
การประเมินอัตลักษณ� 29 ประการสู�ความเป�นโรงเรียนวิถีพทุธ 
 และความสอดคล%องกับค�านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 

 
 
 

 
 

 
 

นายณัฐพล  คุ%มวงศ� 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 
 
 
 
 
 

กลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

การประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 โรงเรียนวิถีพุทธเริ่มด ำเนินกำรมำเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวนกว่ำ 20,000 
โรงเรียน ซึ่งจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่รับทรำบกันตั้งแต่เริ่มต้น  คณะผู้บริหำร ครูและพระอำจำรย์จำก
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้ร่วมกันวิเครำะห์ สังเครำะห์ แนวทำงด ำเนินกำรเดิม ยกร่ำง
เป็นแนวทำงด ำเนินกำรที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทำงกำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ 
พ.ศ.2548 แบ่งเป็น 5 ด้ำน รวม 29 ประกำร และคณะยกร่ำงได้น ำร่ำงฯ ไปสอบถำมควำมเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผ่ำนควำมเห็นของคณะกรรมกำรกำรศึกษำชั้นพ้ืนฐำน เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2553             
จึงประกำศให้โรงเรียนวิถีพุทธทรำบและเป็นแนวทำงในกำรประเมินตนเองตั้งแต่ พ.ศ.2553 เป็นต้นมำ 
แนวทางด าเนินการตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบด้วย 
1. ด้ำนกำยภำพ 7 ประกำร 

1.1 มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.2 มีพระพุทธรูปหน้ำโรงเรียน 
1.3 มีพระพุทธรูปประจ ำห้องเรียน 
1.4 มพีระพุทธศำสนสุภำษิต วำทะธรรม พระรำชด ำรัสติดตำมท่ีต่ำงๆ   
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 เจรญิปัญญำ 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 
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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 

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 สอบได้ธรรมศึกษำตรีเป็นอย่ำงน้อย (ป.4 ขึ้นไป) 

            5.7 บริหำรจิต เจรญิปัญญำ ก่อนกำรประชุมทุกครั้ง     

            5.8 มีพระมำสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 เกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา : เป็นการประเมินแบบ ผ่าน/ ไม่ผ่าน 
  
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 
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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 ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ4 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 เป็นการประเมินแบบ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ตัวช้ีวัด 29 ประการ แบ่งเป็น 5 ด้าน ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 

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. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำร รร.และนร. 5 ประกำร 2 2 3 4 ครบ 5 

5.ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประกำร 4 5 6 7 ครบ 8 
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การรายงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน มีกำรประเมินผลตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.2560 โดยเก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดที่อ้ำงอิงตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 - 6 โดยโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 

ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

โดยมีกำรประเมินตนเองทำงเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 

 ระยะเวลาเปิดให้ประเมินตนเองในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com 

ครั้งท่ี 1 

รอบ 9 เดือน 

โรงเรียนเข้าประเมินตนเองในเว็บไซต์วิถีพุทธ  15-30 มิ.ย. 

**และเขตพื้นท่ีเข้าไปรับรองโรงเรยีนในเว็บไซต์ วันท่ี 20 มิ.ย. - 7 ก.ค. น าผลการประเมินรายงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 3 ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2560 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม  

ครั้งท่ี 2 

รอบ 12 เดือน 

โรงเรียนเข้ำประเมินตนเองในเว็บไซต์วิถีพุทธ  15 -30 ก.ย. 

**และเขตพื้นท่ีเข้าไปรับรองโรงเรยีนในเว็บไซต์ วันท่ี 20 ก.ย. -6 ต.ค.น าผลการประเมินรายงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 1ตัวช้ีวัดที่ 3 ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2560 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม  

 

** ทุกโรงเรียน (ทั้งท่ีจะสมัครใหม่ และสมัครไว้แล้ว) ต้องประเมินส ำรวจตนเองและเพ่ือพัฒนำตนเองให้คง

สภำพไว้ หรือให้ดียิ่งๆ ขึ้น ปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในตำรำงหรือในเว็บไซต์

โรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 5



ตารางความสมัพันธ์ระหวา่งการปฏิบัติตามอัตลักษณ ์๒๙ ประการของโรงเรียนวถิีพุทธ ส่งผลต่อการเสรมิสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้จากการที่คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบดว้ยนักวิชาการ และพระภิกษุสงฆ์ได้
พิจารณาร่วมกัน พบว่า การปฏิบัติตามอัตลกัษณ์ ๒๙ ประการของโรงเรียนวถิีพุทธ   (ซ่ึงอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (กพฐ.)  และประกาศให้เป็นทิศทาง
กระบวนการของโรงเรียนในการพัฒนานกัเรียน เมื่อ ๑๘ ส.ค. ๔๓  และใช้ด าเนินการอยู่จนถึงปจัจุบัน) ส่งผลตอ่การเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
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ส าหรับโรงเรียนวิถีพุทธ ด าเนินการดังนี้ 

 1.โรงเรียนเข้ำประเมินตนเองตำมอัตลักษณ์ 29 ประกำร (ศึกษำวิธีกำรประเมินบทที่ 2 หน้ำ 13) 
 ระยะเวลาเปิดให้ประเมินตนเองในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com 

ครั้งท่ี 1 รอบ 9 เดือน โรงเรียนเข้าประเมินตนเองในเว็บไซต์วิถีพุทธ  15-30 มิ.ย. 

ครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือน โรงเรียนเข้ำประเมินตนเองในเว็บไซต์วิถีพุทธ  15 -30 ก.ย. 
 

  

 2. คลิกดูผลกำรประเมินแบบ 1.1 

แบบท่ี 1.1 แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมอัตลักษณ์ 29 ประกำรของโรงเรียนวิถีพุทธ 

ส่งผลต่อกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร (เฉพำะโรงเรียนวิถีพุทธ)  

 

 

 
 

 

 

3. ส ำหรับโรงเรียนวิถีพุทธที่ต้องกำรส่งข้อมูลกิจกรรมอ่ืนที่สอดคล้องกับค่ำนิยมหลัก 12 ประกำรให้กรอก

แบบที่ 2 (ศึกษำจำกหน้ำ 9) 
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ดาวน์โหลดแบบรายงาน แบบ 1.1 

หลงัจากประเมินตนเอง 29 

ประการ ให้คลิกดผูลการ

ประเมินแบบ 1.1 

คลิกดาวน์โหลดแบบ 1.1 ซึง่

ประเมินผลอตัโนมติั 



 

 

 

ตัวอย่างแบบที่ 1.1 (ชื่อโรงเรียนและผลการประเมินจะปรากฏโดยอัตโนมัติ หลังจากโรงเรียน 

ประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการในเว็บเรียบร้อย) 
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ส าหรับโรงเรียนวิถีพุทธ (ที่มีกิจกรรมอ่ืนที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ)  
(หำกท ำแบบท่ี 1.1 ไม่จ ำเป็นต้องท ำแบบ 1.2 ก็ได้ แต่ในกรณีทีม่ีกจิกรรมอื่นท่ีสอดคล้องกับค่ำนยิมหลัก 12 ประกำร ให้

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ระบบจะประมวลผลอัตโนมัติ) ด าเนนิการดังนี้ 
1. คลิกแบบที่ 1.2 จำกนั้นพิมพ์ช่ือกิจกรรมหลักท่ี 1 และกิจกรรมหลักท่ี 2  

2. ดำวน์โหลดไฟล์แนบ 1.2 พิมพ์กรอกรำยละเอียดเองเพื่อแนบในกิจกรรมหลักท่ี 1 และกิจกรรมหลกัท่ี 2 

3.ท ำเครื่องหมำยคลิกประเมินกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมท่ี 2 ว่ำสอดคล้องกับค่ำนิยมหรือไม่สอดคล้อง 
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คลิกแบบท่ี 1.2 ในกรณี

ท่ีไมใ่ช่รร.วิถีพทุธหรือมี

กิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กบัค่านิยมหลกั 

กรอกช่ือกิจกรรมหลกัท่ี 1 และ

กิจกรรมหลกัท่ี 2 พร้อมสง่ไฟล์

แนบ 1.2 

ท าเคร่ืองหมายคลิกประเมิน

กิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2

วา่สอดคล้องกบัค่านิยม 

หรือไมส่อดคล้อง 

คลิกสง่ข้อมลู 

ดาวน์โหลดไฟล์

แนบ 1.2 เพ่ือ

พิมพ์กรอก

รายละเอียดเอง 
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ส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
1. .ผู้รับผิดชอบโครงกำร รร.วิถีพทุธในเขตพื้นท่ีกรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่ำนในเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ 

2. รับรองกำรประเมินอัตลักษณ์ 29 ประกำรครบทุก รร. (ศึกษำวิธีกำรรับรองกำรประเมิน บทที่ 3 หน้ำ 32) 

 ระยะเวลาเปิดให้ประเมินตนเองในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com 

ครั้งท่ี 1 

รอบ 9 เดือน 

เขตพื้นท่ีเข้าไปรับรองโรงเรียนในเว็บไซต์ วันท่ี 20 มิ.ย. - 7 ก.ค. น าผลการประเมินรายงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 3 ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2560 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม  

ครั้งท่ี 2 

รอบ 12 เดือน 

เขตพื้นท่ีเข้าไปรับรองโรงเรียนในเว็บไซต์ วันท่ี 20 ก.ย. -6 ต.ค.น าผลการประเมินรายงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 1ตัวช้ีวัดที่ 3 ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2560 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม  

 

3.จำกนั้นคลิกเลือกรอบประเมินและคลิกดำวน์โหลดแบบท่ี 2 สรุปกจิกรรมทีส่อดคล้องกับค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 

ประกำร  ผู้รับผิดชอบสำมำรถคลกิดูแบบท่ี 1.1 ,1.2 และไฟล์แนบ 1.2 ได้เป็นรำยโรง 

4.ผู้รับผดิชอบโครงกำรโรงเรียนวถิีพุทธ ส่งแบบท่ี 2 ให้ผู้รับผิดชอบยุทธศำสตร์ที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 3 ของเขตพื้นที่ 

 โดยน ำผลกำรประเมินรำยงำน สพฐ.ภำยใน 15 ก.ค. : รอบ 12 เดือน ส่ง สพฐ.ภำยใน 15 ต.ค.)  
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แบบท่ี 1.1 แบบท่ี 1.2 

และไฟล์แนบ 1.2 

เขตต้องเข้าไปรับรองข้อมลูอตัลกัษณ์ 29 

ประการรายโรงจึงจะปรากฏเคร่ืองหมาย 

สีเขียว 

คลิกเลือก

รอบประเมิน 

ดาวน์โหลดแบบท่ี 2 

แบบสรุปกิจกรรมท่ี

สอดคล้องคา่นิยม 



 

 

ตัวอย่างแบบสรุปชื่อกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ    (จะประเมินผลโดยอัตโนมัติ) 
สังกัด สพป. / สพม. .....................................................  รอบ  9 เดือน    12 เดือน   

รายงาน ณ วันที่....................................................................................... 
 

 

ที ่

 

 

ชื่อโรงเรียน 

(ทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่) 

ข้อมูลจากแบบท่ี 1.1 ข้อมูลจากแบบท่ี 1.2 ไม่มี
ข้อมูล/
ไม่ส่ง
ข้อมูล 

หมายเหตุ 

ประเมินอัตลักษณ ์
29 ประการของ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

(ท าเครื่องหมาย 
ในกรณีที่เขา้

ประเมินใน
เว็บไซต์) 

 

สอดคล้องกับ 

ค่านิยมหลัก 

ของคนไทย  

12 ประการ 

(โดยท าเคร่ืองหมาย ) 

 

 

ชื่อกิจกรรมหลักที่ 1 

(ระบุชื่อกิจกรรม) 

สอดคล้องกับ 

ค่านิยมหลัก 

ของคนไทย  

12 ประการ 

(โดยท าเคร่ืองหมาย ) 

 

 

ชื่อกิจกรรมหลักที่ 2 

(ระบุชื่อกิจกรรม) 

สอดคล้องกับ 

ค่านิยมหลัก 

ของคนไทย  

12 ประการ 

(โดยท าเคร่ืองหมาย ) 

ครบ  

12 
ประการ 

ไม่ครบ ครบ  

12 
ประการ 

ไม่ครบ ครบ  

12 
ประการ 

ไม่ครบ 

  

 

 

 

          

  

 

 

 

          

***กิจกรรมหลกั หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนพิจารณาเองว่า เมื่อด าเนินกิจกรรมนี้จะส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให้เลือกเฉพาะที่ดีที่สุด 1- 2 กิจกรรมเท่านั้น 

              ผู้รายงานข้อมูล                        ผู้รับรองข้อมูล 
(..................................................................)       (..................................................................) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สพป./สพม...........................................................             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ต าแหน่ง............................................................      สังกัด............................................................ 
โทร....................................................................      โทร....................................................................               หน้า 11 



 

 

หมายเหตุ 

 เมื่อคลิกแบบที่ 2 จะมีชื่อโรงเรียนวิถีพุทธโดยอัตโนมัติ หำกมีกิจกรรมอ่ืนที่สอดคล้องกับค่ำนิยม

หลัก 12 ประกำรก็จะมีกำรประมวลผลในตำรำง 

 

 ***ในกรณีที่ไม่ใช่โรงเรียนวิถีพุทธ ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กรอกข้อมูลเพ่ิมเติม

เองในกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร โดยพิมพ์ชื่อโรงเรียนเพ่ิมเติมจำกตำรำง รวมถึง

พิมพ์ชื่อกิจกรรมหลักที่ 1 และ 2 พร้อมท ำเครื่องหมำยประเมินว่ำสอดคล้องกับค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร 

หรือไม่สอดคล้อง พร้อมกับลงลำยมือชื่อหรือพิมพ์ลำยมือชื่อผู้รับรองข้อมูลและผู้รำยงำนข้อมูล และจัดส่ง

ข้อมูลรำยงำน สพฐ.ตำมก ำหนดเวลำ 
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