
 

   
 

คู่มือ การใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ 
www.vitheebuddha.com 

ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

การรายงานผลตามองค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation 

Base)  
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธ 
ท่ีผ่านการประเมินผลการด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  

 

 

 
 
 
 
 

โดย 

 
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร 
ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ 

http://www.vitheebuddha.com/


 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (มจร.) อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
                                                        25 เมษายน 2561 

สารบัญ 

การประเมินตนเองตามแนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ   1 
ขั้นตอนการใช้เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com      5 

1. การเข้าเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ         5 
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7. การตรวจสอบความถูกต้องของแนวทางด าเนินการ 29 ประการของโรงเรียน   8 
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9. การแก้ไขผลการรับรองแนวทางด าเนินการ 29 ประการของโรงเรียน   9 
10. การส่งข้อมูล 29 ประการของโรงเรียนออก Excel เป็นรายโรงเรียน    9 
11. การดูชื่อผู้ใช้/username และรหัสผ่าน/password ของโรงเรียน             10 
12. การแจ้งลบโรงเรียนซ้ าหรือโรงเรียนที่มีปัญหา               10 
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การประเมินตนเองตามแนวทางด าเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 โรงเรียนวิถีพุทธเริ่มด าเนินการมาเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวนกว่า 20,000 
โรงเรียน ซึ่งจากแนวทางการด าเนินการที่รับทราบกันตั้งแต่เริ่มต้น  คณะผู้บริหาร ครู และพระอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางด าเนินการเดิม ยกร่างเป็น
แนวทางด าเนินการที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น 
5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่างได้น าร่างฯ ไปสอบถามความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผ่านความเห็นของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 จึงประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบ และเป็น
แนวทางในการประเมินตนเองตั้งแต่ 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 ทกุคน 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 าเนินการได ้                      ไม่น้อยกว่า 4 ประการ 

ระดับ 2 1.ด้านกายภาพ ด าเนินการ                                      ครบทุกประการ  และ 
2.ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการได้                  ไม่น้อยกว่า  2 ประการ   
3.ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได ้                       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 าเนินการได ้                          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 

 

 

 

 

หน้า 3 



 

การรายงานผลตามองค์ประกอบท่ี 4 ตัวช้ีวัดที่ 4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการ

ด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ    

 ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการประเมินผลตัวชี้วัดตามองค์ประกอบที่ 4 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ ( Innovation Base) โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานของ
โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ภายใต้องค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 
4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
โดยมีการประเมินตนเองทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ ในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 

 กิจกรรม/ ระยะเวลาเปิดให้ประเมินตนเองในเว็บไซต์ 
www.vitheebuddha.com 

สพท. 

รอบที่ 1 

รอบ 9 เดือน 
โรงเรียนเข้ำประเมินตนเองในเว็บไซต์วิถีพุทธ  ๑ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน 

๒๕๖๑ 

ผู้รับผิดชอบโรงเรียน
วิถีพุทธ สพท.  
เข้าไปรับรอง 

1 - 30 มิ.ย. 2561 
15 มิ.ย.-1 
ส.ค. 2561 

โรงเรียนประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายในโรงเรียน และปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียน ส าหรับตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อย (ต่ ากว่า 3) 

 

รอบที่ 2 

รอบ 12 เดือน 

โรงเรียนเข้าประเมินตนเองในเว็บไซต์วิถีพุทธ  1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2561 
 

ผู้รับผิดชอบโรงเรียน
วิถีพุทธ สพท.  
เข้าไปรับรอง  
1 – 30 ก.ย. 2561 

30 ก.ย. 
2561 

กพร. สพฐ. และ คณะท างานโรงเรียนวิถีพุทธ/ สพฐ. จะเลือกผลคะแนนที่ดีท่ีสุด 
จากรอบท่ี 1 หรือ รอบท่ี 2 เป็นคะแนนการประเมินส่วนราชการ (คะแนนของ 
สพท.) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ตามตัวช้ีวัดที ่4.2.9 

 

 

** ทุกโรงเรียน (ทั้งท่ีจะสมัครใหม่ และสมัครไว้แล้ว) ต้องประเมินส ารวจตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให้ 
คงสภาพไว้ หรือให้ดียิ่งๆ ขึ้น ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในตารางหรือในเว็บไซต์โรงเรียน 
วิถีพุทธ 
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http://www.vitheebuddha.com/


 

ขั้นตอนการใช้เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com  

ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มีขั้นตอนด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. การเข้าเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธที่ http://www.vitheebuddha.com จะได้ดังภาพ 

 

 

2. การกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าระบบ 
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3. ภาพแสดงเมนูจัดการส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา และรายละเอียดอ่ืนๆ ดังภาพ 

 
 
4. การดูรายช่ือโรงเรียนที่รับผิดชอบ 

 

- คลิก ดูโรงเรียนที่รับผิดชอบดังภาพบน 
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5. การตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน 

 

 - กรุณาตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนของเจ้าหน้าที่เขต ถ้าไม่ครบ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 
 

6. การดูข้อมูลแนวทางด าเนินการ 29 ประการ และการรับรองข้อมูล 29 ประการของโรงเรียน 
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7. การตรวจสอบความถูกต้องของแนวทางด าเนินการ 29 ประการของโรงเรียน 

 

8. การรับรองและแสดงความคิดเห็นข้อมูลแนวทางด าเนินการ 29 ประการของโรงเรียน 
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8.1 ข้อความแสดงการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์ 

 

- คลิก ตกลง เพื่อกลับไปหน้าจัดการ 

9. การแก้ไขผลการรับรองแนวทางด าเนินการ 29 ประการของโรงเรียน 

 

10. การส่งข้อมูล 29 ประการของโรงเรียนออก Excel เป็นรายโรงเรียน 
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10.1 การส่งข้อมูลแนวทางด าเนินการ 29 ประการของโรงเรียนออก Excel ทั้งหมด 

 

 

 

11. การดูชื่อผู้ใช้/username  และรหัสผ่าน/password  ของโรงเรียน 

 

 

12. การแจ้งลบโรงเรียนซ้ าหรือโรงเรียนที่มีปัญหา 
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12.1 โปรดระบุเหตุผลที่แจ้งลบโรงเรียน 

 
 
  ในกรณีที่เขตจะแจ้งลบโรงเรียนในเว็บไซต์วิถีพุทธ ต้องเป็นไปดังนี ้

• ในกรณีโรงเรียนซ้ า ยุบรวมหรือเปลี่ยนสังกัด ให้แจ้งลบในเว็บไซต์วิถพีุทธ โดยเข้าไปที่หน้า/เพจ/page  
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยคลิกแจ้งลบที่ช่ือของโรงเรียนที่ต้องการลบพร้อมแจ้งเหตุผลที่ขอใหล้บ 

• ส าหรับเหตผุลในการลบท่ี สนก. จะสามารถลบได้ คือ  
1. โรงเรียนลงทะเบียนซ้ า 
2. โรงเรียนยุบรวมเลิก 
3. โรงเรียนเปลี่ยนสังกัด 
4. โรงเรียนสังกัดอื่นแต่เข้ามาอยูผ่ิดเขต 
5. มีนักเรียนนับถือศาสนาอื่นมากกว่าร้อยละ 50 (ในกรณีนี้ หากโรงเรียนมีความตั้งใจด าเนินการโรงเรียนวิถี
พุทธต่อไปก็นา่ยินดีมาก ไมต่้องลบก็ได้)   
**หมายเหตุ โรงเรยีนที่จะขอยกเลกิการด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธขอให้พิจารณาถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของ
ผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการแต่แรก เพราะมีเปา้หมายต่อการเรียนรู้และสืบทอดพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน  
การตัดสินใจและตัดโอกาสนักเรียนจึงควรพิจารณาให้รอบคอบอย่างยิ่ง 

 

12.2 โปรดแจ้งลบไปยังเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ 
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13. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเขตพื้นที่ 

 

- เมื่อแก้ไขข้อมูลครบถ้วนให้คลิก บันทึก  

 

14. การเพิ่มข่าววิถีพุทธ 
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14.1 การกรอกข้อมูลข่าวสาร 

 

- กรอกชื่อเรื่องและรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน 

- บันทึกข่าวสารวิถีพุทธ 

 

14.2 การแก้ไขข่าวสาร 
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14.3 การกรอกข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน 

 
- บันทึกการเปลี่ยน คลิก บันทึก 

 
15. การแก้ไขสถานะแสดงเป็นล าดับแรก แก้ไขสถานะแสดง/ไม่แสดง และการลบ 
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16. การดูข้อความท่ีส่งจากผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 

17. การตอบ/แสดงความคิดเห็น 
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18. การส่งข้อความ/ข่าวประกาศ ให้โรงเรียน 

 

19. การเลือกโรงเรียน กรณีเลือกทั้งหมด 

 
- เลือกโรงเรียน เลือกท้ังหมด หรือ เลือกบางโรงเรียนก็ได้ 

- กรอกชื่อเรื่อง 

- กรอกรายละเอียดของข้อความ 

- บันทึกเพ่ือส่งข้อความ 
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19.1 กรณีเลือกบางโรงเรียน 

 
 

- บันทึกเพ่ือส่งข้อความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 17 



 

20. การแก้ไขข้อความ 

 

 
20.1 การแก้ไขสถานะแสดง/ไม่แสดง และลบข้อความ 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 18 



 

21. การดูข้อมูลระดับคะแนนของโรงเรียน ดังภาพ 

 

 

 
22. การออกจากระบบ 
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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 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่

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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