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การประเมินตนเองตามแนวทางด าเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 โรงเรียนวิถีพุทธเริ่มด าเนินการมาเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวนกว่า 20,000 โรงเรียน 
ซึ่งจากแนวทางการด าเนินการที่รับทราบกันตั้งแต่เริ่มต้น  คณะผู้บริหาร ครู และพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางด าเนินการเดิม ยกร่างเป็นแนวทางด าเนินการ 
ที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 
ประการ และคณะยกร่างได้น าร่างฯ ไปสอบถามความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผ่านความเห็นของคณะกรรมการ
การศึกษาชั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 จึงประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบ และเป็นแนวทางในการ
ประเมินตนเองตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา 
 
แนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบด้วย 
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ 

1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 
1.3 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน (อาจเป็นรูปภาพ หรือสัญลักษณ์) 
1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัสติดตามท่ีต่างๆ   
1.5 มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่น          
1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ 100 %  
 

2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 4 ประการ 
           2.1 ใส่เสื้อขาวทุกคน    
           2.2 ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์   
           2.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน                                                                             
           2.4 สวดมนต์แปล 
 
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ 
            3.1 บริหารจิต เจรญิปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน                  
            3.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา     
            3.3 ครู พานักเรียนท าโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง    
            3.4 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง  
        มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้       
            3.5 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



 

 
 
 
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ 
            4.1 รักษาศีล 5    
            4.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม  
            4.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ                                                 
            4.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ     
            4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สูส้ิ่งยาก 
 
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ 
            5.1 .ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน  
            5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน                          
            5.3 ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน           
            5.4 โฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกท่ีได้ท าความดี 
            5.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี    
            5.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป) สอบได้ธรรมศึกษาตรี 
                 เป็นอย่างน้อย 
            5.7 บริหารจิต เจรญิปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง     
            5.8 มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 
 เกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา : เป็นการประเมินแบบ ผ่าน/ ไม่ผ่าน 
คะแนน ความหมาย 
ระดับ 1 1.ด้านกายภาพ ด าเนินการ                                      ครบทุกประการ  และ 

2.ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการได้                   ไม่น้อยกว่า  1 ประการ   
3.ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้                         ไม่น้อยกว่า  2 ประการ  
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ด าเนินการได้   ไม่น้อยกว่า  2 ประการ  
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้                       ไม่น้อยกว่า 4 ประการ 

ระดับ 2 1.ด้านกายภาพ ด าเนินการ                                      ครบทุกประการ  และ 
2.ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการได้                  ไม่น้อยกว่า  2 ประการ   
3.ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้                        ไม่น้อยกว่า  2 ประการ  
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ด าเนินการได้   ไม่น้อยกว่า  2 ประการ  
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้                       ไม่น้อยกว่า 5 ประการ 

หน้า 2 



 

คะแนน ความหมาย 
ระดับ 3 1.ด้านกายภาพ ด าเนินการ                                          ครบทุกประการ  และ 

2.ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการได้                       ไม่น้อยกว่า  3 ประการ   
3.ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้                             ไม่น้อยกว่า  3 ประการ  
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ด าเนินการได้    ไม่น้อยกว่า 3 ประการ  
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้                           ไม่น้อยกว่า 6 ประการ 

ระดับ 4 1.ด้านกายภาพ ด าเนินการ                                          ครบทุกประการ  และ 
2.ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการ                          ครบทุกประการ    
3.ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้                             ไม่น้อยกว่า  4 ประการ  
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ด าเนินการได้     ไม่น้อยกว่า4 ประการ  
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้                           ไม่น้อยกว่า 7 ประการ 

ระดับ 5 1.ด้านกายภาพ ด าเนินการ                                          ครบทุกประการ   และ 
2.ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการ                          ครบทุกประการ    
3.ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการ                                ครบทุกประการ    
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน  ด าเนินการ             ครบทุกประการ    
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการ                              ครบทุกประการ    

 
สรุปเกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินแบบ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 

ตัวช้ีวัด 29 ประการ แบ่งเป็น 5 ด้าน ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 
(ผ่านการประเมิน) 

ระดับ4 
(ผ่านการประเมิน) 

ระดับ5 
(ผ่านการประเมิน) 

1. ด้านกายภาพ 7 ประการ ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 

2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 4 ประการ 1 2 3 ครบ 4 ครบ 4 

3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ 2 2 3 4 ครบ 5 

4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหาร รร. และนร. 5 
ประการ 

2 2 3 4 ครบ 5 

5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ 4 5 6 7 ครบ 8 
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ขั้นตอนการใช้เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com  

ส าหรับ โรงเรียนวิถีพุทธทุกระดับ 

มีการด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การเข้าเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธที่ http://www.vitheebuddha.com คลิกสมัครเข้าโรงเรียนวิถีพุทธ ดังภาพ 
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http://www.vitheebuddha.com/


 

2. การกรอกขอ้มูลโรงเรียนให้ครบถ้วน ดังภาพ 

 
-ช่องที่มี * จ าเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วน 

- ภาพตราสัญลักษณ์ และแผนที่ต้องย่อขนาดให้ไม่เกิน 300  Kb. 
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- กรุณาจดชื่อชื่อและรหัสผ่านเอาไว้ เพื่อใช้เข้าระบบ 
- ต้องการเข้าระบบอัตโนมัติ กรุณาคลิกท่ี เข้าระบบอัตโนมัติ 

3. การเข้าระบบเพื่อท าประเมินตนเองตามแนวทางด าเนินการ 29 ประการ ดังภาพ 

 

-กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ตอนสมัคร 
- เข้าสู่ระบบ 
ในกรณีที่โรงเรียนลืม password เพื่อเข้าประเมินตนเอง ให้ติดต่อ 

• ศึกษานิเทศก์หรือผูร้ับผดิชอบโรงเรียนวิถีพุทธในเขตพื้นท่ีที่ท่านสังกัด สามารถดูรายละเอียดติดต่อไดจ้ากลิงก์ 
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=area 

• สนก.สพฐ.  : อีเมล moral.group.obec@gmail.com หรือ โทร .0 2288 5879, 0 2288 5889-90   
• พระณรงค์เดช อธิมุตโต  : อีเมล stain2548@hotmail.com หรือ โทร .08 1446 5095  
• พระไมตรี ทนฺตกาโย : อีเมล์ tantakayo2554@hotmail.co.th หรือ โทร. 08 7087 2196,  

08 6366 2969 
• อาจารย์บรรเจอดพร สู่แสนสุข  : อีเมล bancherd.rat@gmail.com  
• อาจารย์อัมพร หตุะสิทธ์ิ  : อีเมล ampornochin@hotmail.com  หรือ โทร. 08 1906 2211,  

08 3014 1950   
• อาจารย์อมุาภรณ์  พัฒนะนาวีกุล  : อีเมล umamint.ob@gmail.com หรือ โทร. 06 1707 0550  
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4. ท าการประเมินตนเองตามแนวทางด าเนินการ 29 ประการ ในรอบท่ีเปิด ดังภาพ 

 

 

- คลิก ดูโรงเรียนที่รับผิดชอบดังภาพบน 
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4.1. ด าเนินการประเมินตนเอง 29 ประการให้ครบถ้วน ดังภาพ 

                 

                   
 

- ท าให้ครบทุกด้าน ทุกตัวช้ีวัด 
- บันทึกข้อมูล 29 ประการ            

หน้า 9 

ประเมินรอบ 9 เดือน 15-30 มิ.ย. 

ประเมินรอบ 12 เดือน 15-30 ก.ย. 



 

 
 
-ข้อความยืนยันเมื่อท าประเมิน 29 ประการเรียบร้อยแล้ว 

5. การแก้ไขข้อมูลการประเมินตนเองตามแนวทางด าเนินการ 29 ประการ ดังภาพ 
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5.1 แกไ้ขข้อมูลการประเมินตนเองตามแนวทางด าเนินการ 29 ประการให้ครบถ้วน ดังภาพ 

 

6. การแก้ไขข้อมูลโรงเรียน ดังภาพ 
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7. การจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ดังภาพ 

 
 

7.1 การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ดังภาพ 
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- กรอกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ให้ครบถ้วน 
- แนบภาพและไฟล์เอกสารประกอบให้ครบถ้วน 

8. การแก้ไขสถานะแสดงล าดับแรก และสถานะแสดง/ไม่แสดง ดังภาพ 
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9. การแก้ไขและลบข่าวประชาสัมพันธ์ ดังภาพ 

 

 

10. การจัดการภาพกิจกรรมโรงเรียน ดังภาพ 

 

 

11. การเพิ่มหัวข้อกิจกรรม ดังภาพ 
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11.1 การกรอกข้อมูลกิจกรรมให้ครบถ้วน ดังภาพ 

 

- แนบภาพประกอบกิจกรรมให้ครบถ้วน 

 

12. การแก้ไขสถานะแสดงและไม่แสดง ดังภาพ 

 

 

13. การแก้ไขและลบกิจกรรม ดังภาพ 
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14. การจัดการรูปภาพแต่ละกิจกรรม ดังภาพ 

 

 

14.1 การเพิ่มรูปภาพ ดังภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 17 



 

15. การเลือกรูปภาพและกรอกหัวข้อประกอบรูปภาพ ดังภาพ 

 

15.1 การแก้ไขและลบภาพกิจกรรม ดังภาพ 

 

 
16. การจัดการวีดิทัศน์โรงเรียน ดังภาพ 
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16.1 การเพิ่มวีดิทัศน์ใหม่ ดังภาพ 

 

 

16.2 การกรอกข้อมูลวีดิทัศน์ให้ครบถ้วน ดังภาพ 

 

 

 

 

 

หน้า 19 



 

17. การแก้ไขสถานะแสดงและไม่แสดง ดังภาพ 

 

 

18. การแก้ไขและลบวีดิทัศน์ ดังภาพ 

 

 

19. การจัดการอัพโหลด/upload ไฟล์ส าหรับโรงเรียน ดังภาพ 

 

 

19.1 การเพิ่มไฟล์เอกสารใหม่ ดังภาพ 
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19.2 การกรอกข้อมูลไฟล์เอกสารให้ครบถ้วน ดังภาพ 

 

20. การแก้ไขสถานะแสดงและไม่แสดง ดังภาพ 

 

 

21. การแก้ไขและลบไฟล์เอกสาร ดังภาพ 
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22. การส่งข้อมูลการประเมินตนเองตามแนวทางด าเนินการ 29 ประการ ออก excel ดังภาพ 

 

 

23. การออกจากระบบเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว ดังภาพ 
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การติดต่อสอบถาม 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท ์0 2288 5879, 0 2288 5889-90, 0 2288 5880  โทรสาร 0 2288 5879   
E-mail: moral.group.obec@gmail.com 

…………………………………………………………..................................................................... 

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท์ 081-446-5095     E-mail: stain2548@hotmail.com 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

เรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  แนวทางด าเนินการ 29 ประการ หลักเกณฑ์ คะแนน ผลลัพธ์ 
แสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ฯลฯ  

 พระมหำวิชำญ สุวิชำโน :  อีเมล์ charnb008@gmail.co.th  
     โทร. 06 2537 4378 

 พระณรงค์เดช อธิมุตโต  :  อีเมล stain2548@hotmail.com  
     โทร. 08 1446 5095 

 อำจำรย์บรรเจอดพร สู่แสนสุข  : อีเมล bancherd.rat@gmail.com  
 อำจำรย์อัมพร หุตะสิทธิ์  : อีเมล ampornochin@hotmail.com   

     โทร. 08 1906 2211,08 3014 1950   
 อำจำรย์อุมำภรณ์ พัฒนะนำวีกุล : อีเมล umamint.ob@gmail.com  

     โทร. 06 1707 0550 
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