระพทุธศาสนา      

16 จดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการโครงงานคุณธรรมเพือ่ใหน้กัเรียน

ไดท้  าความดี   

     

17 การจดักิจกรรมการแสดงตนเป็นพทุธมามกะของนกัเรียนประจ าปี      

18 จดัโครงการเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม   จริยธรรม  ค่ายพทุธบุตร  ประจ าปี

ใหแ้ก่นกัเรียนและบุคลากร 

     

19 จดัการเรียน/สอบธรรมศึกษา  ประจ าปีการศึกษาให้แก่นกัเรียนและบุคลากร      

20 กิจกรรมสวดมนตท์  านองสรภญัญะประจ าสปัดาห์และจดัฝึกอบรม  
และประกวดมารยาทชาวพทุธ 

     

การนิเทศ  ติดตาม ก ากับ การด าเนินงาน      

21 มีการวดัประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อ

พฒันานกัเรียนต่อเน่ือง 

     

22 มีการนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามโครงการตามขั้นตอน                
ที่ก  าหนดอยา่งต่อเน่ือง  

     

23 มีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานองคก์รต่างๆ ในชุมชน  
ใหมี้ส่วนร่วมกบัโครงการ  

     

การปรับปรุงและพัฒนา      

24 มีการประชาสมัพนัธโ์ครงการใหก้บับุคลากรของสถานศึกษา
เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจที่ตรงกนั 

     

25 มีการก าหนดบุคลากรปฏิบติัหนา้ที่บริหารโครงการที่สอดคลอ้งกบั
คุณวฒิุ และทกัษะความรู้ความสามารถ 

     

26 มีการน าผลการนิเทศมาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง      

27 มีการน าผลการประเมินโครงการมาทบทวนแกไ้ข ปรับปรุง                   
การด าเนินงาน  

     

28 มีการรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ   อยา่งเป็นระบบ      



 185 

 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

การประเมินผลและการเผยแพร่การด าเนินงาน      
29 มีการประเมินผลและสรุปรายงานผลกิจกรรมของโครงการ      

30 มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพทุธต่อผูบ้ริหาร
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

     

 

ตอนที่  3   ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

     1. ดา้นการวางแผนการด าเนินงาน 

…………………………………………………………………………………………………………… 

     2.  ดา้นการด าเนินงานการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา 

…………………………………………………………………………………………………………… 
     3.  ดา้นการนิเทศ  ติดตาม ก ากบั การด าเนินงาน 

…………………………………………………………………………………………………………… 

     4.  ดา้นการปรับปรุงและพฒันา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

     5.  ดา้นการประเมินผลและการเผยแพร่การด าเนินงาน 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถพีุทธ 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 

ด้านผลผลิต   
……………………… 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามผูบ้ริหาร  ครู  นักเรียน  ผูป้กครอง  โรงเรียน                  

พระพรหมพิทยานุสรณ์  เก่ียวกบัการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  
อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นผลผลิต 

2. กรุณาตอบแบบประเมินให้ครบทุกขอ้  เพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูลอนัส่งผลต่อประโยชน์
ทางการศึกษา  และเป็นแนวทางในการพฒันาโครงการในโอกาสต่อไป   

3. แบบประเมินแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 
                  ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

    ตอนที่  2  การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอ
พระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นผลผลิต 
                  ตอนที่  3  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเป็นค าถามปลายเปิด   
 
ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง       ที่เป็นสถานภาพจริงของท่าน 
                 1.  เพศ   
                            ชาย                                       หญิง 
                 2. สถานภาพ 
                            ผูบ้ริหารโรงเรียน                     ครูผูส้อน                       นกัเรียน                        ผูป้กครอง 
ตอนที่  2  การประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม   จงัหวดั 
    นครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นผลผลิต 
 ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องระดบัความสอดคลอ้ง  ที่ตรงสภาพความเป็นจริง  ตาม 
                ความคิดเห็นของท่าน  ซ่ึงมีความหมาย  ดงัน้ี 
   5 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
  3 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
  1 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที่สุด 

ฉบบัท่ี  4 
ส าหรับผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  และผูป้กครอง   
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

ด้านร่างกาย      

1 นกัเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และ

ในปริมาณที่พอเหมาะ 

     

2 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน      

3 นกัเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  เหมาะสมกบัโอกาส/กิจกรรม      

4 นกัเรียนมีสมัมาคารวะ กิริยามารยาทแสดงออกไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ      

5 นกัเรียนฝึกการบริหารจิต  นัง่สมาธิ  เป็นประจ า      

6 นกัเรียนร่วมกิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม/กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อ

ส่ิงแวดลอ้มในโอกาสต่าง ๆ  

     

7 นกัเรียนไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน      

8 นกัเรียนรู้จกัรักษาสุขภาพใหถู้กสุขลกัษณะ  ป้องกนัตนเองจาก 

สารเสพติดต่าง ๆ 

     

ด้านศีล  (สังคม)      

9 นกัเรียนรักษาศีล  5  เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต      

10 นกัเรียนไม่ขโมยของของผูอ่ื้น      

11 นกัเรียนไม่ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียนและส่วนรวม      

12 นกัเรียนไม่พดูโกหกต่อผูอ่ื้น      

13 นกัเรียนมีระเบียบวนิัย  ปฏิบติัตนตามกฎ  กติกา  ขอ้ตกลงของส่วนรวม      

14 นกัเรียนมีความรับผดิชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย

จนส าเร็จและตรงต่อเวลานดัหมาย/หรือตกลงไว ้

     

15 นกัเรียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริต      

16 นกัเรียนมีพฤติกรรมการให ้ และการเสียสละ      

17 นกัเรียนมีความสามารถท างานเป็นทมีได ้      

18 นกัเรียนมีหิริโอตปัปะ  เกรงกลวัต่อบาป  ละอายต่อบาป      

19 นกัเรียนรู้จกัเคารพในสิทธิหนา้ที่ของตนเอง  และผูอ่ื้น      
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
20 นกัเรียนสามารถพึ่งตนเองได ้ หรือท างานเล้ียงชีพ  ดว้ยความสุจริต

ตามวฒิุภาวะของตนเอง 

     

21 นกัเรียนปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม      

22 นกัเรียนรู้กาลเทศะ  ในการแสดงออกในโอกาสต่างๆ  เช่น  การพดู  

การแสดงความคิดเห็น 

     

ด้านจิตใจ/อารมณ์      
23 นกัเรียนมีความกตญัญูรู้คุณ  ตอบแทนคุณต่อผูมี้พระคุณ        

24 นกัเรียนมีจิตใจ  เมตตา  กรุณา  เอ้ือเฟ้ือ  เผือ่แผ ่ แบ่งปัน  ต่อกนั      

25 นกัเรียนท างานและเรียนรู้อยา่งตั้งใจ   มีความขยนัหมัน่เพียร  และ

อดทน  ที่จะท างาน  หรือเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองจนส าเร็จผลของการท างาน 

     

26 นกัเรียนมีสุขภาพจิตดี  มีความร่าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ        

27 นกัเรียนช่วยเหลือครูทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส      

28 นกัเรียนช่วยเหลืองานเพือ่นทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส  ดว้ยความเตม็ใจ      

29 นกัเรียนตั้งใจฟังค  าสั่งสอนอบรมและตกัเตือนของครูโดยไม่โกรธเคือง      

ด้านสติปัญญา      

30 นกัเรียนมีความศรัทธา  และความเขา้ใจที่ถูกตอ้งในพระรัตนตรัย      

31 สวดมนตแ์ปล รู้ความหมายในบทสวดสรรเสริญพระพทุธคุณ  

พระธรรมคุณ  พระสงัฆคุณได ้

     

32 นกัเรียนประพฤติตนไปในทางที่ดีเป็นแบบอยา่งของการกระท า

ความดี  พฒันาตนเองและด าเนินชีวติที่ดีงาม 

     

33 นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ      

34 นกัเรียนมีทกัษะในการท างานเป็นทีม  ใชส้ติปัญญาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ   

ผา่นกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม 

     

35 นกัเรียนท างานเป็นระบบ  มีความรู้  ความสามารถในงานที่ท  า      

36 นกัเรียนสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา  และ

ฝึกฝนส่ิงที่เรียนรู้จนไดรั้บรางวลัต่าง ๆ 
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
37 นกัเรียนมีลกัษณะนิสยัใฝ่เรียนรู้ในดา้นพระพทุธศาสนา      

38 นกัเรียนมีความเอาใจใส่  และความพยายามในการเรียนรู้ต่อ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทางพระพทุธศาสนาทั้งในหลกัสูตร  และ

นอกหลกัสูตร 

     

39 นกัเรียนน าความรู้ที่ไดรั้บมาพฒันาตนเอง  และพฒันางานได ้

อยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นรูปธรรม 

     

40 นกัเรียนมีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม      

 
ตอนที่  3   ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

     1. ดา้นร่างกาย 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

     2.  ดา้นศีล  (สงัคม) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
     3.  ดา้นสติปัญญา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

     4.  ดา้นสติปัญญา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถพีุทธ 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 

ด้านผลกระทบ   
……………………… 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่สอบถามผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  

เก่ียวกับการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นผลกระทบ   

2. กรุณาตอบแบบประเมินให้ครบทุกขอ้  เพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูลอนัส่งผลต่อประโยชน์
ทางการศึกษา  และเป็นแนวทางในการพฒันาโครงการในโอกาสต่อไป   

3. แบบประเมินแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี 
                  ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

    ตอนที่  2  การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อ าเภอ
พระพรหม   จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นผลกระทบ   
                  ตอนที่  3  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเป็นค าถามปลายเปิด   
 
ตอนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง       ที่เป็นสถานภาพจริงของท่าน 
                 1.  เพศ   
                            ชาย                                       หญิง 
                 2. สถานภาพ 
                            ผูบ้ริหารโรงเรียน                     ครูผูส้อน                       นกัเรียน                        ผูป้กครอง 
ตอนที่  2  การประเมินโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ  โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  อ าเภอพระพรหม     
                จงัหวดันครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559  ดา้นผลกระทบ   
 ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องระดบัความสอดคลอ้ง  ที่ตรงสภาพความเป็นจริง  ตาม 
                ความคิดเห็นของท่าน  ซ่ึงมีความหมาย  ดงัน้ี 
   5 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากที่สุด 
   4 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
   3 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
   2 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
   1 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยที่สุด 

ฉบบัท่ี  5 
ส าหรับผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน   
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ข้อ รายการ 
ระดับความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

ด้านผลกระทบต่อบ้าน  วัด   โรงเรียน        

1 บา้นและชุมชนมีสมาชิกที่เป็นคนดี  ไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุขเพิม่ขึ้น      

2 ชุมชนมีผูช่้วยเหลือในการพฒันาชุมชนมากยิง่ขึ้น      

3 วดัไดศ้าสนทายาท  และก าลงัช่วยงานส่งเสริมพระพทุธศาสนามากขึ้น      

4 โรงเรียนไดรั้บความไวว้างใจ  เช่ือมัน่  ศรัทธา  และไดรั้บความร่วมมือ

จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  (บา้น  วดั  ราชการ) 

     

5 โรงเรียน  ครู  นกัเรียน  ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย  และรับรางวลัจาก
การร่วมกิจกรรมทางดา้นพระพทุธศาสนา  มีจ  านวนเพิม่ขึ้น 

     

 

ตอนที่  3   ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

     1. ท่านมีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเก่ียวกบัดา้นผลกระทบต่อบา้น  วดั   โรงเรียน     

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

     2. ท่านไดรั้บโล่รางวลั/เกียรติบตัรจากการพฒันาตนเอง  ตามโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ                   
ปีการศึกษา  2559 
                     2.1  ระบุช่ือ - สกุลของท่าน 
…………………………………………………………………………………………………………… 

                     2.2  ช่ือโล่รางวลั/เกียรติบตัร 
……………………………………………………………………………………………………………  

                     2.3  หน่วยงานที่มอบให ้

…………………………………………………………………………………………………………… 

                     2.4  ช่ือโล่รางวลั/เกียรติบตัรที่โรงเรียนไดรั้บจากผลงานของท่าน 
……………………………………………………………………………………………………………  

     3. ท่านไดรั้บเชิญเป็นวทิยากรอบรม/บรรยาย   ตามโครงการโรงเรียนวถีิพทุธ   ปีการศึกษา  2559   
                                    3.1  ระบุวนั/เดือน/ปี/เร่ือง/สถานที่ 
……………………………………………………………………………………………………………  
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก  จ 

-  โครงการโรงเรียนวถิีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 

         อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 
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โครงการโรงเรียนวถิีพุทธ  โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ 

อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 โรงเรียนได้ด ำเนินกำรพัฒนำครู  นักเรียน  และองค์กร  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถ                                        
และประสบกำรณ์ใหแ้ก่ครูโดยตลอดอยำ่งต่อเน่ือง  จำกพระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.2542
มำตรำ  6  ก ำหนดให้กำรจดักำรศึกษำตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันำคนไทยให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้ง
ร่ำงกำย  จิตใจ  สติปัญญำ  ควำมรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวฒันธรรมในกำรด ำรงชีวิต  
สำมำรถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่ำงมีควำมสุข   ดงันั้น  จึงควรพฒันำครู  นักเรียน  ให้รู้แจง้เห็นจริง                        
รู้เน้ือหำวชิำ  หูตำกวำ้งไกลเก่ียวกบัแหล่งสรรพวิทยำกำร  สำมำรถช้ีแนวทำงกำรแสวงหำควำมรู้แก่เด็ก
ไดเ้ป็นอยำ่งดี  ครูจึงตอ้งมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์  เป็นผูน้ ำในกำรพฒันำกำรศึกษำ
ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตลอดจนรู้จกัพฒันำตนเอง  พฒันำคน  
และพฒันำงำนอนัจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จต่ำง ๆ   ของกำรพฒันำกำรศึกษำโดยภำพรวม  โรงเรียน
พระพรหมพทิยำนุสรณ์  เห็นควำมส ำคญัของครู  นักเรียน  จึงไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ
และน ำกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนวถีิพทุธ  มำใชใ้นกำรบริหำร  พฒันำครู  บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  และผูเ้รียน ทั้งดำ้นควำมประพฤติ  (ศีล)  จิตใจ  (สมำธิ)  และปัญญำ  (ปัญญำ)  ให้
เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ เป็นคนดี  คนเก่งและอยูใ่นสงัคมไดอ้ยำ่งมีควำมสุข   
 

วัตถุประสงค์ 

1.  ผลผลิต  (Outputs) 
     1.1  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไดรั้บกำรพฒันำตนเอง  มีวิถีชีวิตที่สอดคลอ้งตำม

หลกัพทุธธรรม  และปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งที่ดี 
     1.2 โรงเรียนมีสภำพแวดลอ้ม  มีพระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน  ห้องเรียน  ป้ำยพุทธศำสน

สุภำษิตตำมสถำนที่ต่ำง ๆ สร้ำงบรรยำกำศให้ร่มร่ืน  ปลอดภยั  ปรำศจำกยำเสพติด  เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
     1.3  ผูเ้รียนไดรั้บกำรพฒันำตำมหลกัไตรสิกขำ  คือ  ศีล  สมำธิ  ปัญญำ ผ่ำนกระบวนกำร

เรียนรู้  โดยบูรณำกำรพุทธธรรมในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ตลอดทั้งกระบวนกำรเรียนรู้  ทำง
วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  และวถีิกำรด ำเนินชีวติในสงัคม 

     1.4  ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  วดั  ชุมชน  และหน่วยงำนอ่ืน ๆ           
มีควำมร่วมมือ  มีปฏิสมัพนัธเ์ป็นกลัยำณมิตรที่ดีต่อกนั 



 194 

     1.5  ผูเ้รียนไดรั้บกำรพฒันำให้เป็นผู  ้  “กิน  อยู ่  ดู  ฟัง  เป็น”  โดยใชห้ลกัไตรสิกขำ
ไดแ้ก่  ศีล  สมำธิ  ปัญญำ  ผำ่นกิจกรรมประจ ำวนั  ประจ ำสปัดำห์  อนัเป็นพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวติ 

2.  ผลลพัธ ์ (Outcome) 
     2.1  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไดรั้บกำรพฒันำตนเอง  มีวิถีชีวิตที่สอดคลอ้งตำม

หลกัพทุธธรรม  และปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งที่ดีร้อยละ  80   ขึ้นไป 
     2.2 โรงเรียนมีสภำพแวดลอ้ม  สะอำด  ร่มร่ืน  ปลอดภยัปรำศจำกส่ิงเสพติด ร้อยละ  80  ขึ้นไป 
     2.3   ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  วดักระบวนกำรเรียนรู้  ให้ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้

บูรณำกำรพทุธธรรม   วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  ร้อยละ  80   ขึ้นไป 
     2.4  ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  วดั  ชุมชน  และหน่วยงำนอ่ืนให้

ควำมร่วมมือ  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัวถีิพทุธ  ร้อยละ  80  ขึ้นไป 
     2.5  ผูเ้รียนไดรั้บกำรพฒันำให้เป็นผู  ้  “กิน  อยู ่  ดู  ฟัง  เป็น”  โดยใชห้ลกัไตรสิกขำ  

ผำ่นกิจกรรมประจ ำวนั  ประจ ำสปัดำห ์ ค่ำยอบรมคุณธรรม  ร้อยละ  80  ขึ้นไป 

 
เป้าหมาย 

1.  ดำ้นปริมำณ 
     1.1  โรงเรียนส่งเสริมครู จ  ำนวน  32  คน  เขำ้รับกำรอบรม  และพฒันำตนเองตำมหลกัไตรสิกขำ 

ใหมี้คุณลกัษณะเป็นผูมี้ควำมรู้ทำงพุทธธรรมเป็นอยำ่งดี  ปฏิบตัิดี  ปฏิบตัิชอบ  เป็นกลัยำณมิตรอยำ่งน้อย  
ภำคเรียนละ 1 คร้ัง 

     1.2  โรงเรียนปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน ให้มีพระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน  
หอ้งเรียน  ป้ำยพทุธศำสนสุภำษิตตำมสถำนที่ต่ำง ๆ สร้ำงบรรยำกำศให้ร่มร่ืน  ปลอดภยั  ปรำศจำก
ยำเสพติด  เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  ร้อยละ  80   ขึ้นไป 

     1.3  โรงเรียนมีหลกัสูตรสถำนศึกษำที่บูรณำกำรพทุธธรรมสู่กิจกรรมกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ 

     1.4  ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  วดั  ชุมชน  และหน่วยงำนอ่ืน                
ใหค้วำมร่วมมือ  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัวถีิพทุธ  ร้อยละ  80  ขึ้นไป 

     1.5  ผูเ้รียนไดรั้บกำรพฒันำใหเ้ป็นผู ้ “กิน  อยู ่ ดู  ฟัง  เป็น”  โดยใชห้ลกัไตรสิกขำผ่ำน
กิจกรรมประจ ำวนั  ประจ ำสัปดำห์  กิจกรรมเสริมเน้ือหำสำระตำมหลกัสูตรกำรเรียนรู้ ตลอดทั้ง
กระบวนกำรเรียนรู้ทำงวฒันธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวิถีกำรด ำเนินชีวิตในสังคม              
มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงำม  ต่อตนเอง  ครอบครัว  และสงัคม  ร้อยละ  80  ขึ้นไป 

 
2. ดำ้นคุณภำพ 
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     2.1  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพฒันำสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้ดีมี
ประสิทธิภำพ  มีวถีิชีวติสอดคลอ้งตำมพทุธธรรม  และปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งที่ดี 

     2.2  ผูเ้รียนไดรั้บกำรพฒันำตำมหลักไตรสิกขำ   สำมำรถน ำหลกัพุทธธรรมไปใชใ้น             
กำรด ำเนินชีวติประจ ำวนัไดเ้หมำะสมกบัวยั 

     2.3  โรงเรียนปรับปรุงสภำพแวดลอ้มภำยใน  ให้มีพระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน  ห้องเรียน  
ป้ำยพทุธศำสนสุภำษิตตำมสถำนที่ต่ำง ๆ สร้ำงบรรยำกำศให้ร่มร่ืน  ปลอดภยั  ปรำศจำกยำเสพติด  
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้เป็นอยำ่งดี 

     2.4  ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  วดั  ชุมชน  และหน่วยงำนอ่ืน
ประสำนควำมร่วมมือ  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอยำ่งดีจนบรรลุตำมเป้ำหมำย 

     2.5  ผูเ้รียนไดรั้บกำรพฒันำใหเ้ป็นผู ้ “กิน  อยู ่ ดู  ฟัง  เป็น”  โดยใชห้ลกัไตรสิกขำผ่ำน
กิจกรรมประจ ำวนั  ประจ ำสัปดำห์  ค่ำยอบรมคุณธรรม  ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ทำงวฒันธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวถีิกำรด ำเนินชีวติในสงัคม  มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงำม  ต่อตนเอง  
ครอบครัว  และสงัคมเพิม่ขึ้น 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือนพฤษภำคม  2559  -  มีนำคม 2560 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน    

 

ขั้นวางแผน (PLAN) 

1.  ก ำหนดแนวทำงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์ ตำมกรอบกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรโรงเรียนวถีิพทุธ 

2.  จดัตั้งคณะกรรมกำรและประชุมคณะด ำเนินงำน 
3.  จดัท ำโครงกำรโรงเรียนวถีิพทุธ  เสนอโครงกำรเพือ่ขอควำมเห็นชอบ 
4.  ประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำง  โรงเรียน  บำ้น  วดั  เพื่อเขำ้ค่ำยอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม  ประสำนควำมร่วมมือด้วยกำรนิมนต์พระมำเป็นเทศน์/วิทยำกรในกำรจดักำรเรียนกำรสอน      
กำรสอบธรรมศึกษำ  กำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในวนัศุกร์สุดสปัดำห์ ฯลฯ 

 
ขั้นด าเนินการ (DO) 

1.  ด ำเนินกำรจดักิจกรรมตำมกรอบกำรด ำเนินกำรโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน  
พระพรหมพทิยำนุสรณ์  ดงัน้ี 
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     1.  กิจกรรมแสดงตนเป็นพทุธมำมกะ  เพื่อให้นักเรียนที่นับถือศำสนำพุทธไดแ้สดงตน
เป็นผูเ้ล่ือมใสในพระพทุธศำสนำ  ในช่วงเปิดเรียน  ภำคเรียนที่  1   
                 2.  กิจกรรมค่ำยอบรมคุณธรรม  จริยธรรมของนกัเรียนทุกคน   
                 3.  กิจกรรมเรียนธรรมและสอบธรรมศึกษำสนำมหลวง   

     4.  กิจกรรมวนัส ำคญัทำงพระพทุธศำสนำ  
     5.  กิจกรรมฟังเทศน์  ฟังธรรม  นิมนตพ์ระมำเทศน์เดือนละคร้ังในวนัศุกร์สุดสปัดำห์   

                 6.  กิจกรรมฝึกมำรยำทชำวพทุธ   

                 7.  กิจกรรมอบรมโครงงำนคุณธรรมใหก้บันกัเรียนทุกคน  ทุกหอ้งเรียน   

     8.  กิจกรรมเด็กดีศรีพระพรหมและเด็กจิตอำสำ   
     9.  กิจกรรมจดัท ำป้ำยค ำพทุธสุภำษิต 
    10.  กิจกรรมประกวดบรรยำยธรรม   
    11.  กิจกรรมท ำบุญตกับำตร  สวดมนต ์ ฟังธรรมะ  นัง่สมำธิ  ทุกวนัพระ  และวนัส ำคญั  

ทำงพระพทุธศำสนำ   
   12.  กิจกรรมสวดมนตห์มู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท ำนองสรภญัญะวนัศุกร์สุดสปัดำห์   
 
ขั้นทบทวนและตรวจสอบ (CHECK) 

1.  นิเทศ  ติดตำม  และประเมินกำรผลด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนวถีิพทุธตำมกิจกรรมต่ำง ๆ  

2.  ประเมินผลกำรด ำเนินกำรดว้ยแบบสอบถำม 
3.  วเิครำะห์ผลกำรประเมินและสรุปผลกำรประเมิน 

 

ข้ันสรุปและรายงานผล (ACTION) 

1.  กำรสรุปรำยงำนผลโครงกำรโรงเรียนวถีิพทุธ  เพือ่เป็นรำยงำนน ำเสนอฝ่ำยบริหำร และ                 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งตำมล ำดบั 

 
งบประมาณ 

 งบกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน   30,600  บำท 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ครู  นักเรียนไดรั้บกำรพฒันำตนเอง  มีวิถีชีวิตที่สอดคลอ้งตำมหลกัพุทธธรรม  และ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ด ำเนินชีวติไดอ้ยำ่งมีควำมสุข 
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2. เป็นขอ้มูลส ำหรับผูบ้ริหำรโรงเรียน  ใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิงำน                 

ทุกขั้นตอนของโครงกำรโรงเรียนวถีิพทุธ 

3.  ท  ำใหมี้กำรพฒันำกระบวนกำร  กำรวำงแผนจดัท ำโครงกำรโรงเรียนวถีิพทุธ  ให้มีควำม

เหมำะสม  และสมบูรณ์มำกขึ้น 

4.  โรงเรียนไดรั้บควำมไวว้ำงใจเช่ือมัน่  ศรัทธำ  และไดรั้บควำมร่วมมือจำกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
(บำ้น วดั โรงเรียน)     

5.  เป็นโครงกำรที่จดัขึ้นเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้ำงให้เยำวชน มีคุณภำพสอดคลอ้งกบับริบท
ของโรงเรียน โดยกำรน ำศำสนำเขำ้มำมีส่วนร่วมส่งเสริมพฒันำนักเรียนให้รู้จกัหลกักำรปฏิบตัิตำม
แนวพระพุทธศำสนำ  เพื่อพฒันำศกัยภำพยกระดบัจิตใจของนักเรียน  และสำมำรถน ำเอำหลัก
ปฏิบติัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิตและน ำไปใชใ้นชีวติประจ ำวนัได ้ โดยมีกิจกรรม  ดงัน้ี 

      5.1.  กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ  เพื่อให้นักเรียนที่นับถือศำสนำพุทธไดแ้สดง
ตนเป็นผูเ้ล่ือมใสในพระพทุธศำสนำ  ในช่วงเปิดเรียน  ภำคเรียนที่  1   
                  5.2  กิจกรรมค่ำยอบรมคุณธรรม  จริยธรรมของนกัเรียนทุกคน  เพื่อส่งเสริมจิตส ำนึกให้
นกัเรียนไดป้ฏิบตัิดี ปฏิบติัชอบตำมแนวหลกัธรรมของพระพุทธศำสนำโดยสอดแทรกกิจกรรมที่
พฒันำดำ้นคุณธรรม  จริยธรรม  ควำมรู้  ควำมสำมคัคี   มีระเบียบวนิยั  และกลำ้แสดงออกในทำงที่
ถูกตอ้ง  และน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
                  5.3 กิจกรรมเรียนธรรมและสอบธรรมศึกษำสนำมหลวง  เพื่อวดัควำมรู้ทำงพระพุทธศำสนำ   
และน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนัได ้

      5.4  กิจกรรมวนัส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นควำมส ำคญั
ของพระพทุธศำสนำในวนัส ำคญัทำงศำสนำ  ไดมี้โอกำสร่วมกิจกรรมกบัชุมชนและเรียนรู้ประเพณี
วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  เป็นกำรพฒันำจิตใจให้เป็นคนดีของสังคม และเขำ้ร่วมประกวดกิจกรรม
พฒันำผูเ้รียนทำงพระพทุธศำสนำ 

      5.5  กิจกรรมฟังเทศน์  ฟังธรรม  นิมนตพ์ระมำเทศน์เดือนละคร้ังในวนัศุกร์สุดสัปดำห์  
เพือ่ฟังธรรมะ  และฝึกนัง่สมำธิ 
                  5.6  กิจกรรมฝึกมำรยำทชำวพุทธ  เพื่อให้นักเรียนรู้จกัมำรยำทชำวพุทธ  น ำไปใชใ้น

ชีวติประจ ำวนั และมีกำรประกวดผูมี้มำรยำทชำวพุทธที่ดีแต่ละห้องเรียน  เพื่อเป็นตวัแทนในกำร

ประกวด  มำรยำทระดบัเขต  ระดบัจงัหวดั  ระดบัภำค  ระดบัประเทศ   

                  5.7  กิจกรรมอบรมโครงงำนคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกคน  ทุกห้องเรียน  ได้ท  ำโครงงำน

คุณธรรม  1  ห้องเรียน  1  โครงงำนคุณธรรม  และมีกำรประกวดโครงงำนคุณธรรม  เพื่อเป็นตวัแทน             

ในกำรประกวด  ระดบัเขต  ระดบัจงัหวดั  ระดบัภำค  ระดบัประเทศ   
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      5.8   กิจกรรมเด็กดีศรีพระพรหมและเด็กจิตอำสำ  เพือ่ยกยอ่งนักเรียนในกำรท ำควำมดี
โดยมิหวงัผลตอบแทน  ปลูกจิตส ำนึกให้นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่ำในกำรท ำควำมดี  และเพื่อ
คดัเลือกนักเรียนตวัแทนเขำ้รับกำรคดัเลือกนักเรียนรำงวลัพระรำชทำน   หรือนักเรียนดีเด่นของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ 

     5.9   กิจกรรมอ่ำนป้ำยค ำพุทธสุภำษิต  เพื่อให้นักเรียนไดศ้ึกษำค ำพุทธสุภำษิตเป็นคติ
เตือนใจใหเ้ป็นผูก้ระท ำควำมดี  น ำขอ้คิดจำกพทุธสุภำษิตไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

     5.10  กิจกรรมประกวดบรรยำยธรรม  เพื่อฝึกให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกำรศึกษำ
ธรรมน ำหลกัธรรมของพระพุทธศำสนำมำประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ ำวนัได ้ และคดัเลือกตวัแทน
นกัเรียนเขำ้ร่วมกำรแข่งขนัระดบัจงัหวดั 

     5.11  กิจกรรมท ำบุญตกับำตร  สวดมนต ์  ฟังธรรมะ  นั่งสมำธิ  ทุกวนัพระ และวนัส ำคญั  
ทำงพระพทุธศำสนำ  ทุกคนแต่งชุดขำวทุกวนัพระ   

     5.12  กิจกรรมสวดมนตห์มู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท ำนองสรภญัญะ เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้  
และน้อมน ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำในบทสวดมนต์  และสำมำรถน ำหลักธรรมมำ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนัได ้ และคดัเลือกนกัเรียน เป็นตวัแทนของจงัหวดั  เขำ้แข่งขนัในระดบั
ภำคคณะสงฆ ์ ระดบัประเทศ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
 

- เกียรติบัตรรางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 222 

รายการรางวัล/เกยีรติบัตรที่ครู  และโรงเรียนที่ได้รับเกี่ยวกับการพัฒนา 
 

นางนาตยา  ช่วยไชยศรี 
ผูส้อนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในพระพทุธศาสนา “ยอดเยีย่ม” กิจกรรมพฒันา

เยาวชนเน่ืองในสปัดาห์วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 
 

 
 

นางนาตยา  ช่วยไชยศรี  เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ยอดเยีย่ม 
ระดบัประเทศ  ที่ไดรั้บโล่เกียรติยศพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี “โครงการพฒันาคุณธรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
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นางนาตยา  ช่วยไชยศรี  ไดรั้บเกียรติบตัร  เป็นครูผูฝึ้กสอนและส่งเสริมกิจกรรม                                    
ทางพระพทุธศาสนา  “ดีเด่น”  โครงการจดังานมาฆบูชาแห่ผา้ขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร   

 
 

 
นางนาตยา ช่วยไชยศรี ไดรั้บเกียรติบตัรเป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติช่วงชั้นที่ 4   
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ไดรั้บเกียรติบตัร  ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศอนัดบัที่ 2 
กิจกรรมการประกวดสวดมนตแ์ปลองักฤษ  ระดบัชั้น  ม.1-ม.6  

 

 
 

ไดรั้บเกียรติบตัร  เป็นครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศอนัดบัที่ 1 
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดบัชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมวชิาการมธัยมศึกษา   
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โรงเรียนไดรั้บรางวลัเกียรติยศโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยีย่มระดบั  ประเทศประจ าปีการศึกษา 2559   

“โครงงานสานสายใยรักพีสู่่นอ้ง” 
 

 
 

โรงเรียนไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดการปฏิบติั ศาสนพธีิกร  ระดบัช่วงชั้นที่  3 
 (มธัยมศึกษาปีที่ 1-3)   
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โรงเรียนไดรั้บไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การประกวดการปฏิบติั ศาสนพธีิกร  ระดบัช่วงชั้นที่  4  
(มธัยมศึกษาปีที่ 4-6)   

   
  

ครูและบุคลากรโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม/บรรยาย                 
เกี่ยวกับการพัฒนาตามโครงการโรงเรียนวธีิพุทธ ปีการศึกษา  2559 
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รางวัล/เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาจาก 
โครงการโรงเรียนวธีิพทุธ  ได้รับการยกย่องชมเชยใน  ปีการศึกษา 2559 

 
นางสาววริษา  วริิยฑูรย ์ไดรั้บเกียรติบตัรรางวลัชมเชยในโครงการคดัเลือกนกัเรียน นกัศึกษา                

เพือ่รับรางวลัพระราชทาน ปีการศึกษา  2559 

 
 

นางสาววริษา  วริิยะฑูรย ์ ไดรั้บเกียรติบตัรรางวลัรางวลัเกียรติยศโล่พระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยีย่มระดบั  

ประเทศประจ าปีการศึกษา 2559  “โครงงานสานสายใยรักพีสู่่นอ้ง” 
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เด็กหญิงโสมวรรณ  มณี  ไดรั้บเกียรติบตัรรางวลัชนะเลิศ การประกวดการปฏิบติั ศาสนพธีิกร  
ระดบัช่วงชั้นที่  3 (มธัยมศึกษาปีที่ 1-3) 

 
 

นางสาวจุฑามาศ บุญยอดยิง่  ไดรั้บเกียรติบตัรรางวลัชนะเลิศ การประกวดการปฏิบติั ศาสนพธีิกร  
ระดบัช่วงชั้นที่  4 (มธัยมศึกษาปีที่ 4-6) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
 

-  ประมวลภาพกิจกรรม 
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ภาพประกอบที่  1  รับรางวลัเกียรติยศโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม                      
                              บรมราชกุมารี  โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยีย่ม  ระดบัประเทศ  
                              ประจ าปีการศึกษา 2559  “โครงงานสานสายใยรักพีสู่่นอ้ง” 

 

 
 

ภาพประกอบที่  2  เขา้ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจ าปีการศึกษา 2559  ของนกัเรียนระดบัชั้น                     
                               มธัยมศึกษาปีที่ 4  ณ  วดัประดู่พฒันาราม  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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ภาพประกอบที่  3  เขา้ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจ าปีการศึกษา 2559  ของนกัเรียนระดบัชั้น          
                               มธัยมศึกษาปีที่  1  ณ  วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร  อ าเภอเมือง 
                               จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

 
 

ภาพประกอบที่  4  กิจกรรมท าบุญตกับาตรในวนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 
                              ณ  โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์ 
 

 



 232 

ภาพประกอบที่  5  การฝึกซอ้มการปฏิบตัิศาสนพธีิกรของนกัเรียนในวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละ 
                              วนัหยดุราชการ  โดยคุณครูนาตยา  ช่วยไชยศรี  ก่อนส่งนกัเรียนเขา้ประกวด 

 

 
 

ภาพประกอบที่  6  การฝึกซอ้มการปฏิบตัิศาสนพธีิกรของนกัเรียนในวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละ 
                              วนัหยดุราชการ  โดยคุณครูนาตยา  ช่วยไชยศรี  ก่อนส่งนกัเรียนเขา้ประกวด 
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ภาพประกอบที่  7  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา ณ วดัพระพรหม 
                              อ  าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 

 

 
ภาพประกอบที่  8  นกัเรียนนัง่สมาธิก่อนเรียนในราวชิาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 5  นาที 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฌ 
 
                                            -  แบบประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
                                               ตามโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ 
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แบบประเมนิผลกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตามโครงการโรงเรียนวถิพีทุธ 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 

ปีการศึกษา  2559 
 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ……/……… 
ช่ือครูท่ีปรึกษา  ………………………………………………… 
ช่ือครูท่ีปรึกษา  ………………………………………………… 
 

 

                 สรุปผลกจิกรรม                                 การอนุมตัิผล 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

จ านวนสมาชิก ........................... คน 

ผา่นกิจกรรม    ........................... คน 

ไม่ผา่นกิจกรรม .......................... คน 

ลงช่ือ................................ครูที่ปรึกษา 
ลงช่ือ................................ครูที่ปรึกษา 
ลงช่ือ..................... หัวหนา้งานเสริมสร้างสร้างคุณธรรม 
 

 

เสนอเพื่ออนุมติั 

ลงช่ือ......................................................... 
                     (……………………….) 

                     หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 
             อนุมติั                      ไม่อนุมติั 

ลงช่ือ......................................................... 
                          ผูอ้  านวยการ 
                ………./…………/………  
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จุดประสงค์ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสุดสัปดาห์ 
 
 
1. เพือ่สวดมนตห์มู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภญัญะได ้
2. เพือ่ใหมี้ความเขา้ใจค่านิยม 12 ประการ 
3. เพือ่ฝึกมารยาทการไหว ้การกราบ การรับส่งส่ิงของจากบุคคลไดถู้กตอ้ง และเหมาะสมกบับุคคล 
4. เพือ่รับการอบรมธรรมะจากพระคุณเจา้ 
5. เพือ่เรียนและสอบธรรมศึกษา 
6. เพือ่ท  าความดีรูปแบบโครงงานคุณธรรม 

 
การประเมินกิจกรรม 

1. ประเมินการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียนตามจุดประสงค ์
2. ตรวจสอบเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนอยา่งนอ้ย 80 % 
3. ประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
4. ในกรณีที่ผูเ้รียนผา่นจุดประสงคแ์ละมีเวลาเรียน อยา่งนอ้ย 80 % และผลเป็น “ผา่น” (ผ)  
     หากบกพร่องหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม จะไดผ้ลการเรียน “ไม่ผา่น” (มผ) 

 
*กรณี (มผ) ใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมคุณธรรมตามโครงการของวดัต่างๆ (ผูห้ญิงบวชชีพราหมณ์, 
ผูช้ายบวชสามเณรภาคฤดูร้อน) 
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ตารางก าหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสุดสัปดาห์  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา  2559 
 

สัปดาห์ที ่ วนั เดือน ปี กจิกรรมทีป่ฏบิัติ 
1 20  พ.ค. 59 หยดุวนัวิสาขบชูา  งานเสริมสร้างคุณธรรมน านกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมตามวดัต่างๆ 
2 27  พ.ค. 59 ม.6/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ นิมนตพ์ระมาอบรมให้ความรู้ (วดัพระ

พรหม)   
3 3  มิ.ย.59 ม.6/1 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ นิมนตพ์ระมาอบรมให้ความรู้ (วดัพระ

ธาตุวรมหาวิหาร) 
4 10 มิ.ย.59 ม.5/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา  

อบรมให้ความรู้  เร่ืองโครงงานคุณธรรม 
5 17  มิ.ย.59 ม.5/1 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ  งานเสริมสร้างคุณธรรมให้ความรู้ 

คุณธรรมค่านิยม 12 ประการ และการด าเนินการโครงงานคุณธรรม 
6 24  มิ.ย.59 ม.4/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ  งานเสริมสร้างคุณธรรมอบรมให้

ความรู้ การด าเนินการโครงงานคุณธรรม 
7 1  ก.ค.59 ม.4/1 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ นิมนตพ์ระมาอบรมให้ความรู้ (วดัสระ

เรียง)  เรียนธรรมศึกษา 
8 8 ก.ค.59 ม.3/3 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ เจา้หนา้ท่ีวฒันธรรมอ าเภอ 

อบรมให้ความรู้ 
9 15 ก.ค.59 ม.3/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ฝึกมารยาทไทย 
10 22  ก.ค.59 ม.3/1 น าป่ืนโตไปวดัตอนเชา้เน่ืองในเทศกาลเขา้พรรษา 
11 29 ก.ค.59 ม.2/3 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ฝึกมารยาทไทย 
12 5 ส.ค.59 ม.2/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ฝึกมารยาทไทย 
13 12 ส.ค.59 หยดุวนัแม่แห่งชาติ  งานเสริมสร้างคุณธรรมนกัเรียนระดบัชั้น ม.ปลายช่วยงาน

อ าเภอ 
14 19 ส.ค.59 ม.2/1 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ฝึกมารยาทไทย 
15 26 ส.ค.59 ม.1/3 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ฝึกมารยาทไทย 
16 2 ก.ย.59 ม.1/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ นิมนตพ์ระมาอบรมให้ความรู้  
17 9 ก.ย.59 ม.1/1 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ประกวดมารยาทระดบัชั้น ม.ตน้ 
18 16 ก.ย.59 ม.6/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ประกวดมารยาทระดบัชั้น ม.ปลาย 
19 23 ก.ย.59 ม.6/1 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ประกวดโครงงานคุณธรรม 
20 30 ก.ย.59 ม.5/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ประกาศผลการประกวดมารยาทมอบ

เกียรติบตัรจากกระทรวงวฒันธรรม  งานเสริมสร้างคุณธรรมรับผดิชอบ 
  การประเมินผลกิจกรรมผูเ้รียน 
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ตารางก าหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสุดสัปดาห์  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา  2559 

สัปดาห์ที ่ วนั เดือน ปี กจิกรรมทีป่ฏบิัติ 
1 18  พ.ย. 59 ม.5/1 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7  เรียนธรรมศึกษา-สอบธรรมศึกษา 
2 25  พ.ย. 59 ม.6/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ นิมนตพ์ระมาอบรมให้ความรู้ (วดัพระ

พรหม)   
3 2  ธ.ค.59 ม.6/1 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ นิมนตพ์ระมาอบรมให้ความรู้ (วดัพระ

ธาตุวรมหาวิหาร) 
4 9 ธ.ค.59 ม.5/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา  

อบรมให้ความรู้  เร่ืองโครงงานคุณธรรม 
5 16  ธ.ค.59 ม.5/1 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ  งานเสริมสร้างคุณธรรมให้ความรู้ 

คุณธรรมค่านิยม 12 ประการ และการด าเนินการโครงงานคุณธรรม 
6 23  ธ.ค.59 ม.4/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ  งานเสริมสร้างคุณธรรมอบรมให้

ความรู้ การด าเนินการโครงงานคุณธรรม 
7 30   ธ.ค.59 ท าบุญตกับาตรส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ งานเสริมสร้างคุณธรรมรับผดิชอบ 
8 6  ม.ค.60 ม.3/3 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ โครงงานคุณธรรม 
9 13  ม.ค.60 ม.3/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ฝึกมารยาทไทย 
10 20  ม.ค.60 ม.3/1 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ นิมนตพ์ระมาอบรมให้ความรู้ (วดัพระ

พรหม) 
11 27  ม.ค.60 ม.2/3 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์แสดงบทบาทสมมุติเร่ืองค่านิยม 12 ประการ 
12 3  ก.พ.60 ม.2/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์แสดงบทบาทสมมุติเร่ืองค่านิยม 12 ประการ 
13 10  ก.พ.60 ม.2/1 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์แสดงบทบาทสมมุติเร่ืองค่านิยม 12 ประการ 
14 17  ก.พ.60 ม.1/3 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ฝึกมารยาทไทย 
15 24  ก.พ.60 ม.1/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ นิมนตพ์ระมาอบรมให้ความรู้  
16 3  มี.ค.60 ม.1/1 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ประกวดมารยาทระดบัชั้น ม.ตน้ 
17 10  มี.ค.60 ม.6/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ประกวดมารยาทระดบัชั้น ม.ปลาย 
18 17  มี.ค.60 ม.6/1 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ประกวดโครงงานคุณธรรม 
19 24  มี.ค.60 ม.5/1 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์นัง่สมาธิ ประกวดโครงงานคุณธรรม  งาน

เสริมสร้างคุณธรรมโครงการโรงเรียนวถีิพุทธ รับผดิชอบ 
20 31  มี.ค.60 ม.5/2 จดัโต๊ะหมู่บชูา 7 น าสวดมนต ์ นิมนตพ์ระมาบรรยายธรรม รับศีลรับพรก่อน

สอบปลายภาคเรียนท่ี  2/2559 งานเสริมสร้างคุณธรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
รับผดิชอบ  

  การประเมินผลกิจกรรมผูเ้รียน 
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แบบบนัทึกการเขา้ร่วมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสุดสปัดาห์ ของนกัเรียนชั้น ม. …/…. 
     คร้ังที่ ……. 
   วนัศุกร์ที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ. 2559 
นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม………… คน นกัเรียนที่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม………..คน คือ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
กิจกรรมที่ปฏิบติั 
  สวดมนตไ์หวพ้ระท านองสรภญัญะ   มารยาท 
  นัง่สมาธิ     คุณธรรม……………. 
  บรรยายใหค้วามรู้     โครงงานคุณธรรม 
ผลการปฏิบตัิ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงช่ือ……………………………ครูที่ปรึกษา   ลงช่ือ……………………………….ครูที่ปรึกษา 
        (…………………………….)              (…………………………….) 
 
บนัทึกการรับทราบ ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จากงานส่งเสริมคุณธรรม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

  ลงช่ือ……………………………………..งานเสริมสร้างคุณธรรม 
                    (นางนาตยา  ช่วยไชยศรี) 
 
บนัทึกการรับทราบ ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จากหวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
             ลงช่ือ……………………………………..หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
                                (นางปิยนนัท ์  ยิง่ค  านึง) 
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แบบประเมินผลการเขา้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสุดสปัดาห์ 
นกัเรียนชั้น ม. …. /…. 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 

ที่ ช่ือ – สกลุ ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

รวม สรุปผลการ
ประเมิน 
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แบบบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 ภาคเรียนที่     1          ปีการศึกษา      2559 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

ผล
การ 

                  เรียน 
1                                           

2                                           

3                                           

4                                           

5                                           

6                                           

7                                           

8                                           

9                                           

10                                           

11                                           

12                                           

13                                           

14                                           

15                                           

16                                           

17                                           

18                                           

19                                           

20                                           

21                                           

22                                           

23                                           

24                                           

25                                           
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แบบบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 ภาคเรียนที่     2          ปีการศึกษา      2559 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

ผล
การ 

                  เรียน 
1                                           

2                                           

3                                           

4                                           

5                                           

6                                           

7                                           

8                                           

9                                           

10                                           

11                                           

12                                           

13                                           

14                                           

15                                           

16                                           

17                                           

18                                           

19                                           

20                                           

21                                           

22                                           

23                                           

24                                           
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