
 
ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ 29 ประการ   โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ต.บางพูด  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 

1. ด้านกายภาพ7 ตัวชี้วัด 
 
1.มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
      ไม่มี  
      มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธติดไว้ภายในห้องใดห้องหน่ึง  
  มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธติดไว้หน้าอาคารใดอาคารหน่ึง  
      มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียน  
      มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธติดไว้หน้าบริเวณโรงเห็นเด่นชัดรียน  
  2. มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน 
      ไม่มี   
      มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน  
      มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียน  
      มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียน และเครื่องบูชา  
  มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียนและให้นักเรียนไหว้มีเครื่องบูชา 
3.มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 
      ไม่มี  
      มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน  
      มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในท่ีท่ีสมควร  
      มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในท่ีท่ีสมควรและมีการท าความสะอาด  
  มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในท่ีท่ีสมควรมีการทาความสะอาด 
      และมีการเคารพพระพุทธรูปเป็นประจำ  
4. มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชดำรัสติดตามท่ีต่าง ๆ 
     ไม่มี  
     มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัส ติดตามท่ีต่าง ๆ  
     มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัส ติดตามท่ีต่างๆ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ   
  มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัส ติดตามท่ีต่าง ๆ 
     และมีการปรับปรุงอยู่เสมอโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำ                                                                                                                                                                                                      
     มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัส ติดตามท่ีต่าง ๆ  
     และมีการปรับปรุงอยู่เสมอโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำอย่างต่อเน่ือง  



5. มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น                                                
     ไม่มี  
     มีความสะอาดสงบ ร่มรื่นในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน  
     มีความสะอาดสงบ ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียนโดยดาเนินการอย่างต่อเน่ือง  
     มีความสะอาดสงบ ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน  
     โดยดำเนินการอย่างต่อเน่ืองและนักเรียนมีส่วนร่วม  
 มีความสะอาดสงบ ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน  
     โดยดำเนินการอย่างต่อเน่ืองและนักเรียนมีส่วนร่วมทุกคน 
6.มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม 
     ไม่มี  
     มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม  
     มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม และมีตารางการใช้  
     มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม มีตารางการใช้ มีการใช้จริง 
 
 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรมมีตารางการใช้มกีารใช้จริง  
     และนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา  
7.ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ในโรงเรียน100% 
 
     มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน50% เกิน 1   

     มีสิ่งเสพติด เหล้าในโรงเรียนบุหรีร่ะหว่าง40 -50 % 2   

     มีสิ่งเสพติด เหล้าในโรงเรียนบุหรีร่ะหว่าง20 -39 % 3  

     มีสิ่งเสพติด เหล้าในโรงเรียนบุหรีร่ะหว่าง10 -19 % 4  

 ไม่มีสิ่งเสพติด เหลา้ บุหรี่100ในโรงเรียน% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ด้านกิจกรรมวันพระ4ตัวชี้วัด 
 
ตัวชี้วัดคุณภาพ 
 
1.ใส่เสื้อสขีาวทุกคน 
      ไม่ปฏิบัติ  
      ครู ผู้บริหาร นักเรียนต่ากว่าร้อยละ50ปฏิบัติ  
      ครู ผู้บริหาร นักเรีร้อยละน50 -69 ปฏิบัติ  
  ครู ผู้บริหาร นักเรีร้อยละน70 -89 ปฏิบัติ  
      ครู ผู้บริหาร นักเรียน90ร้อยละ-100 ปฏิบัติ  
2.ทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์  
      ไม่ปฏิบัติ  
      ครู ผู้บริหาร นักเรียนต่ากว่าร้อยละ50ปฏิบัติ 
      ครู ผู้บริหาร นักเรีร้อยละน50 -69 ปฏิบัติ  
  ครู ผู้บริหารนักเรียนร้อยละ70 -89 ปฏิบัติ  
      ครู ผู้บริหาร นักเรียน90ร้อยละ-100 ปฏิบัติ  
3. รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน 
     ไม่ปฏิบัติ  
     ครู ผู้บริหาร นักเรียนต่ากว่าร้อยละ50ปฏิบัติ 
 ครู ผู้บริหาร นักเรีร้อยละน50 -69 ปฏิบัติ  
     ครู ผู้บริหาร นักเรีร้อยละน70 -89 ปฏิบัติ  
     ครู ผู้บริหาร นักเรียน90ร้อยละ-100 ปฏิบัติ  
4.สวดมนต์แปล  
     ไม่ปฏิบัติ  
     ครู ผู้บริหาร นักเรียนต  ำกว่าร้อยละ50ปฏิบัติ 
     ครู ผู้บริหาร นักเรียนร้อยละน50 -69 ปฏิบัติ  
     ครู ผู้บริหาร นักเรียนร้อยละน70 -89 ปฏิบัติ  
 ครู ผู้บริหาร นักเรียน90ร้อยละ-100 ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านการเรียนการสอน5ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดคุณภาพ 
 
 
1.บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนเช้า-บ่ายท้ังครูและนักเรียน 
     ไม่ปฏิบัติ  
     ครแูละนักเรียนต่ ากว่าร้อยละ50ปฏิบัติ  
     ครูและนักเรียนร้อยละ50 -69 ปฏิบัติ  
     ครูและนักเรียนร้อยละ70 -89 ปฏิบัติ 
 ครูและนักเรียนร้อยละ90-100 ปฏิบัติ  
2.บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางระพุทธศาสนา 
     ไม่ปฏิบัติ  
     มีครู ต  ำกว่าร้อยละ50ปฏิบัติ  
     มีครู ร้อยละ ร้อยละ50-69 ปฏิบัติ  
     มีครู ร้อยละ70 -89 ปฏิบัติ  
 มีครู ร้อยละ90-100 ปฏิบัติ  
3.ครูพานักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ1ครั้ง 
     ไม่ปฏิบัติ 
     มีครูต  ำกว่าร้อยละ50ปฏิบัติ  
     มีครูร้อยละ50 -69 ปฏิบัติ  
     มีครูร้อยละ70 -89 ปฏิบัติ 
 มีครูร้อยละ90-100 ปฏิบัติ 
 
4. ครู ผู้บริหาร นักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัด1ครั้ง เดือนละ มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
     ไม่ปฏิบัติ  
     ครู ผู้บริหาร นักเรียนต่่ากว่าร้อยละ50ปฏิบัติ  
     ครู ผู้บริหาร นักเรียนร้อยละน50 -69 ปฏิบัติ  
 ครู ผู้บริหาร นักเรียนร้อยละ70 -89 ปฏิบัติ  
     ครู ผู้บริหาร นักเรียน90ร้อยละ-100 ปฏิบัติ  
5. ครู ผู้บริหาร นักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อย1ครั้ง ปีละ 
     ไม่ปฏิบัติ  
     ครูผู้บริหารนักเรียนต่่ากว่าร้อยละ50ปฏิบัติ 
     ครู ผู้บริหาร นักเรยีนร้อยละ50 -69 ปฏิบัติ  
 ครู ผู้บริหาร นักเรียนร้อยละ70 -89 ปฏิบัติ  
     ครู ผู้บริหาร นักเรียน90ร้อยละ-100 ปฏิบัติ 



 
 

ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน5ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดคุณภาพ 
 
1.รักษาศีล5  
     ผู้บริหาร ครู นักเรียน ไม่รักษาศีล 5 1 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ต  ำกว่าร้อยละ50ปฏิบัติได้ 5ครบข้อ  
     ผู้บริหาร ครู นักเรียน50ร้อยละ-69ปฏิบัติได้ 5ครบข้อ  
     ผู้บริหาร ครู นักเรียน70ร้อยละ-89ปฏิบัติได้ 5ครบข้อ  
     ผู้บริหาร ครู นักเรียน90ร้อยละ-100 ปฏิบัติได้ 5ครบข้อ 
2.ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม  
     ไม่ปฏิบัติ  
     นักเรียน ครูและผู้บริหต  ำกว่าร้อยละ50ปฏิบัติ  
     นักเรียน ครูและผู้บริหาร50ร้อยละ-69ปฏิบัติ  
     นักเรียน ครูและผู้บริหาร70ร้อยละ-89ปฏิบัติ  
 นักเรียน ครูและผู้บริหาร90ร้อยละ-100 ปฏิบัติ 
 
3.ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก 
ไม่เหลือ 
     ไม่ปฏิบัติ  
     นักเรียน ครูและผู้บริหต  ำกว่าร้อยละ50ปฏิบัติ  
     นักเรียน ครูและผู้บริหาร50ร้อยละ-69ปฏิบัติ  
     นักเรียน ครูและผู้บริหาร70ร้อยละ-89ปฏิบัติ  
 นักเรียน ครูและผู้บริหาร90ร้อยละ-100 ปฏิบัติ  
4.ประหยัดออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ  
     ไม่ปฏิบัติ  
     นักเรียน ครูและผู้บริหต  ำกว่าร้อยละ50ปฏิบัติ  
     นักเรียน ครูและผู้บริหาร50ร้อยละ-69ปฏิบัติ  
 นักเรียน ครูและผู้บริหาร70ร้อยละ-89ปฏิบัติ  
     นักเรียน ครูและผู้บริหาร90ร้อยละ-100 ปฏิบัติ 
5.มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก  
     ไม่ปฏิบัติ  
     นักเรียน ครูและผู้บริหต  ำกว่าร้อยละ50ปฏิบัติ  
     นักเรียน ครูและผู้บริหาร50ร้อยละ-69ปฏิบัติ  
 นักเรียน ครูและผู้บริหาร70ร้อยละ-89ปฏิบัติ  
     นักเรียน ครูและผู้บริหาร90ร้อยละ-100 ปฏิบัติ 



   
 

ด้านส่งเสริมวิถีพุทธ8ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดคุณภาพ 

 
1.ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน 
     ไม่ปฏิบัติ  
     ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนเป็นบางวัน  
     ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน  
 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน แต นักเรียนน ามาเอง 
     ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวันและปลูกฝังให้นักเรียนไม่ซื้อ อาหารขยะ  
2.ไม่ดุด่านักเรียน 
 
     ไม่ปฏิบัติ  
     ครู ผู้บริหารต  ำกว่าร้อยละ50ปฏิบัติ  
     ครู ผู้บริหารร้อยละ50 -69 ปฏิบัติ  
     ครู ผู้บริหารร้อยละ70 -89 ปฏิบัติ  
 ครู ผู้บริหารร้อยละ90-100 ปฏิบัติ 
 

3.บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนประชุมทุกครั้ง  
    ไม่ปฏิบัต ิ 
    ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ  
    ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจและทำตามคำสั่ง 
ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ  
    ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจและเห็นคุณค่า 
 
   
4.ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน 
    ไม่ปฏิบัต ิ
    ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ 
    ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจและท าตามคำสั่ง 
    ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ  
ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่าและโน้มน้าวให้นักเรียนทำความดี  
5. โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกท่ีได้ทำความด ี
     ไม่ปฏิบัติ  
     ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ 
     ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจและทำตามคำสั่ง  
     ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ  
 ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่าและโน้มน้าวให้นักเรียนทำความดี 
  



    6. ผู้บริหาร ครู น ักเรียนมีสมุดบันทึกความดี 
  
     ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ 
     ครู ผู้บริหาร นักเรียนต่ำกว่าร้อยละ50ปฏิบัติ 
     ครู ผู้บริหาร นักเรยีนร้อยละ50 -69 ปฏิบัติ 
     ครู ผู้บริหาร นักเรียนร้อยละ70 -89 ปฏิบัติ  
 ครู ผู้บริหาร นักเรียน90ร้อยละ-100 ปฏิบัติ  
7.ครู ผู้บริหาร และนักเรียนสอบได้ธรรมตรีเป็นอย่างน้อย 
     ไม่ปฏิบัติ 
 ครู ผู้บริหาร นักเรียนต  ำกว่าร้อยละ50ปฏิบัติ  
     ครู ผู้บริหาร นักเรียนร้อยละ50 -69 ปฏิบัติ  
     ครู ผู้บริหาร นักเรียนร้อยละ70 -89 ปฏิบัติ 
     ครู ผู้บริหาร นักเรียน90ร้อยละ-100 ปฏิบัติ 
8. มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ 
     ไม่มี  
     มีนักเรียนได้เรียนกับพระ ต่ำกว่าร้อยละ50  
     มีนักเรียนได้เรียนกับพระ50ร้อยละ-69ปฏิบัติ  
     มีนักเรียนได้เรียนกับพระ70ร้อยละ-89ปฏิบัติ  
 มีนักเรียนได้เรียนกับพระ90ร้อยละ-100 ปฏิบัติ 
 
 
ระดับคะแนนท่ีได้รับ ความเห็นจากศน. การรับรองจากเขตพ้ืนท่ี. 


