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1. ดานกายภาพ 7 ประการ 
 1.1 มีปาย

โรงเรียนวิถีพุทธ 
 มีปายโรงเรียน 

วิถีพุทธ ติดไวภายใน
หองใดหองหนึ่ง 

มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ 
ติดไวหนาอาคารใด
อาคารหนึ่ง 

มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ 
ติดไวหนาบริเวณ
โรงเรียน 

มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไวหนา
บริเวณโรงเรียน เห็นเดนชัด 

  

 1.2 มี
พระพุทธรูป               
หนาโรงเรียน 

 มีพระพุทธรูป           
บริเวณหนาโรงเรียน 

มีพระพุทธรูปอยูในซุม
บริเวณหนาโรงเรียน 

มีพระพุทธรูปอยูในซุม
บริเวณหนาโรงเรียน 
และเครื่องบูชา 

มีพระพุทธรูปอยูในซุมบริเวณ                   
หนาโรงเรียน เครื่องบูชา                        
และใหนักเรียนไหวทุกวัน 

 

 1.3 มี
พระพุทธรูป
ประจําหองเรียน 

 มีพระพุทธรูป               
ประจําหองเรียน 

มีพระพุทธรูป                  
ประจําหองเรียน                  
อยูดานหนาในท่ี                  
ท่ีสมควร 

มีพระพุทธรูปประจํา
หองเรียนอยูดานหนา
ในท่ีท่ีสมควร และมี
การทําความสะอาด 

มีพระพุทธรูปประจําหองเรียน                  
อยูดานหนาในท่ีท่ีสมควร มีการทํา
ความสะอาด และมีการเคารพ
พระพุทธรูปเปนประจํา 

 

 1.4 มีพุทธศาสน
สุภาษิต                   
วาทะธรรม                       

 มีพุทธศาสนสุภาษิต 
วาทะธรรม พระราช
ดํารัส ติดตามท่ีตางๆ  

มีพุทธศาสนสุภาษิต 
วาทะธรรม พระราช
ดํารัส ติดตามท่ีตางๆ 

มีพุทธศาสนสุภาษิต วา
ทะธรรม พระราชดํารัส 
ติดตามท่ีตางๆ และมี

มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม                 
พระราชดํารัส ติดตามท่ีตางๆ และ                    
มีการปรับปรุงอยูเสมอ โดยนักเรียน                      

 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 รอยละของโรงเรียนวิถีพุทธท่ีผานการประเมินผลการดําเนินการ 29 ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ 
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พระราชดํารัส                  
ติดตามท่ีตางๆ   

และมีการปรับปรุง        
อยูเสมอ 

การปรับปรุง อยูเสมอ 
โดยนักเรียนมีสวนรวม
ในการจัดทํา 

มีสวนรวมในการจัดทํา อยาง
ตอเนื่อง 

 1.5 มีความ
สะอาด  สงบ                             
รมรื่น          

 มีความสะอาด สงบ 
รมรื่นในหองเรียน
และบริเวณโรงเรียน 

มีความสะอาด สงบ 
รมรื่นในหองเรียน 
บริเวณโรงเรียน                   
โดยดําเนินการ                 
อยางตอเนื่อง 

มีความสะอาด สงบ           
รมรื่นในหองเรียน 
บริเวณโรงเรียน                        
โดยดําเนินการ                     
อยางตอเนื่อง                  
และนักเรียนมีสวนรวม 

มีความสะอาด สงบ รมรื่น                       
ในหองเรียน บริเวณโรงเรียน                     
โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง                    
และนักเรียนมีสวนรวมทุกคน 

  

 1.6 มีหอง
พระพุทธศาสนา
หรือลานธรรม 

 มีหอง
พระพุทธศาสนา                  
หรือลานธรรม 

มีหองพระพุทธศาสนา                  
หรือลานธรรม                   
และมีตารางการใช 

มีหองพระพุทธศาสนา
หรือลานธรรม  

มีหองพระพุทธศาสนาหรือลาน
ธรรม และมีตารางการใช มีการใช
จริงและนักเรียนมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษา 

  

 1.7  ไมมีสิ่งเสพ
ติด เหลา บุหรี่ 
100 % 

 มีสิ่งเสพติด เหลา 
บุหรี่ในโรงเรียน                
มากกวา 40% 

มีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่
ในโรงเรียน                
ระหวาง 20-39% 

มีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่
ในโรงเรียน               
ระหวาง 10-19% 

ไมมีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ใน
โรงเรียน 100% 

  

                                                  รวมดานกายภาพ O  ไมครบ        O ครบ    
2. ดานกิจกรรมประจําวันพระ  4 ประการ 
 2.1 ใสเสื้อสีขาว       

ทุกคน    
 ครู ผูบริหารและ 

นักเรียนต่ํากวา    
ครู ผูบริหารและ 
นักเรียนต่ํากวารอยละ 

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียนต่ํากวารอยละ 

ครู ผูบริหารและ นักเรียนต่ํากวา  
รอยละ รอยละ 90-100 ปฏิบัต ิ
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รอยละ 50 ปฏิบัติ 50-69 ปฏิบัติ รอยละ 70-89 ปฏิบัต ิ
 

 2.2 ทําบุญ               
ใสบาตร ฟงเทศน   

 ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน ต่ํากวา   
รอยละ 50 ปฏิบัต ิ

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 70-
89 ปฏิบัต ิ

ครู ผูบริหารและ นักเรียน รอยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

  

 2.3 รับประทาน
อาหารมังสวิรัติ                       
ในม้ือกลางวัน                                                                             

 ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน ต่ํากวา   
รอยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ        
50-69 ปฏิบัติ 

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ     
70-89 ปฏิบัติ 
 

ครู ผูบริหารและ นักเรียน รอยละ  
90-100 ปฏิบัติ 

  

 2.4 สวดมนต
แปล 

 ครู ผูบริหารและ 
นักเรียนต่ํากวา 
รอยละ 50 ปฏิบัต ิ

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียนรอยละ 50-69 
ปฏิบัติ 

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ  
70-89 ปฏิบัติ 

ครู ผูบริหารและ นักเรียน รอยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

  

                                                   รวมดานกิจกรรมประจําวันพระ   ดําเนินการได....... ประการ      
3. ดานการเรียนการสอน 5 ประการ 
 3.1 บริหารจิต 

เจริญปญญา 
กอนเขาเรียน 
เชา บาย ท้ังครู 
และ นักเรียน                  

 ครูและนักเรียน ต่ํา
กวารอยละ 50 
ปฏิบัติ 
 

ครูและนักเรียน รอย
ละ 50-69 ปฏิบัติ 
 

ครูและนักเรียน รอยละ 
70-89 ปฏิบัติ 
 

ครูและนักเรียน รอยละ 90-100 
ปฏิบัติ 

  

 3.2 บูรณาการวิถี  มีครู ต่ํากวารอยละ มีครู รอยละ 50-69 มีครู รอยละ 70-89 มีครู รอยละ 90-100 ปฏิบัต ิ   
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พุทธ ทุกกลุม
สาระ และในวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา     

50 ปฏิบัต ิ ปฏิบัติ ปฏิบัติ  
 
 
 
 

 3.3 ครูพา
นักเรียนทํา
โครงงาน
คุณธรรม 
กิจกรรมจิตอาสา
สัปดาหละ 1 ครั้ง    

 มีครู ต่ํากวารอยละ 
50 ปฏิบัต ิ
 
 
 

มีครู รอยละ 50-69 
ปฏิบัติ 
 

มีครู รอยละ 70-89 
ปฏิบัติ 
 

มีครู รอยละ 90-100 ปฏิบัติ   
 
 
 
 
 
 

 3.4 ครู ผูบริหาร 
และ นักเรียน ทุก
คน ไปปฏิบัติ
ศาสนกิจท่ีวัดเดือน
ละ 1 ครั้ง มีวัดเปน
แหลงเรียนรู       

 ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน ต่ํากวารอย
ละ 50 ปฏิบัต ิ
 

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ
 

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 70-89 
ปฏิบัติ 
 

ครู ผูบริหารและ นักเรียน รอยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

  

 3.5 ครู ผูบริหาร 
และ นักเรียนทุก

 ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน ต่ํากวารอย

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 50-

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 70-89 

ครู ผูบริหารและ นักเรียน รอยละ 
90-100 ปฏิบัต ิ
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คน เขาคายปฏิบัติ
ธรรมอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง 

ละ 50 ปฏิบัต ิ
 

69 ปฏิบัต ิ
 

ปฏิบัติ 
 

 รวมดานการเรียนการสอน  ดําเนินการได....... ประการ 
4. ดานพฤติกรรม ครู ผูบริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ 
 4.1 รักษาศีล 5     ครู ผูบริหารและ 

นักเรียน ต่ํากวารอย
ละ 50 ปฏิบัติไดครบ 
5 ขอ 

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 50-
69 ปฏิบัติไดครบ 5 ขอ 

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 70-89 
ปฏิบัติไดครบ 5 ขอ 

ครู ผูบริหารและ นักเรียน รอยละ 
90-100 ปฏิบัติไดครบ 5 ขอ 

  

 4.2 ยิ้มงาย ไหว
สวย กราบงาม 

 ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน ต่ํากวา   
รอยละ 50 ปฏิบัต ิ

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 70-89 
ปฏิบัต ิ

ครู ผูบริหารและ นักเรียน รอยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

  

 4.3 กอน
รับประทาน
อาหารจะมีการ
พิจารณาอาหาร 
รับประทาน
อาหารไมดัง ไม
หก ไมเหลือ                                                 

 ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน ต่ํากวา 
รอยละ 50 ปฏิบัติ 
 

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 
 50-69 ปฏิบัต ิ
 

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 70-89 
ปฏิบัติ 
 

ครู ผูบริหารและ นักเรียน รอยละ 
90-100 ปฏิบัติ 
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 4.4  ประหยัด 
ออม ถนอมใช 
เงิน และ สิ่งของ     

 ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน ต่ํากวารอย
ละ 50 ปฏิบัต ิ

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 
 70-89 ปฏิบัต ิ
 
 

ครู ผูบริหารและ นักเรียน รอยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

  

 4.5 มีนิสัยใฝรู สู
สิ่งยาก 

 ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน ต่ํากวารอย
ละ 50 ปฏิบัต ิ

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ
 

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 70-89 
ปฏิบัติ 
 

ครู ผูบริหารและ นักเรียน รอยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

  

 รวมดานพฤติกรรม ครู ผูบริหารโรงเรียน และนักเรียน ดําเนินการได....... ประการ 
ดานการสงเสริมวิถีพุทธ  8 ประการ 
 5.1 ไมมีอาหาร

ขยะขายใน
โรงเรียน 

 ไมมีอาหารขยะขาย
ในโรงเรียนเปนบาง
วัน 
 

ไมมีอาหารขยะขายใน
โรงเรียนทุกวัน 
 

ไมมีอาหารขยะขายใน
โรงเรียนทุกวัน แต
นักเรียนนํามาเอง 
 

ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุก
วัน และปลูกฝงใหนักเรียนไมซ้ือ
อาหารขยะนอกโรงเรียน 
 
 

  

 5.2 ไมดุ ดา 
นักเรียน                          

 ครู ผูบริหาร ต่ํากวา                 
รอยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู ผูบริหาร  รอยละ 
50-69 ปฏิบัติ 
 

ครู ผูบริหาร รอยละ 
70-89 ปฏิบัติ 

ครู ผูบริหาร รอยละ 90-100 
ปฏิบัติ 
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 5.3 ชื่นชมคุณ
ความดี หนาเสา
ธงทุกวัน 
 

 ปฏิบัติ โดยไมเต็มใจ ปฏิบัติ โดยไมเต็มใจ
และทําตามคําสั่ง 

ปฏิบัติ ดวยความเต็มใจ ปฏิบัติ ดวยความเต็มใจ เห็นคุณคา 
และโนมนาวใหนักเรียนทําความดี 

  

 5.4 โฮมรูมเพ่ือ
สะทอน
ความรูสึก เชน
ความรูสึกท่ีไดทํา
ความดี 
 

 ปฏิบัติ โดยไมเต็มใจ 
 

ปฏิบัติ โดยไมเต็มใจ
และทําตามคําสั่ง 

ปฏิบัติ ดวยความเต็มใจ 
 

ปฏิบัติ ดวยความเต็มใจ เห็นคุณคา 
และโนมนาวใหนักเรียนทําความดี 

  

 5.5 ครู ผูบริหาร 
และนักเรียน มี
สมุดบันทึกความ
ดี    

 ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน ต่ํากวารอย
ละ 50 ปฏิบัต ิ

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ
 

 ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 70-89 
ปฏิบัติ 
 

ครู ผูบริหารและ นักเรียน รอยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

  

 5.6 ครู ผูบริหาร 
และนักเรียน              
( ป.๔ข้ึนไป)สอบ
ไดธรรมศึกษาตรี
เปนอยางนอย 

 ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน ต่ํากวารอย
ละ 50 ปฏิบัต ิ

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ
 

 ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 70-89 
ปฏิบัติ 
 

ครู ผูบริหารและ นักเรียน รอยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

  

 5.7 บริหารจิต 
เจริญปญญา 

 ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน ต่ํากวารอย

ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 50-

 ครู ผูบริหารและ 
นักเรียน รอยละ 70-89 

ครู ผูบริหารและ นักเรียน รอยละ 
90-100 ปฏิบัต ิ

  



ลําดับ กิจกรรม ไมได
ดําเนิน
การ 

ดําเนินการ 

 

 
ผล
การ
ประ
เมิน 

 
หลักฐาน 0 1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช 
3 
ด ี

4 
ดีมาก 

กอนการประชุม
ทุกครั้ง     

ละ 50 ปฏิบัต ิ 69 ปฏิบัต ิ
 

ปฏิบัต ิ

 5.8 มีพระมา
สอนอยาง
สมํ่าเสมอ 

 มีนักเรียนไดเรียนกับ
พระต่ํากวารอยละ 
50 
 

มีนักเรียนไดเรียนกับ
พระ รอยละ 50-69  

มีนักเรียนไดเรียนกับ
พระ รอยละ 70-89  

มีนักเรียนไดเรียนกับพระ รอยละ 
90-100  

  

 รวมดานการสงเสริมวิถีพุทธ   ดําเนินการได....... ประการ  
 
สรุปผลสถานศึกษาดําเนินการ  
 1. ดานกายภาพ 7 ประการ       O  ไมครบ        O ครบ และ 
 2. ดานกิจกรรมประจําวันพระ 4 ประการ     ดําเนินการได....... ประการ       
 3. ดานการเรียนการสอน 5 ประการ       ดําเนินการได....... ประการ                                                                       
 4. ดานพฤติกรรม ครู ผูบริหารโรงเรียน และนักเรียน 5 ประการ  ดําเนินการได....... ประการ     
 5. ดานการสงเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ                                       ดําเนินการได....... ประการ     
 
 
          

ผูรายงานขอมูล 
ลงชื่อ  

(  ) 
ตําแหนง   
โทรศัพท   

ผูรับรองขอมูล 
ลงชื่อ  

(  ) 
ตําแหนง   
โทรศัพท   


