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ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ 
สถานศึกษาวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖ 

 

 

ของ 

โรงเรียนบ้านแซะ 

 

หมู่ที่ ๖  ต าบลสะกอม  อ าเภอเทพา  จังหวดัสงขลา 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓ 

ต าบลล าชิง  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 

 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ 
โรงเรียนบ้านแซะ จังหวัดสงขลา 
เริ่มโครงการ ปี พ.ศ. 2550 
เป็นแกนน าวิถีพุทธ ใช่ 
สถานศึกษาตั้งอยู่ใน ต่างอ าเภอ 
รหัสสถานศึกษา 90030126 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแซะ 
เลขที่ 

 

หมู่ที่ 6 
หมู่บ้าน บ้านแซะ 
ตรอก/ซอย - 
ถนน - 
ต าบล สะกอม 
อ าเภอ เทพา 
จังหวัด สงขลา 
รหัสไปรษณีย์ 90150 
โทรศัพท์ 0635328428 
แฟกซ์ 

 

เว็บไซต์ 
 

อีเมล์ boonleard_2503@hotmail.com 
ปีที่ก่อตั้ง 2490 
จ านวนห้องเรียน 8 

จ านวนครู 7 

จ านวนนักเรียน 64 

ผู้อ านวยการ นางอรรจมาภรณ์  บุญพิพัฒน์ 

ระดับชั้นที่เปิดสอน [อนุบาล][ประถม] 

สังกัด สพป. สงขลา เขต3 

ชื่อผู้ใช้ 90030126 

รหัสผ่าน 90030126 

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายบุญเลิศ  พรมสูง 

เบอร์โทรศัพท์ 081-5414995 

อีเมล์ 
 

ประเมิน รอบ 9 เดือน ปี 2563  ท าประเมินเม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 16:17:41 
กิจกรรม ด าเนินการ 
 

0 1 2 3 4 



ด้านกายภาพข้อที่ 1.มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
     

0 ไม่มี 

1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้ภายในห้องใดห้องหนึ่ง 

2 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าอาคารใดอาคารหนึ่ง 

3 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียน 

4 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียน เห็นเด่นชัด 

ด้านกายภาพข้อที่ 2.มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน 
     

0 ไม่มี 

1 มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน 

2 มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียน 

3 มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียนและเครื่องบูชา 

4 มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียน เครื่องบูชา และให้นักเรียนไหว้ทุกวัน 

ด้านกายภาพข้อที่ 3.มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 
     

0 ไม่มี 

1 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 

2 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร 

3 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร และมีการท าความสะอาด 

4 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร มีการท าความสะอาด และมีการเคารพพระพุทธรูปเป็น
ประจ า 
ด้านกายภาพข้อที่ 4.มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราช
ด ารัสติดตามท่ีต่าง ๆ 

     

0 ไม่มี 

1 มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส ติดตามที่ต่าง ๆ 

2 มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส ติดตามที่ต่าง ๆ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 

3 มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส ติดตามที่ต่าง ๆ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอโดยนักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดท า 
4 มีพมีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส ติดตามที่ต่าง ๆ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอโดยนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าอย่างต่อเนื่อง 
ด้านกายภาพข้อที่ 5.มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น 

     

0 ไม่มี 

1 มีความสะอาด สงบ ร่มรื่นในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 

2 มีความสะอาด สงบ ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 



3 มีความสะอาด สงบ ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีส่วนร่วม 

4 มีความสะอาด สงบ ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีส่วนร่วมทุก
คน 
ด้านกายภาพข้อที่ 6.มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม 

     

0 ไม่มี 

1 มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม 

2 มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม และมีตารางการใช้ 

3 มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม มีตารางการใช้ มีการใช้จริง 

4 มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม มีตารางการใช้ มีการใช้จริง และนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 

ด้านกายภาพข้อที่ 7.ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน 
100 % (พิจารณาจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน) 

     

0 มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน มากกว่าร้อยละ 40 

1 มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน ต่ ากว่าร้อยละ 40 

2 มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน ต่ ากว่าร้อยละ 30 

3 มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน ต่ ากว่าร้อยละ 20 

4 ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน 100 % 

สรุปคะแนน/เฉลี่ย ด้านด้านกายภาพ (7 ตัวช้ีวัด) คะแนน 
28 

 
ร้อยละ 100 

  

ด้านกิจกรรมวันพระ ข้อที่1.ใส่เสื้อสีขาวทุกคน 
     

0 ไม่ปฏิบัติ 

1 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

ด้านกิจกรรมวันพระ ข้อที่2.ท าบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ 
     

0 ไม่ปฏิบัติ 

1 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

ด้านกิจกรรมวันพระ ข้อที่3.รบัประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อ
กลางวัน 

     



0 ไม่ปฏิบัติ 

1 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

ด้านกิจกรรมวันพระ ข้อที่4.สวดมนต์แปล 
     

0 ไม่ปฏิบัติ 

1 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

สรุปคะแนน/เฉลี่ย ด้านกิจกรรมวันพระ (4 ตัวช้ีวัด) คะแนน 
14 

 
ร้อยละ 
87.50 

  

ด้านการเรียน การสอน ข้อที่1.บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้า
เรียนเช้า-บ่ายทั้งนักเรียนและครู 

     

0 ไม่ปฏิบัติ 

1 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

ด้านการเรียน การสอน ข้อที่2.บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระ
และในวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

     

0 ไม่ปฏิบัติ 

1 มีครู เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 มีครู เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 มีครู เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 มีครู เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

ด้านการเรียน การสอน ข้อที่3.ครูพานักเรียนท าโครงงาน
คุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

     

0 ไม่ปฏิบัติ 

1 มีครู เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 มีครู เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 



3 มีครู เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 มีครู เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

ด้านการเรียน การสอน ข้อที่4.นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุก
คนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

     

0 ไม่ปฏิบัติ 

1 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

ด้านการเรียน การสอน ข้อที่5.นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุก
คนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

     

0 ไม่ปฏิบัติ 

1 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

สรุปคะแนน/เฉลี่ย ด้านการเรียน การสอน(5 ตัวช้ีวัด) คะแนน 
20 

 
ร้อยละ 100 

  

ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน ข้อที่1.รักษา
ศีล 5 

     

0 นักเรียน ครู และผู้บริหาร ไม่รักษาศีล 5 

1 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ 

2 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ 

3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ 

4 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ 

ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน ข้อที่2.ยิ้ม
ง่าย ไหว้สวย กราบงาม 

     

0 นักเรียน ครู และผู้บริหาร ไม่ปฏิบัติ 

1 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 



ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน ข้อที่3.ก่อน
รับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหาร
ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ 

     

0 นักเรียน ครู และผู้บริหาร ไม่ปฏิบัติ 

1 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน ข้อที่4.
ประหยัดออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ 

     

0 นักเรียน ครู และผู้บริหาร ไม่ปฏิบัติ 

1 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน ข้อที่5.มีนิสัย
ใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก 

     

0 นักเรียน ครู และผู้บริหาร ไม่ปฏิบัติ 

1 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

สรุปคะแนน/เฉลี่ย ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและ
นักเรียน (5 ตัวช้ีวัด) 

คะแนน 
20 

 
ร้อยละ 100 

  

ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ข้อที่1.ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน 
     

0 ไม่ปฏิบัติ 

1 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนเป็นบางวัน 

2 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน แต่นักเรียนน ามาเอง 

3 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน และนักเรียนไม่น ามาเอง 

4 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน และนักเรียนไม่รับประทานอาหารขยะ 

ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ข้อที่2.ไม่ดุด่านักเรียน 
     

0 ครู และผู้บริหาร ไม่ปฏิบัติ 

1 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 



2 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ข้อที่3.ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุก
วัน 

     

0 ครู และผู้บริหาร ไม่ปฏิบัติ 

1 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ข้อที่4.โฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก 
เช่น ความรู้สึกท่ีได้ท าความดี 

     

0 ครู และผู้บริหาร ไม่ปฏิบัติ 

1 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ข้อที่5.นักเรียน ครู และผู้บริหาร มี
สมุดบันทึกความดี 

     

0 นักเรียน ครู และผู้บริหาร ไม่ปฏิบัติ 

1 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 
ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ข้อที่6.นักเรียน ครู และผู้บริหาร ( ป.
4ขึ้นไป) สอบได้ธรรมตรีเป็นอย่างน้อย 

     

0 นักเรียน ครู และผู้บริหาร ไม่ปฏิบัติ 
1 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 
2 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 
3 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 
4 นักเรียน ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 
ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ข้อที่7.บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อน
ประชุมทุกครั้ง 

     

0 ครู และผู้บริหาร ไม่ปฏิบัติ 



1 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

2 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

3 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

4 ครู และผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ข้อที่8.มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ 
     

0 ไม่มี 
1 มีนักเรียนได้เรียนกับพระ เกินกว่าร้อยละ 30 
2 มีนักเรียนได้เรียนกับพระ เกินกว่าร้อยละ 50 
3 มีนักเรียนได้เรียนกับพระ เกินกว่าร้อยละ 70 
4 มีนักเรียนได้เรียนกับพระ เกินกว่าร้อยละ 90 
สรุปคะแนน/เฉลี่ย ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ (8 ตัวช้ีวัด) คะแนน 

32 

 
ร้อยละ 100 

  

สรุปคะแนนทั้ง 5 ด้าน (29 ตัวช้ีวัด) 
 

คะแนน 
114 

 
ร้อยละ 
98.28 

 
ระดับ 5 

การรับรองข้อมูล รับรอง 
     

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ควรส่งเสริมการบูรณาการหลักไตรสิกขาเข้า
กับหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
ยั่งยืน 

 

 

 


