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                                           ค ำน ำ 
 

เอกสารผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้อง
ตามแนวทางอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ผลงาน หรือวิธี
ปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ของโรงเรียน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจได้ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนากิจกรรมด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา โดยผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียง
ผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางอัตลักษณ์ 29 
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 และได้จัดท าเป็นเอกสารที่มี
รูปเล่มสมบูรณ์นี้ขึ้น 

ขอขอบคุณ นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ    
ที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
โรงเรียนที่มีคุณค่า มองเห็นประโยชน์อันจะเกิดผลต่อการยกระดับการพัฒนาให้สูงขึ้น และ ขอบคุณ
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ส่งผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณความดีใน
ครั้งนี ้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน ผู้สนใจ และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ที่จะใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา มุ่งเสริมสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้เป็น  
คนดี มีคุณธรรม ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อันช่วยสร้างเสริมยกระดับคุณภาพด้านความดี
ให้เกิดแก่ผู้เรียนและน าไปสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็งในโอกาสต่อไป 

                                                       
                                      (นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล) 

                                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
                                   11 ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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การเรียนการสอนที่ส่งเสริมศีลธรรมและธรรมศึกษา 
โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา  

   การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในพุทธ
ประวัติ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และหลักธรรมนั้นสามารถน าไปเป็นวิธีปฏิบัติในการพัฒนา
ด้านจิตใจ ให้กับนักเรียนน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขในสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

ดังนั้นโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงได้เห็นความส าคัญ จึงได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วย
การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนศีลธรรมหรือธรรมศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่
นักเรียนของโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
ตามหลักสูตรธรรมศึกษา ตรี โทและเอกตาม
ระดับ 

2. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมในหลักสูตร
ธรรมศึกษาได้ 

3. เพ่ือให้นักเรียนสอบธรรมศึกษา ตรี โทและเอกได้ 
 

วิธีด าเนินการ 
1. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
2.  จัดสรรหาครูพระสอนศีลธรรมหรือธรรมศึกษา วัดที่อยู่ใกล้โรงเรียน 
3.  จัดหาหลักสูตรธรรมศึกษา ตรี โท และเอก 
4.  จัดท าปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา (ตารางสอน) 
5.  จัดท าสื่อ ประกอบการสอนได้แก่ สื่อที่จัดท าด้วยตนเอง สื่อจากอินเทอร์เน็ต  
6.  คณะครูสอนและอบรมหรือทบทวนจากครูพระเพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ  

และมีทักษะในการปฏิบัติมากขึ้นโดยเฉพาะปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ได้เรียนมา มีการนั่งสมาธิและ
เจริญปัญญาเป็นประจ าทุกวัน  มีการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเพื่อให้นักเรียน เข้าถึงหลักธรรมจริงใน
ภาคปฏิบัติ 

7. มีการอบรมทุกสัปดาห์ด้วยหลักธรรมที่มีในหลักสูตรธรรมศึกษาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ 
8. คณะครูได้น าหลักธรรมที่อยู่ในหลักสูตรธรรมศึกษามาจัดกิจกรรมสอดแทรกการเรียนการสอน 

ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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9. จัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบประเมิน 
ความพึงพอใจโดยประเมินผลเป็นระยะ คือ ระหว่างสอน ระหว่างอบรม สอบท้ายบทเรียน สอบลาย
ภาคเรียน  ส่วนภาคปฏิบัติได้ประเมินโดยการสังเกตจากพฤติกรรมและการประเมินจากผลงานของ
นักเรียน 

ผลการด าเนินงาน 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหา สาระตามหลักสูตรธรรมศึกษาในแต่ละระดับ 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. นักเรียนสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ได้ 

บทเรียนที่ได้รับ  
1. นักเรียนไปวัดด้วยตนเองได้และสามารถปฏิบัติตาม ศาสนพิธีได้ซึ่งต่างจากก่อนที่จะเรียนธรรม

ศึกษาที่ท าอะไรในวัดไม่ถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถสวดมนต์ได้คล่อง 
3. นักเรียนบางคนสามารถน าหลักธรรมบางเรื่องไปแนะน า พ่อ แม่ ญาติพี่น้องได้ 
4. นักเรียนมีทักษะการเขียนเรียงความมากข้ึน คือน าใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
5. นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากข้ึน 
6. นักเรียนเห็นความส าคัญของพุทธสุภาษิตท่ีสามารถ น ามาระยุกต์ใช้ในชีวิตระจ าวันได้ 
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๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

โรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น 
โรงเรียนวัดทุ่งศาลา  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาว่า
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ก าหนดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะ
พลเมืองไทย และพลโลกไว้ในมาตรฐานที่ ๑ พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ก าลังกาย 
ก าลังใจที่สมบูรณ์  ๒) ความรู้และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและการพัฒนาสังคม  ๓ ) 
ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว  ๔) ทักษะทางสังคม  และ ๕) คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตส านึกใน
ความเป็น พลเมืองไทย และพลโลก 
   โรงเรียนวัดทุ่งศาลา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔   
ไดส้นองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยไดด้ าเนินโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และให้มีการด าเนินการ
ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้
ในการพัฒนาคุณธรรมและสร้างส านึกความเป็นไทย พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณธรรม จ าเป็นต้องได้รับการฝึก
และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง โรงเรียนวัดทุ่งศาลาจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลรักษาศีล ๕   

           ๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงาม  
           ๓. เพ่ือปลูกฝังนิสัยที่ดีโดยเริ่มต้นจากการรักความสะอาดและความเป็นระเบียบ  

๔. สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเห็นประโยชน์ของการรู้จักคบคนโดยเลือกท่ีจะ 
ไม่คบคนพาล แต่คบบัณฑิตและพึงท าหน้าที่กัลยาณมิตร แนะน าสิ่งที่ดีให้แก่กัน  
 ๕. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจว่าความกตัญญูท าให้คนมีปัญญาได้อย่างไร?  
           ๖. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความส าคัญของค าพูดที่มีผลต่อครอบครัวและ                
สังคม  
    ๑.๗ เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการท าบุญใส่บาตร ท าทาน 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ร้อยละ ๙๕  เข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติ

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ครบทั้ง ๗ ข้อ  
เชิงคุณภาพ : นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ครบทั้ง ๗ ข้อได้อย่างถูกต้องและน า

ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างต่อเนื่อง  
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๔ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

๓. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 
๓.๑ ขั้น P(Plan) 

        ๑) ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้ปกครองนักเรียน ก าหนด
แนวทางการด าเนินการ 
        ๒) ครูผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
 ๓.๒ ขั้น D (Do) 

         ๑) ติดต่อประสานงานครูพระจากวัดดอยสัพพัญญู อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และการปฏิบัติแก่นักเรียน        
        ๒) ด าเนินกิจกรรมตามก าหนดเวลาโดยครูพระและคณะครู   

          - กิจกรรม ชั่วโมงสุขจริงหนอ 
          - กิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธ            
          - กิจกรรมการรักษาศีล 
          - กิจกรรมโรงเรียน 5 ห้องชีวิต  
          - กิจกรรมการพูดดี  พูดจาไพเราะ 
          - กิจกรรมคิดดีท าดี   เกิดปัญญา    

๓.๓  ขั้น C (Check) 
         นิเทศ  ก ากับ ติดตาม  ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
( กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น ) 

๓.๔  ขั้น A (Act) 
         ประเมินโครงการ  จัดท ารายงานเสนอต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมโครงการโรงเรียน
รักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น  
 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ     
      ๖.๑ นักเรียนได้รับการพัฒนาจิตใจ รู้บาป บุญ คุณ โทษ มีความคิดความประพฤติถูกต้อง 
      ๖.๒ นักเรียนมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบช่วยแก้ปัญหาสังคม และมีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
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๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

อนาคตสดใส ด้วยการออม 
โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง   อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ที่มาและความส าคัญ 

  โครงงานเรื่อง  อนาคตสดใสด้วยการออม  เป็นโครงงานที่น้อมน าแนวพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การออม โดยการออม
ทรัพย์วันละบาท  รู้จักประหยัด  เห็นคุณค่าของการออม  

การออมทรัพย์ หมายถึง การประหยัด การเก็บสะสมไว้ใช้ในอนาคต  เมื่อมีเหตุการณ์จ าเป็น 
เช่น เจ็บป่วย หรือต้องการซื้อสิ่งของที่มีความจ าเป็น การออมทรัพย์ไม่ใช่การเก็บเงินไว้เฉย ๆ แต่
อาจจะน าไปฝากธนาคาร เพื่อให้เกิดดอกออกผล  การออมทรัพย์สามารถท าได้   
ทุกเพศทุกวัย  และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนิสัยที่ดีในอนาคต  ถ้าเยาวชนของชาติรู้จักออมทรัพย์  
ประเทศชาตินั้น ๆ ก็จะเจริญก้าวหน้า  เพราะประชากรมีฐานะทางการเงินดี เศรษฐกิจดี ประเทศชาติ
จะม่ันคง 
  
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการออม การใช้จ่ายอย่างประหยัด 
  2. เพื่อสนองแนวพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงการออมทรัพย์ 
  3. เพื่อน าข้อคิดจากโครงงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

วิธีการด าเนินการ 
 1. ให้นักเรียนออมเงินทุกคนในทุกๆวันอย่างน้อยวันละ 1 บาท เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้ 
คุณค่าของการใช้เงินและครูบอกประโยชน์และข้อดีของการออมเงินแก่นักเรียน 
 2. ให้ผู้ปกครองช่วยบอกประโยชน์ของการออมเงินแก่บุตรหลานอีกทางหนึ่งเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะออมเงิน 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ออมเงินทุกคน นอกจากนี้ยังได้รู้จักการอดออม  

ใช้เงินอย่างรู้คุณค่าและประหยัดและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข  

 

บทเรียนที่ได้รับ 
สภาพปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักประหยัดอดออม และที่เกิด

ขึ้นกับนักเรียนคือ  นักเรียนน าเงินมาโรงเรียนเกินความจ าเป็น  และซื้อสิ่งที่ไม่จ าเป็นหลายครั้งท าให้
ผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนแต่ละคนมาก แต่ถ้ารู้จักประหยัดอดออม เงินออม สามารถ
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น าไปซื้ออุปกรณ์การเรียนได้แทนที่ผู้ปกครองจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก จะท าให้ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองลดลง การรู้จักประหยัดโดยการใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพตนเองและ
ครอบครัว รวมทั้งการรู้จักเก็บออมจะท าให้ชีวิตในอนาคต มีความมั่นคง มีความสุข เพราะฉะนั้นทุก
คนควรเก็บออม 
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๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โรงเรียนบ้านหนองเต่า อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ความส าคัญ/ปัญหา 
 ด้วยปัจจุบันความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ
การพัฒนาประชากรของประเทศ  การได้รับวัฒนธรรมของต่างชาติซึมซับในวิถีชีวิตของเด็กและ
เยาวชนไทยจ านวนมาก ท าให้เด็กและเยาวชนไทยขาดจิตส านึกท่ีดี ประพฤติตัวไม่เหมาะสม  

ทางโรงเรียนบ้านหนองเต่าจึงเห็นความส าคัญของปัญหานี้  เห็นควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตและความมีระเบียบวินัยให้แก่เด็ก
นักเรียน 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 

 3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอนต่างๆ 

วิธีด าเนินการ 

1.จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นการนิมนต์พระสงฆ์มาให้ความรู้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
และจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2.ประกาศคุณงามความดีของนักเรียนหน้าเสาธงทุกครั้ง ที่มีคนเก็บเงินได้แล้วน าส่งคืนครู          
ตามโครงการเก็บเงินได้ให้คืน ทางโรงเรียนจะบันทึกชื่อนักเรียนที่เก็บเงินได้ไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้ง
ประกาศหาเจ้าของเงินต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 

 1.นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต เก็บเงินได้ให้คืน ไม่เอาของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง 
 2.เมื่อนักเรียนเก็บเงินได้น ามาส่งครู และครูกล่าวยกย่องชมเชยหน้าเสาธง จึงท าให้นักเรียน                                    
จ านวนมากน ามาประพฤติปฏิบัติและซึมซับเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต 
 3. นักเรียน มีสติ มีสมาธิเพ่ิมมากขึ้นจากการได้เข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
ได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอนต่างๆ 
 

4. นักเรียนมีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้น มีความตรงต่อเวลา รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของ 
ตนเอง 

 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

บทเรียนที่ได้รับ 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเต่าได้รับความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
ให้ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง เก็บของได้ส่งให้คุณครู มีระเบียบวินัย มีความตรงต่อเวลา มีสมาธิในการเรียนการท ากิจกรรม 
รู้จักน าหลักธรรมค าสอนต่างๆมาปรับใช้ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีเพ่ิมมากข้ึน ผลการเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม น าความรู้ที่ได้รับ
ไปต่อยอดในการเรียนรู้เรื่องอ่ืนๆต่อไป นักเรียนเกิดความสนใจในพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากขึ้น รู้สึกว่า
พระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องไกลตัว เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งการเรียนและ
ชีวิตประจ าวัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ค่ายคุณธรรม 
โรงเรียนแม่วินสามัคคี   อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญและปัญหา 
ปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมต่างๆ หลายด้านด้วยกัน รวมถึงความเจริญทาง

เศรษฐกิจ เทคโนโลยีการแก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดและความไม่พอเพียง ซึ่งให้เกิดปัญหา
ตามมาอย่างมากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ค่านิยมด้านวัตถุ การถดถอยด้าน
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม   การขาดความเคารพนับถือผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ ตลอดถึงการแสดง
พฤติกรรมไม่เหมาะสมแก่ผู้คนในสังคม ซึ่งทางโรงเรียนจึงจะต้องหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ โดยการปลูกฝังสิ่งที่ดีและถูกต้องให้กับนักเรียน 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้ประพฤติตนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีวิถีประชาธิปไตย มีบทบาทผู้น า ผู้ตามและแก้ปัญหาร่วมกันได้ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีพฤติกรรมที่ดีงามต่อสังคมตามหลักธรรมของ          
พระพุทธศาสนา 
 

วิธีด าเนินการ 
ทางโรงเรียนได้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาและความมุ่งหวังที่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน 

จึงได้ร่วมกันหาแนวทางในการที่จะปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม เพ่ือเป็นจิตส านึกกับนักเรียน
ตลอดเวลา โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ รวมทั้งค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ โดยใช้หลักธรรมตามวิถีพุทธ เป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต ท าให้เห็นคุณค่าของการกระท าความดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดี  มีความหวังและก าลังใจในการด ารงตนในฐานะนักเรียนที่มีคุณภาพและเป็นเยาวชนที่ดี
ของประเทศชาติ ได้น าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายคุณธรรมมาปฏิบัติ ดังนี้ 

 

กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ นักเรียนและครูได้สวดมนต์แปล เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ
ความหมายของบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิ หลังจากเคารพธงชาติ เป็นประจ าทุกวัน 
ท าให้นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนในแต่ละวัน 

การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้สงบ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดอบายมุข เพ่ือ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาด้านต่างๆ ของนักเรียน 
อีกทั้งได้ปรับปรุง อาคารสถานที่ อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องน้ าห้องส้วมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เพ่ือเป็นอุบายในการพัฒนาจิตใจของนักเรียน เช่น การแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบดูแล เพ่ือฝึก
ความรับผิดชอบ การเสียสละ การให้ความร่วมมือ  รู้รักสามัคคีตามแนวทางการอยู่ร่วมกันแบบวิถี
ประชาธิปไตย 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
อย่างสูงสุด มีซุ้มบูชาพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน มีห้องจริยศึกษา มีการจัดป้ายนิเทศวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและมีป้ายสุภาษิตสอนใจตามต้นไม้ เป็นต้น  มีการบูรณาการด้านคุณธรรม จริยธรรม 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๑๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

กับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นแนวทางวิถีพุทธ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม การแสดงออกด้านคุณธรรมทั้งในชั้นและนอกชั้น
เรียน เช่น การน านักเรียนท าบุญถวายเทียนพรรษา นักเรียนนั่งสมาธิสวดมนต์ นักเรียนออกบ าเพ็ญ
ประโยชน์วัดและชุมชน  

  

จัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการ ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ โดยจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้  ใน
โรงเรียนและให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เช่น โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และพันธ์พ้ืนเมือง  การเลี้ยงปลา ร้านกาแฟ  ร้านเสริมสวย การนวดแผน
โบราณ การท าขนม เบเกอรี่ และธนาคารโรงเรียน  

 โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนยึดถือ พุทธวิธีเป็นแนวทางปฏิบัติ คือให้นักเรียนปฏิบัติตน ตาม
หลักพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือศีล 5 ทุกช่วงเวลา ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติของคนปกติ 
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักหัวใจของพระพุทธศาสนาอย่างมีสติ คือการละเว้นความชั่ว การท าความดี
และการท าจิตใจให้ผ่องใส โรงเรียนจะให้นักเรียนตะหนักอยู่ตลอดว่า นักเรียนโรงเรียนแม่วินสามัคคี 
ต้องคิดดี  พูดดีและกระท าดี มีสัมมาคารวะ กตัญญูรู้คุณ เป็นผู้มีกิริยางดงาม พูดจาไพเราะ อ่อนน้อม
ถ่อมตน เป็นที่รักและเอ็นดูต่อผู้พบเห็นและสังคม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

 

ผลการด าเนินการ 
 จากการที่ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมเป็นประจ าทุกปี นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นเป็นล าดับ นักเรียนได้ประพฤติตนเป็นคนดี คนเก่ง ถึงจะต่างเผ่าพันธุ์ก็
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยใช้การด าเนินชีวิตตามแนวทางวิถีประชาธิปไตย มีความคิด
สร้างสรรค์ ปฏิบัติตามบทบาทผู้น าผู้ตามและยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือยอมรับข้อเสนอหาวิธี
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันได้ นักเรียนเคารพในระเบียบกติกาที่ตั้งขึ้น มีสัมมาคารวะ มีพฤติกรรมที่ดี
งามต่อสังคมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 

บทเรียนที่ได้รับ   
การจัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนลดปัญหาต่างๆที่เกิดจากพฤติกรรมไม่

เหมาะสมเช่น ความก้าวร้าว พูดโกหก พูดจาหยาบคาย ลักเล็กขโมยน้อย นักเรียนมีความเชื่อและ
ศรัทธาผลกรรมของการเป็นคนดี รุ่นพี่เป็นตัวอย่างที่ดีกับรุ่นน้อง ความเอ้ืออาทรไม่เห็นแก่ตัว ที่ส าคัญ
นักเรียนเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของตนและอยู่อย่างพอเพียง มีความสุขตามอัตภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
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๑๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ค่ายคุณธรรมเยาวชนต้นแบบศีล ๕  มีความรู้เด่น  ด ารงคุณธรรม จริยธรรม 
       โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ   อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  และสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น  จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนปลูกฝังให้เหมาะสม  โดยเสริมสร้างศักยภาพความรู้ของ
นักเรียน  โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน    ตลอดจน
ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาทางจิตใจ  สร้างจิตส านึกรักครอบครัว   โรงเรียน 
ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม  มีคุณธรรม  สามารถน าหลักของ
พระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ก่อให้เกิดความรักความ
สามัคคีภายในโรงเรียน    โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ  เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความส าคัญใน
เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้จัดท าโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  และจริยธรรมของนักเรียนขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  การปฏิบัติตามหลักศีล ๕  
สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม  มีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี ธ ารงไว้ซึ่ง 
 ความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๔.เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 แก่ผู้อื่น ด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ความรับผิดชอบและ 
             ห่างไกลอบายมุข 
 
วิธีด าเนินการ 

ขั้นเตรียมการ 
๑.  ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน 
๒.  สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ 
ขั้นด าเนินงาน 
๑. รายงานตัวลงทะเบียน 
๒.  พิธีเปิดมอบตัวเป็นศิษย์ 
๓.  ชี้แจงกติกา มารยาทการอยู่ร่วมกัน 
๔.  แยกเข้าฐานฝึกอบรม 
๕.  สวดมนต์ท าวัตร เจริญสมาธิภาวนา 
๖.  พิธีจุดเทียนปัญญา 
๗.  คณะพระวิยากรและคณะครูปรึกษาหารือร่วมกัน 
๘.  กิจกรรมโยคะ 
๙. กัมมัฏฐานเบื้องต้น 
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๑๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

๑๐. กิจกรรมหลักธรรมะกับการด าเนินชีวิต 
๑๑.กิจกรรมดอกไม้คุณธรรม 
๑๒.กิจกรรมมาลาบูชาครู 
๑๓.กิจกรรมเปิดใจก่อนจาก 
๑๔.เขียนความรู้สึก ในการอบรมและประเมินการอบรม 
๑๕.พิธีการปิดการอบรม 
ขัน้สรุป 

ประเมินผลครั้งที่  ๑ และ ครั้งที่  ๒ 
 

ผลการด าเนินการ 
 ๑.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  การปฏิบัติตามหลักศีล ๕  
สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม  มีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 ๒.นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๓.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ 
ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๔.นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 
ด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ความรับผิดชอบและห่างไกลอบายมุข  
 
บทเรียนที่ได้รับ 
 ชุมชนบิดา มารดา ผู้ปกครองนักเรียนมีความภาคภูมิใจในตัวของนักเรียนที่เห็นนักเรียนมี
พฤติกรรมที่ดี โดยน าหลักธรรมที่ได้อบรมน ามาปฏิบัติในการด าเนินชีวิตและอยากให้มีโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแบบนี้ทุกๆปี 
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๑๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ห้วยตองสคูลโมเดล 
โรงเรียนบ้านห้วยตอง   อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
    เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านห้วยตอง  ได้ประสบปัญหากับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นใน
โรงเรียน ทั้งครู นักเรียน ผู้บริหาร ได้แก่  นักเรียนมาโรงเรียนสาย  ครูมาสาย  ครูกลับก่อนเวลาเรียน  
นักเรียนลอกการบ้านเพ่ือน นักเรียนขาดรับผิดชอบ นักเรียนขาดการมีน้ าใจช่วยเหลืองานโรงเรียน 
เป็นต้น 
 

 เพ่ือแก้ไขปัญหาของโรงเรียนบ้านห้วยตองดังกล่าว ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน จึงได้ช่วยกัน
วางแผนที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดท า การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้รูปแบบ
“ห้วยตองสคูลโมเดล”  
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้าน      

ห้วยตอง 
 

วิธีด าเนินการ 
แผนผังการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้รูปแบบ “ห้วยตองสคูลโมเดล” 
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๑๔ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

วิธีด าเนินการโดยสังเขป  ดังนี้ 
 1. จัดประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน  สร้างความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นและ
ตัดสินใจร่วมกัน  
 2. แต่งตั้งและมอบหมายงานให้คณะท างานรับผิดชอบ 
 3. สรุปข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน โดยวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในของโรงเรียน  ได้แก่ จุด
แข็ง และจุดอ่อนหรือข้อด้อยของโรงเรียนรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 
โอกาสและสภาพภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานของโรงเรียน รวมทั้งพิจารณาทบทวน 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 4. จัดเตรียมผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมอง โดยจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้   

1. กลุ่มครู  ผู้บริหาร   
2. กลุ่มนักเรียนโดยผ่านสภานักเรียน   นักเรียนแก่นน า 

 5. ขั้นตอนการก าหนดคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านห้วยตอง 
  5.1. จัดประชุมระดมสมองทั้งครูและนักเรียน โดยวิเคราะห์ปัญหาหรือพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนหรือพฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียนอีก เช่นการมาโรงเรียนสาย  
ลอกการบ้านเพ่ือน  ครูมาโรงเรียนสาย เป็นต้น  แล้วช่วยกันวิเคราะห์หาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใน
โรงเรียน  พฤติกรรมที่ต้องการเห็นในโรงเรียนทั้งของครูและนักเรียนเช่นการเดินแถว  การมีระเบียบ
วินัย การทิ้งขยะให้เป็นที่  เป็นต้น โดยตั้งค าถามให้ทุกคนคิด 
  5.2. ค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย  โดยใช้ข้อมูลความคิดเห็นของที่ประชุมครู และ
นักเรียนแล้วช่วยกันค้นหาคุณธรรมที่จะใช้แก้ปัญหาที่อยากแก้หรือคุณธรรมที่จะใช้เป็นหลักในการ
ประพฤติ ปฏิบัติสิ่งที่อยากเห็นอยากท า  เช่น ความมีวินัย  ความพอเพียง  จิตอาสา  ความซื่อสัตย์  
ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
  5.3. ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย  คุณธรรมที่ทุกคนในโรงเรียนได้ร่วมกันก าหนดขึ้น  
โดยคิดวิเคราะห์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนต้องการให้เกิดขึ้น  เป็นคุณธรรมที่มีคุณลักษณะที่
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดีของโรงเรียนและสามารถใช้เป็นหลักแก้ปัญหาส่วนใหญ่ของโรงเรียน 
  5.4. ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  โดยน าคุณธรรมเป้าหมายแต่ละข้อมาก าหนด
รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้หรือเป็นข้อปฏิบัติของผู้บริหาร  ครู และนักเรียน 
  5.5. ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์  เมื่อน าคุณธรรมเป้าหมายแต่ละข้อ มาก าหนดเป็น
พฤติกรรมบ่งชี้หรือข้อปฏิบัติเพ่ิมเติมจนครบแล้ว  จะเรียกรวมกันว่า “คุณธรรมอัตลักษณ์”  หมายถึง 
คุณธรรมเป้าหมายที่มีการก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้หรือข้อปฏิบัติไว้ด้วย 
 6. ก าหนดนโยบายหรือข้อตกลงร่วมกัน  เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนต่อไป 
 

ผลการด าเนินการ 
   จากผลการด าเนินงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้รูปแบบ “ห้วยตองสคูลโมเดล” 
ตลอดปีการศึกษา 2559  ผลปรากฏว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยตองลดลงและผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิดขึ้นในโรงเรียน
บ้านห้วยตองและจากการประเมินนิเทศติดตามทั้งการประเมินตนเอง ทั้งครูและนักเรียน  แบบ



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๑๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

รายงานสรุปโครงงาน  การสังเกตพฤติกรรม  และแบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมโดยใช้รูปแบบ “ห้วยตองสคูลโมเดล” ดีขึ้นมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทเรียนที่ได้รับ 
   ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  การส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นเด็กดี  ต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งครูและตัวนักเรียนเอง  ผู้ปกครองก็ต้อง
ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน  ทางโรงเรียนจึงได้จัดท ากิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม
ส าหรับผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือช่วยกันสร้างวินัยให้กับนักเรียนและดูแลพฤติกรรมของนักเรียน
นอกเหนือเวลาจากท่ีนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนอีกทางหนึ่งจึงจะได้ผล 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๑๖ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

มารยาทงามตามวิถีพุทธ 
โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีปัญหาและยากจน 

สภาพเศรษฐกิจท าให้ผู้ปกครองต้องท างาน ไม่มีเวลาที่จะอบรมสั่งสอนนักเรียนได้อย่างละเอียดใน
ทุกๆ เรื่อง ประกอบกับวิถีชีวิตแบบชาวบ้านท าให้นักเรียนเรียนรู้และจดจ าในบางสิ่งที่อาจไม่เหมาะสม
มา ตลอดจนสื่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
ที่ท าให้นักเรียนซึมซับและเลียนแบบ 

คณะครูในโรงเรียนสังเกต พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีวาจาที่ไม่สุภาพ และแสดงมารยาทที่
ถูกต้องเหมาะสมจึงประชุมและร่วมมือปฏิบัติตามกิจกรรมมารยาทงามตามวิถีพุทธ เพ่ือปลูกฝัง
เอกลักษณ์มารยาทไทยในวิถีพุทธให้แก่นักเรียนได้สืบทอดต่อไป 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนด้านมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องงดงามตาม

วิถีพุทธ 
2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นบุคคลที่มีมารยาทงามจนเป็นนิสัย 
 

วิธีด าเนินการ  
1. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนด้วยการแสดงกิริยามารยาทที่สุภาพ มีวาจาที่

อ่อนหวาน มารยาทที่อ่อนน้อมถ่อมตน การไหว้ที่ถูกต้อง รอยยิ้มที่แสดงถึงมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีโดยครูจะ
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย นักเรียนก่อน ทุกๆ วัน 

2. การอบรมเรื่องกิริยามารยาทไทยที่งดงามและถูกต้องตามระเบียบประเพณีวัฒนธรรมไทย
ในวิถีพุทธ เช่น การไหว้สามระดับ  การเดินผ่านผู้ใหญ่ เป็นต้น 

3. ครูคอยสังเกตมารยาทของนักเรียน หากพบนักเรียนที่ปฏิบัติตนด้านมารยาทไม่ถูกต้อง  
ครูจะให้ค าแนะน าและให้นักเรียนแก้ไข ณ ตอนนั้น     

4. ครูชมเชยอยู่เสมอ ๆ ทุกๆ ครั้ง เมื่อพบนักเรียนที่แสดงกิริยามารยาทที่ถูกต้องงดงาม 
5. มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีมารยาทงามตามวิถีพุทธ เพ่ือเป็นก าลังใจให้นักเรียนได้ 

ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม และเป็นแบบอย่างให้แก่คนอ่ืนต่อไป 
6. จัดป้ายนิทรรศการเรื่อง มารยาทไทย  

ผลการด าเนินการ  

 1. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถประพฤติปฏิบัติตนด้านมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง 
 2. นักเรียนร้อยละ 75 ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีมารยาทงามจนเป็นนิสัย 

 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๑๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

บทเรียนที่ได้รับ  

 การเป็นแบบอย่างที่ดีของครู การยิ้มไหว้ ทักทายนักเรียนก่อน และการคอยชมเชยนักเรียน
อยู่เสมอ บ่อย ๆ ทุกๆ วัน เป็นสิ่งที่จะท าให้นักเรียนภูมิใจในสิ่งที่ตนเองท า และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
จนเป็นนิสัย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๑๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

สานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย 
โรงเรียนบ้านดอยหล่อ   อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
 การไหว้และการยิ้ม เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านดอยหล่อ โรงเรียนจึงเน้นให้นักเรียนได้
แสดงออกการท าความเคารพโดยการไหว้และยิ้ม เพราะการไหว้และการยิ้มเป็นวัฒนธรรมของชาว
ไทย ทางโรงเรียนบ้านดอยหล่อจึงมีกิจกรรมน้องไหว้พ่ี พ่ีไหว้น้อง ยิ้มทักทาย และมีกิจกรรมไปวัดทุก
วันพระ ใส่บาตร ฟังเทศน์ ฟังพระอาจารย์สอน เรื่องค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเรื่องราวของ
ศาสนาพุทธ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือฝึกมารยาทไทย โดยการไหว้และการยิ้ม 
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความเคารพซึ่งกันและกัน 
3. ฝึกให้นักเรียนรู้จักกิจกรรมทางศาสนาพุทธ 

 

วิธีด าเนินการ 
ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ให้นักเรียนฟัง ครูหรือวิทยากรท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูอย่าง

ละเอียด และปฏิบัติจริงทุกเช้าของวันเปิดเรียน เฉพาะวัตถุประสงค์ท่ี ๑ และ ๒ ส่วนวัตถุประสงค์ที่ 
๓ จะปฏิบัติในวันพระ 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. นักเรียนรู้จักการไหว้และการยิ้ม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของไทย ปฏิบัติได้ดีและปฏิบัติเป็น 

ประจ า 
2. นักเรียนมีความเคารพซึ่งกันและกันโดยเป็นกัลยาณมิตร 
3. นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมทางพุทธศาสนา และปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนน าไปปฏิบัติ 

ต่อไปในภายภาคหน้าได้ 
 

บทเรียนที่ได้รับ 
 นักเรียนสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ น าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 

 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๑๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความส านึกในความเป็นชาติไทย 
โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________ 
 

ความส าคัญ/ปัญหา 
โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีปัญหา 

บ้างก็อยู่กับตายาย โรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนวิธีพุทธ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้เห็นความส าคัญ ได้
ด าเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสร้างส านึกความเป็นไทยโดยเน้นให้นักเรียน มี
คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทยยึดถือปฏิบัติอยู่
ในวิถีชีวิต ส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรมและสร้างส านึกความเป็นไทยให้เด็กได้เรียนรู้เข้าใจ และเข้าถึง
ความเป็นชาติที่แท้จริง ส่งเสริมจัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความส านึก
ในความเป็นไทย เพ่ือเด็กไทยในอนาคตข้างหน้า 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย 
2. นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
4. นักเรียนเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

วิธีการด าเนินการ 
๑.ประชุมคณะครู 
๒.แต่งตั้งคณะท างาน 
๓.วางแผนก าหนดการฝึกและท ากิจกรรม 
๔.ด าเนินงานตามโครงการ 
๕.ประเมินโครงการ 
ทุกวันจันทร์ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน โดยจัดเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 จัดกิจกรรมในไทหงส์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  หน้าห้องเรียนอาคารไม้สองชั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  
ใต้ถุนอาคารเรียนมัธยมหลังใหม่ โดยจะสมาธิประมาณ  9  นาที  จากนั้นจะสวดมนต์ยาวท ำนอง
สรภัญญะ ในกิจกรรมแต่ละสัปดาห์นักเรียนจะเรียนรู้ เรื่องมารยาท การนั่งสมาธิ  การกราบ 
สอดแทรกเรื่องความกตัญญู ความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันตลอดจน ความซื่อสัตย์รวมทั้งมีระเบียบวินัย 
กิจกรรมนี้เป็นการฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  สามารถควบคุมตนเองได้  และมีสมาธิในการเรียน  
และยังสามารถน าไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชนพร้อมทั้งสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ผลการด าเนินการ 
 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามจากการ
ปฏิบัติโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยพบว่านักเรียน ร้อยละ 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๒๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

90 มีการพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึ้นมาก เช่นมีสมาธิ มีความซื่อสัตย์ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและมี
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีบรรยากาศของการร่วมมือกันใน
การท างานและโรงเรียนยังได้รับการยกย่องยอมรับจากโรงเรียนใกล้เคียง 

การที่โรงเรียนมีโครงการโครงการการปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย จะ
เห็นได้จากการที่นักเรียนเก็บของได้จะส่งคืนเจ้าของ และเมื่อไม่มีเจ้าของก็จะส่งให้คุณครูประจ าชั้น 
หรือครูเวรเป็นผู้ประกาศตามหาเจ้าของ โดยไม่ได้เก็บของนั้นมาเป็นของตนเอง 

บทเรียนที่ได้รับ 
 ๑.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกในความเป็นชาติไทย 

๒.มีสมาธิในการเรียน  และยังสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
๓. นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 
 
 
 

 

นักเรียนเข้าร่วม โครงการการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความส านึกในความเป็นชาติไทย 

 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๒๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนดา้นความรับผิดชอบ 

โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่   
____________________________________________________________________ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
         คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง อันจะท าให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานและการด ารงชีวิต นั่นคือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความ
รับผิดชอบ ผู้ที่มีความรับผิดชอบย่อมจะพัฒนาตนเองให้มีวินัย มีความมุ่งมั่นในการท างาน สร้างความ
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรื่องให้กับชีวิต หน้าที่การงาน ประเทศชาติและสังคมโลกได้ นอกจากนี้ความ
รับผิดชอบ ยังเป็นตัวชี้วัดส าคัญในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ในด้านความ
มุ่งมั่นในการท างาน ซึ่งถ้าหากนักเรียน ขาดความรับผิดชอบในการท างานแล้ว ก็ยากที่จะพัฒนา 
ความมุ่งม่ันในการท างานให้เกิดข้ึนอย่างแท้จริงได้  
 

วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วม 
           วัตถุประสงค์เฉพาะ 

 1. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับ 
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 
           ๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝัง    
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ  

เป้าหมายในการพัฒนา  
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง              
ประสงค์ด้านความรับผิดชอบ 

2. ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาทุกคน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ     
ช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
ความรับผิดชอบ 
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ 

2. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป  

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๒๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

 

วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน  
1. ประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เพ่ือ ทบทวนเป้าหมาย และภารกิจ  
2. ก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน 
3. แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบ จัดท าร่างโครงการ 
4. ประชุมสัมมนาคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สร้างความเข้าใจ ควา 

ตระหนักในเป้าหมาย และเพ่ือร่วมวางแผนการด าเนินงาน 
 5. จัดกิจกรรม “เวทีกระจกคุณธรรมน าสู่การพัฒนา” เป็นกิจกรรมในการสร้างความ
ตระหนักและร่วมกันก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นเป้าหมายในการพัฒนา ก าหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 

6. จัดท าแผนการด าเนินงานและคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความ
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินงานตามแผน 

1. จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้และการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. คัดเลือกนักเรียนแกนน า โดยครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือก 

3. จัดกิจกรรม “วิถีคุณธรรมน าสู่สันติสุข”  เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างวิถีชีวิตของการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมกิจวัตร ทั้งที่ท าเป็นกิจวัตร
ประจ าวันและประจ าสัปดาห์ ทั้งกายภาพและจิตภาพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านความรับผิดชอบ 

4. จัดกิจกรรม “วิถีคุณธรรมน าการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ” เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการบูรณาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบผ่าน “โครงงานคุณธรรม” 

4.1 ครูประจ าชั้นสังเกต ติดตาม และบันทึกพฤติกรรมส าหรับศึกษาพัฒนาการของ 
นักเรียนแต่ละคนเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง และหาวิธีการช่วยเหลือติดตามให้การเสริมแรงตามแนวคิด
การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต(Growth Mindset) รวมทั้งประสานและกระตุ้นให้ผู้ปกครอง
ด าเนินการตามบทบาทเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง 

4.2 จัดปัจจัยเกื้อหนุนการด าเนินงานโครงการ 
1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและให้  ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การจัดการเรียนรู้ 
2) ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ป้ายนิเทศ สื่อคุณธรรม และแหล่งเรียนรู้ 

ภายในโรงเรียน การมอบเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนต้นแบบ 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๒๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

 

ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือด าเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ 
2. ผู้บริหารนิเทศชั้นเรียน เพ่ือติดตามช่วยเหลือและให้เสริมแรงในการปฏิบัติงานของครู 

รายบุคคลโดยการสะท้อนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ของครู (Reflective Coaching) ประกอบ
กับการใช้แนวคิดการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) 

3. ครูประจ าชั้นประสานกับผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันประเมินพฤติกรรมและหาแนวทางพัฒนา
และแก้ไข พฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 2 สัปดาห์ 

4. ผู้บริหารและครูติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน 
5. ครูจัดให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนใน

ระยะ 1 ครั้งต่อ 2 สัปดาห์ เพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาร่วมกันในระหว่างด าเนินการ 
6. ประเมินผลการด าเนินโครงการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดเมื่อสิ้นสุดการ

ด าเนินงานโครงการ เพ่ือสรุปและรายงานผล 

ขั้นตอนที่  4 การปรับปรุงและพัฒนา 
1. จัดประชุมผู้บริหาร คณะครูเพื่อสะท้อนผลหลังจากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ (AAR) เพ่ือน าผลการพัฒนาและปัญหาในการด าเนินงาน มาเรียนรู้และหาแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนา โดยจัดให้มี  การประชุม 2-4 ครั้งต่อเดือน 

2. ประชุมนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสรุปบทเรียนจากด าเนินงาน
โครงการภายหลังจาก    การประเมินผลการด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จ 

3. สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
 
 

 ผลการด าเนินการ 
            เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านความรับผิดชอบ 

2. ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาทุกคน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ  
ช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
ความรับผิดชอบ 
            เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ 
                    2. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป  



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๒๔ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

            

 
บทเรียนที่ได้รับ 
          นักเรียนในวัยประถมศึกษา เป็นวัยที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง และ
คณะครู ตลอดจนถึงการดูแลเอาใจใส่จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในชุมชน จึงจะท าให้การปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างแท้จริง โดยจะต้องด าเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย การด าเนินการเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมเป็นการยากที่จะด าเนินการ
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงได้ อีกทั้งคณะ
ครู ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในชุมชนต้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ อย่างจริงใจ 
ตลอดจนด าเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ     
 
 
    
      
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๒๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
ค่ายคุณธรรม  จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ   ปีการศกึษา  2559 

โรงเรียนวัดดอนชื่น   อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

ความส าคัญ 
 ตามหลักสูตรประถมศึกษา นอกจากต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้ คิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
ให้ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม  แต่ในสภาพสังคมปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทาง
นวัตกรรม เทคโนโลยีและความเจริญอย่างมากมายจากทั่วโลก ซึ่งมีท้ังด้านที่เป็นประโยชน์และให้โทษ
ต่อผู้เรียน ในส่วนของผู้ปกครอง ซึ่งต้องมีภาระท างานหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน
อย่างใกล้ชิดได้  โรงเรียนจึงได้จัดท ากิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี
การศึกษา 2559   
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติดีมีระเบียบวินัย  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม 

อย่างมีความสุข 
2. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา  ให้นักเรียนได้น าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 

วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมคณะครูเพ่ือรับทราบขอบข่ายของกิจกรรม 
2. จัดท าหมายก าหนดการ 
3. ด าเนินกิจกรรมตามหมายก าหนดการดังนี้ 

3.1 พิธีเปิดค่ายคุณธรรม  จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติปีการศึกษา 2559 
3.2 อบรมคุณธรรมเรื่อง  ความกตัญญูและ  กิจกรรมจิตภาวนาเบื้องต้น 
3.3 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  นิทานคุณธรรม 
3.4 กิจกรรมศึกษาธรรมจากฐานการเรียนรู้ 

ฐานที่  1  เชิงเทียนรองแสงธรรม 
 ฐานที่  2  ตุงสายสืบสานวัฒนธรรม 
 ฐานที่  3  เขียนจากใจ 
 ฐานที่  4  ตุงไส้หมูของคู่ไทย 

3.5 กิจกรรมสะท้อนความคิด 
3.6 สรุปกิจกรรมจากฐานการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินการ 
1.  นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้มีระเบียบวินัย  สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๒๖ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา  ให้รู้จักเป็น
ผู้กิน อยู่  ดู ฟังเป็นตามแนวทางวิถีพุทธ 

บทเรียนที่ได้รับ 
1.  นักเรยีนทุกระดับชั้นได้มีโอกาส  ร่วมกิจกรรมด้วยกัน  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน    ท า 

เกิดความรักความสามัคคี 
2. คณะครูได้ท างานร่วมกัน  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ท าให้เกิด 

ความรักความสามัคคี 
    

 

 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๒๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

วิธีปฏิบัตทิี่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนวัดวังขามป้อม   อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย ที่มีคนนับถือมากทีสุ่ด การประพฤตปิฏิบัตตินตาม             
หลักพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องนั้น จ าเป็นต้องไดร้ับการฝึกและได้รับความรู้ที่ถูกต้อง โรงเรียนวัดวังขามป้อม จึงได้
จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธและปฏิบตัิกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพือ่ให้นักเรียนทุกคนมีความรู้เกีย่วกับพุทธศาสนา 

๒. เพื่อให้นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมในวนัส าคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง 

๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตญัญูกตเวท ี

๔. เพื่อให้นักเรียนภมูิใจในความเป็นนิยมไทย 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

๒. จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ 
๓. แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์และชุดขาวทุกวันพระ 

๔. จัดกิจกรรมรไีซเคลิ 
 

ผลการด าเนินงาน 
๑. นักเรียนมีความรูเ้กี่ยวกับพุทธศาสนา 

๒. นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมในวันส าคญัทางศาสนาได้ถูกต้อง 

๓. นักเรียนมีความกตญัญูกตเวที 
๔. นักเรียนภมูิใจในความเป็นไทย นยิมความเป็นไทย 

 

บทเรียนที่ได้รับ 
 นักเรียนเป็นคนดี ปฏิบตัิกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาและด าเนินชีวิตพอเพียงได้ 
 
 

        
 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๒๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

การพัฒนาจิตโดยใช้หลักวิปัสสนากรรมฐาน 
โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า   อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
ความส าคัญ/ปัญหา 
           เด็กและเยาวชน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดีแล้วยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ในการ
ด าเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมค าสอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรม
ของสังคมไทย เด็กและเยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ ค าสอนทางพระพุทธศาสนา และแนว
ปฏิบัติของชาวพุทธ เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับ การด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติใน
สังคมไทย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้
ในการด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้พร้อมและรู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

3. เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณหรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. ปลูกจิตส านึก เด็กและเยาวชน ให้ท าความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด 
สร้างพลังในการลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระ
ราชกุศล 
 
วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมปรึกษา 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. ติดต่อ ประสานงานกับวิทยากร 
4. วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
5. ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
6. ประเมินโครงการ ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรคปัญหาที่พบ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการด าเนิน
ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๒๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

2. นักเรียนมีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
3. นักเรียนได้รับการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. นักเรียนได้ท าความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลังในการลด ละ 

เลิก อบายมุข ทั้งหลาย ถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล 
 
บทเรียนที่ได้รับ 

1. นักเรียนได้รับความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
2. นักเรียนมีสมาธิ ได้เรียนรู้วิธีการเดินจงกลม วิธีฝึกการยืน การเดิน การนั่งอย่างมีสติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๓๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

เยาวชนแจ่มใส ตั้งใจสวดมนต ์
โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม   อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

ความส าคัญ  

 การสวดมนต์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญของพุทธศาสนาเป็นกุศโลบายส าคัญที่ใช้ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจท าให้ทุกคนคิดดี ท าดี เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 
การสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของพระรัตนตรัย มีท่วงท านองที่ไพเราะ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึก
ซาบซึ้งใจจากการสวด  ได้รับความเบิกบานใจ  สงบและเป็นสุข ซึ่งเป็นการปิดก้ันมิให้ประพฤติในสิ่งที่
ไม่ดีไม่งามทั้งปวงได้   
 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเห็นควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้สวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะ เพ่ือศึกษาและน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาไปกล่อมเกลาจิตใจ ประพฤติปฏิบัติ
ขัดเกลานิสัยให้เป็นเยาวชนคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ  อันเป็นการเสริมสร้าง 

ให้นักเรียนมีสมาธิในการจ าบทสวดมนต์ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

2. เพ่ือสนับสนุนและให้นักเรียนได้รับพัฒนาการสวดมนต์ไหว้พระให้ถูกต้องเป็นมาตรฐาน 

เดียวกัน 

3. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจ าสม่ าเสมอ และให้ 
ความส าคัญในวันส าคัญทางศาสนาได้ถูกต้องและเหมาะสม 

 

วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าโครงการและเสนอโครงการ 
๒. ประชุมคณะครูและแต่งตั้งคณะท างาน 
๓. ด าเนินการงานตามกิจกรรม 
๔. สรุปผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม 

 

ผลการด าเนินการ 
๑. นักเรียนโรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อมเข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์หมู่ท านอง 

สรภัญญะเป็นประจ าทุกสัปดาห์(วันศุกร์หรือวันพระ) 
๒. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๓. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีสติ รอบคอบ ฝึกสมาธิ ท าให้มีจิตใจที่เบิกบาน  



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๓๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

แจ่มใส เพื่อน าไปปรับใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
 

บทเรียนที่ได้รับ 

๑. นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ  อันเป็นการเสริมสร้างให้ 
นักเรียนมีสมาธิส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

๒. นักเรียนได้เรียนรู้ในด้านศาสนพิธี  และการสวดมนต์ที่ถูกต้อง 

๓. นักเรียนได้รับประสบการณ์และพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง  
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๓๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ออมบุญหนุนน าชีวิต 
โรงเรียนบ้านสันผักหวาน   อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา  
การตักบาตรเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ เพราะเป็นการให้ก าลังแก่พระภิกษุ

สามเณร ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระธรรมวินัย และสั่งสอนประชาชน 
เป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป ทั้งนี้จะเป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติด้วยโรงเรียนบ้านสัน
ผักหวานจัดกิจกรรม กิจกรรมออมบุญหนุนน าชีวิต เพราะท าให้เป็นผู้มีใจบุญกุศลและเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นผู้มีความเสียสละอีกทางหนึ่ง 
 
วัตถุประสงค์  

๑.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.  นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   
๓.  นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 
วิธีด าเนินการ  

คณะกรรมการนักเรียน นิมนต์พระสงฆ์มารับ
บิณฑบาตที่โรงเรียน  ทุกวันพุธ  หลังจากเข้าแถวเคารพ
ธงชาติแล้ว ตัวแทนนักเรียนน ากิจกรรมศาสนพิธี ตั้งแต่
ถวายขันดอกไม้ธูปเทียน ประเคนพระ  บูช าพระ
รัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนน ากล่าวค าถวาย  ของใส่บาตร 
พระสงฆ์เดนิรับบิณฑบาต  พระสงฆ์ให้ศีลให้พร นักเรียน
ล าพระสงฆ์   
 
ผลการด าเนินการ  

๑. นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
ร้อยละ 90 

๒.  นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 90 
๓.  นักเรียนที่นับถือศาสนาอ่ืนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึงการยอมรับวัฒนธรรม 

ที่มีความแตกต่าง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ 
 
บทเรียนที่ได้รับ  
 ปัจจัยที่ได้รับจากกิจกรรมที่ครูและนักเรียนร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ ์                        
มอบคืนให้โรงเรียนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามตัวชี้วัดในโครงการวิถีพุทธ 
 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๓๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

กิจกรรมดีเจน้อยเสียงใส ใส่ใจคุณธรรม 
โรงเรียนบ้านสันผักหวาน   อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

หลักการและเหตุผล     

 ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหาสังคมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการก่ออาชญากรรม การ
ทุจริตคอรัปชั่น การใช้อ านาจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เหมาะสม ซึ่งเราเห็นกันได้ทุกวันจากข่าวสาร
หน้าหนังสือพิมพ์ หรือรายการทางโทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการ
แก้ไขโดยเร็ว เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

 ดังนั้นโครงการดีเจเสียงใส ใส่ใจคุณธรรมจึงเกิดข้ึน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนในโรงเรียนนั้น
เรียนรู้ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมที่พ่ึงปฏิบัติในสังคม 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอังพ่ึงประสงค์ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ๒. เพ่ือส่งเสริมด้านการแสดงออกของนักเรียน 

 ๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเผยแพร่ข่าวสาร สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 
ภายในโรงเรียน 

เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ : นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับรู้ข่าวสาร และความรู้ที่เก่ียวกับเรื่องของคุณธรรม 
จริยธรรมที่เกิดข้ึนในสังคม จากการจัดโครงการดีเจน้อยเสียงใส ใส่ใจคุณธรรม 

ด้านคุณภาพ : นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเกี้ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 

วิธีด าเนินงาน    

ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
๒. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ 
๑. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
2. ด าเนินการจัดอบรมการเป็นดีเจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๑. จัดรายการ ดีเจเสียงใสใส่ใจคุณธรรม ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.    

  ขั้นติดตามและประเมินผล 
1. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 
2. สรุปผล/รายงานผลการจัดท าโครงการ 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๓๔ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

 ผลการด าเนินงาน 
 สาระการเรียนรูสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ าแพร่ ได้จัดโครงการดีเจน้อยเสียงใส ใส่ใจ
คุณธรรม  โดยมีการให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีความสนใจและอาสาสมัครจะเป็นผู้จัด
รายการ ฝึกซ้อมการพูด และจัดรายการที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ซึ่งผลการประเมินการจัด
โครงการดีเจน้อยเสียงใส ใส่ใจสาระ สรุปไดดังต่อนี้ 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านคุณธรรมจริยธรรมจาก
การจัดโครงการดีเจน้อยเสียงใส ใส่ใจสาระ ผู้จัดรายการในแต่ละวันจะต้องไปศึกษาหาสาระความรู้ที่
จะน ามาเสนอในการจัดรายการดีเจเสียงใส ใส่ใจสาระ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ๑.๑ ผู้จัดรายการสืบค้นข้อมูลความรู้หรือสาระที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมที่สนใจ
ด้วยตนเอง จากการอ่านความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หนังสือ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

 ๑.๒ ผู้จัดรายการน าสาระท่ีได้สืบค้นด้วยตนเองส่งครูตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสม 

 ๑.๓ ผู้จัดรายการน าสาระท่ีได้รับการตรวจสอบไปแก้ไขปรับปรุง และน าส่งให้ครู
ตรวจสอบอีกครั้ง จนมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 ๑.๔ ผู้จัดรายการน าสาระท่ีผ่านการตรวจสอบไปจัดรายการดีเจเสียงใส ใส่ใจคุณธรรม 

 จากการท าขั้นตอนดังกล่าว ยังส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความ
ขวนขวายหาความรู้ที่ต้องการจะน าเสนอให้ผู้ฟัง และช่วยให้ผู้ฟังได้ตระหนักถึงการประพฤติปฏิบัติตน
บนฐานของคุณธรรมจริยธรรม 

 ๒. ส่งเสริมด้านการพูด การอ่าน และการแสดงออกของนักเรียน 

 จากการจัดโครงการดีเจน้อยเสียงใส ใส่ใจคุณธรรม ผู้จัดรายการในแต่ละวันจะต้องหาสาระที่
จะน ามาเสนอ เมื่อได้สาระที่เหมาะสมผ่านการตรวจสอบแล้วจึงน าไปฝึกซ้อมพูดจัดรายการ จน
สามารถพูดได้ดี ไม่ติดขัด มีการใช้น้ าเสียงที่เหมาะสมกับเรื่องที่พูด มีการพูดโต้ตอบกันระหว่างผู้จัด
รายการอย่างเป็นธรรมชาติ จากนั้นจึงสามารถจัดรายการดีเจเสียงใส ใส่ใจคุณธรรมในช่วงพักกลางวัน
ของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ โดยจัดรายการให้มีความลื่นไหล 
ให้ความเพลิดเพลินจากการเปิดเพลง การพูดคุยที่สอดแทรก
อารมณ์ขัน การใช้น้ าเสียงที่น่าฟัง และได้ความรู้ เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมที่น าเสนอให้ผู้ฟังทุกท่าน 

 ๓. นักเรียนสามารถเผยแพร่ข่าวสาร สาระความรู้ 
ภายในโรงเรียน 

   



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๓๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

บันทึกความดี ถวายในหลวง 
โรงเรียนวัดช่างค า   อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
ในสภาพสังคมยุคปัจจุบันเป็นสภาพสังคมที่มีการแข่ งขันในด้านต่าง ๆ สูง วัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเริ่มเสื่อมโทรม การประพฤติปฏิบัติตน ขาดคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
โรงเรียนวัดช่างค ามีความตระหนักดีว่าโรงเรียนเป็นสังคมหนึ่งที่นักเรียนจะต้องมาอยู่ร่วมกัน จึงจัดท า 
“บันทึกความดีถวายในหลวง”เพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีงาม เสียสละ ช่วยเหลือสังคม สอดคล้องกับ
ค่านิยม 12 ประการของนักเรียน และช่วยให้นักเรียนอยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดช่างค า 
2. เพ่ือให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ชุมชนและของชาติเพ่ือให้นักเรียนเป็นสมาชิก
3. ที่ดีของสังคม ชุมชนและของชาติ 
4. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและน าไปปฏิบัติที่บ้านและในโรงเรียน 

 
วิธีการด าเนินการ 

๑. ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ 
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมเมื่อนักเรียนท าความดี เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์ การเก็บเงินได้ 

การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือเพ่ือน ช่วยเหลืองานครู 
4. ให้นักเรียนบันทึกความดีที่ท าลงในสมุดบันทึกความดี  

 5.ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม สรุปวิเคราะห์รายงานผล 

ผลการด าเนินการ 
นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการท าดี ต่อเพ่ือน ต่อครู ต่อครอบครัวมากข้ึน  เมื่อได้รับค าชม

จากครูผู้สอนนักเรียนมีความภาคภูมิใจ และยังเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน  ชุมชน  มีคุณธรรม
จริยธรรม และน าสิ่งที่ได้ไปปฏิบัติต่อตนเองและครอบครัว  
 
บทเรียนที่ได้รับ 
 จากการจัดท าโครงการนี้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่าง นั่นคือ  
พฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดช่างค า  ซึ่งก่อนหน้านี้นักเรียน
ไม่ค่อยมีน้ าใจ ตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการนักเรียนมีความนอบน้อม
โอบอ้อมอารีมากขึ้น ไม่อายที่จะท าความดี และมีจิตสาธารณะ มี
น้ าใจต่อเพ่ือน ต่อครู อย่างเห็นได้ชัด  
 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๓๖ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาสวดธัมมจักรกปัปวัตตนสูตร 
โรงเรียนบ้านตองกาย   อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญของปัญหา 

            ด้วยโรงเรียนบ้านตองกายร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมัง
คลาจารย์ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ , องค์กรภาคีภาครัฐและเอกชน  ได้ร่วม
ด าเนินโครงการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star  )   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ขึ้น  เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบายกิจกรรม “ ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ “ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น 
อีกท้ังเพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม ปลูกฝังให้กับนักเรียนจนเกิดเป็น
นิสัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน   
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านตองกาย  จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสวดธัมมจักรกัปปวัต
ตนสูตร ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมชาวพุทธสอดคล้องตาม
นโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ ให้เกิดเป็นกระแสในวิถีชีวิตสังคมไทยที่ปัจจุบันตกอยู่ในท่ามกลางกระแส
วัตถุนิยมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  แต่ขาดการพัฒนาด้านจิตใจอย่างจริงจัง  อนึ่งเพ่ือเป็นการเชิดชู
เกียรติ และพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรมด้วยความดีสากล ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตองกาย เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีทรงคุณค่าของประเทศชาติในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมศีลธรรมในพระพุทธศาสนาและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม 
ให้แก่เยาวชนไทยและสังคมไทย 

๒. เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มี “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ”  
และมีศักยภาพในการท ากิจกรรม “ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ” ด้วยความดีสากล 

๓. เพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

๔. เพ่ือเป็นการบ าเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดช 
   
วิธีด าเนินการ   

1. สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
2. สถานศึกษาจัดนักเรียนทุกชั้น และคณะครูทุกคนสวดธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ในห้อง

ประชุม/ห้องจริยศึกษาของโรงเรียน  อย่างน้อย ๑๐๘  จบ (๑ คน ถือว่า ๑ จบ) 
ส่งหลักฐานการสวดธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร (ได้แก่ วีดีโอการสวด ฯ , เอกสารรายงาน ฯลฯ ) 

3. โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน จ านวน  ๑๐  คน ไปเข้าร่วม “พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ
สวดธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ณ ธุดงคสถานล้านนา อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 
ผลการด าเนินการ            



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๓๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

             ๑.  นักเรียนและบุคลากรครูในโรงเรียนได้ร่วมปฏิบัติจริงในการสวดธัมมจักรกัปปวัตตน
สูตรทุกคน 

       ๒.  นักเรียนและบุคลากรครูในโรงเรียนเป็นผู้ที่มีศีลธรรมจริยธรรมตามหลักการสอนใน 
พระพุทธศาสนาและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม สอดคล้องโรงเรียนวิถีพุทธ 
             ๓.  โรงเรียนมีนักเรียนที่เป็นเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มี “ค่านิยมหลักของคนไทย  
๑๒ ประการ ” และมีศักยภาพในการท ากิจกรรม “ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ” ด้วยความดีสากล 
            ๔.  นักเรียนและบุคลากรครูในโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญความดีถวายเป็นพระ
ราชกุศลและน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็น        
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
บทเรียนที่ได้รับ 

1. นักเรียนเป็นคนดีว่านอนสอนง่าย มีความเชื่อและศรัทธาในหลักค าสอนของ 
พระพุทธศาสนา 

      ๒. นักเรียนมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
      ๓. ผู้ปกครองและชุมชนชื่นชม และเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการอบรม    

สั่งสอนเยาวชนให้เป็นคนดีของชุมชนและประเทศชาติ 
      ๔. นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดและบายมุขท้ังปวง 

 

 

 

                

 

 

 

  

 

 

 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๓๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 
โรงเรียนบ้านทรายมูล   อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

ความส าคัญ 
 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทย ได้รับการกล่อมเกลาจากค าสอนของพระพุทธศาสนา  
องค์ความรู้ในพุทธธรรมตามหลักสูตร และความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้น าไปบูรณาการสู่การ
เรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมที่ส่งเสริมตามแนวทางวิถีพุทธ สู่การปฏิบัติของนักเรียนให้เป็นวิถีการ
ด าเนินชีวิตที่ยึดพุทธธรรมค าสอนเป็นแนวทางในการพัฒนา เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว  
โรงเรียน และสังคมต่อไปให้ได้มากท่ีสุด 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่

โรงเรียนก าหนดไว้ 
2.  เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนเป็นกัลยาณมิตรแก่กันและกันโดยใช้วิถีพุทธ 
3.  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนและสังคม  

 

วิธีด าเนินการ 

 กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนมีดังนี้ 

1. กิจกรรมธรรมะสวัสดีทั้งที่บ้าน (ไหว้บิดา 
มารดา ) โรงเรียน (ครู เพื่อน ) 

2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในตอนเช้า / เย็นที่หน้าเสาธงและในชั่วโมงโฮมรูมทุกวันศุกร์ 
3. กิจกรรมเดินส ารวมขณะเดินเข้าชั้นเรียนและเดินไปรับประทานอาหารพักกลางวัน 
4. กิจกรรมขอบคุณข้าว 
5. กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพ่ือน้อมเกล้าฯถวายความอาลัย

แด่พระเจ้าอยู่ตลอดระยะเวลา 1 ปี 
6. กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนาตลอดปี 

ผลการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่โรงเรียน

ก าหนดไว้โดยนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างงดงาม เป็นปกติ มีสติก ากับและด าเนินตามค าสอนอย่าง
มีปัญญา 

 2. บุคลากรในโรงเรียนเป็นกัลยาณมิตรแก่กันและกันโดยใช้วิถีพุทธ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล 
 3. ผู้บริหาร คร ูนักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนและสังคม 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๓๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
สวดมนต์เข้าวัดฟังธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

โรงเรียนวัดจอมทอง   อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ความส าคัญ/ปัญหา  
 ในอดีตวัดและสังคมไทยมีความใกล้ชิดผูกพันกัน  วัดนอกจากจะเป็นสถานที่ท าบุญแล้วยัง
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ปัจจุบันเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  ห้างสรรพสินค้า เฟสบุ๊ค   
ไลน์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น  เด็กกับวัดนับวันยิ่งจะมีความห่างไกลกันมาก
ขึ้น  เวลาที่เด็กใช้หมดไปกับสื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ ส่งผลให้เด็กไม่มีคุณธรรม  ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ ส่งผลกระทบต่อสังคม  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีต้องแก้ไขและต้องปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์  
 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนได้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์   
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการมีสมาธิ ตั้งมั่นอยู่กับค าสวดมนต์ 
 ๔. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนในการเป็นชาวพุทธที่ดี 
 ๕.  เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วมกันกิจกรรมของชุมชน 
 ๖. เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย 
 ๗.  เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยให้กับนักเรียน 
 

วิธีด าเนินการ  
 ๑.  ประชุมชี้แจงคณะครู  ก าหนดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ  ปฏิทินโรงเรียน 
 ๒.  ประชุมชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงกิจกรรมการสวดมนต์ก่อนเลิกเรียนทุกวันศุกร์ การร่วม
ท าบุญ  ไปวัด  ฟังธรรม ในวันส าคัญทางศาสนาและทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา 
 ๓.  ด าเนินการสวดมนต์  ท าบุญ  ฟังธรรม  หมุนเวียนในแต่ละวัด ได้แก่ วัดจอมทอง   วัด
ธรรมประดิษฐ์สถานและวัดวรเวทย์วิสิษฐ์   
 ๔.  วัดผลและประเมินผล 
 ๕.  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
 
ผลการด าเนินการ  
  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ขั้นพ้ืนฐาน  มีน้ า ใจ รู้จักการให้
และการแบ่งปัน มีสมาธิในการสวดมนต์ ได้ปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน เช่น การ
ท าบุญตักบาตร การใส่ขันดอก การสวดมนต์ ฟังธรรม การเวียนเทียน มีส่วนร่วมในการสืบสาน
วัฒนธรรมที่ดีงาม ปฏิบัติตนตามข้อก าหนดที่ควรปฏิบัติและปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ รักษากริยา
มารยาท ไม่พูดคุยขณะที่ฟังธรรม ปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ได้ถูกต้อง 
   



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๔๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

บทเรียนที่ได้รับ  
 จากการสวดมนต์ การเข้าวัดฟังธรรม  ส่งผลให้นักเรียนปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย เนื่องจากการที่นักเรียนได้
ฝึกฝนการมีสมาธิจากการสวดมนต์ การฟังธรรม การนั่งสมาธิจะท าให้นักเรียนใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหามากกว่าการใช้ความรุนแรง 
 

 
 
 
 
      
 
 
           
           
           
           
           
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๔๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

การท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ 
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก   อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
     โรงเรียนบ้านสันป่าสักเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนนับถือศาสนาพุทธ 100 เปอร์เซ็นต์ ใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีการท าบุญ ซึ่งมีการท าบุญตักบาตรในโอกาสที่จัดงานวันเด็กและ
วันขึ้นปีใหม่ไปพร้อมๆกัน เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้รู้วิธีการและฝึกให้รู้จักการท าบุญ การถวายสิ่งของแก่
พระสงฆ์ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ 15 รูป มารับบิณฑบาตนักเรียนเตรียมข้าวสารอาหารแห้งถวาย
พระสงฆ์และผู้ปกครองก็มาร่วมงานเป็นจ านวนมากเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัดและโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์  

 1. ให้นักเรียนรู้จักการท าบุญตักบาตรที่ถูกต้อง 
 2. ฝึกจิตใจของนักเรียนได้รู้จักการแบ่งบันเสียสละ  
 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด และรง

เรียน 
 
วิธีด าเนินการ 

    1. ประชุมชี้แจงคณะครู และกรรมการสถานศึกษา ในการท าบุญตักบาตร 
    2. ชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครองร่วมท าบุญตักบาตร ตามวันเวลาที่ทางโรงเรียนได้ก าหนด 

โดยใช้สถานที่ท่ีรงเรียน     
    3. นิมนต์พระสงฆ์ท่ีอยู่ในเขตบริการของโรงเรียนจ านวน 9 วัด มารับบิณฑบาต 
    4. จัดเตรียมสถานที่ท่ีโรงเรียนโดยใช้สถานที่จัดกิจกรรมเข้าแถวหลังเสาร์ธงตอนเช้า 
    5. สภานักเรียนประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองเตรียมสิ่งของเป็นข้าวสาร

อาหารแห้งและผู้ปกครองเตรียมสิ่งของเป็นข้าวสารอาหารแห้งเพ่ือใส่บาตร 
    6. ทุกคนร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
      1. นักเรียนทุกคนได้ร่วมการท าบุญตักบาตรในครั้งนี้ โดยเกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 
      2. นักเรียนจัดเตรียมสิ่งของเตรียมงานต่างๆให้ถูกต้องตามท่ีได้วางแผนไว้ 
      3. เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน 

บทเรียนที่ได้รับ 
         เกิดความประทับใจและความภาคภูมิใจที่ได้เห็นเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้น ม. 3 มี
ความรักใคร่ พร้อมเพรียงกัน ในการร่วมท าบุญตักบาตรด้วยจิตใจที่ดีงาม เห็นความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและวัด บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๔๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

บันทึกความดีของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา   
กิจกรรมบันทึกความดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง เป็นการส่งเสริมและปลูกฝัง

ให้ผู้เรียนรู้จักท าความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในโรงเรียนให้นักเรียนได้สัมผัสหลักธรรม มีจิตใจที่ดีงาม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และตระหนักในคุณค่า
ของการท าความดีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์  
    ๑. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักท าความดี

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
    ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตใจที่ดีงาม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และ

ตระหนักในคุณค่าของการท า 
ความดีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

วิธีด าเนินการ  
๑. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบรายละเอียดกิจกรรมบันทึกความดีของนักเรียน 
๒. นักเรียนที่ท าความดีในแต่ละวันมาบันทึกลงในแบบบันทึกความดีของนักเรียน 
๓. ครูเวรแต่ละวันประกาศรายชื่อนักเรียนที่ท าความดีหน้าเสาธงเพ่ือยกย่องชมเชยและให้ 

เพ่ือนเอาเป็นแบบอย่าง 
๔. ครูประจ าชั้นโฮมรูมในตอนเช้าเรื่องการท าความดีเพ่ือสะท้อนความรู้สึกที่ได้ท าความดี 
๕. การท าความดีที่เป็นการเก็บเงินได้ให้น าส่งที่ครูเวรหรือครูที่รับผิดชอบในโครงการ 

โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อประกาศหาเจ้าของแล้วน ามอบให้เจ้าของต่อไป หากไม่มีคนมารับก็เก็บใส่กระปุก
ความดี เพื่อใช้ในการท าบุญ และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อไป 

ผลการด าเนินการ   
  ๑. นักเรียนรู้จักท าความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
๒. นักเรียนมีจิตใจที่ดีงาม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และตระหนักในคุณค่าของการท าความดีเพ่ือ   

เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

บทเรียนที่ได้รับ  
๑. นักเรียนท าความดีเพ่ิมข้ึนและมีความภูมิใจในการท าความดี 
๒. มีเงินในกระปุกความดีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่นการจัดท า 

กิจกรรมวันคริสมาสต์ และการร่วมท าบุญในกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ  เป็นต้น 
 3. ครูเวรประจ าวันประกาศชื่นชมคุณความดีให้แก่นักเรียนที่เก็บกระเป๋าได้แล้วส่งคืน
เจ้าของหน้าเสาธง ครูประจ าชั้นโฮมรูมในตอนเช้าเรื่องการท าความดีเพ่ือสะท้อนความรู้สึกที่ได้ท า
ความด ี

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๔๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

สวดมนต์  นั่งสมาธกิ่อนเรียนทุกวัน 
โรงเรียนวัดศรีล้อม    อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ 
 โรงเรียนเชื่อว่าการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ปฏิบัติตามค าสอนทางพุทธศาสนาจะ
สามารถกล่อมเกลา กาย วาจา และใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดีนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส านึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ  โรงเรียนจึงเน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน  เพ่ือให้นักเรียนน า
หลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด ารงไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือฝึกสมาธิ ความอดทน จิตสงบ และท ากิจกรรมได้นานขึ้น 
๒. นักเรียนมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น ตั้งใจเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
๓. นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 

 
วิธีด าเนินการ 
 1. วางแผนด าเนินโครงการ ( Plan) 

- จัดท าโครงการและแผนการด าเนินกิจกรรม 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
- จัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

2. ด าเนินงานตามแผน (Do) 
   ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิก่อนเรียนทุกวัน ในเวลาเช้าหลัง

เคารพธงชาติ 
               ๒.๑ นักเรียนท ากิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ เดินเข้าห้องพุทธสถานทุกเช้าและทุกวัน(ใช้เวลา 
๒๕ นาที) 
               ๒.๒ ตัวแทนนักเรียนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และน ากล่าวค าอาราธนาศีล ๕       
กล่าวค าสมาทานศีล ๕ 
              ๒.๓ นักเรียนทุกคนนั่งสมาธิ ๕  นาที  

    ๒.๔ นักเรียนทุกคนแผ่เมตตา 
    ๒.๕ ครูเวรประจ าวันบรรยายธรรม 

     - ตรวจสอบ/ประเมินผล  (Check) 
- ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานกิจกรรม 
- จัดท าแบบประเมินให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสดงความคิดเห็น 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 
2.6 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานโครงการ (Action) 
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๔๔ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

2.7  ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการด าเนินโครงการ 
2.8  แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

 
ผลการด าเนินการ 

ผลที่ได้จากการท ากิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ท าสมาธิ ชี้แนะหลักธรรมค าสอน
นั้นพบว่านักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมให้ถูกต้องตามวิถีทางคุณธรรม นักเรียนมีเหตุผล 
มีสมาธิ มีความรับผิดชอบความอดทน มีความกตัญญูกตเวที มีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคีและ
ความเมตตา ส่งผลให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น ตั้งใจเรียน 
 
บทเรียนที่ได้รับ 
 ด้านกระบวนการท างานของนักเรียนมีกระบวนการท างานที่ดีขึ้นจนได้รับรางวัลโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นน า นักเรียนรางวัลพระราชทาน (เด็กหญิงฝนทิพย์  ปานปรุง) รางวัลเชิดชูเกียรติ  MOE 
AWARDS ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษา สาขาส่งเสริมคุณธรรม  โรงเรียนดีเด่นด้านส่งเสริม
จริยธรรม  และ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๕๙  
 

  

  

นั่งสมาธิ แผ่เมตตา 

การบรรยายธรรมจากคณะครู 
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๔๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ไหว้พระสวดมนต์วันศุกรข์องสัปดาห์ 
โรงเรียนบ้านแสนตอ    อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
ในสังคมปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นจากหลายอย่าง แต่เหตุผลส าคัญที่

ท าให้เกิดปัญหาได้มาก คือ การขาดหรือบกพร่องในความเป็นระเบียบและความมั่นคงในความ
ประพฤติและความคิดจิตใจของบุคคล  ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพ่ือสร้างกุศโลบายส าคัญที่ใช้
สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจท าให้ทุกได้คิด ท าด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกกายใจให้เข็มแข็งอดทน จิตใจสะอาด 
สว่าง สงบ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระ อันเป็นการ 

เสริมสร้าง ให้มีสมาธิในการจ าบทสวดมนต์ อดทน ส่งผลต่อการเรียนรู้ 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการสวดมนต์ไหว้พระส าหรับนักเรียนให้ถูกต้องเป็น 

มาตรฐานเดียวกัน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิ มีความสามัคคี ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจ า จิตใจ 

สะอาด สงบและเป็นสุข ซึ่งเป็นการปิดกั้นมิให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งปวง 
 
วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจคณะครู นักเรียน  
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน แบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์   แผนการการจัดกิจกรรม 
 4. ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันศุกร์ชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์  โดยให้นักเรียนเข้าห้อง
จริยธรรมนักเรียนท าพิธีไหว้พระสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรั ตนตรัยท านองสรภัญญะ นั่งสมาธิ       
แผ่เมตตา หลังจากนั้นให้ครูที่ได้รับมอบหมายให้ความรู้ เนื้อหาคุณธรรม ความประพฤติ ตามสมควร
แก่เวลา และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  
 5. สรุปวัดผลและประเมินจากการด าเนินกิจกรรม 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนเห็นความส าคัญของการไหว้พระสวดมนต์  มีความมานะอดทน ในการศึกษา
เรียนรู้และการท างานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. นักเรียนสวดมนต์ได้ถูกต้องตามจังหวะและท านอง และพร้อมเพียงกัน 
3. นักเรียนมีสมาธิในการเรียนและการท างาน มีความสมัครสมานสามัคคีกันดี ปราศจาก

การทะเลาะเบาะแว้ง  อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๔๖ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

บทเรียนที่ได้รับ 
 จากการจัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ในวันศุกร์สุดท้ายสัปดาห์  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางด้านจิตใจท าให้นักเรียนทุกได้คิด  ในการท าความดี มีเมตตาธรรม เป็นการสร้างคุณธรรม ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของความสามัคคี ที่ท าให้เกิดความพร้อมเพียงกันในหมู่คณะ  เป็นการเชื่อมโยงระหว่างศาสนิก
ชนกับหลักธรรมค าสอนเข้าด้วยกัน และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การนั่งสมาธิ การได้รับความรู้ 
เนื้อหาสาระคุณธรรมต่างๆ จากผู้ให้การอบรม  และการสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะเป็นบทสวด
สรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของพระรัตนตรัย มี
ท่วงท านองที่ไพเราะ ผู้ร่วมสวดเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจในการสวด ได้รับความเบิกบานใจ สงบและ
เป็นสุข ซึ่งเป็นการปิดกั้นมิให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งปวง สิ่งส าคัญที่สุด การสวดมนต์อย่าง
สม่ าเสมอจะเกิดความรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลา 
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๔๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ค่ายคุณธรรม น้อมน าท าความดีถวายพ่อ 
โรงเรียนบ้านไร่    อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ  

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยได้รับการปลูกฝังจากค าสอนของพุทธศาสนา จนเป็น
เอกลักษณ์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ  แต่ปัจจุบันเยาวชนส่วนใหญ่ละเลยที่จะประพฤติและปฏิบัติตาม
แนววิถีพุทธ  กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาน าแนวปฏิบัติของพุทธ
ธรรมมาประยุกต์จัดกระบวนการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  
คนเก่งและมีความสุขอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดยผ่านการด าเนินงาน
ของโรงเรียนวิถีพุทธ 

การปลูกฝัง อบรม ฝึกฝนนักเรียนตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเน้นบูรณาการตาม
และการปลูกฝัง การฝึกฝน ให้ผู้เรียนได้น าหลักธรรมค าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  จะท าให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของสังคม ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข     

โรงเรียนบ้านไร่ ได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการขัดเกลาจิตใจของเยาวชน เพ่ือปลูกฝัง 
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จึงได้จัด “ค่ายคุณธรรม น้อมน า ท าความดี ถวายพ่อ” โดยได้รบั
ความอนุเคราะห์จากพระวิทยากร  พระธวัชชัย ธฺมร สี (หลวงวงษา) แห่งวัดอุโมงค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่   มีกิจกรรมดังนี้   

ฐานที่ ๑ เราชาวพุทธ   ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี 
 ฐานที่ ๒ ขยับกายวิถีพุทธ  ให้ความรู้ในเรื่องของการท าสมาธิด้วยท่าโยคะ 

ฐานที่ ๓ กิจกรรมหน้าเสาธง ให้ความรู้ในเรื่องการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
ฐานที่ ๔ มหัศจรรย์แห่งเมตตา  ให้ความรู้ในเรื่องวิธีการข้ันตอนการท าสมาธิและการ     

แผ่เมตตา 
ฐานที่ ๕ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้ความรู้เกี่ยวกับการถวายความ

เคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการกราบพระแบเบญจางคประดิษฐ์ 
ฐานที่ ๖ แผ่เมตตาพาสุขใจ ให้ความรู้ในเรื่อง ประโยชน์ของการแผ่เมตตา และการนั่งสมาธิ 

วัตถุประสงค์    

๑.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแก่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)  

๒. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยการปฏิบัติตรงด้วยตนเอง 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๔๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

๓ เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เยาวชน 
๔. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักและด ารงตนโดยใช้หลักคุณธรรมในการด ารงชีวิต 

วิธีด าเนินการ  

1. ภาคเช้าแบ่งนักเรียนเป็น ๓  กลุ่ม ซ่ึงนักเรียนจะได้เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้  ๓  ฐาน  
คือ   กลุ่มท่ี ๑  เรียนรู้ฐานที่ ๑  เราชาวพุทธ กลุ่มท่ี ๒  เรียนรู้ฐานที่ ๒  ขยับกายวิถีพุทธ และ   
กลุ่มท่ี ๓  เรียนรู้ฐานที่ ๓  กิจกรรมหน้าเสาธง 
 2. เมื่อครบก าหนดเวลา  ๔๕  นาที  นักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะเปลี่ยนฐานการเรียนรู้  
โดยนักเรียนทุกกลุ่มจะต้องได้ไปเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ทั้ง  ๓  ฐาน 

3. ภาคบ่าย  แบ่งนักเรียนเป็น  ๓  กลุ่ม นักเรียนจะได้เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้คือ         
กลุ่มที่ ๑  เรียนรู้ฐานที่ ๔  มหัศจรรย์แห่งเมตตา กลุ่มท่ี ๒  เรียนรู้ฐานที่ ๕  เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลุ่มท่ี ๓  เรียนรู้ฐานที่ ๖  แผ่เมตตาพาสุขใจ 

4. เมื่อครบก าหนดเวลา  ๔๕  นาที  นักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะเปลี่ยนฐานการเรียนรู้  
โดยนักเรียนทุกกลุ่มจะต้องได้ไปเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ทั้ง  ๓  ฐาน 
 
ผลการด าเนินการ 

๑.คณะครูนักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีและถวาย
เป็นพระราชกุศลแก่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)  

๒.นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยการปฏิบัติตรง
ด้วยตนเอง  

๔ นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่      
ดีงาม 

๔.นักเรียนรู้จักและด ารงตนโดยใช้หลักคุณธรรมในการ
ด ารงชีวิต 
 
บทเรียนที่ได้รับ 

ได้รับค าชื่นชมและความสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม รวมทั้งได้ 
แสดงออกซึ่งความสามัคคีในหน่วยงาน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในการมีน้ าใจช่วยเหลือกันใน
การท างานเป็นทีม นักเรียนได้ฝึกการมีความรับผิดชอบในการท างานของแต่ละกลุ่ม 
  
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๔๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง    อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ  

การมีความสัมมาคารวะ มีความเคารพนอบน้อม มีจิตใจดีงาม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่บุคคลอ่ืน 
การรู้จักให้ นับเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆยิ่งต้องได้รับการฝึกฝนเพ่ือเติบโตไปใน
ภายภาคหน้า จะได้เป็นบุคคลากรของครอบครัว และของประเทศชาติ 

ปัญหา คือนักเรียนร้อยละ 50 ไม่มีสัมมาคารวะ ความนอบน้อม ร้องตะโกน เอะอะโวยวาย 

วัตถุประสงค์   

เพ่ือฝึก และ แก้ปัญหานักเรียนที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อยให้มีความประพฤติดี โดยใช้
แนวทางของกิจกรรม พาน้องเข้าวัด ช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว 

วิธีด าเนินการ  

ครูพานักเรียนไปปฏิบัติธรรมที่วัด นั่งสมาธิ โดยมีพระอาจารย์ ที่วัดเป็นผู้ให้ความรู้ ความรู้
จักสัมมาคารวะ รู้จักบาปบุญคุณโทษ และความประพฤติที่เรียบร้อย โดยครูเป็นผู้ควบคุมนักเรียน 
เดือนละหนึ่งครั้ง  

ผลการด าเนินการ  

นักเรียนร้อยละ 95 มีความประพฤติเรียบร้อย 

บทเรียนที่ได้รับ  

นักเรียนร้อยละ 95 มีความประพฤติเรียบร้อยแล้วส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ราบรื่น นักเรียนมีความตั้งใจเรียน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การทะเลาะวิวาทน้อยลง
มากส่งผลให้นักเรียนสอบไล่ได้คะแนนสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจของครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก 

 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๕๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โรงเรียนวัดนันทาราม  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ความส าคัญ / ปัญหา 
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงเพราะเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาเทคโนโลยี และมาจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันซึ่งเป็น
ปัญหาของคนในสังคมส่งผลมายังเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น    
ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนและปัญหาการติดเกม  

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมองเห็นความส าคัญของนักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียน จึงได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน  และเยาวชน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าความรู้ไปใช้

ในชีวิตประจ าวันอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 3. เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและผู้ปกครองให้เป็นคนดีมี

คุณธรรมจริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามวิถีพุทธ ด้วยวิถีความเป็นอยู่อย่าง
ความพอเพียง 
 
วิธีด าเนินการ 
 1. กิจกรรมพลิกชีวิต   เป็นกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จะเน้นการ
สร้างเสริมกระบวนการคู่ความกล้าแสดงออก   และการอยู่อย่างพอเพียงและปลูกฝังคุณธรรม 4 ส  
คือ สนุก  สาระการเรียนรู้ สงบ  ส านึกและสร้างสรรค์ 
 2. จัดการเรียนการสอนตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม  โดยนิมนต์พระอาจารย์วัด 
ในหมู่บ้านมาให้ความรู้แก่นักเรียน   
 3. พานักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่วัดเพื่อท าบุญ ฟัง 
พระเทศน์  เช่นวัน มาฆบูชา เวียนเทียน วันเข้าพรรษาจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายที่วัดใน
หมู่บ้าน       
 

 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๕๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ผลจากการด าเนินงาน 

        ท าให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญต่อไป 

 

 

 

 

          

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๕๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนวัดศรโีพธาราม 
โรงเรียนวัดศรีโพธาราม  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
 ปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่
ของบุคคล  เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้  ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  การ
แข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ  ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนัก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม  ประเทศชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ  ส่งเสริมให้ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
  

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

วิธีการด าเนินการ 
 โรงเรียนวัดศรีโพธารามได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม  สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เชิญชวนนักเรียนแต่งกายด้วยชุดสีขาวเข้าร่วมการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน ภายใต้แนวคิด “ธรรมะอารมณ์ดี”   
 

ผลการด าเนินการ 
 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

บทเรียนที่ได้รับ 
 ท าให้นักเรียนโรงเรียนวัดศรีโพธารามได้ตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม  
สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต ประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากร
บุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิด
ประสิทธิผลต่อไป 
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๕๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

วินัยการออม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนวัดพญาชมภู    อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ความส าคัญ    
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้ได้ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร      
ของสถานศึกษาได้นั้น ผู้เรียนต้องมีคุณลักษณะ มีระเบียบวินัยด้านการ ประหยัดอดออมและมี
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนบรรลุคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสูตร โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการออมทรัพย์นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนได้แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนด้วยกันและประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือ
เตรียมความพร้อมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
พ้ืนฐานส าหรับการด าเนินชีวิตในชีวิตประจ าวัน 
 
วัตถุประสงค์   
   1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยด้านการประหยัดอดออม 
   2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักหลักธรรมของพุทธศาสนามาแก้ไขด้านการมีระเบียบวินัยด้านการ
ประหยัด อดออมและน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการมีระเบียบวินัยด้านการประหยัดอดออม 
 
วิธีด าเนินการ 

    1.  การด าเนินงานระยะที่ 1 
          - ประชุมวางแผนท าโครงการ 
          - ศึกษาปัญหา 
          - แต่งตั้งคณะท างาน 
          - ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 

     2.  การด าเนินงานระยะที่ 2 
           - จัดท าโครงการและน าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
           - ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดในโครงการ 
           - ติดตามผลการด าเนินงาน 
           - สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
ผลการด าเนินการ  

    1. นักเรียนมีระเบียบวินัยด้านประหยัดอดออม 
    2. นักเรียนรู้จักหลักธรรมของพุทธศาสนามาแก้ไขการมีระเบียบวินัยอดออมและน า

หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
    3. นักเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการมีระเบียบวินัยและการประหยัดอดออม 
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๕๔ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

บทเรียนที่ได้รับ 
     1. นักเรียนมีวินัยในการออมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ  100 
     2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( ให้มีความพอดียึดทางสายกลาง รู้จักประหยัดอดออม 

รู้จักคุณค่าของทรัพยากร ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ) 
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๕๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา ๖ ขั้น 

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง    อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ความส าคัญ/ปัญหา  
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้
สามารถจัดกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  เพื่อพัฒนา
เยาวชนของไทยทุกคน  ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม  เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน  
สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด  มีความเป็นประชาธิปไตยและใช้ชีวิต
อย่างถูกต้องด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งได้ตระหนักในความส าคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และวิสัยทัศน์การด าเนินงาน
เร่งปฏิรูปการศึกษา  ยึดคุณธรรมน าความรู้ โดยโรงเรียนด าเนินการตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธอย่าง
ต่อเนื่อง   ซึ่งโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาแบบอย่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา พอพียง ” จึงได้ด าเนินการต่อ
ยอดกิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดท ากิจกรรมการจัดการขยะตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (ใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา ๖ ขั้น) เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย  และมีทักษะในการจัดการขยะ 
และสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่การมีอาชีพที่สุจริต และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข   
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง โดย 
ใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา  ๖  ขั้น    
 ๒. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้เรื่อง การจัดการขยะแบบครบวงจรตามแนวหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

วิธีด าเนินการ  
      การด าเนนิงานโครงการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา ๖ ขั้น  ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
        ขั้นตอนที่ ๑  ส ารวจ และศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ  
                          ๑.   ศึกษาภูมิหลัง  วิเคราะห์ปัญหาและสภาพที่เป็นอยู่ หาจุดพัฒนา  โดยยึด
แนวคิด  ทฤษฎี นวัตกรรม เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ และการศึกษาโรงเรียนต้นแบบ เพ่ือหา
แนวทางในการด าเนินการ 
                          2.  แตง่ตั้งคณะท างานและผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา ๖ ขั้น 
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๕๖ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ขั้นตอนที่ ๒  วางแผนการด าเนินงาน  
                        กิจกรรมที่ ๑  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน วิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตร โดยอาศัยวิธีด าเนินงานจัดการเรียนรู้ ตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ซึ่ง
โรงเรียนได้เป็นต้นแบบน าร่อง 
                        กิจกรรมที่ ๒  ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน (รูปแบบ
การเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา ๖ ขั้น)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และ
เสริมสร้างคุณลักษณะ    อันพึงประสงค์ และทักษะชีวิตของนักเรียน 
                        กิจกรรมที่ ๓  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา ๖ ขั้น 
                       ในการพัฒนาครั้งนี้ทางโรงเรียนได้มุ่งศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา ๖ ขั้น คณะครูและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดวิธีการ  และพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน  ได้ออกแบบวิธีจัดการเรียนรู้ หารูปแบบวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ ภายใต้ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข   เรียกว่า 
การเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา ๖ ขั้น เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา น าหลักธรรม
แห่งความจริง  นั่นคือ  อริยสัจ  ๔  ได้แก่  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ   มรรค   และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นมาแนวในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  
(Action Learning)  เป็นหลัก     
                        กิจกรรมที่ ๔  จัดท าและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรในโรงเรียน  และส ารวจแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
ประสานความร่วมมือกับภูมิปัญญาและองค์กรในท้องถิ่น เพ่ือการเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สู่ชุมชน 
         ขัน้ตอนที่ ๓.  การด าเนินการตามแผน  

         ๓.๑ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ และตามแผนจัดการเรียนรู้  ดังนี้  
                                 ๓.๑.๑   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้จาก
การกระท าด้วยปัญญา ๖ ขั้นเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียน 
สอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
                                  ๓.๑.๒   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในการ
เป็นพลเมืองที่ดี (GOOD CITIZEN SHIP) และการเป็นคนมีคุณภาพ (MAN POWER) ซึ่งเป็น
เป้าประสงค์หลักในการพัฒนาผู้เรียน  
                                    ๓.๑.๓  พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กิจกรรมการจัดการขยะแบบครบวงจร    
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๕๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

 ขั้นตอนที่ ๔. ติดตามผล และตรวจสอบการด าเนินงาน  
                ๔.๑ ออกแบบเครื่องมือในการติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตาม

โครงการ 
                ๔.๒ ผู้บริหาร คณะครูฝ่ายวิชาการ ด าเนินการออกนิเทศติดตามให้ความ

ช่วยเหลือในลักษณะของการเยี่ยมชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค าแนะน า และหรือร่วมกันปรับปรุง
แก้ไขวิธีการพัฒนา  โดยใช้รูปแบบ Learning walk ในการนิเทศติดตามผล 

 
 ขั้นตอนที่ ๕  การประเมินผล  และประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 

                ๕.๑  ออกแบบเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
                ๕.๒  ด าเนินการตรวจสอบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

                               ๕.๓  ประเมินผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการกระท า  
ด้วยปัญญา ๖ ขั้น เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 
            ๕.๔  น าเสนอผลการด าเนินงานตามรูปแบบของกิจกรรม และวิธีการ
จัดการเรียนรู้ 
                               ๕.๕  รายงานผล  พร้อมเผยแพร่โครงการ/นวัตกรรม 
ผลการด าเนินการ  
               การด าเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา  ๖  ขั้น ส่งผลให้นักเรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยในทางที่ดีขึ้น  โดยมีเยาวชนแกนน าเป็นคณะท างานภายใต้การเรียนรู้  
และการด าเนินงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา  6  ขั้น  คือ ส ารวจปัญหา  
พาวิเคราะห์  บ่มเพาะความส านึก  บันทึกแนวปฏิบัติ  จัดระเบียบชีวิต  และสาธิตความดีงาม  ซึ่งเป็น
กระบวนการที่โรงเรียนใช้เป็นรูปแบบพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน นอกจากนี้
นักเรียนยังได้เรียนรู้ และมีทักษะในการจัดการขยะแบบครบวงจร มีรายได้จากการคัดแยกขยะ และ
น าขยะไปท าปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้ในกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน และจ าหน่ายในชุมชน  ซึ่งการปฏิบัติ
กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนจะมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  โดยมีหลักธรรมส าคัญ  คือ อริยสัจ 
4  (ทุกข์ สมุทัย นิโรค มรรค)  ไตรสิขา ( ศีล สมาธิ ปัญญา)   และพระราชด าริที่ส าคัญเศรษฐกิจ
พอเพียง (ความพออยู่พอกิน)หลังจากใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา  6  ขั้น 
นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักเรียนที่ดีตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีโรงเรียนวางไว้ เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้พบเห็น 

บทเรียนที่ได้รับ  
             สิ่งที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน ซึ่งท าให้ครู
ได้แนวทางในการจัดท าแผนการสอนและด าเนินการสอนที่เป็นระบบ มีขั้นตอน  สามารถก าหนด
รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละขั้นตอน  นักเรียนสามารถน าวิธีการการเรียนรู้จากการ
กระท าด้วยปัญญา ๖ ขั้นไปใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นความรู้  และใช้ในชีวิตประจ าวัน  นอกจากนี้ 
รูปแบบการเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา ๖ ขั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีระบบเป็นขั้นตอน มี
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๕๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ความเป็นวิทยาศาสตร์  สามารถตรวจสอบได้อีกทั้งครูผู้สอนยังสามารถก าหนดชิ้นงาน และหลักฐาน
ปรากฏที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ด้วย และในแต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้
จากการกระท าด้วยปัญญา ๖ ขั้น จะแฝงด้วยหลักปฏิบัติด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ   
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนในทุกข้ันตอน อีกด้วย 
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๕๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมลา้นนา 
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว    อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา   

 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน รัก และชื่นชมในภูมิ
ปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ โดยถ่ายทอดประมวลผลให้เกิด
ประโยชน์ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียน มีความรับผิดชอบและมีความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  เป็นโครงการหลัก โดยจัดอบรมเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม เป็นประจ าทุกปี เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ซึ่งท าให้ผู้เรียนเติบโตเป็น
คนดีในสังคมและมีความรับผิดชอบในทุกด้าน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธสามารถเชื่อมโยงกับโครงการ
อ่ืนๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเป็นโครงการที่สร้างคุณธรรมหลายด้าน ให้กับตัว
ผู้เรียน ฝึกสมาธิ ฝึกคุณธรรม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเคารพและมีสัมมาคารวะต่อผู้มาให้
ความรู้ตลอดจนมีความอดทน พากเพียร มีระเบียบวินัยสมารถสร้างคน สร้างรายได้ สร้างคุณธรรม 
สร้างสมาธิ ให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนรักในศิลปวัฒธรรม ท้องถิ่น เพ่ือการสืบสานให้คง
อยู่ตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และองค์กรต่าง ๆ 
 ๓. เพ่ือฝึกสมาธิและสติให้รู้จักตัวเองอยู่เสมอ 
 
วิธีด าเนินการ  
 ๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายวางแผนการจัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๓. เตรียมงานและด าเนินการ 
  - วิชาดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซึง, กลองสะบัดชัย, กลองมองเซิง) 
   วิทยากรท้องถิ่นในชุมชน 

-วิชาฟ้อนพื้นเมือง (ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนเจิง) 
วิทยากรท้องถิ่นในชุมชน 

 ๔. ติดตาม สรุป และประเมินผล (คณะครูรับผิดชอบ) 
 

ผลการด าเนินการ  
 ๑. นักเรียนทุกคนได้อนุรักษ์และส่งเสริม ในด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
 ๒. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อชุมชน 
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๖๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

 ๖.๓ นักเรียนทุกคน มีสมาธิ มีสติ ในการด าเนินชีวิต 
  

บทเรียนที่ได้รับ  
 ๑. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในด้านศิลปวัฒนธรรมสามารถ 
น าไปพัฒนา สืบสานให้กับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง และช่วยอนุรักษ์ วัฒนธรรมไม่ให้สูญหายไป 
 ๒. นักเรียนทุกคนได้ร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนงานบุญงานกุศลในสถานที่ต่างๆ 
ได้รับค่าตอบแทนจากการแสดง ท าให้นักเรียนเกิดรายได้ ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถน ารายได้ท่ีได้รับ
นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆ เช่น จุนเจือด้านครอบครัว ด้านอุปกรณ์การศึกษา ซึ่งท าให้นักเรียน
เกิดการพัฒนาทักษะในด้านชีวิต ทั้งตัวเองและครอบครัว 
 ๓. ผลการได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ท าให้นักเรียนมีสมาธิ มีสติ มี
ระเบียบวินัย เรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ มีความกตัญญูกตเวที ท าให้นักเรียนเติบโตขึ้นไปเป็นเยาวชน
ที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 ด้านครู 

- ครูได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์มรดกไทย 
- ครูทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีล้านนา 
- ครูมีจิตเมตตา ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการศึกษาให้โรงเรียน 

ด้านโรงเรียน 
- โรงเรียนได้รับโล่รางวัล วัฒนคุณาธร จากกระทรวงวัฒนธรรม 
- โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการอนุรักษ์ มรดกไทย (MOE Awards) จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
- ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และได้รับการบริการในงานต่างๆ ส่งผลให้
โรงเรียนมีชื่อเสียงในอ าเภอสารภี 
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการบริจาคของหน่วยงานและชุมชน 
- โรงเรียนได้ออกสื่อ ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ และสังคมออนไลน์ 

ด้านผู้บริหาร 
- ผู้บริหารได้รับรางวัลเสาอโศก ผู้น าทางศีลธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา จากส านักงาน
พระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ 
- ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชน 
- พระสงฆ์และชุมชน มีความพึงพอใจในตัวผู้บริหาร 

ด้านนักเรียน 
- นักเรียนได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรีทองกวาว” 
- นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ตามโครงการยกย่องเชิดชูเด็กดีมี
คุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๓ คน 
- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน ระบ ามาตรฐาน ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับภูมิภาค 
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๖๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

กิจกรรมดนตรจีิตอาสา 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน    อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ   
กิจกรรมดนตรีจิตอาสา  เป็นกิจกรรมในโครงการสัจธรรมน า   ความดีศรีเวฬุวัน (โรงเรียนวิถี

พุทธ)  มีวัตถุประสงค์จัดตั้งกลุ่มขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมทางดนตรีและเป็นการบูรณาการ
ศิลปะกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดที่ว่า คุณค่าของการให้และแบ่งปัน อีกทั้งเป็นการ
สนับสนุนให้นักเรียน ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึก
สมาธิและบ าบัดจิตใจ นอกจากนั้นเด็กที่เรียนดนตรีจะมีพัฒนาการทั้งทางด้านความฉลาดทาง
สติปัญญา (ไอคิว)และความฉลาดทางอารมณ์(อีคิว)  
 
วัตถุประสงค์        

๑.  เพ่ือสร้างความสุข สนุกสนานมีรอยยิ้ม ผ่อนคลาย 
         ๒.  เพ่ือสร้างจิตส านึกเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้รู้จักแบ่งปัน มีจิตอาสา 
         ๓.  เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
 
วิธีการด าเนินงาน   

๑.  จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติการท าโครงการ 
๒.  ประสานการเตรียมความพร้อม ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
๓.  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยด าเนินกิจกรรมเล่นดนตรี จิตอาสาตามเป้าหมาย 
๔.  ประเมินผลโครงการ 
๕.  ประสานงาน ก ากับ ติดตามความก้าวหน้า 
๖.  สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ๑.  ได้สร้างจิตส านึกเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้รู้จักแบ่งปัน มีจิตอาสา 

๒.  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.  ได้ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป 

 
บทเรียนที่ได้รับ 
 การจัดกิจกรรมดนตรีจิตอาสาให้กับนักเรียน เป็นการน านักเรียนให้ท ากิจรรมที่ได้แสดงออก
ถึงความสามารถทางด้านดนตรี  น านักเรียนไปท ากิจกรรมเพ่ือที่จะให้นักเรียนได้เห็นสิ่งที่อยู่
นอกเหนือจากห้องเรียน หรือเห็นเพียงแค่แค่สื่อวิดิทัศน์  เด็กได้ไปสัมผัส  ได้เห็นได้เรียนรู้สิ่งที่พวกเขา
ไม่เคยพบเจอหรือสัมผัสมาก่อน เป็นการสร้างจิตส านึกที่ดี  แบ่งปันความรัก ความหวังดีที่มีความ
บริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทน ทั้งนี้ การเล่นดนตรียังเป็นสื่อในการบ าบัดจิตใจ แบ่งปันความสุขทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ แบ่งปันรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ เสริมสร้างมิตรภาพ เกิดความเข้าอกเข้าใจกัน ส่งผลให้ใน
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๖๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

อนาคต  เด็กที่มีการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาเหล่านี้จะมีจิตส านึกที่ดี  จะเป็นก าลังส าคัญในการท าสิ่งที่ดีๆ  
ของประเทศชาติ ในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 

กิจกรรมดนตรีจิตอาสา ณ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางเนิ้ง 
กิจกรรมดนตรีจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมดนตรีจิตอาสา ณ วัดเวฬุวัน 
 

 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๖๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ท าบุญตักบาตร ปราศจากมลทิน 
โรงเรียนบ้านปากเหมือง    อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา  

ปัจจุบันเยาวชนไทยห่างเหินจากการท าบุญตักบาตร เนื่องจากสภาพการด ารงชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก พ่อ แม่ ผู้ปกครองของนักเรียนต้องขวนขวายในการท ามาหาเลี้ยงชีพ จน
ไม่มีเวลาในการพาบุตรหลานท าบุญตักบาตร 

ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านปากเหมือง จึงจัดท าโครงการท าบุญตักบาตร ปราศจากมลทิน ขึ้น
เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการท าบุญตักบาตร ซึ่งเป็นประเพณีท่ีดีงามอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน 
 
วัตถุประสงค์ 

๔.๑  เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ การท าบุญตักบาตร 
๔.๒  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมืองให้แลเห็นถึง

ความส าคัญของการท าบุญตักบาตร 

 
การด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
๑. ประชุมปรึกษาหารือ/วางแผน      
๒. เขียงโครงการ/เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ      
๓. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วม

โครงการ 
ก าหนดการ/ นัดหาย 

     

๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ      
๕. ประเมินผล/รางานผล      

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ - นิมนต์พระสงฆ์วัดศรีมูลเรือง จ านวน ๓ รูป นายสามารถ  

จันทร์แจ่ม 
๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ - ท ากิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นายสามารถ  

จันทร์แจ่ม 
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๖๔ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - นิมนต์พระสงฆ์วัดศรีมูลเรือง จ านวน ๓ รูป นายสามารถ  
จันทร์แจ่ม 

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ท ากิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นายสามารถ  
จันทร์แจ่ม 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ - นิมนต์พระสงฆ์วัดศรีมูลเรือง จ านวน ๓ รูป นายสามารถ  
จันทร์แจ่ม 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ท ากิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) 

นายสามารถ  
จันทร์แจ่ม 

๕ กันยายน ๒๕๕๙ - นิมนต์พระสงฆ์วัดศรีมูลเรือง จ านวน ๓ รูป นายสามารถ  
จันทร์แจ่ม 

๗ กันยายน ๒๕๕๙ - ท ากิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นายสามารถ  
จันทร์แจ่ม 

 

ผลการด าเนินงาน 

๑. นักเรียนร่วมท ากิจกรรมท าบุญตักบาตร โดยปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการได้อย่างถูกต้อง  
๒. นักเรียนมีความปลื้มปิติ อิ่มเอิบใจ ที่ได้ร่วมท ากิจกรรมท าบุญตักบาตร 

บทเรียนที่ได้รับ 

นักเรียนได้ฝึกหัดการท าบุญตักบาตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของ 
พุทธศาสนิกชน เป็นการปลูกต้นกล้าพุทธธรรมอันงดงามลงสู่ดวงใจที่บริสุทธ์ และพวกเขาพร้อมที่จะ
เติบโตเป็นพุทธมามกท่ีเข้มแข็ง แน่วแน่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
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๖๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

สมาธิก่อเกิดสติและปัญญา 
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย    อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
 การนั่งสมาธิท าให้นักเรียนที่มีปัญหาสมาธิสั้น เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น และส่งผลให้สามารถ
เรียนได้ อ่านได้ นักเรียนทั่วๆ ไปก็เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น จนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นทั้งการ
ทดสอบระดับโรงเรียนถึงระดับชาติ   

ดังนั้น การนั่งสมาธิท าให้นักเรียนพัฒนาทั้งด้าน
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการท า
สมาธิ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน 
 3. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้เรื่องสมาธิมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. นักเรียนนั่งสมาธิช่วงเช้าหลังท ากิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ ประมาณ 5-10 นาทีต่อวัน 
 2. ช่วงบ่ายหลังรับประทานอาหารและกิจกรรมแปรงฟันเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิ 5-7 นาทีต่อวัน  
 3. วันศุกร์ มีกิจกรรมพานักเรียนไปวัดหรือมีพระสงฆ์เดินทางมาสอนธรรมะ มีการสวดมนต์
ไหว้พระนั่งสมาธิ เพ่ือฝึกความนิ่ง และสงบกาย วาจา และใจ 
 

ผลการด าเนินการ 
 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการท าสมาธิ  
 2. นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้ โดยเฉพาะนักเรียนที่สมาธิสั้นจะสามารถยืดเวลาในการ
ท างาน และรับรู้ข้อมูลได้มากขึ้น 
 3. นักเรียนสามารถนั่งสมาธิได้ถูกหลักการปฏิบัติ และส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพดีขึ้น 
 
บทเรียนที่ได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
 2. นักเรียนมีสติไม่ทะเลาะกัน ลดความก้าวร้าว 
 3. นักเรียนชั้น ป.1 ชอบฟ้องครูบ่อยมาก 
ตั้งแต่ครูพานักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียน การฟ้องครูมีน้อย
มาก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ง่าย ว่านอนสอนง่าย ตั้งใจเรียนมากขึ้น 
 4. นักเรียนมีระเบียบวินัยมากข้ึน 
 5. สมาธิท าให้ความจ าดีขึ้น 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๖๖ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

การทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
โรงเรียนวัดเทพาราม    อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ / ปัญหา 
การสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนมีหลายรูปแบบที่จะก่อให้เกิดความรักสามัคคี  ระหว่าง

โรงเรียน  ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น  และเพ่ือเป็นการระดมทุนในระบบประชารัฐในการ
จัดหางบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนและแก้ปัญหาการขาดแคลนครู
สายผู้สอน  จึงได้จัดตั้งโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาข้ึนเป็นประจ าทุกปี 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุชน 

 2. เพ่ือระดมทุนมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  และผู้ปกครองให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามวิถีพุทธ 
 
วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน 

2. ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์จากองค์กร
ต่าง ๆ ในชุมชน 

3. ก าหนดวันเวลาที่จัดท ากิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาพร้อมจัดพิมพ์ซองผ้าป่า 
 4. ด าเนินการทอดผ้าป่าตามที่ก าหนด  ดังนี้ 

4.1  ตอนเช้าท าบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจ านวน  9  รูป  หลังจากนั้น 
ผู้ปกครองและคณะศรัทธาผู้ใจบุญก็ทยอยกันถวายองค์ผ้าป่าตลอดทั้งวัน 

4.2  ภาคกลางคืนก็จะเป็นการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6  การร าวงย้อนยุคของกลุ่มสตรีแม่บ้าน กิจกรรมมัจฉาพาโชคและงานรื่นเริงต่าง ๆ 
ตามสมควร 

ผลการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2. โรงเรียนมีงบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  และผู้ปกครองเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม 

และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามวิถีพุทธต่อไป 

บทเรียนที่ได้รับ 
          โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาคเอกชนตามระบบประรัฐที่
นอกเหนือจากผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๖๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

จิตอาสา ตาวิเศษ 
โรงเรียนวัดแม่สะลาบ    อ าเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา  
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
มีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรงด้านเศรษฐกิจ ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาด
ความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมจิต
อาสา ตาวิเศษ ขึ้นเพ่ือพัฒนาจิตใจและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด น่าอยู ่
 
วิธีด าเนินการ  
 ๑. ประชุมวางแผน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม 
 ๒. รับสมัครกลุ่มจิตอาสา ตาวิเศษ เพื่อปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
  - คอยดูแลสอดส่องการทิ้งขยะของนักเรียนในโรงเรียน 
  - ตักเตือนและแนะน านักเรียนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ในโรงเรียน 
  - ดูแลเรื่องความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 ๓. ประกาศยกย่อง มอบเกียรติบัตรให้กลุ่มจิตอาสา ตาวิเศษ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจและ
เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนรุ่นต่อไป 

ผลการด าเนินการ  
 จากการรับสมัครกลุ่มจิตอาสา ตาวิเศษ มีนักเรียนสมัครร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๐ คน นักเรียน
กลุ่มจิตอาสา ตาวิเศษ ได้ปฏิบัติกิจกรรมคอยดูแลสอดส่องการทิ้งขยะของนักเรียน ตักเตือนแนะน า
นักเรียนให้ทิ้งขยะลงถังขยะ และดูแลเรื่องความสะอาดภายในโรงเรียน ท าให้บริเวณของโรงเรียนวัด
แม่สะลาบสะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ เป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไป ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตส านึกและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามและน่าอยู่ 

บทเรียนที่ได้รับ  
 ๑. นักเรียนมีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 ๒. นักเรียนมีวินัย ปฏิบัติตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 
 ๓. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูรู้คุณ 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๖๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

 ๔. นักเรียนมีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 ๕. นักเรียนรู้ประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าท้ังส่วนตนและส่วนรวม 
 ๖. นักเรียนมีการยอมรับพังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๖๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

มัคนายกน้อย 
โรงเรียนบ้านม่วงพ่ีน้อง    อ าเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ความส าคัญ/ปัญหา  
  คุณธรรมจริยธรรมเกิดขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาการด้านสติปัญญาและการอบรม กล่อม
เกลาให้รู้จักผิดชอบชั่วดีของสังคม คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ทั้งในอก
โรงเรียนและนอกโรงเรียน การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้คงอยู่ถาวรในจิตใจของเด็กนั้น  จึงควรมี
การปลูกฝังไปพร้อมกับการปฏิบัติตนที่ดีอย่างเข้าใจถ่องแท้  จึงจะท าให้จิตส านึกของการมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีคงอยู่สืบไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปลูกฝังนักเรียนในโรงเรียนให้มีจิตส านึกท่ีดีในการท าความดี 
 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติตามพิธีการทางศาสนาได้ 
 3. เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 
 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

วิธีด าเนินการ 
 1. นักเรียนมีการประชุม  เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบพิธีทางศาสนา  เช่น  
นิมนต์พระสงฆ์  จัดสถานที่ในการด าเนินกิจกรรม  ผู้น ากล่าวค าโยงข้าวบาตร  กล่าวค าไหว้พระรับศีล
เป็นต้น      
 2. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเตรียมของใส่บาตร  และแต่งกายด้วยชุดขาวในวันศุกร์ 
 3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนการที่วางไว้ 
 4. มีการรายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหา  และอุปสรรค  เพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไป 
 

ผลการด าเนินการ  
 1. นักเรียนทุกคนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนที่ดีตามแนวทางพุทธศาสนิกชนที่ดี 
 2. นักเรียนชื่นชมยินดีกับหมู่สีที่ท าความดี และพยายามพัฒนางานในส่วนที่ตัวเอง
รับผิดชอบ 
 

บทเรียนที่ได้รับ  
 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง  และเกิดความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๗๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนนุ่งชุดขาวและเตรียมของมาใส่บาตรทุกวันศุกร์ 
 

 
 

 

 

 

 

ได้รับความรู้ทางด้านศาสนาจากครูพระ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๗๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

 เสริมบุญโครงการวิถีพุทธ 
โรงเรียนวัดสามหลัง    อ าเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ความส าคัญ/ปัญหา 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย  ที่มีคนนับถือมากที่สุด  การประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักพุทธศาสนาให้ถูกต้องนั้น  จ าเป็นต้องได้รับการฝึก  และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง  โรงเรียนวัด
สามหลังจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ  และปฏิบัติกิจกรรม
ตามหลักพุทธศาสนาได้ถูกต้อง  และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมะสม 
 

วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
            2. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง 
   3. เพ่ือสงเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 
   4. เพ่ือให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย            
 

วิธีด าเนินการ  
1. ประชุมปรึกษา 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
4. วางแผนก าหนดวันเวลา สถานที่  
5. ด าเนินโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด 
6. ประเมินโครงการ แล้วรายงานให้ผู้บริหารต่อไป 

 
ผลการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
      2. นกัเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง 
      3. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 
      4. นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย            
 
บทเรียนที่ได้รับ 

นักเรียนเป็นคนดี  ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนา  และด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงได้ 
 
 
 
 
    
 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๗๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

จิตอาสาช่วยงานอวมงคลในหมู่บ้าน 
โรงเรียนบ้านหัวริน    อ าเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ความส าคัญ/ปัญหา  

 หมู่บ้านหัวริน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งสะโตก  อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  เป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่ มีจ านวนหลังคาเรือนประมาณ 468 หลัง มีประชากรประมาณ  1,421  คน   
ดังนั้นในกิจกรรมงานอวมงคลในหมู่บ้านมีบ่อย ท าให้สถานที่ฌาปณกิจในหมู่บ้านไม่สะอาด  
โดยเฉพาะม้านั่งในการประกอบพิธีเป็นฝุ่น เลอะเทอะ สกปรก แขกที่มาร่วมงานไม่สามารถที่จะนั่งได้  
หากจะนั่งจะต้องท าความสะอาดเสียก่อน และบางงานไม่มีคนช่วยเหลือในการบริการอาหาร  น้ า  
และดอกไม้จันทน์ จากการไปร่วมงานศพได้พบเห็นปัญหาจึงได้จัดตั้ งชมรมจิตอาสาของโรงเรียน    
บ้านหัวริน  

วัตถุประสงค์  
  1.  เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
            2.  เพ่ือแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม 
            3.  เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ 
            4.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตน
ตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม 
            5.  เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลา
ทางจิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

วิธีด าเนินการ 
           ระยะที่ 1  ขั้นเตรียมการ  ผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมประชุมปรึกษาและหาข้อสรุปเพ่ือ
ก าหนดวัตถุประสงค์  วางแผนงาน  ก าหนดขอบเขตการท างานและก าหนดบทบาทหน้าที่การท างาน
ของสมาชิกในกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานอวมงคลในหมู่บ้าน 
           ระยะที่  2   ขั้นปฏิบัติการ  สมาชิกภายในกลุ่มติดต่อประสานงานกับเจ้าของงานเพ่ือขอ
อนุญาตในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา  จากนั้นสมาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน
ของกิจกรรมจิตอาสาได้ก าหนดไว้ 
           ระยะที่ 3  ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน  เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการด าเนิน
กิจกรรมจิตอาสาได้สรุปผลการด าเนินงาน เป็นความส าเร็จตามเกณฑ์การประเมินผล 
           ระยะที่ 4  น าเสนอกิจกรรมจิตอาสาที่ได้มีการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
             1.  สมาชิกได้ฝึกการท างานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ 
             2.  สมาชิกได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง 
            3.  สมาชิกได้ฝีกตนเองในด้านอ่ืนๆ เช่น ความมีวินัยในตนเอง  การรู้จักบทบาทหน้าที่     ที่
ตนได้รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในกิจกรรม



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๗๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

จิตอาสาได้ปฏิบัติกิจกรรมการท าความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวมและท าให้สังคมน่าอยู่มาก
ยิ่งขึ้น 

            

บทเรียนทีไ่ด้รับ 
1. นักเรียนได้ปฎิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม 

     2. นักเรียนรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 
     3. นักเรียนรู้จักการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ 
     4. นักเรียนจะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิต 
      5. ได้รับค าชมเชยจากหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ประชากรในหมู่บ้าน 
 
 

 

ช่วยบริการน้ า แจกดอกไม้จันทน์ ผู้มีร่วมงาน เก็บกวาดเช็ดถูกศาลาสุสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๗๔ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ค่ายคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ    อ าเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ  
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามแนววิถีพุทธ เป็นการจัด

กิจกรรมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยใช้
หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ท าให้เห็นคุณค่าของการท าความดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
สังคม ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี  มีความหวัง และก าลังใจในการด ารงตนในฐานะนักเรียนที่มีคุณภาพ 
และ เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคต 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ ตระหนักถึงความส าคัญ และ
ความจ าเป็นที่ควรด าเนินกิจกรรมให้แก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักธรรมตามพุทธศาสนาน าไปใช้ใน   

ชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจิตใจ รู้บาป บุญ คุณ โทษ มีความคิด มีสติในการด าเนิน   

ชีวิต และมีความประพฤติถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 

วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและเสนอโครงการ 
2. ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเพื่อร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
3. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบและแจ้งรายละเอียดการด าเนินงาน 
4. ด าเนินการตามกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 
5. สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 
6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 

ผลการด าเนินการ 
1. นักเรียนโรงเรียนวัดช่างกระดาษเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน        

วิถีพุทธ 
2. นักเรียนโรงเรียนวัดช่างกระดาษมีการพัฒนาด้านคุณภาพจิตรู้บาป บุญ คุณ โทษ มีสติ   

ควบคุมอารมณ์ตนเอง มีความประพฤติที่ดี และมีจิตอาสาต่อผู้อื่น 
2. นักเรียนโรงเรียนวัดช่างกระดาษด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยยึดหลักคุณธรรม ร่วมกันท าดี    

และน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นคนดีของสังคม 
 
 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๗๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

บทเรียนที่ได้รับ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีของประเทศชาติและสังคม 
2. นักเรียนมีความรู้ที่ได้รับจากท าเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น 
3. คณะครูได้รับประสบการณ์และพัฒนาความรู้ด้านการด าเนินงานกิจกรรมคุณธรรม 

จริยธรรม เพ่ือน าไปใช้การเรียนการสอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๗๖ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ปลูกธรรมะไว้ในใจ 
โรงเรียนวัดท่ากาน    อ าเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นผู้เรียนให้แสดงพฤติกรรมออกในทางที่ดีมี

คุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งเป็น
การฝึกพัฒนากาย ความประพฤติ  จิตใจและปัญญาอย่างบูรณาการ จัดเป็นระบบในสถานศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
ปลูกธรรมะไว้ในใจเพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณค่าที่ดีและเกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีด้วยกิจกรรม ปลูกธรรมะไว้ในใจ 

วิธีด าเนินการ 
๑. สวดมนต์ไหว้พระและท าสมาธิก่อนเรียนในตอนเช้า 
๒. ท าสมาธิและพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวัน 
๓. สวดมนต์ไหว้พระหลังเลิกเรียนและสวดมนต์ยาว ท าสมาธิทุกวันศุกร์ 

ผลการด าเนินการ 
นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีด้วยกิจกรรม ปลูกธรรมะไว้ในใจ  

บทเรียนที่ได้รับ 
นักเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสมาธิในการเรียนรู้มากข้ึนและสามารถน าไปปรับใช้

ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
    
     
 
 
สวดมนต์ไหว้ในตอนเช้าและหลังเลิกเรียน              พิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
                                ท าสมาธิและสวดมนต์ยาวทุกวันศุกร์ 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๗๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบ ารุง)    อ าเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ความส าคัญและปัญหา 

เป้าหมายของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข โดยเฉพาะการอบรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เป็น
คุณลักษณะของผู้เรียนที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข      

โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบ ารุง) มีความตระหนักในเรื่องนี้ จึงด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียนขึ้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์มากยิ่งข้ึน มีการปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวัน 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

วิธีด าเนินการ  
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
๓.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

               ๔.๑  ด้านมีวินัยและความรับผิดชอบ           
                       ๔.๑.๑  ปรับปรุงพัฒนา ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการมาเรียนของนักเรียน 
                       ๔.๑.๒ ปรบัปรุงพัฒนาระเบียบของสถานศึกษาเกี่ยวกับการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ การสนใจการเรียนและการแต่งการให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 
                       ๔.๑.๓  ฝกึอบรม ควบคุมและดูแลมารยาทในการรับประทานอาหารในโรงเรียน 
โดยให้นักเรียนเข้าแถวไปรับประทานอาหาร ซื้ออาหาร เมื่อรบัประทานอาหารเสร็จแล้วให้น าภาชนะ
ที่ใส่อาหารไปเก็บให้เรียบร้อย         

๔.๒  ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
                        ๔.๒.๑ จดัท าระเบียบหรือข้อตกลงในห้องเรียนเกี่ยวกับระเบียบการสอบและการ
ไม่ลอกการบ้าน           
                        ๔.๒.๒ การไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนและการฝึกให้นักเรียนพูดความ
จริงไม่โกหก      
                        ๔.๒.๓ จดัท าสมุดบันทึกความดี ให้นักเรียนบันทึกทุกครั้งที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อตกลงหรือมาตรการของโรงเรียน/ของห้อง        

                 ๔.๓  ความกตัญญูกตเวที 
                        ๔.๓.๑  การท าความเคารพพ่อแม่ หรือผู้ปกครองก่อนมาโรงเรียนและกลับจาก
โรงเรียน     



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๗๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

                       ๔.๓.๒ บนัทึกความดีที่ช่วยผู้ปกครองท างานบ้านในแต่ละวัน         
                       ๔.๓.๓ การท าความเคารพครู และช่วยงานครูทุกครั้งที่มีโอกาส 
                       ๔.๓.๔ จัดกิจกรรมวันพ่อ  วันแม่ วันไหว้ครู 

               ๔.๔  การการส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยม
ไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
                      ๔.๔.๑ การแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองสัปดาห์ละ 1วัน 
                      ๔.๔.๒ ปฏบิัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เกี่ยวกับการกราบ การไหว้ การ
ท าความเคารพบุคคลต่างๆ 
                      ๔.๔.๓ เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
                      ๔.๔.๔ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น 
                      ๔.๔.๕ กิจกรรมดนตรีพ้ืนเมือง 
                      ๔.๔.๕  กิจกรรมฟ้อนเล็บ 

               ๔.๕ กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
                     ๔.๕.๑ กิจกรรมท าบุญตักบาตร วันพระในโรงเรียน  
                     ๔.๕.2 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก 
                     ๔.๕.3 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ป.๔-ม.๓  

ผลการด าเนินงาน 

 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

 2. นักเรียนมีจิตอาสา  มีความรับผิดชอบ  ช่วยแก้ปัญหาสังคม และมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองคิดเป็นร้อยละ 80 

          3.  บ้าน วัด/ศาสนสถาน และโรงเรียน  ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  ร่วมมือ
กันดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนไม่น้อยร้อยละ 80 

บทเรียนที่ได้รับ 

 1. ครูและนักเรียนในสถานศึกษามีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักคุณธรรม เข้าใจ
และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การปฏิบัติ    
 2. ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องยาเสพติด 
 
 
   
                 

 

 



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๗๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

จิตอาสา 
โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว    อ าเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญและปัญหา  
 การอยู่ในสังคมปัจจุบันเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการ
ปลูกฝังให้มีจิตใจอาสา  ท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม  อันจะยังให้เกิดความมั่นคงของประเทศชาติใน
อนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อปลูกฝังนักเรียนในโรงเรียนให้มีจิตใจอาสาท าความดี 
 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ผูกพันต่อสถาบัน 
 3. เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการมีจิตอาสา ท าความดีต่อสังคม 
 4. เพ่ือให้นักเรียนท ากิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยความเต็มใจ 

วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งกลุ่มนักเรียนตามหมู่สี  มี  4  ส ี 
 2. แบ่งหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องสุขา ห้องพยาบาล 
ห้องจริยะ 
 3. มีกรรมการนักเรียนหมุนเวียนไปตรวจดูแลความสะอาดเรียบร้อยของแต่ละหมู่สี 
 4. จัดให้มีการรายงานเพ่ือให้ครู นักเรียนได้พัฒนา คงสภาพให้สะอาดอยู่เสมอ 

ผลการด าเนินการ  
 1. นักเรียนทุกคนมีจิตอาสาท าความดีต่อโรงเรียน  ด้วยความเต็มใจ 
 2. นักเรียนชื่นชมยินดีกับหมู่สีที่ท าความดี และพยายามพัฒนางานในส่วนที่ตัวเอง
รับผิดชอบ 

บทเรียนที่ได้รับ  
 นักเรียนมีความสามัคคี ร่วมมือกันท างานด้วยความเต็มใจ 
 
 
 
 
 

                                      
นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดห้องสุขา                   นักเรียนช่วยกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
 
 
 

                            



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๘๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

ไหว้คนด ีมคีตินิทาน 
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา    อ าเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญและปัญหา 

 สังคมไทยในปัจจุบันพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเอาใจใส่อบรมดูแลบุตร ขาดการปลูกจิตส านึก
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ท าให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆตามมามากมาย ดังนั้นโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวง
ประสิทธิ์วิทยาจึงได้จัดกิจกรรม “ไหว้คนดี มีคตินิทาน” ขึ้นมาเพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนตั้งแต่อายุยังน้อยเพ่ือให้เยาวชนได้ซึมซับ  เกิดความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นเยาวชนที่
ดีของสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนได้ข้อคิดจากการดูหรือการฟังนิทาน และได้เห็นตัวอย่างของบุคคลที่
ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี 
 2. เพื่อให้นักเรียนน าข้อคิดที่ได้รับจากนิทาน หรือน าตัวอย่างการด าเนินชีวิตของบุคคลที่
ได้รับการยกย่องไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

วิธีด าเนินการ 
 ด าเนินกิจกรรมไหว้คนดี มีคตินิทาน พร้อมกันทั้งโรงเรียนในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์  ตั้งแต่
เวลา 14.30 น.-15.30 น. โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติหลายรูปแบบสลับกันไปในแต่ละสัปดาห์ 
ดังนี้ 
 รูปแบบที่หนึ่ง การให้นักเรียนดูนิทานมีคติ หรือนิทานชาดก ครั้งละ 1 เรื่อง จากนั้น
แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละกันทุกระดับชั้น ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองเขียนแผนภาพความคิดใน 
3 ประเด็นคือ 1) นักเรียนได้ข้อคิดอะไร 2) นักเรียนรู้สึกอย่างไร 3) นักเรียนจะน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างไร จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
กิจกรรม 
 รูปแบบที่สอง  การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงละครจากนิทานมีคติ จากนั้นแบ่งกลุ่ม
นักเรียนโดยคละกันทุกระดับชั้น ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองเขียนแผนภาพความคิดใน 3 
ประเด็นคือ 1)นักเรียนได้ข้อคิดอะไร   2)นักเรียนรู้สึกอย่างไร  3)นักเรียนจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างไร จากนัน้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม 
 รูปแบบที่สาม  การให้นักเรียนดูรายการคนเก่งหัวใจแกร่ง  จากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนโดย
คละกันทุกระดับชั้น ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองเขียนแผนภาพความคิดใน 3 ประเด็นคือ 1)



 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

๘๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

นักเรียนได้ข้อคิดอะไร 2) นักเรียนรู้สึกอย่างไร  3) นักเรียนจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร  
จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม 
 รูปแบบที่ 4 นิมนต์พระมาสอนศีลธรรม และสอดแทรกการเล่านิทานชาดก จากนั้น
แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละกันทุกระดับชั้น ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองเขียนแผนภาพความคิดใน 
3 ประเด็นคือ 1)นักเรียนได้ข้อคิดอะไร 2)นักเรียนรู้สึกอย่างไร 3) นักเรียนจะน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างไร จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
กิจกรรม 
 รูปแบบที่ 5 ครูน าเรื่องราวของบุคคลที่ได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ มาเล่าให้นักเรียนฟัง  
จากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละกันทุกระดับชั้น ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองเขียนแผนภาพ
ความคิดใน 3 ประเด็นคือ 1) นักเรียนได้ข้อคิดอะไร 2) นักเรียนรู้สึกอย่างไร 3) นักเรียนจะน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างไร จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ 
 1. นักเรียนได้รับข้อคิดจากการดูหรือการฟังนิทาน และได้เห็นตัวอย่างของบุคคลที่ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นคนดี 
 2. นักเรียนน าข้อคิดที่ได้รับจากนิทาน หรือน าตัวอย่างการด าเนินชีวิตของบุคคลที่ได้รับการ
ยกย่องไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

บทเรียนที่ได้รับ 
 1. นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 2. นักเรียนมีทักษะในการพูดต่อหน้าสาธารณะและมีความกล้าแสดงออก 
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๘๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 

เก้าห้องชีวิต  เนรมิตนิสัย 
โรงเรียนวัดโรงวัว     อ าเภอสันป่าตอง    จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความส าคัญและความเป็นมา 

 การจัดกิจกรรม 9 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ให้กับนักเรียนเพ่ือสร้างสุขนิสัยที่ดี รักความสะอาด 
มีความเป็นระเบียบวินัย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตรงต่อเวลา มีสมาธิ เสียสละ การท างานเพ่ือ
ส่วนรวม ท าให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ที่เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนการสอนในด้านสุขภาพ ท าให้นักเรียนมีจิตใจแจ่มใส เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใฝ่ดี เป็นต้นแบบที่
ดีของสังคมและสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมเหล่านั้น
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีด้านความสะอาด ความมีระเบียบวินัย 
 2. เพื่อฝึกความเป็นประชาธิปไตย 
 3. เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบ 

วิธีด าเนินการ 

 1. ประชุมชี้แจงวางแผนโครงการ 
 2. น าเสนอแผนการโครงการเพ่ือความเห็นชอบ 
 3. ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยแบ่งงานรับผิดชอบตามจุดต่าง ๆ ในโรงเรียนของแต่
ละชั้น ได้แก่ ล้างอ่างแปรงฟัน ท าความสะอาดอาคารต่อเชื่อม เก็บขยะรอบสนามฟุตบอล ท าความ
สะอาดโรงอาหาร ท าความสะอาดห้องส้วมมัธยม ท าความสะอาดห้องส้วมประถม จัดรถบริเวณที่  
จอดรถ ท าความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ เก็บขยะรอบสนามหน้าเสาธง สรุปผลการด าเนินงาน
และรายงานผล 
 

ผลการด าเนินการ  

 1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เก้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ร้อยละ 100 
 2. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี รักษาความสะอาด มีระเบียบเรียบร้อย ตรงต่อเวลา 
 3. นักเรียนมีความภูมิใจในงานของตนเอง มีความสามัคคี 

บทเรียนที่ได้รับ 

 สร้างต้นแบบที่ดีของสังคม สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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๘๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  : โรงเรียนวิถีพุทธ 
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นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  
นายไพโรจน์ เดชะบุญ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
นายพัฒนพงศ์ พวงทอง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

คณะครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ที่ส่งผลงานวิธี
ปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม : โรงเรียนวิถีพุทธ 

นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

หจก.กราฟฟิก ล าพูน          213 ถนนเจริญราษฎร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
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