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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต ๑
ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ๘๔๐๐๐
25 เมษำยน 2561
เรื่อง กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ 2561 กำรประเมินผลกำรดำเนินกำร 29 ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ทุกโรง
สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 1. รำยชื่อโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 1 ฉบับ
ด้วยส ำนัก งำนคณะกรรมกำรศึก ษำขั้น พื้ น ฐำน มี ก ำรประเมิ นตัวชี้วัด กำรประเมิ น ส่วนรำชกำรตำม
มำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2561 กำรประเมินผลกำร
ดำเนิน กำร 29 ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุท ธ องค์ป ระกอบที่ 4 Innovation Base โดยเก็ บข้อมู ลกำร
ดำเนินกำรของโรงเรียนและของส ำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึก ษำตำมตัวชี้วัด 4.2.9 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละของ
โรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรดำเนินกำร 29 ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งกำรกำหนดเวลำ
กำรประเมินเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภำยในวันที่ 1 พฤษภำคม 2561 - 15
มิถุนำยน ๒๕๖1 และระยะที่ 2 ระหว่ำงวันที่ ๑ สิงหำคม 2561 – 15 กันยำยน 2561 ผ่ำนเว็บไซต์ โรงเรียน
วิถีพุทธ www.vitheebuddha.com
ในกำรนี้ขอให้โรงเรียนทีเ่ ข้ำโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียน และโรงเรียนที่มีควำมสนใจสมัครเข้ำร่วม
โครงกำรเพิ่ ม เติ ม โดยโรงเรีย นเข้ ำเว็บ ไซต์ ดั ง กล่ ำวข้ ำงต้ น เพื่ อ แก้ ไข ปรับ ปรุ ง ข้ อมู ล พื้ น ฐำนของโรงเรี ย น
ข้อมูลกำรเข้ำระบบ ให้เป็นปัจจุบัน และศึกษำขั้นตอน วิธีกำรประเมินตนเองตำมอัตลักษณ์ ๒๙ ประกำร ให้แล้ว
เสร็จ ตำมวันและเวลำตำมเอกสำรดังแนบ
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำร
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยไพจิตร รักษำสรณ์)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ ปฏิบัตริ ำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระบวนกำรเรียนรู้
โทร 0 – 7728 – 635 ต่อ 23
โทรสำร 0 -7727 – 3071

รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
1 โรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี
2 โรงเรียนบ้ำนดอนเสำธง
3 โรงเรียนวัดอุทยำรำม
4 โรงเรียนบ้ำนวังทองสำมัคคี
5 โรงเรียนบ้ำนเกำะเต่ำ
6 โรงเรียนบ้ำนกำสนรำษฎร์อุทิศ
7 โรงเรียนโรงเรียนวัดลำงใหม่(มิตรภำพที2่ 4)
8 โรงเรียนบ้ำนทอนหญ้ำปล้อง
9 โรงเรียนวัดนทีคมเขต
10 โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง
11 โรงเรียนบ้ำนทับท้อน
12 โรงเรียนวัดกลำง
13 โรงเรียนบ้ำนคลองสระ
14 โรงเรียนวัดเขำนำงเภำ
15 โรงเรียนบ้ำนซอย ๒
16 โรงเรียนบ้ำนแม่โมกข์
17 โรงเรียนวัดสมัยคงคำ
18 โรงเรียนบ้ำนปำกดอนสัก
19 โรงเรียนวัดคีรีวง
20 โรงเรียนวัดดอนยำง
21 โรงเรียนวัดกงตำก
22 โรงเรียนบ้ำนท่ำเสำเภำ
23 โรงเรียนวัดประเดิม
24 โรงเรียนจอย
25 โรงเรียนวัดพุฒ
26 โรงเรียนชุมชนบ้ำนใต้

27 โรงเรียนวัดคงคำล้อม
28 โรงเรียนวัดนิกรประสำท
29 โรงเรียนบ้ำนบ่อผุด
30 โรงเรียนบ้ำนควนรำชำ
31 โรงเรียนวัดนทีวัฒนำรำม
32 โรงเรียนอนุบำลขวัญยืน
33 โรงเรียนบ้ำนบำงรักษ์
34 โรงเรียนบ้ำนวังหวำย
35 โรงเรียนบ้ำนสุชน
36 โรงเรียนบ้ำนคลองสุข
37 โรงเรียนวัดแหลมทอง
38 โรงเรียนบ้ำนบำงใหญ่
39 โรงเรียนอนุบำลสุรำษฎร์ธำนี
40 โรงเรียนบ้ำนหนองเปล
41 โรงเรียนวัดประสพ
42 โรงเรียนบ้ำนศิลำงำม
43 โรงเรียนบ้ำนโฉลกหลำ
44 โรงเรียนวัดแจ้ง
45 โรงเรียนวัดบ้ำนใน
46 โรงเรียนบ้ำนศรีชัยครำม
47 โรงเรียนบ้ำนคีรีรอบ
48 โรงเรียนวัดสมหวัง
49 โรงเรียนวัดเขำพระนิ่ม
50 โรงเรียนบ้ำนกงหนิง
51 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ๘๘(บ้ำนคลองควน)
52 โรงเรียนธีรำศรมสุรำษฏร์
53 โรงเรียนวัดภูเขำทอง
54 โรงเรียนวัดเขำสุวรรณประดิษฐ์
55 โรงเรียนบ้ำนปลำยแหลม

56 โรงเรียนบ้ำนคลองนำมิตรภำพที่ 201
57 โรงเรียนโรงเรียนบ้ำนคลองครำม
58 โรงเรียนบ้ำนดอนหลวง
59 โรงเรียนบ้ำนห้วยด่ำน
60 โรงเรียนวัดบุณฑริกำรำม
61 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลำรำม
62 โรงเรียนบ้ำนหน้ำค่ำย
63 โรงเรียนวัดบำงใบไม้
64 โรงเรียนวัดแสงประดิฐ์
65 โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำงกำ
66 โรงเรียนวัดสิงขร
67 โรงเรียนบ้ำนเกำะพลวย
68 โรงเรียนบ้ำนซอย10
69 โรงเรียนบ้ำนปำกกะแดะ
70 โรงเรียนบ้ำนควนยูง
71 โรงเรียนบ้ำนโพหวำย
72 โรงเรียนวัดปำกคู
73 โรงเรียนบ้ำนหัวหมำกล่ำง
74 โรงเรียนวัดท่ำไทร(ดิตถำนุเครำะห์)
75 โรงเรียนวัดกำญจนำรำม
76 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
77 โรงเรียนบ้ำนม่วงลีบ
78 โรงเรียนวัดพ่วง
79 โรงเรียนบ้ำนมะม่วงหวำน
80 โรงเรียนบ้ำนห้วยโศก
81 โรงเรียนวัดนำรำเจริญสุข
82 โรงเรียนวัดท่ำทอง
83 โรงเรียนบ้ำนท่ำเพชร
84 โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์

85 โรงเรียนบ้ำนหำดงำม
86 โรงเรียนบ้ำนไสตอ
87 โรงเรียนบ้ำนดอนธูป
88 โรงเรียนวัดคุณำรำม
89 โรงเรียนบ้ำนไสขำม
90 โรงเรียนบ้ำนหำดริ้น
91 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
92 โรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 9
93 โรงเรียนบ้ำนไสใน

