
แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 7 (2) 
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 
 
โรงเรียนชุมชนวัดส าพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ประจ ารอบ O 6 เดือน  9 เดือน  O 12   เดือน 
ล าดับ กิจกรรม ไม่ได้

ด าเนิน
การ 

ด าเนินการ 

 

 
ผล
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ประ
เมิน 
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2 
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ดี 

4 
ดีมาก 

1. ด้านกายภาพ 7 ประการ 
 1.1 มีป้าย

โรงเรียนวิถีพุทธ 
 มีป้ายโรงเรียน 

วิถีพุทธ ติดไว้ภายใน
ห้องใดห้องหนึ่ง 

มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
ติดไว้หน้าอาคารใด
อาคารหนึ่ง 

มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
ติดไว้หน้าบริเวณ
โรงเรียน 

มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้า
บริเวณโรงเรียน เห็นเด่นชัด 

4  

 1.2 มี
พระพุทธรูป               
หน้าโรงเรียน 

 มีพระพุทธรูป           
บริเวณหน้าโรงเรียน 

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้าโรงเรียน 

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้าโรงเรียน 
และเครื่องบูชา 

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณ                   
หน้าโรงเรียน เครื่องบูชา                        
และให้นักเรียนไหว้ทุกวัน 

4  

 1.3 มี
พระพุทธรูป
ประจ าห้องเรียน 

 มีพระพุทธรูป               
ประจ าห้องเรียน 

มีพระพุทธรูป                  
ประจ าห้องเรียน                  
อยู่ด้านหน้าในที่                  
ที่สมควร 

มีพระพุทธรูปประจ า
ห้องเรียนอยู่ด้านหน้า
ในที่ท่ีสมควร และมี
การท าความสะอาด 

มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน                  
อยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร มีการท า
ความสะอาด และมีการเคารพ
พระพุทธรูปเป็นประจ า 

4  

 1.4 มีพุทธศาสน
สุภาษิต                   
วาทะธรรม                       

 มีพุทธศาสนสุภาษิต 
วาทะธรรม พระราช
ด ารัส ติดตามที่ต่างๆ  

มีพุทธศาสนสุภาษิต 
วาทะธรรม พระราช
ด ารัส ติดตามที่ต่างๆ 

มีพุทธศาสนสุภาษิต วา
ทะธรรม พระราชด ารัส 
ติดตามท่ีต่างๆ และมี

มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม                 
พระราชด ารัส ติดตามท่ีต่างๆ และ                    
มีการปรับปรุงอยู่เสมอ โดยนักเรียน                      

4  

ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
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พระราชด ารัส                  
ติดตามท่ีต่างๆ   

และมีการปรับปรุง        
อยู่เสมอ 

การปรับปรุง อยู่เสมอ 
โดยนักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดท า 

มีส่วนร่วมในการจัดท า อย่าง
ต่อเนื่อง 

 1.5 มีความ
สะอาด  สงบ                             
ร่มรื่น          

 มีความสะอาด สงบ 
ร่มรื่นในห้องเรียน
และบริเวณโรงเรียน 

มีความสะอาด สงบ 
ร่มรื่นในห้องเรียน 
บริเวณโรงเรียน                   
โดยด าเนินการ                 
อย่างต่อเนื่อง 

มีความสะอาด สงบ           
ร่มรื่นในห้องเรียน 
บริเวณโรงเรียน                        
โดยด าเนินการ                     
อย่างต่อเนื่อง                  
และนักเรียนมีส่วนร่วม 

มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น                       
ในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน                     
โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง                    
และนักเรียนมีส่วนร่วมทุกคน 

4  

 1.6 มีห้อง
พระพุทธศาสนา
หรือลานธรรม 

 มีห้อง
พระพุทธศาสนา                  
หรือลานธรรม 

มีห้องพระพุทธศาสนา                  
หรือลานธรรม                   
และมีตารางการใช้ 

มีห้องพระพุทธศาสนา
หรือลานธรรม  

มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลาน
ธรรม และมีตารางการใช้ มีการใช้
จริงและนักเรียนมีสวนร่วมในการ
ดูแลรักษา 

4  

 1.7  ไม่มีสิ่งเสพ
ติด เหล้า บุหรี่ 
100 % 

 มีสิ่งเสพติด เหล้า 
บุหรี่ในโรงเรียน                
มากกว่า 40% 

มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่
ในโรงเรียน                
ระหว่าง 20-39% 

มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่
ในโรงเรียน               
ระหว่าง 10-19% 

ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ใน
โรงเรียน 100% 

4  

                                                  รวมด้านกายภาพ O  ไม่ครบ        ครบ    
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ  4 ประการ 
 2.1 ใส่เสื้อสีขาว       

ทุกคน    
 ครู ผู้บริหารและ 

นักเรียนต่ ากว่า    
ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 

ครู ผู้บริหารและ นักเรียนต่ ากว่า  
ร้อยละ ร้อยละ 90-100 ปฏิบัต ิ

3  
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ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 50-69 ปฏิบัติ ร้อยละ 70-89 ปฏิบัต ิ
 

 2.2 ท าบุญ               
ใส่บาตร ฟังเทศน์   

 ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ต่ ากว่า   
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 70-
89 ปฏิบัต ิ

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

4  

 2.3 รับประทาน
อาหารมังสวิรัติ                       
ในมื้อกลางวัน                                                                             

 ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ต่ ากว่า   
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ        
50-69 ปฏิบัติ 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ     
70-89 ปฏิบัติ 
 

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ  
90-100 ปฏิบัติ 

2  

 2.4 สวดมนต์
แปล 

 ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียนร้อยละ 50-69 
ปฏิบัติ 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ  
70-89 ปฏิบัติ 

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

4  

                                                   รวมด้านกิจกรรมประจ าวันพระ   ด าเนินการได.้....4.. ประการ      
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ 
 3.1 บริหารจิต 

เจริญปัญญา 
ก่อนเข้าเรียน 
เช้า บ่าย ทั้งครู 
และ นักเรียน                  

 ครูและนักเรียน ต่ า
กว่าร้อยละ 50 
ปฏิบัติ 
 

ครูและนักเรียน ร้อย
ละ 50-69 ปฏิบัติ 
 

ครูและนักเรียน ร้อยละ 
70-89 ปฏิบัติ 
 

ครูและนักเรียน ร้อยละ 90-100 
ปฏิบัติ 

4  



 

 3.2 บูรณาการวิถี
พุทธ ทุกกลุ่ม
สาระ และในวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา     

 มีครู ต่ ากว่าร้อยละ 
50 ปฏิบัต ิ

มีครู ร้อยละ 50-69 
ปฏิบัติ 

มีครู ร้อยละ 70-89 
ปฏิบัติ 

มีครู ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ 4  
 
 
 
 
 

 3.3 ครูพา
นักเรียนท า
โครงงาน
คุณธรรม 
กิจกรรมจิตอาสา
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง    

 มีครู ต่ ากว่าร้อยละ 
50 ปฏิบัต ิ
 
 
 

มีครู ร้อยละ 50-69 
ปฏิบัติ 
 

มีครู ร้อยละ 70-89 
ปฏิบัติ 
 

มีครู ร้อยละ 90-100 ปฏิบัติ 4  
 
 
 
 
 
 

 3.4 ครู ผู้บริหาร 
และ นักเรียน ทุก
คน ไปปฏิบัติ
ศาสนกิจที่วัดเดือน
ละ 1 ครั้ง มีวัดเป็น
แหล่งเรียนรู้       

 ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 ปฏิบัต ิ
 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ
 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 70-89 
ปฏิบัติ 
 

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

4  



 

 3.5 ครู ผู้บริหาร 
และ นักเรียนทุก
คน เข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

 ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 ปฏิบัต ิ
 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ
 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 70-89 
ปฏิบัติ 
 

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

4  

 รวมด้านการเรียนการสอน  ด าเนินการได.้..5.... ประการ 
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ 
 4.1 รักษาศีล 5     ครู ผู้บริหารและ 

นักเรียน ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 ปฏิบัติได้ครบ 
5 ข้อ 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 50-
69 ปฏิบัติได้ครบ 5 ข้อ 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 70-89 
ปฏิบัติได้ครบ 5 ข้อ 

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 
90-100 ปฏิบัติได้ครบ 5 ข้อ 

3  

 4.2 ยิ้มง่าย ไหว้
สวย กราบงาม 

 ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ต่ ากว่า   
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 70-89 
ปฏิบัติ 

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

4  

 4.3 ก่อน
รับประทานอาหาร
จะมีการพิจารณา
อาหาร 
รับประทานอาหาร
ไม่ดัง ไม่หก ไม่
เหลือ                                                 

 ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 
 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 
 50-69 ปฏิบัต ิ
 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 70-89 
ปฏิบัติ 
 

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

4  



 4.4  ประหยัด 
ออม ถนอมใช้ เงิน 
และ สิ่งของ     

 ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 ปฏิบัต ิ

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 
 70-89 ปฏิบัต ิ
 
 

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

4  

 4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่ง
ยาก 

 ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 ปฏิบัต ิ

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ
 

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 70-89 
ปฏิบัติ 
 

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

4  

 รวมด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ด าเนินการได.้..5.... ประการ 
ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ  8 ประการ 
 5.1 ไม่มีอาหาร

ขยะขายใน
โรงเรียน 

 ไม่มีอาหารขยะขาย
ในโรงเรียนเป็นบาง
วัน 
 

ไม่มีอาหารขยะขายใน
โรงเรียนทุกวัน 
 

ไม่มีอาหารขยะขายใน
โรงเรียนทุกวัน แต่
นักเรียนน ามาเอง 
 

ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุก
วัน และปลูกฝังให้นักเรียนไม่ซ้ือ
อาหารขยะนอกโรงเรียน 
 
 

4  

 5.2 ไม่ดุ ด่า 
นักเรียน                          

 ครู ผู้บริหาร ต่ ากว่า                 
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู ผู้บริหาร  ร้อยละ 
50-69 ปฏิบัติ 
 

ครู ผู้บริหาร ร้อยละ 
70-89 ปฏิบัติ 

ครู ผู้บริหาร ร้อยละ 90-100 
ปฏิบัติ 

4  

 5.3 ชื่นชมคุณ
ความดี หน้าเสาธง
ทุกวัน 
 

 ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ
และท าตามค าสั่ง 

ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า 
และโน้มน้าวให้นักเรียนท าความดี 

4  



 

 5.4 โฮมรูมเพ่ือ
สะท้อนความรู้สึก 
เช่นความรู้สึกท่ีได้
ท าความดี 
 

 ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ 
 

ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ
และท าตามค าสั่ง 

ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ 
 

ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า 
และโน้มน้าวให้นักเรียนท าความดี 

4  

 5.5 ครู ผู้บริหาร 
และนักเรียน มี
สมุดบันทึกความดี    

 ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 ปฏิบัต ิ

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ
 

 ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 70-89 
ปฏิบัติ 
 

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

3  

 5.6 ครู ผู้บริหาร 
และนักเรียน              
( ป.๔ขึ้นไป)สอบ
ได้ธรรมศึกษาตรี
เป็นอย่างน้อย 

 ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 ปฏิบัต ิ

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ
 

 ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 70-89 
ปฏิบัติ 
 

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

3  

 5.7 บริหารจิต 
เจริญปัญญา ก่อน
การประชุมทุกครั้ง     

 ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 ปฏิบัต ิ

ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 50-
69 ปฏิบัต ิ
 

 ครู ผู้บริหารและ 
นักเรียน ร้อยละ 70-89 
ปฏิบัติ 

ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ร้อยละ 
90-100 ปฏิบัติ 

3  

 5.8 มีพระมาสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

 มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระต่ ากว่าร้อยละ 
50 
 

มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ ร้อยละ 50-69  

มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ ร้อยละ 70-89  

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ 
90-100  

3  

 รวมด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ   ด าเนินการได.้...8... ประการ  
 



หมายเหตุ : รอบ 9 เดือน ให้โรงเรียนประเมินตนเองในเวป vitheebuddha.com ระหว่าง 1 พค –15 ม.ิย. ก่อน เขตจึงจะน าข้อมูลมาใช้ในการประเมิน ARS รอบ 9 เดือนของเขต ได ้
 รอบ 12 เดือน ให้โรงเรียนประเมินตนเองในเวป vitheebuddha.com ระหว่าง 1 สค –15 ก.ย. ก่อน เขตจึงจะน าข้อมูลมาใช้ในการประเมิน ARS รอบ 12 เดือนของเขต ได้. 
 
 สรุปผลสถานศึกษาด าเนินการ  
 1. ด้านกายภาพ 7 ประการ        ไม่ครบ         ครบ และ 
 2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 4 ประการ     ด าเนินการได.้....4.. ประการ       
 3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ       ด าเนินการได.้..5.... ประการ                                                                       
 4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน 5 ประการ  ด าเนินการได.้...5... ประการ     
 5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ                                       ด าเนินการได.้..8.... ประการ     
สรุปภาพรวมสถานศึกษาแห่งน้ีได้คะแนนระดับ........4.......   ( โปรดดูเกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา) 
      
          

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้รายงานข้อมูล 
 

ลงชื่อ....................................................   
      (นายอนุกูล  ผดุงรส) 

ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
      โทรศัพท ์ 089-6159629 

                  ผู้รับรองข้อมูล 
 
 

ลงชื่อ  
       (นายแทน  เฉลยไตร) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้าปลุกฯ 
 โทรศัพท์ 080-4387475 

http://vitheebuddha.com/
http://vitheebuddha.com/


ภาพกิจกรรมการด าเนินการโรงเรียนวถีิพทุธ 
โรงเรียนชุมชนวดัส าพะเนียง (แร่ผดุงวทิยา)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


