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 ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ซึ่งมีหลักการและเหตุผลในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557 - 2559 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่
การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้น าการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
4 ประการ คือ 
 1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
 2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ
 4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 
ประการ    
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จึงได้ก าหนดแนวทางได้ก าหนดแนวทางในการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน (1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 
2563) ขึ้น เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดังรายละเอียดในเอกสาร  
 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
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สำรบัญ 
 

  หน้ำ 
 
 ค าน า  ก 
 สารบัญ  ข 
 หลักการและเหตุผล  1 
 การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ภาครัฐ  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  2 
 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  รอบ 6 เดือน    3 
 ภาพการด าเนินงานโครงการ  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักกำรและเหตุผล 
 การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤต
ศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ท าให้ประชาชนให้
ความสนใจการท างานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2551 - 2555 ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดเพ่ิมเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557 - 2559 นโยบายการ
บริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้น าการ
พัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 
 1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
 2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ
 4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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กำรติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำตำมแผนปฏิบัติกำร 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ  โรงเรียนอนุบำลลำดยำว 

 
 แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ด าเนินการดังนี้ 
 ติดตามผลความก้าวหน้างาน/กิจกรรม/โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
โดยก าหนดกิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ /
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ 

            

2 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563 เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัติการ 

            

3 
ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

            

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ             

5 
สรุปผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 

            

6 
จัดท าเอกสารรายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อไป 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  รอบ 6 เดือน  (1 มกรำคม 2563 – 30 มิถุนำยน 2563) 
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2 

 

ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ 

ในกำร 
ด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำร 
ด ำเนินกำร 

งบ 
ประมำณ 

ผลกำร 
ด ำเนินกำร 

สรุปกำร 
ด ำเนินงำน 

ปัญหำอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

1 โครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่ำนิยมที่ด ี
1. กิจกรรมพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยม12 ประการ 
2. กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้าน
อบายมขุ 
3. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
4. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
5. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
6. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
7. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ 
วันเข้าพรรษา 
8. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
9. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
10. กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม-
พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพอ่แห่งชาต ิ
11. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
12. กิจกรรมวันไหว้คร ู
13. กิจกรรมวันภาษาไทย/วันสุนทรภู ่
 

1. เพื่อให้นักเรียน
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตาม
หลักสูตร 
2. เพื่อให้นักเรียน
มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
3. เพื่อให้นักเรียน
ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

1. นักเรียนร้อยละ 
90 มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตาม
หลักสูตร 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
3. นักเรียนร้อยละ 
90 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

ตลอดปี 
การศึกษา 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมคณะท างาน 
2. ก าหนด/แบ่งความ 
รับผิดชอบ 
3. ประสานงาน 
คณะท างาน 
ขั้นด าเนินการ (D) 
4. ด าเนินกิจกรรมตาม
ก าหนดการ 
ขั้นก ากบั ติดตาม 
ตรวจสอบ (C) 
4. ติดตามงานตาม 
ระยะเวลา 
5. ปรับปรุงที่มีปัญหา 
อุปสรรค 
ขั้นรายงานผล (A) 
6. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

15,000 1. กิจกรรมที่ไดด้ ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
ได้แก ่
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ 
วันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
กิจกรรมวันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันไหว้คร ู
กิจกรรมวันภาษาไทย/วันสุนทรภู่ 
2. กิจกรรมที่อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร 
ได้แก ่
กิจกรรมพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
12 ประการ 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ต่อต้านอบายมุข 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี 
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
 

ยังไม่สามารถ 
สรุปผลโครงการ
ได้เนื่องจากยังไม่
ครบปีการศึกษา 

- การด าเนินกิจกรรม
เป็นไปด้วยความล่าชา้
บางกิจกรรมไม่
สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนปฏิบัตกิาร
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
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ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ 

ในกำร 
ด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำร 
ด ำเนินกำร 

งบ 
ประมำณ 

ผลกำร 
ด ำเนินกำร 

สรุปกำร 
ด ำเนินงำน 

ปัญหำอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

 14. กิจกรรมงานส้มโอและของดีอ าเภอ
ลาดยาว 
15. กิจกรรมวันลอยกระทง 
16. กิจกรรมแห่เจ้าพ่อ-เจา้แม่อ าเภอ
ลาดยาว 
17. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

     กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม-
พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพอ่แห่งชาต ิ
กิจกรรมงานส้มโอและของดีอ าเภอ
ลาดยาว 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมแห่เจ้าพ่อ-เจา้แม่อ าเภอ
ลาดยาว 
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ

  

2 โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน
กำรศึกษำตำมนโยบำยและจดุเน้น 
1. กิจกรรมตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพยีงสู่
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
2. กิจกรรมโรงเรียนสวยดว้ยจิตอาสา 
3. กิจกรรมเศรษฐีน้อย 
4. กิจกรรมเกษตรพอเพยีง 
5. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
6. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
7. กิจกรรมโรงเรียนค าพ่อสอน 

1. เพื่อให้สถาน 
ศึกษาด าเนินงาน
ตามนโยบายและ
จุดเน้นของ
หน่วยงาน 
ต้นสังกัดมี
ประสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาวสามารถ
ด าเนินงานตาม
นโยบายและจุดเน้น
ของหน่วยงานต้น
สังกัดได้ตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 80 

ตลอดปี 
การศึกษา 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมคณะท างาน 
2. ก าหนด/แบ่งความ
รับผิดชอบ 
3. ประสานงาน
คณะท างาน 
ขั้นด าเนินการ (D) 
4. ด าเนินกิจกรรมตาม
ก าหนดการ 
ขั้นก ากบั ติดตาม 
ตรวจสอบ (C) 
5. ติดตามงานตาม
ระยะเวลา 
6. ปรับปรุงที่มีปัญหา 
อุปสรรค 
ขั้นรายงานผล (A) 
7. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 

15,000 1. กิจกรรมที่อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร 
ได้แก ่
กิจกรรมตามรอยพอ่เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยจิตอาสา 
กิจกรรมเศรษฐีน้อย 
กิจกรรมเกษตรพอเพียง 
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กิจกรรมโรงเรียนค าพ่อสอน 

ยังไม่สามารถ 
สรุปผลโครงการ
ได้เนื่องจากยังไม่
ครบปีการศึกษา 

- การด าเนินกิจกรรม
เป็นไปด้วยความล่าชา้
บางกิจกรรมไม่
สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนปฏิบัตกิาร
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

4 



ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ 

ในกำร 
ด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำร 
ด ำเนินกำร 

งบ 
ประมำณ 

ผลกำร 
ด ำเนินกำร 

สรุปกำร 
ด ำเนินงำน 

ปัญหำอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

3 เพิ่มประสิทธภิำพกำรบริหำรงำนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำน 
1. กิจกรรมประชุม สัมมนา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. กิจกรรมประชุมเพื่อก ากบัสนับสนุน 
ส่งเสริมกิจการสถานศึกษา 

1. เพื่อให้สถาน 
ศึกษามีการบรหิาร
และจัดการศึกษา
โดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน มีการ
กระจายอ านาจ
การบริหารและ
การจัดการศึกษา 
2. เพื่อให้สถาน 
ศึกษามีการบรหิาร
เชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วน
ร่วม 
3. เพื่อให้มีคณะ 
กรรมการสถาน 
ศึกษาร่วมพัฒนา
โรงเรียน 

1. สถานศึกษามกีาร
บริหารและจัดการ 
ศึกษาโดยใช้สถาน 
ศึกษาเป็นฐานอยู่ใน
ระดับดี 
2. สถานศึกษามีการ
กระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการ 
ศึกษาอยู่ในระดับด ี
3. สถานศึกษามีการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ 
และใช้หลักการมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับดี 
4. คณะกรรมการ
สถานศึกษาร้อยละ 
80 เข้ารว่มพัฒนา
โรงเรียน 
5. สถานศึกษามี
รูปแบบการบรหิารที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานอยู่ในระดับด ี
6. สถานศึกษามกีาร
ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอยู่ในระดับด ี
7. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี 

ตลอดปี 
การศึกษา 

ขั้นวางแผน (P) 
1. เสนอโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะท างาน 
ประชุมกรรมการ 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. เชิญคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเข้าร่วม
ประชุม /สัมมนา 
อย่างน้อย 2 คร้ังต่อป ี
2. ประชุมคณะครู
อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง 
3. ประชุมหัวหนา้กลุ่ม
งานฝ่ายบริหาร 
4). ประชุมหัวหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างน้อยเดือนละ 2 
ครั้ง 
ขั้นก ากบั ติดตาม 
ตรวจสอบ (C) 
5. สอบถามความพึง
พอใจของผู้ที ่
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ขั้นรายงานผล (A) 
6. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 
 

5,000 1. กิจกรรมที่อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร 
ได้แก ่
กิจกรรมประชุม สัมมนา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรมประชุมเพื่อก ากับสนับสนุน 
ส่งเสรมิกิจการสถานศึกษา 

ยังไม่สามารถ 
สรุปผลโครงการ
ได้เนื่องจากยังไม่
ครบปีการศึกษา 

- การด าเนินกิจกรรม
เป็นไปด้วยความล่าชา้
บางกิจกรรมไม่
สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนปฏิบัตกิาร
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

5 



ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ 

ในกำร 
ด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำร 
ด ำเนินกำร 

งบ 
ประมำณ 

ผลกำร 
ด ำเนินกำร 

สรุปกำร 
ด ำเนินงำน 

ปัญหำอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

4 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรใหม้ีควำม
เชี่ยวชำญทำงวชิำชีพ 
1. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 
2. กิจกรรมอบรมภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
3. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
4. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม ่
5. กิจกรรมรดน้ าด าหวัเนื่องในวันสงกรานต์ 
6. กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน
บุคคล 

1. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนและ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความ
เช่ียวชาญใน
วิชาชีพ 
2. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เข้าร่วม 
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3. เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ
แก่ครูและ
บุคลากร 
 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 
100 ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาให้มีความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 
100 ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้เข้าร่วม 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
3. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 
100 มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏบิัติ
หน้าที ่

ตลอดปี 
การศึกษา 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมคณะท างาน 
2. ก าหนด/แบ่งความ 
รับผิดชอบ 
3. ประสานงาน 
คณะท างาน 
ขั้นด าเนินการ (D) 
4. ด าเนินกิจกรรมตาม
ก าหนดการ 
ขั้นก ากบั ติดตาม 
ตรวจสอบ (C) 
4. ติดตามงานตาม 
ระยะเวลา 
5. ปรับปรุงที่มีปัญหา 
อุปสรรค 
ขั้นรายงานผล (A) 
6. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

10,000 1. กิจกรรมที่ไดด้ ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
ได้แก ่
กิจกรรมอบรมภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
กิจกรรมรดน้ าด าหัวเนื่องในวัน
สงกรานต์ 
2. กิจกรรมที่อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร 
ได้แก ่
กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานศึกษา 
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม ่
กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน
บุคคล 

ยังไม่สามารถ 
สรุปผลโครงการ
ได้เนื่องจากยังไม่
ครบปีการศึกษา 

- การด าเนินกิจกรรม
เป็นไปด้วยความล่าชา้
บางกิจกรรมไม่
สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนปฏิบัตกิาร
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

5 โครงกำรสร้ำงเสรมิประสทิธิภำพงำน
งบประมำณ(กำรเงิน/พัสดุ) 
1. กิจกรรมการจัดท าแผนการใช้เงินตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
2. กิจกรรมการด าเนินงานจัดซือ้จัดจ้าง 
วัสดุ ครุภัณฑ์ตามแผนปฏิบัติงานประจ าป ี
3. กิจกรรมการด าเนินงานเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณตามโครงการในแผน ปฏิบัตกิาร
ประจ าป ี
4. กิจกรรมการด าเนินงานเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. เพื่อให้การ
ด าเนินงานการเงิน
โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาวมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การ
ด าเนินงานพัสดุ
โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาวมี
ประสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาวสามารถ
บริหารงานงบ 
ประมาณให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าป ีร้อยละ 80 
2. โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาวสามารถ
บริหารงานพัสดุ ให้
เป็นไปตามแผน  

ตลอดปี 
การศึกษา 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมคณะท างาน 
2. ก าหนด/แบ่งความ 
รับผิดชอบ 
3. ประสานงาน 
คณะท างาน 
ขั้นด าเนินการ (D) 
4. ด าเนินกิจกรรมตาม
ก าหนดการ 
ขั้นก ากบั ติดตาม 
ตรวจสอบ (C) 

20,000 1. กิจกรรมที่อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร 
ได้แก ่
กิจกรรมการจัดท าแผนการใช้เงิน
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
กิจกรรมการด าเนินงานจัดซื้อจัดจา้ง 
วัสดุ ครุภัณฑ์ตามแผนปฏบิัติงาน
ประจ าป ี
กิจกรรมการด าเนินงานเบิกจา่ยเงิน 
งบประมาณตามโครงการในแผน 
ปฏิบัติการประจ าป ี

ยังไม่สามารถ 
สรุปผลโครงการ
ได้เนื่องจากยังไม่
ครบปีการศึกษา 

 

6 



ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ 

ในกำร 
ด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำร 
ด ำเนินกำร 

งบ 
ประมำณ 

ผลกำร 
ด ำเนินกำร 

สรุปกำร 
ด ำเนินงำน 

ปัญหำอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

   ปฏิบัติการประจ าปี 
ร้อยละ 80 

 4. ติดตามงานตาม 
ระยะเวลา 
5. ปรับปรุงที่มีปัญหา 
อุปสรรค 
ขั้นรายงานผล (A) 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

 กิจกรรมการด าเนินงานเบิกจา่ยเงิน
สวัสดิการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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8 
 

ภำพกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 

โครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมที่ดี 

กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 

      
 

      
 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 
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 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 

      
 

      
 

กิจกรรมวันไหว้ครู 

      
 

      



10 
 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น 

กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยจิตอำสำ 

      
 

กิจกรรมเศรษฐีน้อย 

      
 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 

กิจกรรมประชุม สัมมนำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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กิจกรรมประชุมเพื่อก ำกับสนับสนุน ส่งเสริมกิจกำรสถำนศึกษำ 
 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

      
 

- ประชุมชี้แจงคนขับรถรับส่งนักเรียน 

      
 

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน กำรจัดกำรเรียนออนไลน์ 
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- ประชุมประจ ำเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

      
 

      
 

โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

กิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) 

      
 

 

 

 

 



 



ขอมูลการทำประเมิน 29 ประการ

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นครสวรรค

เริ่มโครงการวิถีพุทธป พ.ศ.: 2556

เปนแกนนำวิถีพุทธ: ไมใช

สถานศึกษาตั้งอยูใน: ตางอำเภอ

รหัสสถานศึกษา: 60020080

ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

สังกัด: สพป. นครสวรรค เขต2

เลขที่: 154

หมูที่: 5

ตรอก/ซอย: -

ถนน: 

ตำบล/แขวง: ลาดยาว

อำเภอ/เขต: ลาดยาว

จังหวัด: นครสวรรค

รหัสไปรษณีย: 60150

โทรศัพท : 056-271423

โทรสาร: 

เว็บไซต: http://anubanlatyao@outlook.com

อีเมล: anubanlatyao@outlook.com

ปที่กอตั้ง: 2465

จำนวนหองเรียน: 37 หอง | จำนวนครู/อาจารย: ุ62 ทาน | จำนวนนักเรียน/นักศึกษา: 1,375 คน

ระดับชั้นที่เปดสอน เด็กเล็ก อนุบาล ประถม มัธยม 1 - 3 มัธยม 4 - 6 ปวช. ปวส ปริญญา

ผูอำนวยการโรงเรียน

ชื่อผูอำนวยการ: นายสุเจน   ชาญธัญกรณ

ผูกรอกขอมูล

ชื่อ-นามสกุล: วาที่ร.ต.หญิงอิศรา  อาจบำรุง

เบอรโทรศัพท: 0848225077

อีเมล: issaratan627@hotmail.com



ประเมินรอบ 12 เดือน ป 2563 ทำประเมินเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 20:01:15

ดานกายภาพ 7 ตัวชี้วัด ดำเนินการ

 0 1 2 3 4

1. มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ

  0 ไมมี 

  1 มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ  ติดไวภายในหองใดหองหนึ่ง

  2 มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ  ติดไวหนาอาคารใดอาคารหนึ่ง

  3 มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ  ติดไวหนาบริเวณโรงเรียน 

  4 มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ  ติดไวหนาบริเวณโรงเรียน เห็นเดนชัด

2. มีพระพุทธรูปบริเวณหนาโรงเรียน

  0 ไมมีพระพุทธรูปบริเวณหนาโรงเรียน

  1 มีพระพุทธรูปบริเวณหนาโรงเรียน

  2 มีพระพุทธรูปอยูในซุมบริเวณหนาโรงเรียน

  3 มีพระพุทธรูปอยูในซุมบริเวณหนาโรงเรียนและเครื่องบูชา

  4 มีพระพุทธรูปอยูในซุมบริเวณหนาโรงเรียน เครื่องบูชา และใหนักเรียนไหวทุกวัน

3. มีพระพุทธรูปประจำหองเรียน

  0 ไมมี

  1 มีพระพุทธรูปประจำหองเรียน

  2 มีพระพุทธรูปประจำหองเรียนอยูดานหนาในที่ที่สมควร

  3 มีพระพุทธรูปประจำหองเรียนอยูดานหนาในที่ที่สมควร และมีการทำความสะอาด

  4 มีพระพุทธรูปประจำหองเรียนอยูดานหนาในที่ที่สมควร มีการทำความสะอาด 

    และมีการเคารพพระพุทธรูปเปนประจำ

4. มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัสติดตามที่ตาง ๆ

  0 ไมมี

  1 มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัส ติดตามที่ตาง ๆ

  2 มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัส ติดตามที่ตาง ๆ 

    และมีการปรับปรุงอยูเสมอ

  3 มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัส ติดตามที่ตาง ๆ 

    และมีการปรับปรุงอยูเสมอโดยนักเรียนมีสวนรวมในการจัดทำ

  4 มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัส ติดตามที่ตาง ๆ 

    และมีการปรับปรุงอยูเสมอโดยนักเรียนมีสวนรวมในการจัดทำอยางตอเนื่อง



5. มีความสะอาด สงบ รมรื่น

  0 ไมมี

  1 มีความสะอาด  สงบ รมรื่นในหองเรียนและบริเวณโรงเรียน

  2 มีความสะอาด  สงบ รมรื่นในหองเรียน บริเวณโรงเรียน 

    โดยดำเนินการอยางตอเนื่อง

  3 มีความสะอาด  สงบ รมรื่นในหองเรียน บริเวณโรงเรียน  

    โดยดำเนินการอยางตอเนื่องและนักเรียนมีสวนรวม

  4 มีความสะอาด  สงบ รมรื่นในหองเรียน บริเวณโรงเรียน  

    โดยดำเนินการอยางตอเนื่องและนักเรียนมีสวนรวมทุกคน

6. มีหองพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม

  0 ไมมี

  1 มีหองพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม

  2 มีหองพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม และมีตารางการใช

  3 มีหองพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม มีตารางการใช มีการใชจริง

  4 มีหองพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม มีตารางการใช มีการใชจริง 

    และนักเรียนมีสวนรวมในการดูแลรักษา

7. ไมมีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ในโรงเรียน 100 %  (พิจารณาจากผูเกี่ยวของในโรงเรียน)

  0 มีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ในโรงเรียน มากกวารอยละ 40

  1 มีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ในโรงเรียน ต่ำกวารอยละ 40

  2 มีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ในโรงเรียน ต่ำกวารอยละ 30

  3 มีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ในโรงเรียน ต่ำกวารอยละ 20

  4 ไมมีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ในโรงเรียน 100 %

ดานกิจกรรมวันพระ 4 ตัวชี้วัด

1. ใสเสื้อสีขาวทุกคน

  0 ไมปฏิบัติ

  1 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ



2. ทำบุญ ใสบาตร ฟงเทศน

  0 ไมปฏิบัติ

  1 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ

3. รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน

  0 ไมปฏิบัติ

  1 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ

4. สวดมนตแปล

  0 ไมปฏิบัติ

  1 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ

ดานการเรียน การสอน 5 ตัวชี้วัด

1. บริหารจิตเจริญปญญากอนเขาเรียนเชา-บายทั้งนักเรียนและครู

  0 ไมปฏิบัติ

  1 นักเรียน และครู เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 นักเรียน และครู เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 นักเรียน และครู เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 นักเรียน และครู เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ

2. บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุมสาระและในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

  0 ไมปฏิบัติ

  1 มีครู เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 มีครู เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 มีครู เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 มีครู เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ



3. ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาหละ 1 ครั้ง

  0 ไมปฏิบัติ

  1 มีครู เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 มีครู เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 มีครู เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 มีครู เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ

4. นักเรียน ครู และผูบริหาร ทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ 1 ครั้ง

   มีวัดเปนแหลงเรียนรู

  0 ไมปฏิบัติ

  1 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ

5. นักเรียน ครู และผูบริหาร ทุกคนเขาคายปฏิบัติธรรมอยางนอย ปละ 1 ครั้ง

  0 ไมปฏิบัติ

  1 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ

ดานพฤติกรรม ครู ผูบริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ตัวชี้วัด

1. รักษาศีล  5

  0 นักเรียน ครู และผูบริหาร ไมรักษาศีล 5

  1 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติได ครบ 5 ขอ

  2 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติได ครบ 5 ขอ

  3 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติได ครบ 5 ขอ

  4 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติได ครบ 5 ขอ

2. ยิ้มงาย ไหวสวย กราบงาม

  0 นักเรียน ครู และผูบริหาร ไมปฏิบัติ

  1 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ



3. กอนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไมดัง ไมหก ไมเหลือ

  0 นักเรียน ครู และผูบริหาร ไมปฏิบัติ

  1 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ

4. ประหยัดออม ถนอมใชเงินและสิ่งของ

  0 นักเรียน ครู และผูบริหาร ไมปฏิบัติ

  1 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ

5. มีนิสัยใฝรู สูสิ่งยาก

  0 นักเรียน ครู และผูบริหาร ไมปฏิบัติ

  1 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ

ดานการสงเสริมวิถีพุทธ 8 ตัวชี้วัด

1. ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียน 

  0 ไมปฏิบัติ

  1 ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียนเปนบางวัน

  2 ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน แตนักเรียนนำมาเอง

  3 ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน และนักเรียนไมนำมาเอง

  4 ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน และนักเรียนไมรับประทานอาหารขยะ

2. ไมดุดานักเรียน

  0 ครู และผูบริหาร ไมปฏิบัติ

  1 ครู และผูบริหาร   เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 ครู และผูบริหาร  เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 ครู และผูบริหาร  เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 ครู และผูบริหาร  เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ



3. ชื่นชมคุณความดีหนาเสาธงทุกวัน

  0 ครู และผูบริหาร ไมปฏิบัติ

  1 ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ

4. โฮมรูมเพื่อสะทอนความรูสึก เชน ความรูสึกที่ไดทำความดี

  0 ครู และผูบริหาร ไมปฏิบัติ

  1 ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ

5. นักเรียน ครู และผูบริหาร มีสมุดบันทึกความดี

  0 นักเรียน ครู และผูบริหาร ไมปฏิบัติ

  1 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ

6. นักเรียน ครู และผูบริหาร (ป.4ขึ้นไป) สอบไดธรรมตรีเปนอยางนอย

  0 นักเรียน ครู และผูบริหาร ไมปฏิบัติ

  1 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 นักเรียน ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ

7. บริหารจิต เจริญปญญา กอนประชุมทุกครั้ง

  0 ครู และผูบริหาร ไมปฏิบัติ

  1 ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 30 ปฏิบัติ

  2 ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 50 ปฏิบัติ

  3 ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 70 ปฏิบัติ

  4 ครู และผูบริหาร เกินกวารอยละ 90 ปฏิบัติ



8. มีพระมาสอนอยางสม่ำเสมอ

  0 ไมมี

  1 มีนักเรียนไดเรียนกับพระ เกินกวารอยละ 30

  2 มีนักเรียนไดเรียนกับพระ เกินกวารอยละ 50

  3 มีนักเรียนไดเรียนกับพระ เกินกวารอยละ 70

  4 มีนักเรียนไดเรียนกับพระ เกินกวารอยละ 90 

สรุปคะแนนทั้ง 5 ดาน 29 ตัวชี้วัด คะแนน 87 เฉลี่ย 75 ระดับ 5

การรับรอง:  

ความคิดเห็น:  
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