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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ 

ค าอธิบาย :  โรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มด ำเนินกำรมำเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร ณ พ.ศ. 2560 
จ ำนวนกว่ำ 23,000 โรงเรียน ซึ่งจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่รับทรำบร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหำร ครู 
และพระอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้ร่วมกันวิเครำะห์ สังเครำะห์ แนวทำง
ด ำเนินกำรเดิม ยกร่ำงเป็นแนวทำงด ำเนินกำรที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548  แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่ำงได้น ำร่ำงฯไป
สอบถำมควำมเห็นของผู้เกี่ยวข้อง หลำยครั้ง รวมทั้งผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2553 จึงประกำศให้โรงเรียนวิถีพุทธทรำบและเป็นแนวทำงในกำรประเมิน
ตน เองตั้ งแต่  พ .ศ . 2553 เป็ นต้ นมำ แนวทางด า เนิ นการ 29  ประการสู่ ความ เป็ น โรงเรียน 
วิถีพุทธ  ประกอบด้วย  

1. ด้ำนกำยภำพ 7 ประกำร 
1.1 มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ  
1.2 มีพระพุทธรูปหน้ำโรงเรียน 
1.3 มีพระพุทธรูปประจ ำห้องเรียน (อำจเป็นรูปภำพ หรือสัญลักษณ์) 
1.4 มีพระพุทธศำสนสุภำษิต วำทะธรรม พระรำชด ำรัสติดตำมท่ีต่ำง ๆ   
1.5 มีควำมสะอำด  สงบ ร่มรื่น          
1.6 มีห้องพระพุทธศำสนำหรือลำนธรรม 
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้ำบุหรี่ 100 %  

2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ 4 ประกำร 
             2.1 ใส่เสื้อขำวทุกคน    
            2.2 ท ำบุญใส่บำตร ฟังเทศน์   
            2.3 รับประทำนอำหำรมังสวิรัติในมื้อกลำงวัน                                                                             
            2.4 สวดมนต์แปล 

3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 5 ประกำร 
             3.1 บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนเข้ำเรียน เช้ำ บ่ำย ทั้งครู และ นักเรียน                  
             3.2 บูรณำกำรวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสำระ และในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ     
             3.3 ครู พำนักเรียนท ำโครงงำนคุณธรรม กิจกรรมจิตอำสำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง    
            3.4 ครู ผู้บริหำร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศำสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง  
             มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้       
             3.5 ครู ผู้บริหำร และ นักเรียนทุกคน เข้ำค่ำยปฏิบัติธรรมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ด้ำนพฤติกรรม ครู ผู้บริหำรโรงเรียนและนักเรียน 5 ประกำร 
             4.1 รักษำศีล 5    
            4.2 ยิ้มง่ำย ไหว้สวย กรำบงำม  
             4.3 ก่อนรับประทำนอำหำรจะมีกำรพิจำรณำอำหำร รับประทำนอำหำรไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ                                                 
             4.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ     
             4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยำก 
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5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประกำร 
             5.1 ไม่มีอำหำรขยะขำยในโรงเรียน  
             5.2 ไม่ดุ ด่ำ นักเรียน                          
             5.3 ชื่นชมคุณควำมดี หน้ำเสำธงทุกวัน           
             5.4 โฮมรูมเพ่ือสะท้อนควำมรู้สึก เช่นควำมรู้สึกท่ีได้ท ำควำมดี 
             5.5 ครู ผู้บริหำร และนักเรียน มีสมุดบันทึกควำมดี    
             5.6 ครู ผู้บริหำร และนักเรียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ขึ้นไป) สอบได้ธรรมศึกษำตรี 
       เป็นอย่ำงน้อย  
             5.7 บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนกำรประชุมทุกครั้ง     
             5.8 มีพระมำสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนจากเว็บไซด์ www.vitheebuddha.com 

สูตรการค านวณ: โปรแกรม www.vitheebuddha.com จะประมวลคะแนนให้โดยอัตโนมัติ 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

- โรงเรียนวิถีพุทธของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนน         
รำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 80 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา : 
คะแนน ความหมาย 

1 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 70 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

2 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 75 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

 3 
 (ผ่ำนกำรประเมิน) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

 4 
(ผ่ำนกำรประเมิน) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 85 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

 5 
(ผ่ำนกำรประเมิน) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 90 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

 

 

 

โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 
โรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมดตำมเป้ำหมำย 

X 100 
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ระดับสถานศึกษา :  
คะแนน ความหมาย 
ระดับ 1 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร  และ 

2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  1 ประกำร   
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  2 ประกำร  
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  2 ประกำร  
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ประกำร 

ระดับ 2 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร  และ 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  2 ประกำร   
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  2 ประกำร  
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  2 ประกำร  
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ประกำร 
 

ระดับ 3 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร  และ 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  3 ประกำร   
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  3 ประกำร  
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ประกำร  
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 6 ประกำร 
 

ระดับ 4 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร  และ 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  4 ประกำร  
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ประกำร  
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 7 ประกำร 
 

ระดับ 5 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร   และ 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    

สรุปเกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา  
ตัวช้ีวัด 29 ประการ แบ่งเป็น 5 ด้าน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1. ด้ำนกำยภำพ                    7 ประกำร ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ   4 ประกำร            1 2 3 ครบ 4 ครบ 4 
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน         5 ประกำร            2 2 3 4 ครบ 5 
4. ด้ำนพฤติกรรม ครู ผู้บริหำรโรงเรียนและนักเรียน 5 ประกำร             2 2 3 4 ครบ 5 
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ       8 ประกำร 4 5 6 7 ครบ 8 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 2560 

ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่ำนกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 29 ประกำร 
สู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียน 80 80 80 80 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ให้สถำนศึกษำในโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำข้อมูล เกณฑ์กำร
ประเมิน  และประเมินตนเองตำมอัตลักษณ์  29 ประกำร ผ่ำนเว็บไซต์  www.vitheebuddha.com          
ตำมระยะเวลำ ดังนี้ 
 รอบท่ี 1 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภำยใน 1 พ.ค. 2561 – 15 มิ.ย. 2561 
        สพท. รับรองกำรประเมินตนเองของโรงเรียน ภำยใน 1 มิ.ย. 2561 – 30 ม.ิย. 2561 
 รอบท่ี 2 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภำยใน 1 ส.ค. 2561 – 15 ก.ย. 2561 
        สพท. รับรองกำรประเมินตนเองของโรงเรียน ภำยใน 1 ก.ย. 2561 – 30 ก.ย. 2561 
หมายเหตุ กพร.จะเลือกผลคะแนนที่ดีที่สุด จำกทั้ง 2 รอบ ในเว็บ www.vitheebuddha.com มำเป็นผลกำร
ประเมินของ กพร. 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :   
 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ที่มี
ผู้รับผิดชอบงำนคุณธรรม หรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมำยจำก ผอ.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

แนวทางการด าเนินงาน:  

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ประกำศ สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ จัดท ำสื่อประกอบเรื่อง  แนวทางด าเนินการ 29 ประการ       
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ผู้ เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษำนิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ         
ของทุก สพป. สพม.  ผู้บริหำรโรงเรียน ครู นักเรียน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับทรำบ 
     2. ประสำนงำนกับ สพป./สพม. คัดเลือกโรงเรียนตัวอย่ำง ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ และโรงเรียน 
ที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรมำแลกเปลี่ยนวิธีกำรแนวทำง เพ่ือทรำบปัญหำอุปสรรคของโรงเรียน 
     3. ประสำนงำนกับ สพป./สพม./มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ประกำศรำยชื่อ  
ยกย่อง  มอบเกียรติบัตรและรำงวัลเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจแก่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำ 
     4. ประสำนงำนกับ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย จัดท ำแนวทำงกำรประเมินตนเองของ
โรงเรียน  โดยผ่ำนเว็บไซต์   www.vitheebuddha.com เพ่ือเป็นสื่อกลำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
     5. ประสำนงำน กับ สพป./สพม./มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย สุ่มในกำรเยี่ยมเยียน 
และ ให้ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 
    6. สรุปประมวลผลกำรด ำเนินงำน 
 
 

http://www.vitheebuddha.com/
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ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      1. เผยแพร่  แนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ให้โรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบ 

2. จัดท ำเอกสำรแนวทำง  หรือคู่มือด ำเนินกำร 
3. จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทำงด ำเนินกำร  
4. นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้ก ำลังใจแก่โรงเรียน สอบถำมปัญหำอุปสรรค และวิธีแก้ไข 
5. สรุปประมวลผลกำรด ำเนินงำน 

ระดับสถานศึกษา 
       1. ศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจ  แนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
       2. บริหำรจัดกำร  วำงแผน ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนให้สอดคล้อง  
       3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหำอุปสรรค 
      4. สรุปประมวลผลกำรด ำเนินงำน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นำงบรรเจอดพร สู่แสนสุข เบอร์ติดต่อ : 08-9678-1499 / 02-288-5880 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  นำงสำวอุมำภรณ์ พัฒนะนำวีกุล เบอร์ติดต่อ : 06-1707-0550 / 02-288-5880 
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รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

1. ด้านกายภาพ 7 ประการ 
1.1 มีป้ำยโรงเรียนวิถี

พุทธ 
ไม่มี มีป้ำยโรงเรียน 

วิถีพุทธ ติดไว้ภำยในห้อง
ใดห้องหนึ่ง 

มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ ติด
ไว้หน้ำอำคำรใดอำคำร
หนึ่ง 

มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ ติด
ไว้หน้ำบริเวณโรงเรียน 

มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ 
ติดไว้หน้ำบริเวณ
โรงเรียน เห็นเด่นชัด 

  

1.2 มีพระพุทธรูป
บริเวณหน้ำ
โรงเรียน 
 

ไม่มี มีพระพุทธรูป           
บริเวณหน้ำโรงเรียน 

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน 

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน และ
เครื่องบูชำ 

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน 
เครื่องบูชำ และให้
นักเรียนไหว้ทุกวัน 

  

1.3 มีพระพุทธรูป
ประจ ำห้องเรียน 
(อำจเป็นรูปภำพ 
หรือสัญลักษณ์) 

ไม่มี มีพระพุทธรูป               
ประจ ำห้องเรียน 

มีพระพุทธรูปประจ ำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำในที่                  
ที่สมควร 

มีพระพุทธรูปประจ ำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำในที่
ที่สมควร และมีกำรท ำ
ควำมสะอำด 

มีพระพุทธรูปประจ ำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำ
ในที่ท่ีสมควร มีกำรท ำ
ควำมสะอำด และมี
กำรเคำรพพระพุทธรูป
เป็นประจ ำ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

1.4 มีพุทธศำสน
สุภำษิต                   
วำทะธรรม                       
พระรำชด ำรัส                  
ติดตำมท่ีต่ำงๆ   

ไม่มี มีพุทธศำสนสุภำษิต  
วำทะธรรม พระรำช
ด ำรัส ติดตำมที่ต่ำงๆ  

มีพุทธศำสนสุภำษิต วำทะ
ธรรม พระรำชด ำรัส  
ติดตำมท่ีต่ำงๆ และมีกำร
ปรับปรุงอยู่เสมอ 

มีพุทธศำสนสุภำษิต  
วำทะธรรม พระรำชด ำรัส 
ติดตำมท่ีต่ำงๆ และมีกำร
ปรับปรุง อยู่เสมอ โดย
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำ 

มีพุทธศำสนสุภำษิต  
วำทะธรรม พระรำช
ด ำรัส ติดตำมที่ต่ำงๆ 
และมีกำรปรับปรุงอยู่
เสมอ โดยนักเรียน                      
มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

  

1.5 มีควำมสะอำด  
สงบ ร่มรื่น    
       

ไม่มี มีควำมสะอำด สงบ ร่ม
รื่นในห้องเรียนและ
บริเวณโรงเรียน 

มีควำมสะอำด สงบ ร่มรื่น
ในห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน โดยด ำเนินกำร                 
อย่ำงต่อเนื่อง 

มีควำมสะอำด สงบ           
ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน โดยด ำเนินกำร                     
อย่ำงต่อเนื่อง และ
นักเรียนมีส่วนร่วม 

มีควำมสะอำด สงบ ร่ม
รื่น ในห้องเรียน 
บริเวณโรงเรียน โดย
ด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง และนักเรียนมี
ส่วนร่วมทุกคน 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

1.6 มีห้อง
พระพุทธศำสนำ
หรือลำนธรรม 

ไม่มี มีห้องพระพุทธศำสนำ                  
หรือลำนธรรม 

มีห้องพระพุทธศำสนำ                  
หรือลำนธรรม                   
และมีตำรำงกำรใช้ 

มีห้องพระพุทธศำสนำหรือ
ลำนธรรม มีตำรำงกำรใช้ 
มีกำรใช้จริง 

มีห้องพระพุทธศำสนำ
หรือลำนธรรม และมี
ตำรำงกำรใช้ มีกำรใช้
จริงและนักเรียนมีส่วน
ร่วมในกำรดูแลรักษำ 

  

1.7 ไม่มีสิ่งเสพติด 
เหล้ำ บุหรี่ 100 % 
(พิจำรณำจำก
ผู้เกี่ยวข้อง 
ในโรงเรียน) 

มีสิ่งเสพติด 
เหล้ำ บุหรี่ 
ในโรงเรียน 
มำกกว่ำร้อย
ละ 40 

มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่
ในโรงเรียนต่ ำกว่ำร้อยละ 
40 

มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่ ใน
โรงเรียน ต่ ำกว่ำร้อยละ 30 

มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่ ใน
โรงเรียน ต่ ำกว่ำร้อยละ 20 

ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้ำ 
บุหรี่ ในโรงเรียน 
100% 

  

                                                  รวมด้านกายภาพ O  ไม่ครบ        O ครบ    

2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ  4 ประการ 
2.1 ใส่เสื้อสีขำวทุกคน    ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ

ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

2.2 ท ำบุญ               
ใส่บำตร ฟังเทศน์   

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

2.3 รับประทำนอำหำร
มังสวิรัติ                       
ในมื้อกลำงวัน                                                                             

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

2.4 สวดมนต์แปล ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

 รวมด้านกิจกรรมวันพระ  ด ำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร 
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ 

3.1 บริหำรจิตเจริญ
ปัญญำก่อนเข้ำ
เรียนเช้ำ-บ่ำยทั้ง
นักเรียนและครู 

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

3.2 บูรณำกำร 
วิถีพุทธ ทุกกลุ่ม
สำระ และในวัน
ส ำคัญทำงพุทธ
ศำสนำ     

ไม่ปฏิบัติ มีครู เกินกว่ำร้อยละ 30 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 50 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 70 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 
90 ปฏิบัติ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

3.3 ครูพำนักเรียนท ำ
โครงงำนคุณธรรม 
กิจกรรมจิตอำสำ
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

ไม่ปฏิบัติ มีครู เกินกว่ำร้อยละ 30 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 50 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 70 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 
90 ปฏิบัติ 

  

3.4 นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร ทุกคนไป
ปฏิบัติศำสนกิจที่วัด 
เดือนละ 1 ครั้ง มีวัด
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

3.5 นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร ทุกคน
เข้ำค่ำยปฏิบัติ
ธรรมอย่ำงน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง 

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

 รวมด้านการเรียนการสอน  ด ำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร 
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ 

4.1 รกัษำศีล 5    นักเรียน คร ู
และผู้บริหำร 
ไม่รักษำศีล 5 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ
ได้ ครบ 5 ข้อ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ
ได้ ครบ 5 ข้อ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
90 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

4.2 ยิ้มง่ำย ไหว้สวย 
กรำบงำม 

นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

4.3 ก่อนรับประทำน
อำหำรจะมีกำร
พิจำรณำอำหำร 
รับประทำนอำหำร
ไม่ดัง ไม่หก  
ไม่เหลือ                                

นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

4.4 ประหยัด ออม 
ถนอมใช้ เงิน และ 
สิ่งของ     

นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไมป่ฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

4.5 มีนิสัยใฝ่รู้  
สู้สิ่งยำก 

นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

 รวมด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ด ำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ  8 ประการ 
5.1 ไม่มีอำหำรขยะ

ขำยในโรงเรียน 
ไม่ปฏิบัติ ไม่มีอำหำรขยะขำยใน

โรงเรียนเป็นบำงวัน 
 

ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนทุกวัน 
 

ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนทุกวัน แต่
นักเรียนน ำมำเอง 
 

ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนทุกวัน และ
ปลูกฝังให้นักเรียนไม่
ซื้ออำหำรขยะนอก
โรงเรียน 

  

5.2 ไม่ดุ ด่ำ นักเรียน                          ไม่ปฏิบัติ ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.3 ชื่นชมคุณควำมดี 
หน้ำเสำธงทุกวัน           

ครู และ
ผู้บริหำร ไม่
ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

  
 
 

5.4 โฮมรูมเพ่ือสะท้อน
ควำมรู้สึก เช่น
ควำมรู้สึกท่ีได้ท ำ
ควำมดี 

ครู และ
ผู้บริหำร ไม่
ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.5 ครู ผู้บริหำร และ
นักเรียน มีสมุด
บันทึกควำมดี    

นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

 นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.6 ครู ผู้บริหำร และ นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ นักเรียน ครู และผู้บริหำร  นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ   
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

นักเรียน (ป.4ขึ้นไป)
สอบได้ธรรมศึกษำ
ตรีเป็นอย่ำงน้อย 

และผู้บริหำร 
ไม่ปฏิบัติ 

ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

5.7 บริหำรจิต เจริญ
ปัญญำ ก่อนกำร
ประชุมทุกครั้ง     

ครู และ
ผู้บริหำร ไม่
ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

 ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 
 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.8 มีพระมำสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

ไม่มี มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ เกินกว่ำร้อยละ 30 

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ 
เกินกว่ำร้อยละ 50 

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ 
เกินกว่ำร้อยละ 70 

มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ เกินกว่ำร้อยละ 
90 

  

 รวมด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ   ด ำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร  
 


