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เอกสารวิธีปฏิบัติที่ด(ีBest Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที ่
9 ประจ าปี 2561 (ระดับประเทศ) เล่มนี้ ไดจ้ัดท าขึ้นโดยการรวบรวมผลงานของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 
9 ประจ าปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ มีจ านวนทั้งสิ้น 22 โรงเรียน ทั้งนีม้ีวัตถุประสงคเ์พ่ือ
เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีเด่นด้านวิถีพุทธ อีกท้ังยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมด้านวิถีพุทธให้แก่ผู้บริหาร ครู โรงเรียนและบุคลากรอ่ืนที่สนใจไดน้ าไปใช้ประโยชน ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ขอขอบคุณ ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ตลอดจนบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรในระดับ
โรงเรียนที่ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านวิถีพุทธ ตามแนวทางของโครงการโรงเรียน     
วิถีพุทธ โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือกันยกระดับการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ   
จนประสบความส าเร็จเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า(ระดับประเทศ) ซึ่งมีจ านวนมากที่สุดเมื่อพิจารณาดู
ในภาพรวมทั้งประเทศ  

ขอขอบคุณ นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของผลงานกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียน   
ได้รวบรวมและเรียบเรียงผลงาน จัดท าเป็นเอกสารรูปเล่มที่มีความสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นคนดีให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชน  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นคนดี มีคุณธรรม และด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป    
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โรงเรียนวัดโรงวัว 

กิจกรรม สายธารแห่งธรรม น้อมน าความด ี
 

ความส าคัญ/ความเป็นมา 

วันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ  เป็นกิจกรรมเพ่ือเป็นกำรปลูกฝังจิตส ำนึกให้ผู้เรียนเข้ำใจถึง

หลักธรรมค ำสั่งสอนและเป็นพุทธศำสนิกชนที่ดี  ได้ร่วมกันปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำได้ถูกต้องและรู้จัก

รักษำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสำนและประสำนควำมสัมพันธ์ที่ดีและมีจิตอำสำต่อสังคม ซึ่ง

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกำรปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนวัดโรงวัวได้ปฏิบัติตนในพระพุทธศำสนำได้อย่ำง

ถูกต้อง และเป็นกำรฝึกให้นักเรียนได้มีพฤติกรรมที่เหมำะสมตำมวัย  

วิธีด าเนินงาน 

๑. วันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ เช่นวันมำฆบูชำ  วันวิสำขบูชำ  วันอำสำฬหบูชำ  วันเข้ำพรรษำ

โรงเรียนวัดโรงวัวจัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง ในบริเวณโรงเรียนโดยนิมนต์พระจำก

วัดโรงวัว วัดแม่ก๊ำ วัดทรำยมูล วันหนองครอบ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีกำรปฏิบัติ

กิจกรรมในวันพระใหญ่ เดือนละ ๑ ครั้ง  

 

 

 

 

๒. การแต่งกายทุกๆวันอังคารครูและนักเรียนจะสวมใส่เสื้อขาวและวันพระ ครูจะแต่งกายชุด
ขาวและรับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวันที่ตรงกับวันพระ 

๓. ก่อนรับประทานอาหารจะให้นักเรียนฝึกจิตสมาธิ 
พิจารณาอาหาร ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ    

๔. ก่อนเข้าเรียนในภาคเช้าและภาคบ่าย ครูและนักเรียน 
ร่วมกันนั่งสมาธิ บริหารจิต เจริญปัญญา  
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๓ 
 

 
 

 

 

 ๕. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษำปีที่ ๓ เข้ำค่ำยคุณธรรม ปีละ๑ ครั้ง 

ดังเช่น วันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๕๘ นักเรียนโรงเรียนวัดโรงวัวเข้ำร่วมโครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรม

จริยธรรม ณ วัดทรำยมูล ต. แม่ก๊ำ อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่   

วันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่๕-๖ เข้ำค่ำยศำสนธรรมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันยำเสพติด ณ ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๒๗ วัดดงป่ำงิ้ว                  ต.
มะขุนหวำน อ. สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่  

 
 

 

 

 

  

  

๖. คณะครูและนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสรงน้ ำพระ และใส่ขันดอกประเพณีเดือนเก้ำ ของ

ภำคเหนือ ณ วัดโรงวัว และวัดทุ่งเสี้ยว    
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๔ 
 

๗. ก่อนจะเข้ำห้องเรียนในตอนเช้ำของทุกวัน รุ่นน้องจะท ำควำมเคำรพรุ่นพี่ ยิ้มง่ำย ไหว้สวย 
๘. นักเรียนทุกคนจะมีสมุดบันทึกท ำควำมดี ถ้ำใครท ำควำมดีแล้วจดบันทึกลงในสมุดแล้วครู

น ำไปประกำศชื่นชมควำมดีหน้ำเสำธง 
๙. นักเรียนสอบธรรมศึกษำชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก 
๑๐. คณะครู นักเรียน และบุคลำกรโรงเรียนวัดโรงวัว  

ร้อยละ ๙๐ รู้จักอดออม โดยจะมีสมุดออมทรัพย์ธนำคำรโรงเรียน 

 
 

ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนวัดโรงวัว มีพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่ดีขึ้นร้อยละ ๘๐ รู้จักกำรปฏิบัติ

ตนได้เหมำะสมตำมวัยและสำมำรถปฏิบัติตนตำมศำสนพิธีได้อย่ำงถูกวิธีเป็นผู้มีจิตใจอันงดงำมเพรำะ

รู้จักกำรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปัน มีควำมเมตตำ กรุณำ เห็นควำมส ำคัญในกำรท ำควำมดีตลอดจนร่วมกัน

ท ำนุบ ำรุงพุทธศำสนำให้เจริญงอกงำมสืบต่อไป 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 

ผู้บริหำรและคณะครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับนักเรียนก่อนคือกำรแต่งกำยชุดขำวทุก

วันอังคำรและวันพระ กำรกินอำหำรมังสวิรัติในมื้อกลำงวันที่ตรงกับวันพระโดยกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 

 

กิจกรรมขยะทองค า 
 

ความส าคัญ/ปัญหา  

นักเรียนโรงเรียนวัดโรงวัวส่วนใหญ่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ เช่นทิ้งตำมสนำมบำสเกตบอล โดม

วอลเลย์บอล ห้องเรียน  และไม่รู้จักกำรแยกประเภทของขยะจึงท ำให้ขยะล้นถังและเกลื่อนกลำดและ

เป็นปัญหำจึงจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนวัดโรงวัว เป็นผู้ที่มีควำมเป็นระเบียบ

วินัย มีควำมรับผิดชอบ ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญเพ่ือปลูกฝังนิสัยให้รู้จักรักควำมสะอำด จนเกิดควำมเคยชิน

และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ ำวันตลอดจนสร้ำงรำยได้ให้กับโรงเรียนและครอบครัว 

 
 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๕ 
 

วิธีด าเนินงาน 

๑. ให้คุณครูทุกระดับชั้นได้สอนในเนื้อหำสำระวิชำสังคมศึกษำ หน้ำที่พลเมือง รวมถึง

สอดแทรกในทุกกลุ่มสำระวิชำ โดยศึกษำจำกสื่อเทคโนโลยี กำรสำธิต และกำรฝึกปฏิบัติจริง 

๒. จัดป้ำยนิเทศให้ควำมรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกำรคัดแยกขยะ 

๓. จัดกิจกรรมคัดแยกขยะและจัดกำรประกวดกิจกรรมคัดแยกขยะตำมระดับชั้นโดยแต่ละ

ระดับชั้นจะจัดท ำกำรแยกขยะและน ำขยะมำดัดแปลงเป็นของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น น ำขวดน้ ำมำท ำเป็น

กระถำงดอกไม้ น ำถุงนมมำเย็บเป็นกระเป๋ำ ผ้ำกันเปื้อน เป็นต้น 

 

 

 

 

  

  

๔. ถ้ำประกวดเสร็จแล้วจะน ำขยะที่แยกได้น ำไปขำยแล้วน ำเงินที่ได้มำให้นักเรียนในแต่ละช่วง

ชั้น เพ่ือเก็บไว้ใช้ในกิจกรรมต่ำงๆเช่น ท ำบุญ บริจำคให้ผู้ยำกไร้ 

๕. นักเรียนโรงเรียนวัดโรงวัวทุกคนรู้จักกำรคัดแยกขยะอย่ำงถูกต้องและรู้จักกำรน ำขยะมำ

ประดิษฐ์เป็นของใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

ผลการด าเนินงาน 

๑. นักเรียนมีระเบียบวินัยและควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน 
๒. นักเรียนรู้จักกำรคัดแยกขยะอย่ำงถูกวิธี 
๓. นักเรียนสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับโรงเรียนและครอบครัว 
๔. โรงเรียนและชุมชนมีควำมสะอำดปรำศจำกขยะ 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 

บุคลำกรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุน แนะน ำให้

ค ำปรึกษำจนประสบผลส ำเร็จด้วยดี 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๖ 
 

กิจกรรมเพาะธรรมน าชีวิต 

ความส าคัญ/ปัญหา 

เป็นกิจกรรมให้นักเรียนมีควำมรับผิดชอบ โดยให้ท ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จตำม

เวลำและได้คุณภำพดี แต่ให้นักเรียนเกิดควำมส ำนึกในกำรอยู่อย่ำงพอเพียง โดยให้นักเรียนยึดหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรท ำกำรเกษตรด้วยกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร กำรปลูกพืชผักสวนครัว 

และน ำมำบริโภคและขำยเป็นรำยได้ให้กับครอบครัว 

วิธีด าเนินงาน 

๑. ให้นักเรียนร่วมกันปลูกดอกดำวเรืองบริเวณหน้ำโรงเรียนโดย 
กำรแบ่งให้นักเรียนแต่ละคนรับผิดชอบคนละ ๑ แปลง เพ่ือฝึกให้นักเรียน 
มีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนให้เสร็จตรงเวลำ 

๒. ให้นักเรียนช่วยกันปลูก ช่วยกันดูแลรักษำ ฝึกควำมสำมัคคีและ 
มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน ฝึกกำรท ำงำนเป็นทีม มีจิตอำสำเช่น แปลงที่ ๑  
นักเรียนทุกคนช่วยกันปลูก พอเสร็จแปลงที่ ๑ ก็มำช่วยกันปลูกแปลงที่ ๒  
ท ำแบบนี้ไปจนปลูกครบทุกแปลงเพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี มีน้ ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

  
 

 

 

 

 

๓. เมื่อดอกดำวเรืองเจริญเติบโต ก็จะน ำดอกไปท ำบุญถวำยพระ บำงส่วนจัดจัดจ ำหน่ำยเพื่อให้
นักเรียนรู้จักกำรประกอบสัมมำชีพและฝึกควำมซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม และน ำรำยได้มำรวมกัน แล้ว
แบ่งเท่ำๆ กัน แล้วน ำไปฝำกธนำคำรโรงเรียน  

๔. ให้นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ปลูกผักบุ้ง เพำะเลี้ยงเห็ด เพ่ือน ำไปใช้ในกำรบริโภค 
และขำยเป็นรำยได้ให้กับนักเรียนและครอบครัว  
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๗ 
 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการด าเนินงาน 

๑. นักเรียนมีควำมรับผิดชอบในตนเองเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

๒. นักเรียนมีควำมมำนะอดทน มีจิตใจที่อ่อนโยน เอำใจใส่ดูแล รักษำแปลงผัก และดอกไม้ 

จำกต้นกล้ำเล็กๆ จนเจริญเติบโตเป็นพืชพรรณที่สมบูรณ์ สวยงำม 

๓. นักเรียนเห็นภำพวงจรชีวิตของพืชผัก และดอกไม้ ซึ่งเป็นสัจธรรมที่ว่ำไตรลักษณ์ เกิด แก่ 

เจ็บ ตำย 

๔. นักเรียนมีรำยได้ มีเงินออม รู้จักคุณค่ำของเงิน ปฏิบัติตนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 

ผู้บริหำร คณะครู ให้กำรสนับสนุนและร่วมมือในกำรปฏิบัติกิจกรรม และก ำกับ ดูแลนักเรียน

อย่ำงใกล้ชิด 
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กิจกรรม เก้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย 

ความส าคัญ/ปัญหา 

โรงเรียนวัดโรงวัวเป็นโรงเรียนขยำยโอกำสขนำดกลำงมีนักเรียนทั้งประถมและมัธยมศึกษำ
ตอนต้น  จำกกำรส ำรวจพบว่ำบริเวณโรงเรียนหลำยจุดไม่ค่อยสะอำด มีกำรทิ้งขยะ บำงชั้นมีควำม
สำมัคคีนักเรียนบำงกลุ่มไม่สนใจที่ท ำกิจกรรม  จึงได้คิดกำรจัดกิจกรรม ๙ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ให้กับ
นักเรียนเพ่ือให้มีสุขนิสัยที่ดี รักควำมสะอำด มีควำมเป็นระเบียบ สุภำพนุ่มนวล อ่อนน้อมถ่อมตนและ
ตรงต่อเวลำ  สร้ำงนิสัยโดยผ่ำนกิจกรรม ๙ ห้องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวัน ท ำให้โรงเรียนสะอำด ร่ม
รื่น น่ำอยู่ เป็นกำรจัดสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียนที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนกำรสอน ในด้ำนสุขภำพท ำให้
นักเรียนมีจิตใจแจ่มใส เกิดกำรเรียนรู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ดี ทันต่อเหตุกำรณ์บ้ำนเมืองและของโลก มีควำม
รับผิดชอบต่อส่วนรวม เกิดควำมภูมิใจและอนุรักษ์ควำมเป็นไทยเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมและสำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีด าเนินงาน 

๑. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๙ กลุ่ม นักเรียนตั้งชื่อกลุ่มเอง  แต่งตั้งหัวหน้ำกลุ่มรับผิดชอบกำร
ท ำงำนแต่ละห้อง โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมต้นเช็ควันที่ท ำงำนและครูคอยดูแลให้ค ำปรึกษำในแต่ละกลุ่ม 
 

 

 

   

๒. นักเรียนท ำกิจกรรมแต่ละห้อง ได้แก่ ห้องที่หนึ่งท ำควำมสะอำดอ่ำงแปรงฟัน ห้องที่สองท ำ
ควำมสะอำดโรงอำหำร ห้องที่สำมท ำควำมสะอำดอำคำรต่อเชื่อม ห้องที่สี่ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ
ประถม ห้องที่ห้ำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำมัธยม ห้องที่หกท ำควำมสะอำดโดม ห้องที่เจ็ดท ำควำมสะอำด
สนำมบำสเกตบอล ห้องที่แปดท ำควำมสะอำดโรงรถ ห้องที่เก้ำท ำควำมสะอำดบ้ำนพักครู อำคำร
อเนกประสงค์และห้องสมุด 

๓. มีกำรบันทึกกำรท ำงำนแต่ละกลุ่มมีสมุดบันทึกกำรท ำงำนเป็นระยะเวลำ ๑ เทอมโดยจะมี
กำรหมุนเวียนกำรท ำงำน สัปดำห์ละ ๑ ครั้ง 
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4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายและมีการประเมินผลการท างานต่อวันเพื่อ 
 
 
 
แก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องในครั้งต่อไปโดยแต่ละสัปดาห์จะมีการสรุปการท างานของแต่ละ

ห้องโดยออกมารายงานที่หน้าเสาธง 
 

          ผลการด าเนินงาน 

ท ำให้นักเรียนเข้ำใจกำรท ำงำนแบบประชำธิปไตย  รู้บทบำทหน้ำที่ของตน  มีควำมเสียสละ

ท ำงำนเพ่ือส่วนรวมท ำให้โรงเรียนสะอำด ร่มรื่น น่ำอยู่ เป็นกำรจัดสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียนที่

เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนกำรสอน ในด้ำนสุขภำพท ำให้นักเรียนมีจิตใจแจ่มใส เกิดกำรเรียนรู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ดี 

เกิดควำมภูมิใจและอนุรักษ์ควำมเป็นไทยเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมและสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำรงชีวิต

อย่ำงมีควำมสุขตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

ปัจจัยความส าเร็จ 

ผู้บริหำร คณะครู ให้กำรสนับสนุนและร่วมมือในกำรปฏิบัติกิจกรรม และก ำกับ ดูแลนักเรียน

อย่ำงใกล้ชิด 
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โรงเรียนวัดช่ำงกระดำษ 

กิจกรรมยิ้มใส ไหว้สวย 

 
ที่มำและควำมส ำคัญ 

 จากปัญหาที่นักเรียนโรงเรียนวัดช่างกระดาษ  ไม่ค่อยยิ้ม   ไม่ท าความเคารพครู  ขาดการ
ทักทาย  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย  อันเป็นเสน่ห์ที่น่าหลงใหลจากชาวต่างชาติ  ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
สร้างและส่งเสริม  การพัฒนาการยิ้ม  การไหว้และการทักทาย สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน นักเรียน  
และบุคคลอ่ืน ๆ อันจะเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของคนไทย ทางโรงเรียนวัดช่างกระดาษจึงได้จัด
กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวยขึ้น  

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินในกิจกรรมยิ้มใสไหว้สวยในโรงเรียน 
1.  ครูและนักเรียนระดมความคิดชี้แจงปัญหาเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา             
2.  จัดสอนนักเรียนในกิจกรรมอบรมจริยธรรมทุกวันศุกร์ก่อนสวดมนต์                   
3.  ครูเวรประจ าวัน  ยืนรับไหว้และยิ้มทักทาย นักเรียนทุกคนทุกวัน  
4.  ให้น้องไหว้พ่ีก่อนแยกเข้าชั้นเรียนของกิจกรรมหน้า   
     เสาธงในตอนเช้า 
5.  ครูประจ าชั้นประเมินการยิ้ม ไหว้ ทักทาย ของนักเรียน 
6.  ประกวดมารยาทดีประจ าเดือน  

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

               จากการท ากิจกรรมยิ้มใสไหว้สวยท าให้นักเรียนโรงเรียนวัดช่างกระดาษ 
1. นักเรียนมีกิริยามารยาทในการยิ้ม  ไหว้  และทักทายดีขึ้น   
2. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและและบุคคลอ่ืน ๆ   
3. นักเรียนมีจิตส านึกและตระหนักถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดยผ่านการยิ้ม  ไหว้  

และทักทาย จนเป็นนิสัย  
 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
       1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี  แก่นักเรียน         
          2.  ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน 

3.  ความมุ่งม่ัน  ความตั้งใจในการท างาน 
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กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 

ที่มำและควำมส ำคัญ 
  

 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดช่างกระดาษ ในสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  คณะครูขาดความรู้ความสามารถ ท้ังในด้านปริยัติและ
ปฏิบัต ิ อีกท้ังทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญทางพุทธศาสนา  โดยเฉพาะการสอบธรรมศึกษา   
เพ่ือให้การจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนเข้าถึงหลักธรรมค าสอนและการปฏิบัติท่ีถูกต้องของพุทธศาสนิกชนท่ีดี   
โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ข้ึน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินในกิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 
1. ติดต่อสอบถามพระศีลธรรมในโรงเรียนจากเจ้าคณะต าบล  ถึงพระท่ีอยู่
ใกล้เขต ติดต่อกับทางโรงเรียนประสงค์จะเข้ามาสอนในโรงเรียน อีกทั้ง และ
ติดต่อพระจิตอาสาสอนในโรงเรียนโดยเป็นศิษย์เก่า              
2. มอบหมายให้พระพระชูชาติ บุญวัน  
   สอนเข้าสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3,4             
   พระใบฎีกา ธนาธิป โสภณปญโญ  เข้าสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,5,6          

3. สนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่พระสอนศีลธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีการสอนในโรงเรียนตามความ    
     เหมาะสม เช่น การไปรับไปส่ง การถวายภัตตาหาร  น้ าปาณะ  
4. การเป็นครูพ่ีเลี้ยงแก่พระสอนศีลธรรมในการตรวจบันทึกการสอน 
5. การร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนกับพระสอนศีลธรรมเกี่ยวกับ 
    การสอบธรรมศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  โดยเฉพาะวิชา 
   เรียงความแก้กระทู้ธรรม  การสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ   
   การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร    การบรรยายธรรมะ 
6. การส่งนักเรียนเข้าบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
               จากการท ากิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท าให้นักเรียนโรงเรียนวัดช่างกระดาษ 

1. นักเรียนได้เรียนรู้จากพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม โดยตรง   

2. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี    
3. นักเรียนสอบนักธรรมได้  ในระดับนักธรรมตรี  โท  เอก  , ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรม

ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การตอบปัญหา   ธรรมะการสวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะ  การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   การบรรยายธรรมะและการสอบธรรมศึกษา  
อีกท้ังการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า 

4. นักเรียนได้บวชสามเณรภาคฤดูร้อน  ผู้ปกครอง  มีความสุขอ่ิมเอมใจ 
 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

 1.  มีการติดต่อประสานงาน ร่วมมือที่ดรีะหว่างหน่วยงานต่าง ๆ วัด บ้าน โรงเรียน การจัดการ
เรียนการสอน 
 2.   ความมุ่งม่ัน ความตั้งใจในการท างาน ของทุกฝ่าย 
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๓ 
 

 
กิจกรรมสมำธิมำ  พำเจริญ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญ 
  ปัญหานักเรียนในโรงเรียนวัดช่างกระดาษ  พบว่า  ชอบคุยกัน  เล่นกัน  เอาของเล่นขึ้นมาเล่น
ในเวลาเรียน ไม่ตั้งใจเรียน  ไม่ส่งการบ้าน  ซึ่งจะไม่เป็นผลดีในการเรียน  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินในกิจกรรมสมำธิมำพำเจริญ 
         การด าเนินงานหรือการปฏิบัติกิจกรรม 

1.  ครูและนักเรียนระดมความคิดชี้แจงปัญหาเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา             
2.  ฝึกให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทั้งในช่วงและช่วงบ่าย                  
3.  ครูประจ าชั้น ร่วมนั่งสมาธิ  สังเกตและควบคุมการนั่งสมาธิของนักเรียน                 
4.  ครูเวรประจ าวันประเมินการนั่งสมาธิของแต่ละชั้นโดยการสังเกต   
5.  ครูเวรประจ าวันกล่าวชมเชยและมอบเกียรติบัตรแก่ชั้นเรียนที่ปฏิบัติได้ดี 

       
 ผลกำรด ำเนินงำน 
          จากการท ากิจกรรมสมาธิมาพาเจริญท าให้นักเรียนโรงเรียนวัดช่างกระดาษ 

1. นักเรียนนั่งสมาธิได้นิ่ง                 
2. นักเรียนมีจิตใจสงบ  มีสมาธิในการเรียน  ไม่คุยกัน  ไม่เล่นกันในเวลาเรียน   
3. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีนั่งสมาธิดีจนติดเป็นนิสัย 

 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
       1. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี  แก่นักเรียน         
          2. ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร  นักเรียน   

3. ความมุ่งม่ัน  ความตั้งใจในการท าสมาธิ 
 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๔ 
 

กิจกรรมเดินดี  มีกิริยำ  
 

ที่มำและควำมส ำคัญ 
 จากการเดินไปปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่างกระดาษ  ซึ่งส่วนใหญ่
นักเรียนจะวิ่งไปและเดินไปไม่เป็นระเบียบ  เล่นหยอกล้อกันและคุยกันขณะเดิน และไม่ท าความเคารพ
ครูขณะเดินผ่านครู ขาดความเป็นระเบียบวินัย อันเป็นมารยาทที่ไม่ดี  ดังนั้น  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
จึงได้จัดกิจกรรมเดินดีมีกิริยา  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
   
ขั้นตอนกำรด ำเนินในกิจกรรมเดินดี มีกิริยำในโรงเรียน 
    การด าเนินงานหรือการปฏิบัติกิจกรรม 

1.  ครูและนักเรียนระดมความคิดชี้แจงปัญหาเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา             
2.  ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนเดินให้เป็นระเบียบ และการปฏิบัติเมื่อเดินสวนทางกับครูหรือผู้ใหญ่                  
3. ครูเวรประจ าวัน และคณะครู เข้มงวดในการเดินไปปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน  
     และการปฏิบัติเมื่อเดินสวนทางกับครูหรือผู้ใหญ่                  
4. กรรมการนักเรียนประเมินโดยการสังเกตการเดินในการไปปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของ

นักเรียนและการปฏิบัติเมื่อเดินสวนทางกับครูหรือผู้ใหญ่  ของแต่ละชั้น   
5. ครูเวรกล่าวชมเชยและมอบเกียรติบัตรแก่ชั้นเรียนที่ปฏิบัติได้ดี 

 
 
 

 

 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
           จากการท ากิจกรรมเดินดีมีกิริยาท าให้นักเรียนโรงเรียนวัดช่างกระดาษ 

1. นักเรียนเดินได้เป็นระเบียบ และการปฏิบัติเมื่อเดินสวนทางกับครูหรือผู้ใหญ่ ได้ถูกต้อง                 
2. นักเรียนมีมารยาทที่ดตี่อ ครูและผู้ใหญ่   
3. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทที่ดจีนติดเป็นนิสัย 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 1. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี  แก่นักเรียน         
           2.  ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

3.  ความมุ่งม่ัน ความตั้งใจในการท างาน 
 
 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๕ 
 

  กิจกรรม  3 R พำสะอำด 
 
ที่มำและควำมส ำคัญ 
  
                 ปัจจุบันโรงเรียนวัดช่างกระดาษ  ได้มีขยะเป็นจ านวนมากเนื่องจากนักเรียนมี  ความมัก
ง่ายและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการทิ้งขยะ และไม่รู้จักวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ดังนั้นนักเรียนจึงทิ้งขยะ
ต่างๆลงไปรวมในถังเดียวกัน ท าให้สุนัขมาคุ้ยเขี่ยถังขยะเพ่ือหาเศษอาหารส่งผลให้ขยะตกออกจากถัง
และปลิวเกลื่อนกลาดทั่วบริเวณโรงเรียน ท าให้ให้โรงเรียนของเราสกปรกไม่น่าอยู่  อีกทั้งยังเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรคอีกด้วย และหลายๆ คนก็ไม่สนใจ และละเลยไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากนา
มาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ได้  คณะผู้จัดท าจึงคิดหาวิธีการคัดแยกขยะเพ่ือนา
ขยะบางส่วนกลับมาใช้ประโยชน์  ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรรวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะ ซึ่งจะ
ส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม  ต่อนักเรียนและโรงเรียนวัดช่างกระดาษต่อไป  
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินในโครงงำน 3 R  พำสะอำด 
กำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1   R 1 (Reduce) เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น 
เช่น ใช้กระติกน้ าใส่น้ าแข็งแทนถุงพลาสติก การลดปริมาณวัสดุ (Reduce 
mate)  

กิจกรรมที่ 2  R 2 (Reuse) น าขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่อีกหรือ
เป็นการใช้ซ้ าใช้แล้วใช้อีก ๆ เช่น การน าเศษใบไม้มาท าปุ๋ยหมัก            
กิจกรรมที่ 3 R 3 (Recycle) การหมุนเวียนกลับมาใช้ น าขยะมาแปร
รูป ตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิมแล้วน ามาใช้ใหม่ เช่น ประดิษฐ์ดอกไม้

จากขวดพลาสติก ประดิษฐ์ไม้ไอศกรีมเป็นกล่องใส่ดินสอ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

            จากการท าโครงงานคัดแยกขยะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเริ่มจากการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ จากนั้นก็ประชุมวาง
แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานตามแผน โดยได้น าป้ายคัด
แยกขยะไปติดบริเวณถังขยะ โดยแบ่งสีของถังขยะออกเป็น
ดังนี้ ถังหมายเลข 1 สีเขียว ใช้ใส่ขยะเปียก ถังหมายเลข 2 
สีเหลือง ใช้ใส่ขยะแห้ง ถังหมายเลข 3 สีน้ าเงิน ใส่ขยะรี
ไซเคิล ถังหมายเลข 4 สีแดง ใส่ขยะอันตราย จากนั้นก็ท า
การประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทุกคนได้รับทราบถึง



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๖ 
 

วิธีการคัดแยกขยะ และให้นักเรียนทุกคนช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกถัง โดยจะมีนักเรียนชั้น ป.3 ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการน าขยะในถังต่างๆ ไปก าจัด โดยขยะแห้งและขยะเปียกส่งให้รถขยะของเทศบาล เศษ
อาหารใช้เลี้ยงสัตว์ ขยะรีไซเคิล น าไปท าของใช้ที่เหลือก็จ าหน่ายให้กับรถขายของเก่า 

จากการศึกษาพบว่าขยะในบริเวณโรงเรียนวัดช่างกระดาษที่ส่งให้กับรถขนขยะของเทศบาลลด
ปริมาณลงเป็นอย่างมาก โรงเรียนสะอาดและน่าอยู่ขึ้นและท าให้โรงเรียนมีรายได้จากการขายขยะรี
ไซเคิลอีกด้วย ซึ่งการจัดท าโครงงานนี้ท าให้กลุ่มของเรามีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เกิดคุณธรรมด้าน
การมีจิตสานึกเพ่ือส่วนรวม มีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น ส่งผลให้โรงเรียนของเรามีภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี คือโรงเรียนสะอาด น่าอยู่ นักเรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ เคารพกฎและข้อตกลงในการทิ้งขยะให้ถูกถัง
ร่วมกัน  
 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
       - มีการร่วมกันวางแผนการท างานที่ดี 
       - ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย  นักเรียน  ผู้ปกครอง ครู  
          ชุมชน และพระสงฆ์ 
        - ทักษะความสามารถของผู้น าของนักเรียน 
        - การท างานเป็นทีม 
        -  ความมุ่งม่ัน  ความตั้งใจในการท างาน 
   

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๗ 
 

โรงเรียนบ้ำนร่องน้ ำ   
 

 โรงเรียนบ้านร่องน้ า ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูประจ าการทั้งหมด 10 คน ช่วย
ราชการ 1 คน อัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน นักเรียนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 85  คน คิดเป็นร้อยละ 98.84  นับถือศาสนาคริสต์    จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ   1.16 
 โรงเรียนบ้านร่องน้ า ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  ได้
ด าเนินการพัฒนากิจกรรมตามอัตลักษณ์ 29 ประการ มีผลการประเมินตนเองครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 
89.65 ซึ่งโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ “น้อมน าธรรมะเข้าสู่ใจ  ร่องน้ าแจ่มใสไร้สิ่งเสพติด  
รักษาวัฒนธรรมงามน้ าจิต  น าทางชีวิตด้วยความพอเพียง” 
 

กิจกรรม น้อมน ำธรรมะ เข้ำสู่ใจ 

โรงเรียนบ้านร่องน้ า  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบลมะขามหลวง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3  มีนักเรียนจ านวน 86 คน เนื่องจากความเจริญทางด้านวัตถุจึงท าให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนจะ
เข้าวัดท าบุญจึงเป็นเรื่องยาก และสังคมปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่มักจะติดเกมส์ นอนดึกตื่นสายท าให้ไม่
สามารถไปวัดในวันส าคัญทางศาสนากับผู้ปกครองได้ จากปัญหานี้ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นว่าท าอย่างไร
ให้นักเรียนของโรงเรียนทุกคนได้รู้จักการเป็นพุทธมามกะที่ดีและรู้จักพิธีกรรมทางศาสนาได้เรียนรู้ถึง
หลักอริยสัจ 4 จึงมีนโยบายให้จัดกิจกรรมทางศาสนาขึ้นในโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนฝึกปฏิบัติที่ถูกต้อง
และดึงดูดใจให้นักเรียนอยากไปวัดมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมจ าลองการท าบุญตักบาตรขึ้นในโรงเรียน 
โดยฝึกให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้  วิธีการใส่ขันแก้วทั้งสาม  การตักบาตรพระ  การกล่าวค าอาราธนาศีล  
การกรวดน้ าแผ่ส่วนกุศล เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องแล้ว นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้อื่นได้ด้วย 
 ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพระ  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษาและวันส าคัญของชาติ ในวันเข้าพรรษาโรงเรียนได้ถวายเทียนเข้าพรรษา
โดยไปถวาย 9 วัด ซึ่งอยู่ในเขตบริการของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและ
พิธีกรรมทางศาสนาของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินตนในทาง
สายกลางตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา 
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โรงเรียนบ้ำนร่องน้ ำได้จัดกิจกรรมตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง  ณ ลำนธรรมของโรงเรียน โดยนักเรียน
จะปฏิบัติเหมือนกับนักเรียนได้ไปตักบำตรที่วัดในวันพระจริง  มีกำรน ำดอกไม้ ธูปเทียน ข้ำวตอก 
ดอกไม้มำใส่พำนหรือทำงเหนือเรียกว่ำกำรใส่ขันแก้วทั้งสำม  โดยมีพระอำจำรย์จำกวัดในเขตบริกำร
ของโรงเรียนมำสอนและน ำนักเรียนในกำรท ำศำสนพิธีที่ถูกต้องและมีมรรคทำยกคอยดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียนในกำรประกอบพิธีในครั้งแรก และหลังจำกนั้นตัวแทนนักเรียนจะเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง 

 

วิปัสสนาจิตปัญญา 
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา ทางโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือบริหารจิต  สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  ท่องค า
อาราธนาศีล 5  นั่งสมาธิ  หน้าอาคารเรียนของแต่ละระดับชั้นทุกเช้าหลังท ากิจกรรมหน้าเสาธง เพ่ือ
ครองสติก่อนเข้าเรียนและในวันศุกร์สุดสัปดาห์โรงเรียนจัดกิจกรรมจริยธรรมในคาบเรียนสุดท้าย  โดย
ให้คณะครูและนักเรียนมารวมตัวกัน ณ  ลานธรรม เพ่ือไหว้พระและสวดมนต์ท านองสรภัญญะ 

 

ผลจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
 จากการกระท ากิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน สติมาปัญญา
เกิดและนักเรียนสามารถสอบนักธรรมศึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง สอบได้ทั้งนักธรรมเอก นักธรรมโท 
และนักธรรมตรี และยังสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาท าให้ได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชน ท าให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันกัน 
เห็นความส าคัญในการปฏิบัติตนตามศาสนพิธีในวันพระและวันส าคัญทางศาสนาตลอดจนร่วมกันท าบุญ
บ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามสืบไป 
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กิจกรรม ร่องน้ ำแจ่มใส  ไร้สิ่งเสพติด 
      
 โรงเรียนบ้านร่องน้ าเป็นสถานศึกษาที่จัดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อสิ่งเสพติดและอบายมุข 
ประกอบกับมีแหล่งมั่วสุมการพนันอยู่หลายแห่ง จึงทราบดีและตระหนักถึงพิษภัย ผลเสีย ผลกระทบที่สืบ
เนื่องมาจากปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหา โดยตรง ต่อมนุษย์โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน  จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างมาตรการในการป้องกันยาเสพติดขึ้นในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันไม่ไปยุ้งเก่ียวกับยาเสพติดและผู้เสพราย
ใหม่ จึงพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิต ให้เติบโต งดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม มีคุณภาพ
ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ และสติปัญญา  มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิต
ที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังและสนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้เยาวชน เป็น
คนดี คนเก่ง ด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมดังนี้ 

วิธีด ำเนินกำร 
 โรงเรียนได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย โดยการ
เชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติทั้งภายในระดับองค์กร หน่วยงานและระดับบุคคลเข้าด้วยกัน ซึ่งตั้งอยู่
บนฐานกระบวนการความต่อเนื่อง โดยใช้หลักการของ เดมมิ่ง หรือวงจร PDCA ในการด าเนินงาน
เนื่องจากเป็นวงจรที่มีการด าเนินงานเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบชัดเจน  ดังนี้ 

                   1.ขั้นตอนการวางแผน (Plan) เป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยมีการวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการเสนอโครงการต่อผู้บริหาร เตรียมสถานที่ 
บุคลากร วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ มีการวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานหรือกรอบการ
ด าเนินงานรวมถึงการวางแผนการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
                   2.ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) เป็นการด าเนินงานตามข้ันตอน วิธีการตามที่ได้วางแผนการ
ด าเนินงานไว้ 
    3.ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) เป็นการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยมีคณะกรรมการติดตามและมีเครื่องมือวัดประเมินผลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ 
4. ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act) เป็นการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และน าผล
ทีดีมาพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรม ชมรม TO Be Number One ,กิจกรรมจัดเดินรณรงค์
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ต่อต้านยาเสพติด ,จัดกิจกรรมชมรมดนตรีล้านนาต้านยาเสพติดโดยเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
สอนดนตรีล้านนา การตีกลองสะบัดชัย การฟ้อนเล็บของเด็กนักเรียนหญิง 
 

 

 

 

 

 

 
ผลจำกกำรที่ด ำเนินกิจกรรม 
 จากกิจกรรมที่จัดท าส่งผลให้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ตระหนักถึงพิษภัยของสิ่งเสพ
ติดให้โทษ ท าให้ปลอดสารเสพติดและอบายมุขทุกชนิด 100 % และยังได้รับการปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกให้มีความรับผิดชอบมีวินัยต่อตนเองเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและหน่วยงาน
ต่างๆ จึงท าให้ผู้บริหาร คุณครู ได้รับรางวัลเสมา ปปส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โรงเรียนโล่เชิดชู
เกียรติดีเด่นระดับทองและรางวัล MOE AWARDS สาขา ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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กิจกรรม รักษำวัฒนธรรม งำมน้ ำจิต 
  
 ทำงโรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนยิ้มง่ำย  ไหว้สวย กรำบงำม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำง
โรงเรียนให้ควำมส ำคัญ ตลอดจนกำรส่งเสริมด้ำนศิลปะถ่ำยทอดออกมำเป็นรูปภำพที่แสดงถึงด้ำนพุทธ
ศำสนำและควำมเป็นไทย สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
 
  
 
 
 
 

ส่งเสริมนักเรียนในกำรประกวดมำรยำทไทยในระดับกลุ่ม อ ำเภอ เขตพ้ืนที่ ซึ่งทำงโรงเรียน
คัดเลือกนักเรียนที่มีมำรยำทดีตำมช่วงชั้น เป็นตัวแทนเข้ำประกวดในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทำง
โรงเรียนได้เป็นตัวแทนระดับกลุ่มเข้ำแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่เป็นประจ ำทุกปี  ส่งเสริมนักเรียนในกำร
ประกวดด้ำนศิลปศึกษำ กำรวำดภำพออกมำนั้น นอกจำกจะสวยงำมแล้วนั้น ยังสื่อควำมหมำยและ
เรื่องรำวต่ำงๆที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องรำวของควำมเป็นไทย เอกลักษณ์ของควำมเป็นไทย ปลูกฝังให้นักเรียน
เรียนรู้และหวงแหนศิลปะของไทย และด ำรงไว้  ซึ่งนักเรียนสำมำรถท ำได้ดี ได้ เป็นตัวแทนของกลุ่ม
โรงเรียน ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับชำติ ก่อให้เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง ในหมู่
คณะและชื่อเสียงของโรงเรียน 
 
ผลจากการที่ด าเนินกิจกรรม 
 นักเรียนมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้นหลังจำกได้ปฏิบัติฝึกฝน โดยมีมำรยำทท่ีดีงำม พูดจำ
ไพเรำะ ไหว้สวย กรำบงำม ฝึกควำมอดทน มีควำมคิดรอบครอบ มีสติ และแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้ มีควำม
ภำคภูมิใจในตนเอง เป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครอง คณะครูในโรงเรียนและผู้พบเห็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีของ
มำรยำทของชำวพุทธ  
   กิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียนบ้ำนร่องน้ ำมี ไว้ เ พ่ือขัดเกลำจิตใจของนัก เรียนให้รักษำ
ขนบธรรมเนียมสืบสำนสืบต่อศิลปกำรแสดงพ้ืนเมืองล้ำนนำและนำฎศิลปไทย โดยโรงเรียนจัดกิจกรรม
ดังนี้ กำรส่งเสริมกำรตีกลองสะบัดชัย ดนตรีพื้นเมือง กำรฟ้อนเล็บ โดยมีครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับในชุมชนมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้ โดย พ่อครูบุญส่ง ชุ่มศรี กิจกรรมนี้โรงเรียน
เห็นว่ำเป็นกำรแสดงสัญลักษณ์ควำมเป็นล้ำนนำ จึงได้ใช้แสดงในงำนมงคลต่ำงๆและงำนท ำบุญของวัด
ประจ ำโรงเรียน 
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ผลจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
  จากการท ากิจกรรมส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตี
กลองสะบัดชัยและดนตรีพ้ืนเมืองจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 85.36 และนักเรียนหญิงระดับ
ประถมศึกษาปีที่1-6 สามารถฟ้อนเล็บได้ 100 % จากกิจกรรมนี้นักเรียนได้ร่วมสืบสานอนุลักษณ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย แสดงออกในทางที่ดีมีความอดทนรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังแสดงให้เห็นความเป็นไทย และช่วยสร้างรายได้ให้แก่เด็กนักเรียนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของทางวัดและชุมชน โดยได้รับผลตอบแทนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน  
 

กิจกรรม น ำทำงชีวิตด้วยควำมพอเพียง 
 

 โรงเรียนบ้านร่องน้ า เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพ
เกษตรกรและรับจ้าง นักเรียนบางส่วนจึงขาดเงินในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนตลอดจน
อุปกรณ์การเรียน เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงจัดท ากิจกรรมต่างๆ และขอ
เงินสนับสนุนจากภาคเอกชน เพ่ือน าใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนและ
แนวทางในการประกอบอาชีพของนักเรียนและเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยเน้นการส่งเสริม
คุณลักษณะนิสัยที่ดีในการประหยัดอดออม พึ่งพาตนเองและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 

โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
 

 การออมทรัพย์ของนักเรียนในแต่ละวัน  โดยเงินที่นักเรียนน ามาออมทรัพย์นั้นมีแนวทาง 2 
ประการคือ ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการออม จึงให้นักเรียนน าเงินบางส่วนมาออมทรัพย์ทุกวัน
แล้วแต่ก าลังเพื่อน าเงินจ านวนนี้มาใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาของปีการศึกษาต่อไป และอีกประการหนึ่ง
เป็นเงินจากท่ีนักเรียนได้รับเงินมาโรงเรียนในแต่ละวัน โดยจะน าเอาเงินบางส่วนมาออมทรัพย์เก็บไว้ 
อาจเป็นจ านวนเงินไม่มาก แต่ก็เป็นการฝึกอดออมของนักเรียน 
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การสอนวิชาชีพให้กับนักเรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและหารายได้ระหว่าง
เรียนของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้สอนมาทุกปี ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาคเอกชนในการสอนวิชาชีพ เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกพืชผักกางมุ้งและการ
ปลูกพืชผักอินทรีย์ นักเรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการและฝึกฝนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
มีระเบียบวินัย เพราะทางโรงเรียนได้แบ่งนักเรียนรับผิดชอบในการดูแล นักเรียนจึงมีความรู้ที่คงทน
ถาวรติดตัวนักเรียนจนจบการศึกษา 

 

 

ผลของกำรด ำเนินกิจกรรม 

 
 นักเรียนได้ฝึกฝนการท างานร่วมกัน มีวินัยในตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ที่นักเรียนรับผิดชอบ 
ตรงต่อเวลา อดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ เป็นผลให้นักเรียนได้
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนกับตนเอง 

 มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมออมทรัพย์จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 93.02 นักเรียนจ านวน
นี้รู้จักอดออม พออยู่ พอเพียง เกิดความภูมิใจในตนเองและเป็นการสร้างนิสัยที่ดีต่อไป 
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ทิศที่  1   

ทิศเบ้ืองบน  
กิจกรรม 

สั่งสมคุณธรรม 

ทิศที่  2   

ทิศเบ้ืองขวำ  
กิจกรรม 

น้อมน ำควำมดี 

ทิศที่ 4   

ทิศเบ้ืองซ้ำย  
กิจกรรม 

พ่ึงพำพอเพียง 

ทิศที่  3   

ทิศเบ้ืองล่ำง 
กิจกรรม 

มีจิตอำสำ 
 

  

โรงเรียนบ้ำนห้วยส้ม  
 

 

 

  
 
 ตามหลักธรรมพุทธศาสนา น าทิศท้ังหก มาพัฒนาจิตใจ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โรงเรียนบ้าน
ห้วยส้ม ได้น ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทและการด ารงชีวิตของนักเรียน ประกอบด้วย 4 ทิศดังนี้ 

ทิศที่  1  ทิศเบื้องบน  สั่งสมคุณธรรม  เป็นการสร้างความตระหนัก อบรม ให้ความรู้ ความ 
            เข้าใจแก่นักเรียน 

 ทิศที่  2  ทิศเบื้องขวา น้อมน าความดี  น าความรู้ สู่การปฏิบัติด้านท าความดี 
 ทิศที่  3  ทิศเบื้องล่าง มีจิตอาสา  น าความรู้สู่การปฏิบัติด้านมีจิตอาสา 
 ทิศท่ี  4  ทิศเบื้องซ้าย พ่ึงพาพอเพียง  น าความรู้สู่การปฏิบัติด้านความพอเพียง 
 เมื่อปฏิบัติตามกระบวนการทั้ง 4 ทิศ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิด ศีล สมำธิ ปัญญำ 
 

 

 

 

 

 
วิถีพุทธ 
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ทิศที่  1   ทิศเบื้องบน 

  กิจกรรม สั่งสมคุณธรรม 
 

ควำมส ำคัญ / ควำมเป็นมำ / ปัญหำ 

 โรงเรียนของเราได้ร่วมกันสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติ
ปฏิบัติตนของนักเรียนในชีวิตประจ าวัน พบว่า นักเรียนบางส่วนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทาง
โรงเรียนจึงได้จัดท ากิจกรรมสั่งสมคุณธรรม เพ่ือแก้ปัญหาให้นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย พูดจา
สุภาพ แสดงความเคารพ กราบไหว้ ได้ถูกต้อง ตลอดจนมีสมาธิในการเรียน 
 

วิธีด ำเนินกำร 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ทางโรงเรียนจึงร่วมกันด าเนินการ  ดังนี้ 
1. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันศุกร์สุด

สัปดาห์ เวลา  15.00 น. โดยผู้น านักเรียนจะน าไหว้พระ 
สวดมนต์ท านองสรภัญญะ สวนมนต์แปล ท าสมาธิ แผ่เมตตา  
ครูอบรมให้ความรู้  เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เช่น   
กิ ริ ยามารยาทต่างๆ  การพูด การแสดงความเคารพ          
การกราบ การไหว้ โดยการสาธิตให้นักเรียนดู และให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติ 

2. เข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ซึ่งจัดที่โรงเรียน
บ้านห้วยส้ม โดยนิมนต์พระวิทยากร มาให้ความรู้แก่นักเรียน 
และการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสันกลาง – 
บ้านแม เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  ณ วัดร่ าเปิง ตโปธาราม 

3. เรียนพระพุทธศาสนาวันเสาร์ ณ อุทยานธรรม  
วัดน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกปี
การศึกษา ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 – 6   
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 ผลที่เกิดขึ้น คือ นักเรียนมีกิริยา มารยาทเรียบร้อยขึ้น พูดจาสุภาพ แสดงความเคารพ กราบ  
ไหว้  ได้ถูกต้อง และมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี – ดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 100  และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและเลื่อนชั้น  ร้อยละ  100 

 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ  และให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี  ผู้ปกครอง
เห็นคุณค่า  และให้การสนับสนุน 

 
ทิศที่  2  ทศิเบื้องขวำ 

กิจกรรม น้อมน ำควำมด ี
 

ควำมส ำคัญ/ควำมเป็นมำ/ปัญหำ 

 จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตแบบชนบท ยึดและ
ปฏิบัติตามค าสอนของศาสนา โดยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ นักเรียนจะปฏิบัติตามผู้ปกครอง เช่น 
ท าบุญตักบาตร เวียนเทียน ในวันส าคัญทางศาสนา ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาความดี เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าวัด ปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี 
 

วิธีด ำเนินกำร 

โรงเรียนจึงร่วมกันด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. เข้าวัด ปฏิบัติศาสนกิจเช่น ท าบุญ  ตักบาตร 

ฟังเทศน์ เวียนเทียน ในวันส าคัญทางศาสนา  ร่วมงาน
สรงน้ าพระธาตุ สลากภัต ทอดกฐิน  ทอดผ้าป่า ถวาย
เทียนจ าน าพรรษา ปอยหลวง ลอยกระทง (ยี่ เป็ง)  
สงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 
 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๒๗ 
 

2.  บันทึกความดี  โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 บันทึกความดี เมื่อนักเรียนท าความดี 
โดยให้ผู้พบเห็น เพ่ือน ครู หรือผู้ปกครอง รับรองความดีที่ได้กระท าตามค ากล่าว  “วันนี้หนูท าความดี
หรือยัง”  ลงในแบบบันทึกความดีที่โรงเรียนจัดท าและชื่นชมความดีของนักเรียนหน้าเสาธงทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน  
 ผลที่เกิด นักเรียนเข้าวัด ปฏิบัติศาสนกิจ กระท าความดีพร้อมกับบันทึกความดี ส่งผลให้
นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดี – ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

 นักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  มีความสุข  ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุน
และร่วมชื่นชมกิจกรรมน้อมน าความดี 

 

 

 

 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๒๘ 
 

ทิศที่  3  ทศิเบื้องล่ำง 

กิจกรรม มจีิตอำสำ 
 

ควำมส ำคัญ/ควำมเป็นมำ/ปัญหำ 

 ทางโรงเรียน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบปัญหา คือ มีนักเรียนบางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการท างาน ไม่มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน ชอบเล่น หลบงาน ไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
ส่วนรวม  ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมมีจิตอาสา เพ่ือแก้ปัญหา ให้นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในการ
ท างาน   
มีความรับผิดชอบ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
มีน้ าใจ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน มีจิตอาสา           
กล้าแสดงออก ตลอดจน  สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ในท้องถิ่น 
 

วิธีด ำเนินกำร  

 1. ท าความสะอาดโรงเรียน โดยแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มในแต่ละกลุ่มประกอบด้วย นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 มีจ านวนสมาชิกประมาณ
กลุ่มละ 24 คน ร่วมกันรับผิดชอบท าความสะอาด
ในบริเวณโรงเรียนดังนี้ 

 -  เขตถนนทางเข้า 

 -  เขตโรงอาหาร  อาคารเรียน  ป.5-ป.6 

 -  เขตหลังอาคารเรียน  ห้องน้ า 

 -  เขตหน้าอาคารเรียน สนามฟุตบอล 

 -  เขตถนนทางออกและอนุบาล 

ประเมินผลการท าความสะอาดในแต่ละวัน  
โดยหัวหน้าเขต และรองหัวหน้าเขต  หัวหน้าเขต
บันทึกในแบบบันทึกการปฏิบัติงาน และส่งตัวแทน
รายงานผลการปฏิบัติงาน หน้าเสาธงทุกวัน 

2.  บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ท าความ
สะอาดวัด รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ถนนในหมู่บ้าน
เดือนละ 1 ครั้ง ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ปลูกต้นไม้  
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 

 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๒๙ 
 

3.   น าการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ
นักเรียน เช่น ดนตรี พ้ืนเมือง กลองสะบัดชัย        

ฟ้อนเล็บ ดุริยางค์ เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น 
น าดุริยางค์ร่วมขบวนแห่น้ าขมิ้นส้มป่อย ในงานสรง
น้ าพระธาตุวัดน้ าบ่อหลวง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 
2561 
 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ผลที่เกิด คือ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานมีความรับผิดชอบ  ยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีจิต
อาสา  กล้าแสดงออก สืบสานศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและส่งผลให้นักเรียน เล่นดนตรีพ้ืนเมือง 
ดุริยางค์ กลองสะบัดชัย ฟ้อนเล็บ เป็นที่ยอมรับแกชุ่มชน   

 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

ผู้ปกครอง ชุมชน มีความคิดเห็นคือ ชื่นชมพึงพอใจ ภูมิใจในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสา 
เพราะทางโรงเรียนน าการแสดงเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของท้องถิ่น ชุมชนให้การสนับสนุนด้าน
อุปกรณ์ งบประมาณบางส่วน 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๓๐ 
 

 

ทิศที่  4  ทศิเบื้องซ้ำย 

กิจกรรม พึ่งพำพอเพียง 
 

ควำมส ำคัญ/ควำมเป็นมำ/ปัญหำ 

 การด ารงชีวิตประจ าวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ส่วนใหญ่ผู้ปกครอง มีอาชีพรับจ้าง  
เกษตรกรรม และมีรายได้น้อย จึงต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด เนื่องด้วยค่าครองชีพที่สูง   รายได้ไม่พอ        
กับรายจ่าย สภาพที่อยู่อาศัย มีพ้ืนที่ว่าง ส าหรับเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อน ามาบริโภค ทางโรงเรียน
จงึได้ด าเนินกิจกรรมพ่ึงพาพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนผู้ปกครอง ปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ และ
ส่งเสริมให้มีนิสัย ประหยัด  อดออม 
 

วิธีด ำเนินกำร 

 โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 
 1. แบ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ออกเป็น 5 กลุ่ม ปลูก พืชผักสวนครัว และพืชผัก        

ในท้องถิ่น เช่น พริก ตะไคร้ โหระพา สะระแหน่ มะเขือ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ชะอม คะน้า บวบ น้ าเต้า 
ฯลฯ  และดูแล รดน้ า พรวนดิน ก าจัดวัชพืช เมื่อพบปัญหา น าเสนอคุณครูและเพ่ือนๆ เพ่ือร่วมกัน
แก้ปัญหา    น าผลผลิต มาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 

 

 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๓๑ 
 

 

2.  ออมทรัพย์ นักเรียนทุกคนออมทรัพย์  โดย
ออมจากค่าขนมที่ผู้ปกครองให้ในแต่ละวัน ทุกชั้น
เรียนจะมีเจ้าหน้าที่เก็บเงินออมทรัพย์ มีบัญชีออม
ทรัพย์ประจ าชั้นเรียน  นักเรียนที่มีหลักฐานทาง
ราชการ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เปิด
บัญชีกับธนาคารออมสินและน าเงินไปฝากทุกสิ้น
เดือน ส่วนนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางราชการ จะ
เก็บสะสมไว้เมื่อจบ ป.6 หรือย้ายโรงเรียน ครู
ประจ าชั้นจะส่งเงินคืน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน  
 ผลที่เกิดนักเรียนร้อยละ 80 ดูแลผักสวนครัวที่โรงเรียน
และน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในครอบครัว ชุมชน  

นักเรียนร้อยละ 100 เก็บออมเงิน ส่งผลให้นักเรียนได้รับประทานอาหารพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ ลด
ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และฝึกนิสัย ขยัน ประหยัด อดออม 
 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นเอ้ือต่อการเรียนรู้ นักเรียนด ารงชีวิตอย่างประหยัด
และพอเพียง ผู้ปกครองพึงพอใจที่นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม 

โรงเรียนบ้านห้วยส้มน า 4 ทิศ สร้างคุณธรรม 4 กิจกรรมน าสู่วิถีพุทธ มาพัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ชุมชนร้อยละ 90มีความพึงพอใจให้การสนับสนุน 
ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ มีผลงานที่ภาคภูมิใจ ดังนี้ 
 1.  ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจ าต าบลที่ยั่งยืน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้งาน
ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศ 

 2.  ผ่านเกณฑ์การด ารงคุณภาพความยั่งยืนโรงเรียนดีประจ าต าบล ปีงบประมาณ 2560 
ระดับเขตพ้ืนที ่และมีผลการทดสอบระดับชาติ NT , O-NET สูงกว่าเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 

   



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๓๒ 
 

 

 

 

 

 

อ ำเภอหำงดง 

 

 

 

 

 
 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๓๓ 
 

โรงเรียนวัดพระเจ้ำเหลื้อม 

กิจกรรม “ อำสำ ตำวิเศษ ” 
ควำมส ำคัญ/ควำมเป็นมำ 

วัดพระเจ้าเหลื้อม  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ต าบลหนองตอง  อ าเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่  เป็นวัด
เก่าแก่และติดกับโรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม  มีพระภิกษุสงฆ์ เพียง ๒ รูปเท่านั้น บริเวณวัดกว้าง มีต้น
โพธิ์ต้นใหญ่ซึ่งเป็นที่อาศัยของนกหลายชนิด  ดังนั้นตามบริเวณวิหาร บริเวณวัด ศาลาไม้สักทอง  จะมี
ใบไม้ร่วงเกลื่อนกลาด ตามพ้ืนศาลาจะเต็มไปด้วยขี้นก ฝุ่นละออง ชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมไม่
สามารถนั่งได้  ก่อนจะมีงานวันส าคัญทางศาสนา ชาวบ้านจะต้องมาท าความสะอาดล่วงหน้า ซึ่ง
ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจ้างจะหยุดงานเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น ดังนั้นผู้ที่จะมาท าความ
สะอาดจะมีแต่ผู้สูงวัย จากการไปร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา   ได้พบเห็นปัญหาจึงได้จัดตั้งกลุ่ม
อาสาตาวิเศษของโรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม  จ านวน  ๑๕ คน เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอาสาตาวิเศษ  ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เสริมสร้างความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม 

วิธีด ำเนินงำน 
๑. อาสาปัดกวาด เช็ด ถู เมื่อถึงคาบเวลากจิกรรมพัฒนาผู้เรียนในวันศุกร์ กลุ่มนักเรียนอาสา

ตาวิเศษซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม  จะไปปัดกวาด เช็ด  ถู  ในบริเวณวัด   
เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยประมาณ  นักเรียนที่ไปช่วยปฏิบัติงานจะผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไป นักเรียนอาสาที่ไปท างานกลับมาก็ต้องติดตามการปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ประจ า
สัปดาห์   ช่วงที่ตนเองออกไปท ากิจกรรมโดยมีครูและเพ่ือนๆคอยแนะน าและช่วยเหลือ 

 
 

   

 

  

๒. อาสาดูแลห้องน้ า ห้องน้ าเป็นอีกห้องหนึ่งที่ส าคัญในโรงเรียน บางครั้งทางวัดพระเจ้าเห
ลื้อม ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียน จะมาขอใช้ห้องน้ าเมื่อมีงานส าคัญทางศาสนาเพราะห้องน้ าในวัดมีจ านวน
ไม่เพียงพอ  อีกทั้งในโรงเรียนมีเด็กพิเศษเรียนรวม บางครั้งใช้ห้องน้ าแล้วไม่ท าความสะอาด ท าให้
ห้องน้ ามีคราบสกปรก มีกลิ่น กลุ่มอาสาตาวิเศษจึงมาช่วยดูแลความสะอาดของห้องน้ า อี กครั้ง
หลังจากท่ีเวรหมู่สีที่ท าความสะอาดประจ า โดยผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล ท าให้ห้องน้ าสะอาด น่าใช้  ดัง
ชื่อ “ห้องน้ าสุขสันต์” 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๓๔ 
 

 
 

 

 

 

 

  

๓. อาสาก าจัดขยะ  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม  ได้รับการอนุเคราะห์การก าจัดขยะทั่วไปโดย
ไม่คิดค่าบริการจากเทศบาลต าบลหนองตองพัฒนา   เป็นประจ าทุกวันอังคารทางเทศบาลต าบลหนอง
ตองพัฒนา จะมีรถขยะมารับขยะที่หน้าโรงเรียน แต่โรงเรียนต้องจัดเก็บขยะใส่ภาชนะให้เรียบร้อย  
กลุ่มอาสาตาวิเศษของโรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม  ก็จะช่วยดูแลการจัดการขยะในแต่ละห้องเรียน 
บริเวณในโรงเรียนและบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นสนามกีฬาของหมู่บ้าน ซึ่งในตอนเย็นจะมีเยาวชน
มาเล่นกีฬาท าให้บริเวณหน้าโรงเรียนมีขยะแทบทุกวัน นอกจากนี้แล้วกลุ่มอาสา ตาวิเศษ ได้
ประชาสัมพันธ์น้องๆในการดูแลขยะและก าจัดขยะให้ถูกวิธีเพ่ือให้โรงเรียนและบริเวณหน้าโรงเรียน
สะอาดปราศจากขยะ 
 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
๑. นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นทีม    
๒. นักเรียนมีวินัยในตนเอง  รู้จักบทบาทหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  อดทนต่อ

ปัญหาที่เกิดข้ึน 
๓. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะเป็นผลให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมให้เกิด

ขึ้นกับตนเอง 
๔. นักเรียนได้รับค าชมเชยจากหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น ชุมชน   ผู้ปกครอง                             

มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
 
 
 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๓๕ 
 

                 กิจกรรม “พ.จ.ล.วัยใส   ใกล้ชิดศำสนำ” 
 

ควำมส ำคัญ/ควำมเป็นมำ 
           เนื่องด้วยสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนา
ด้วยเทคโนโลยี  ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน  ในขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีขึ้น
เป็นที่น่าวิตก  ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างสลับซับซ้อน    สภาพสังคมทั่วไปจึงอยู่ใน
ขั้นวิกฤต  ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม จึงได้จัดกิจกรรม“พ.จ.ล.วัยใส  ใกล้ชิดศาสนา”  
แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   เพ่ือพัฒนาศีล  สมาธิ ปัญญา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้อื่น และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

วิธีด ำเนินงำน 
         ทุกวันศุกร์ในช่วงเวลาประมาณ ๑๔.๔๕ น. ถึง เวลา  ๑๕.๓๐ น. นักเรียนทุกชั้นเรียน จะมา
รวมกันในห้องประชุม  เพื่อสวดมนต์  ฟังธรรมะประจ าสัปดาห์  นักเรียนได้ปฏิบัติกรรมสวดมนต์แปล 
สวดมนต์ท านองสรภัญญะ  แผ่เมตตาแบบล้านนา  การนั่งสมาธิ  การกราบ  ฟังและดูนิทานธรรมะ   
 

  

 

 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. จากการที่นักเรียนได้ปฏิบัติการนั่งสมาธิ ท าให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  
๒. นักเรียนมีกริยามารยาท อ่อนน้อมถ่อมตน  พูดจาไพเราะ  ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  

คือ ยิ้มรับ ทักไหว้    
๓. ผู้ปกครองชื่นชมนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้น 
๔. โรงเรียนได้รับป้ายประกาศ เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติดทุกชนิด  โดย                                               

     เทศบาลต าบลหนองตองพัฒนา 
  

   

 

  



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๓๖ 
 

กิจกรรม“สืบสำนวัฒนธรรม น ำควำมดี ศรี พ.จ.ล.” 
 

 

 

 

ควำมส ำคัญ/ควำมเป็นมำ 
วันส าคัญทางพุทธศาสนา  เป็นกิจกรรมเพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึง

หลักธรรมค าสั่งสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  ได้ร่วมกันปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและ
รู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและประสานความสัมพันธ์ที่ดีและมีจิตอาสาต่อ
สังคม ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบันและ
เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ  อีกทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม  โรงเรียนจึงได้จัดท ากิจกรรม  “สืบสำนวัฒนธรรม น ำควำมดี ศร ีพ.จ.ล.” ขึ้น 

วิธีด ำเนินงำน 
วันส าคัญทางพุทธศาสนา   เช่น  วันพระ วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วัน

เข้าพรรษาโรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อมจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ณ ลานธรรมของโรงเรียน  โดยทาง
โรงเรียนจะนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระเจ้าเหลื้อมประมาณ ๒ รูปมาประกอบพิธีทางศาสนา เวลา
ประมาณ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.การจัดสถานที่ทั้งหมดจะมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เป็น
ผู้ดูแลและคอยช่วยเหลือน้องๆในการประกอบพิธีท าให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ได้ฝึกปฏิบัติตนในศาสนาพิธี  นักเรียนจะเป็นผู้สมาทานศีลเอง  ซึ่งมีครูพระ
เป็นผู้แนะน า  เมื่อเสร็จพิธี  ของที่น ามาถวายพระ  พระอนุเคราะห์ยกให้นักเรียนซึ่งกรรมการนักเรียน 
ได้แบ่งสิ่งของออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนเป็นอาหารว่างส าหรับนักเรียนและอีกส่วนหนึ่งน าไปเยี่ยม
ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแลในชุมชน 
 

 

 

 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๑. นักเรียนปฏิบัติตนตามศาสนพิธีได้อย่างถูกวิธี 

           ๒. นักเรียนเป็นผู้ที่รู้จักการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และการแบ่งปัน 

  ๓. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 

 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๓๗ 
 

กิจกรรม“พัฒนำจิต เจรญิปัญญำ น ำพำควำมสุข” 

  

 

 
ควำมส ำคัญ/ควำมเป็นมำ 
 การมีสมาธิคือการมีจิตใจจดจ่อในสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ การมีสมาธิจะช่วยให้เราท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การสร้างสมาธิให้มีจิตใจจดจ่อในงานที่ท าเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกคน โดยเฉพาะกับเด็กในวัยเรียนโรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม ได้เข้า
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธตั้งแต่ปี 25๔๕  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิต่อการเรียนรู้  จึงได้
จัดกิจกรรม  “พัฒนาจิต เจริญปัญญา น าพาความสุข” ขึ้น 
 
 

 

 

 

   

วิธีด ำเนินงำน 
ในตอนเช้าหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ  นักเรียนโรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม  จะเจริญ

ภาวนานั่งสมาธิ  เพื่อพัฒนาสมาธิ ซึ่งผู้น ากิจกรรมคือคณะกรรมการนักเรียนโดยเริ่มปฏิบัติทุกเช้าก่อน
เข้าเรียน  ณ  ลานธรรมของโรงเรียน  หากฝนตกก็จะใช้ห้องประชุม  หน้าห้องเรียน  หรือใน
ห้องเรียน โดยใช้เพลงดังดอกไม้บาน นักเรียนทุกคนปฏิบัติ นั่งขัดสมาธิ มือขวาทับมือซ้ายหลังตรง  
ปิดเปลือกตาเบาๆไม่กดเปลือกตา ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วน ให้อยู่ในอารมณ์สบายๆ ระลึกถึงคุณ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ ระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมา แล้วแผ่เมตตาให้กับ
สรรพสัตว์ทั้งหลายท าเช่นนี้เป็นประจ าทุกวันโดยนักเรียนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ  10  นาที  แล้ว
แยกย้ายกันเข้าห้องเรียนตามปกติ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. จากการที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ท าให้นักเรียนมีสติ สมาธิ มีนิสัยรักการท างาน  
มีความสามัคคี  มีวินัยในตนเอง  ใฝ่เรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรมที่งดงาม 

๒. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ  เช่น ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
การวิ่งแข่ง 3๑ ขา ของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔  ไปแข่งขัน ณ จังหวัดสุโขทัย โดยการ
สนับจากบริษัท เอ.พี ฮอนด้า  จ ากัด 
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ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีนิสัยรักการท างาน   มีความสามัคคี  มีวินัยใน
ตนเอง  ใฝ่เรียนรู้  มีจิตสาธารณธะ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีกริยามารยาทที่งดงาม
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ”ยิ้มรับ ทักไหว้” 

๒. ผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ คณะครูและนักเรียน ยึด
หลักในการ  บริหารงานโดยใช้หลักธรรมพรหมวิหาร  4  และสังคหวัตถุ  4  และเป็นผู้
ประพฤติตนในศีล  5  เป็นที่ยอมรับทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 

๓. ครูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  เช่น   การปฺฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีท าบุญตัก
บาตร และเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆสม่ าเสมอ  ทั้งในกิจกรรมของโรงเรียนและ
ชุมชนเป็นที่ประจักษ์   

๔. โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อมได้รับรางวัล   วิธีปฏิบัติที่ดี  ( Best Practice )  การส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  ตามอัตลักษณ์  ๒๙  ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ ศรัทธาของชุมชน หน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆเช่น  เทศบาลต าบล
หนองตองได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ   

๖. โรงเรียนได้รับเกียรติจากสภาวัฒนธรรมอ าเภอหางดงให้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ
ทุกปี  เช่น การแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ   
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๗. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพอ าเภอหางดง จากปฏิบัติไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน 

๘. ผู้ปกครอง และชุมชน มีความชื่นชมพึงพอใจ ภูมิใจในการด าเนินกิจกรรมตามแนววิถี
พุทธของโรงเรียน จะเห็นได้จากการน าการแสดงของนักเรียน เช่น กลองสะบัดชัย  การ
ร าขันดอก ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน และหน่วยงานอื่น 

  
 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภำพแห่งควำมภำคภูมใิจ 
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                        โรงเรยีนบ้ำนป่ำตำล 

ไตรวถิี  สร้างคนดี  ศรีป่าตาล 

ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมจนกลายเป็นปัญหา
ของชาติบ้านเมือง  นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัญหาทางด้านสังคมดังกล่าว ส่วนหนึ่งที่ถูก
มองว่า เกิดความล้มเหลวด้านการจัดการศึกษา  เสียงสะท้อนจากองค์กรต่าง ๆ ที่มีต่อการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น  ในสังคมไทย อันเนื่องมาจากบุคคลขาดคุณธรรม จริยธรรม  ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
ภาระหน้าที่  ในการสร้างสมดุลทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคคลและสังคม กระท าได้โดย
กระบวนการ  ทางการศึกษา  โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมุ่งพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  มีปัญญา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน จึง
ได้จัดกิจกรรม  “ไตรวิถี  สร้างคนดี  ศรีป่าตาล”  ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
สภาพปัญหาในสังคมปัจจุบันได้ให้ความส าคัญทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจส่งผลให้บุคคลใน

สังคมเกิดความโลภ โกรธ หลงตามกระแสและค่านิยมที่ผิดๆ ปราศจากความยั้งคิดและการพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ขาดภูมิคุ้มกันในด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่
อ่อนไหว ซึ่งอาจถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีได้โดยง่าย จึงนับเป็นปัญหาสังคมที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน
ป้องกันและแก้ไข  โรงเรียนบ้านป่าตาลจึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนอย่าง
หลากหลาย เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนถือเป็นวิถีชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตาล 
 

๑.๑ ตักบำตร สร้ำงสุข 
วิธีด ำเนินงำน นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา                  

ในการท าบุญตักบาตรตั้งแต่การวางแผน การท างาน การจัดเตรียมสถานที่ และการปฏิบัติ รวมถึงการ
ท าหน้าที่เป็นมัคนายกได้อย่างถูกต้องตามล าดับขั้นตอน ของรูปแบบพ้ืนเมืองล้านนา โดยอาราธนา
นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดลัฎฐิวนาราม(ป่าตาล) มารับบิณฑบาต จัดกิจกรรมในวันศุกร์สัปดาห์ที่  ๒ 
และ ๔ ของเดือน เวลา ๐๘.๐๐  น. ถึง ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์                                                                          

๑. วถิีชีวติ  วถิีคุณธรรม 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 นักเรียนได้เรียนรู้ สามารถร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรได้อย่างถูกต้องตามล าดับขั้นตอน ลด
ความตระหนี่  ลดความเห็นแก่ตัว รู้จักการให้ สร้างใจให้เป็นสุข มุ่งสู่ความดีและความเสียสละ และยัง
เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธอีกด้วย 
 

๑.๒ จิตอำสำ พำท ำดี 
วิธีด ำเนินงำน 
๑) นักเรียนท าความความสะอาดและดูแลรับผิดชอบบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนทุกวัน           
๒) จัดกิจกรรมจิตอาสาทุกสัปดาห์ที่  ๔  ของเดือน            

โดยท าความสะอาดวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  โรงเรียน ถนนในหมู่บ้าน ก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย รณรงค์ป้องกันยาเสพติดและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม  เพื่อความสะอาด ร่มรื่น และสวยงาม   

๓) ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ไปช่วยท าความสะอาด เก็บขยะ บริเวณวัดพระ
ธาตุดอยค า หลังจากท่ีทางวัดจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น สรงน้ าพระธาตุ ทอดผ้าป่า  

ผลกำรด ำเนินงำน 
นักเรียนได้ท าประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่านึกถึงประโยชน์ส่วนตน อดทน และเสียสละได้รับ

การพัฒนาภาวะผู้น าผู้ตามที่ดี  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ครูกับนัก เรียน 
นักเรียนกับนักเรียน และครูกับผู้ปกครอง 

๑.๓ ค่ำยคุณธรรม น ำสุขสงบ 
วิธีด ำเนินงำน 

น านักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ไปเข้าค่าย
คุณธรรม ที่วัดอุโมงค์ ในภาคเรียนที่ ๑  

ผลกำรด ำเนินงำน 
นักเรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมขั้นพ้ืนฐาน  
ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปแก้ไขปัญหาใน  
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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๑.๔  สวดสรภัญญะ สู่ กำรบริหำรจิต เจริญปัญญำ 
วิธีด ำเนินงำน 

นักเรียนตัวแทนน านักเรียนทุกคนสวดมนต์ท านองสรภัญญะพร้อมกันทุกวันศุกร์ ภาคบ่าย สัปดาห์ที่ 
3 ของเดือน  

 
 
 
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

นักเรียนได้ฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญา ระลึกถึงคุณความดีของพระรัตนตรัย ให้มีความรู้สึกละอาย
แก่ใจและเกรงกลัวต่อการท าชั่ว ได้ฝึกสมาธิมีความสงบตั้งมั่นอยู่กับค าสวดมนต์ อีกทั้งส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ท าให้ได้รับรางวัลและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 

 

 

การให้นักเรียนมีทักษะการประกอบอาชีพหารายได้เสริมระหว่างเรียนและมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพสุจริต จากการท ากิจกรรมยุว เกษตรกรเชิงคุณธรรม  เกิดจากความ
ต้องการที่จะน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะ
กระบวนการท างาน  ความประหยัดและอดออม  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขาดจิตส านึกและ
คุณธรรม โรงเรียนจึงได้ให้นักเรียนร่วมในการคิดวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกพืช โดย
มีความคาดหวังว่าหากกิจกรรมนี้ด าเนินการไปแล้ว จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักการ
ท างาน มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง 

วิธีด ำเนินงำน 
๑. ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
๒. ติดต่อประสานงานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ เทศบาลต าบลสันผักหวาน          

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์อ าเภอหางดง ส านักงานเกษตรอ าเภอหางดง 
๓. ประชุมยุวเกษตรกร ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทุกวันพุธเวลา ๑๔.๐๐ น.  

 ๔. กิจกรรมยุวเกษตรกรเชิงคุณธรรม  
๔.๑ นักเรียนแต่ละชั้นปลูกแลบ ารุง 

๒. วิถียุวเกษตรกรเชิงคณุธรรม
คุณธรรม 
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ดูแลพืชผักผลไม้  เพ่ือเป็นอาหารและจ าหน่ายที่ร้านค้าบริเวณด้านหน้าโรงเรียน  และเพ่ือการเรียนรู้ 
ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง และน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  เพาะถั่วงอก        

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ ปลูกพืชผักสมุนไพร  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ปลูกผักปลอดสารพิษ          
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ การเพาะเห็ดนางฟ้า 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ ปลูกผักสวนครัว  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ปลูกไม้ผล เช่น กล้วย มะนาว  มะละกอ  แก้วมังกร                

 ๔.๒ นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน  ๘ ประการ  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 ๑) ขยัน คือ ความตั้งใจ ท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง อดทน ความขยัน ต้องปฏิบัติควบคู่
กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดความส าเร็จ โดยจะเห็นได้จากการท างานของนักเรียนที่ตั้งใจท า
อย่างจริงจัง มีความพยาม กล้าที่จะเผชิญปัญหา อุปสรรค  
          ๒) ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ใช้สิ่งของแต่พอควรพอประมาณ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เน้นให้นักเรียนรู้จักการออม ผลที่ได้นักเรียนมียอดการออมเพ่ิมข้ึน 

๓) ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียง  มีความจริงใจ เห็นได้จาก  นักเรียนได้ใช้วัตถุดิบ             
และกระบวนการในการผลิตถูกต้องตามข้ันตอนที่ได้ศึกษาเรียนรู้  โดยค านึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก  

๔) มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ นักเรียนมีวินัยในการ
ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเห็นได้จากการที่ก าหนดระยะเวลาการท างาน นักเรียน
สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ได้ 

๕) สุภำพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน มีกิริยามารยาทที่ดีงาม  มีสัมมาคารวะ โดยเห็นได้จากการ
ท างานรว่มกัน นักเรียนได้แบ่งงานกันเป็นกลุ่ม มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน  

๖) สะอำด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม เป็นที่เจริญตาแก่ผู้
พบเห็น ซึ่งพบว่า นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อัตราการป่วยลดน้อยลง  

๗) สำมัคคี คือ ความปรองดองกัน นักเรียนร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ                   
ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ยอมรับในความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับตนเองได้อย่างมีเหตุผล 
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  ๘) มีน้ ำใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่ตัวเอง มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ พร้อมที่จะให้                            
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน จากการที่นักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรเชิงคุณธรรม ได้ไปศึกษาดูงาน 
และน าความรู้ที่ได้รับมาแบ่งปันและช่วยเหลือนักเรียนทุกคนในโรงเรียน  

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๑. คณะกรรมการกลุ่มยุวชนเกษตร ได้ด าเนินการประเมินผลโครงงานในแต่ละกิจกรรทุก ๆ 
สัปดาห์ คือ วันพุธ  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยได้ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม  เพ่ือ
รายงานผลการท ากิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ และสรุปยอดการจ าหน่ายสินค้าของแต่ละชั้นที่รับผิดชอบ
ให้สมาชิกทุกคนทราบ 

๒. การสร้างเสริมจิตส านึกที่ดีงามในการประกอบอาชีพระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียน -                
บ้านป่าตาล  พบว่า นักเรียนมีจิตส านึกในการประกอบอาชีพ  และมีวินัยในการใช้เงินจากการระดม
หุ้นจัดท าและจ าหน่ายพืชผลผลิตทางการเกษตร   

๓. การเสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่                         
มีความซื่อสัตย์  ความจริงใจ  มีความพยายามมากขึ้น มีน้ าใจให้แก่กันและกัน  เกิดความสมัครสมาน
สามัคคี  และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ทั้งในระหว่างการจัดท าและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 

 

 โรงเรียนบ้านป่าตาล  ตั้งอยู่ในชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปั้นตุ๊กตาดินยิ้มและ                  
ท าอิฐมอญ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคน  อีกทั้งโรงเรียนได้มีการก าหนด                 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ช่างปั้นน้อย และเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ สืบสานภูมิปัญญาประติมากรรมดิน
เผา-บ้านป่าตาล  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ “ตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาล”  และร่วมกัน
จัดตั้งกลุ่มอาชีพตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาล  โดยได้เชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้  ฝึกทักษะการ
ปัน้ตุ๊กตาดินยิ้ม การระบายสีตกแต่งตุ๊กตา ให้มีความสวยงาม  ท าให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพ หารายได้ในระหว่าง
เรียนและได้ฝึกคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพควบคู่ไปด้วยกัน  ซึ่งท าให้นักเรียนสามารถที่จะน า
ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ดังนั้น  จึงได้ร่วมกันจัดท าโครงงานอาชีพ เรื่อง 
ตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาล เสริมคุณธรรม สร้างรายได้  สู่อาชีพ ขึ้น 

 

 

 

 

วิธีด ำเนินงำน 
กระบวนการพัฒนา โครงงานอาชีพ เรื่อง ตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาล  เสริมคุณธรรม สรา้งรายได้                

สู่อาชีพ  มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

๓. วถิีตุ๊กตาดินยิม้บ้านป่าตาล สร้างคุณธรรม สู่อาชีพ 
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            ๑. ส ารวจนักเรียนที่มีความสนใจในการปั้นตุ๊กตาดินยิ้ม 
            ๒. เชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่น มาฝึกสอนการปั้นและลงสีตุ๊กตาดินยิ้มจนเกิดความช านาญ 
            ๓. ประสานงานเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มา
ให้ความรู้และฝึกออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น เช่น พวง
กุญแจ  ต่างหู  แหวน กระถางต้นไม้จิ๋ว 
             ๔. ผลิตตุ๊กตาดินเผาบ้านป่าตาลด้วยตนเอง และ รับสินค้าที่ผลิตโดยผู้ปกครองและชุมชน ไป
จ าหน่ายที่ตลาดถนนคนเดินวัวลาย  ตลาดนัดหน้าห้างบิ๊กซี วัดพระธาตุดอยค า  โดยมีการบรรเลงดนตรี
พ้ืนเมืองประกอบการปั้นและการจ าหน่ายสินค้า  

  

 

 

 

 

            ๕. ประชุมปรึกษาหารือ วิเคราะห์รายได้จากการจ าหน่ายและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จนได้
ข้อสรุปว่าจะขายสินค้าที่วัดพระธาตุดอยค า เดือนละสองครั้ง รวมภาคเรียนละ  ๘ ครั้ง 

 ๖. จัดตั้งกลุ่มไลน์และเฟสบุ๊คเพ่ือสร้างตลาดจ าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
๑. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากครูผู้สอน/วิทยากร ที่มีความรู้ ทักษะ 

ความสามารถ         มีประสบการณ์  ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านประติมากรรมดินเผาที่ทรงคุณค่า 
๒. นักเรียนทุกคนมีความสามารถด้านประติมากรรมดินเผา ซึ่งเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ที่ส่งผล

ให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ มีสมาธิในการเรียนรู้  จิตใจอ่อนโยน สุภาพ เรียบร้อย  ด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง            ตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน ได้แก่ ความขยัน  อดทน ความซื่อสัตย์ประหยัดอดออม 
มีความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน และมีวินัยในตนเอง 
             ๓. นักเรียนมีทุนจากการออมทรัพย์ที่มาจากรายได้การจ าหน่ายตุ๊กตาดินยิ้ม และการ
บริหารการเงินของตนเองที่พ่อแม่ ผู้ปกครองให้เงินมาโรงเรียน ฝึกการประหยัดมัธยัสถ์ 
             ๔. ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น เช่น สนับสนุนการปรับแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  อนุเคราะห์แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ผ้าป่าการศึกษา พัฒนาด้านอาคาร-สถานที่  เลี้ยงอาหาร
กลางวัน และบริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษามาโดยตลอด 
             ๕. วัดและชุมชนได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนมาโดยตลอด เช่น  โครงการ            
พุทธศาสนาวันอาทิตย์  โครงการครูพระสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โครงการสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นบ้านป่าตาลและล้านนา 
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         การจัดกิจกรรม “วิถีตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาล สร้างคุณธรรม สู่อาชีพ”  ดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียน
เกิดสมาธิในการปั้น เพ่ือรังสรรค์ผลงานให้มีความสวยงามประณีต นอกจากนี้ยังต้องใช้ความเพียร ความ
อดทนในการผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้น  ต้องมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ  เมื่อใช้อุปกรณ์ต่างๆในการ
ท างานเสร็จแล้ว  ต้องท าความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ต่อครูภูมิปัญญาและวิทยากรที่มาให้ความรู้ประสบการณ์  มีความซื่อสัตย์และมีกิริยามารยาทสุภาพ
เรียบร้อยต่อลูกค้าที่มาชมและซื้อสินค้า  อีกทั้งยอมรับในค าติชมและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ได้อย่างยินดีและ
เต็มใจ 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
             จากการที่โรงเรียนบ้านป่าตาล ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร
ทุกภาคส่วนชุมชนและท้องถิ่น จัดกิจกรรม ไตรวิถี  สร้างคนดี  ศรีป่าตาล  
มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา และเกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นั้น  มีหลากหลายปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จดังกล่าว 
ได้แก ่
 

๑. โรงเรียนบ้านป่าตาลได้น าตุ๊กตาดินยิ้มเข้ามาสู่โรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้สืบสานภูมิปัญญาอัน
เป็นมรดกของชุมชนให้ยั่งยืนและมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้และฝึกทักษะการปั้นดินยิ้มจากครูภูมิปัญญาจนมีความสามารถในการปั้น เพ่ือจ าหน่าย หารายได้
ระหว่างเรียน โดยเน้นให้นักเรียนมีความขยัน อดทน มีสมาธิในการปั้นเพ่ือผลิตชิ้นงานและมีน้ าใจในการ
ถ่ายทอดผลงานให้กับผู้อ่ืนได้ฝึกปฏิบัติ มีความซื่อสัตย์  ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และมีระเบียบวินัย 
สอดคล้องกับคุณธรรมขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืนจนเป็นวิถีชีวิต  

 ๒. การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและมีความหลากหลาย  
ได้แก่ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เทศบาลต าบลสันผักหวาน กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านด้านภูมิปัญญา
ประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรมต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ (ดินยิ้ม
บ้านป่าตาล) ส านักงานพัฒนาการชุมชน   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สาขาอ าเภอหางดง กิจวิจัย
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(OKRD) ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) 
             ๓. การท างานเป็นทีมโดยคณะครูและผู้ร่วมงานทุกคนมีความเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน(Sense  
Of  Belonging) มีความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมมือร่วมใจ มีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
             ๔. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการท างาน มีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จไว้ชัดเจน มีภาวะความ
เป็นผู้น า ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย 
             ๕. ผู้ปกครองนักเรียนมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอด 
              ๖. ชุมชน วัด และท้องถิ่น มีผู้น าที่เข้มแข็ง เสียสละ เห็นความส าคัญของการศึกษาสามารถน า
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรและภาคส่วนอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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             การจัดการเรียนการสอนตามแนว “ไตรวิถี  สร้างคนดี  ศรีป่าตาล”  เป็นนวัตกรรมคุณธรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพเชิงคุณธรรม สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน เป็นการพัฒนาทักษะที่
สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  เป็นการ
เตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาหรือสามารถศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้  และจากการด าเนินงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง บุคลากรในโรงเรียนมีวิธี
ปฏิบัติที่ดีต่อกัน จึงส่งผลให้ได้รับรางวัล/เกียรติบัตร เป็นที่ยอมรับของชุมชน  และหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
             ๑. เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันสวดมนต์ท านองสรภัญญะ ณ  วัดป่าตึง(หลวงปู่
หล้า)  ต าบลออนใต้ อ าเภอสนัก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
             ๒. เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ  ณ  วดัหนองตอง ต าบล
หนองตอง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best  Practice)  โครงการหนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งอาชีพ  หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
   ๔. รางวัลชนะเลิศ การประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
              ๕. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔–๖ ระดับ
เขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
              ๖. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑  โครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔– ๖ 
ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
              ๗. รางวลัเหรยีญทองโครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ระดับประเทศ ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ 
              ๘. เกียรติบัตรโรงเรียนบ้านป่าตาลและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 
๔ มอบแด่วัดพระธาตุดอยค าและพระครูสุนทรเจติยารักษ์   ที่ให้การสนับสนุนเป็นสถานที่ส าหรับจ าหน่าย
สินค้า ตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาล 
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กิจกรรม ชำวพุทธน้อมน ำค ำสอนขององคพ์ระศำสดำ 

โรงเรียนวัดศรีสว่ำง 

 

  
ควำมส ำคัญและปัญหำ 
 ด้วยสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในหลายๆด้าน แต่ในขณะเดียวกันความเสื่อมทางด้านจิตใจก็ทวีขึ้นจนหน้าวิตก ดังจะเห็นได้จาก
ข่าวสารด้านพฤติกรรมของผู้คนที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆในทุกๆวัน สภาพสังคมไทยทั่วไปจึงอยู่ในขั้น
วิกฤต ด้วยเหตุนี้โรงเรียนวัดศรีสว่างจึงได้จัดกิจกรรม “ชำวพุทธน้อมน ำค ำสอนขององค์พระ
ศำสดำ” ขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้น้อมน าเอาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามค าสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนให้เห็นความส าคัญของศาสนาพุทธที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิตของคนไทย และพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมโดยใช้หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ และปัญญา  
ซึ่งจะท าให้ด ารงตนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เกรงกลัวต่อการท าชั่ว  ท าแต่ความดี  และฝึกท าจิตให้ผ่อง
ใสบริสุทธิ์ กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน  ๑๒๐ 
คนโดยจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้เด็กได้ซึมซับและสะสมเข้าสู่จิตใจจนเกิดผลที่ยั่งยืนใน
อนาคตต่อไป 
 
วิธีด ำเนินกำร  
 ๑.พร้อมใจพร้อมกำย   
 นักเรียนฝึกการไหว้บุคคลระดับต่างๆให้ถูกต้องเพ่ือน้อมน าธรรมสวัสดีที่บ้านที่โรงเรียนและ
บุคคลโดยทั่วๆไป   
 ฝึกและปฏิบัติสวดมนต์แปล ท าสมาธิ แผ่เมตตา ก่อนเข้าเรียนภาคเช้า บ่าย และก่อนเลิก
เรียน วันศุกร์ทุกสัปดาห์มีการอบรมจริยธรรมแก่นักเรียนทุกระดับชั้น  ฝึกกราบแบบเบญจางคประ
ดิษฐ์ สวดมนต์บทสรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ แผ่เมตตาโดยพร้อมกันที่ห้องอบรม
จริยธรรม  ฝึกการเดินส ารวมเข้าชั้นเรียนและไปรับประทานอาหารกลางวัน ขอบคุณข้าว อาหาร และ
แม่บ้านที่ประกอบอาหาร ก่อนรับประทานทุกครั้ง  ขอบคุณคุณครูเมื่อเรียนจบทุกชั่วโมงและเมื่อ
สิ้นสุดการอบรม ขอบคุณพ่ี เพ่ือนและน้องที่ให้การช่วยเหลืออยู่เป็นนิจ 
 ๒. เข้ำค่ำยเรียนรู้คณุธรรม จริยธรรม 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๒ วัน ๑ คืน  และเรียนศีลธรรมกับครูพระในวันจันทร์ทุกสัปดาห์ 
          ๓. พร้อมน ำมำปฏิบัติ  
 ครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนสวมเสื้อขาวท าบุญตักบาตรฟังพระเทศน์ทุกวัน
พระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาจ านวน  ๖ วัด มีวัดศรีสว่าง  วัดหาร
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แก้ว  วัดทุ่งอ้อ  วัดอินเทพ  วัดศรีสุพรรณและวัดหนองตอง ครูและนักเรียนร่วมท าบุญตักบาตร ฟัง

พระเทศน์เนื่องในวันส าคัญทางศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา    วันอาสาฬหบูชาที่วัดศรีสว่าง  ต าบลหาร
แก้ว  อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่    
 จัดพิธีวันแม่และปลูกต้นไม้ร่วมกันระหว่างแม่ลูก พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ปกครอง องค์กรใน
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย   
 ร่วมท าบุญกุศลกับชุมชนในโอกาสต่างๆ เพ่ือสร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  บ้าน  วัด และ
ชุมชน โดยเข้าร่วมประเพณีในวันส าคัญของชุมชนเช่นงานสลากภัต งานปอยหลวง งานลอยกระทง 
งานบุญผ้าป่า   และงานบุญทอดกฐิน   
 ส่งเสริมให้นักเรียนและครูสอบธรรมศึกษา โดยในปัจจุบันโรงเรียนมีครูและนักเรียนมีวุฒิทาง
การศึกษาธรรมะ  ดังนี้ ธรรมศึกษาชั้นตรี  ๒๖  คน ธรรมศึกษาชั้นโท  ๑๐ คน ธรรมศึกษาชั้นเอก  
๑๐  คน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 นักเรียนมีสัมมาคารวะ เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน มีสมาธิในการเรียน 
อ่านหนังสืออย่างมีสติ ส านึกในบุญคุณของผู้มีอุปการะแสดงถึงการมีความกตัญญู ได้ความรู้ข้อปฏิบัติ
ต่างๆจากการเรียนธรรมศึกษา และได้สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 ด้ำนนักเรียน นักเรียนชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยได้เป็นตัวแทนของ
อ าเภอเข้าแข่งขันระดับจังหวัด ณ วัดเจ็ดยอด ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  และชนะเลิศการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะเป็นตัวแทนระดับเขตการศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาคได้รับรางวัลเหรียญทอง ในปี
การศึกษา ๒๕๕๙–๒๕๖๐ รางวัลเหรียญเงินการเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้น ป.๒  และมีผลการ
ทดสอบระดับชาติในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสูงขึ้น 
 ด้ำนผู้บริหำร ครู เป็นแบบอย่างท่ีดี จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   บูรณาการพุทธ
ธรรมในกระบวนการเรียนการสอนทุกสาระ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีสื่อ อุปกรณ์ 
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
          ด้ำนโรงเรียน วัด ชุมชน  มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ได้รับการสนับสนุนจากสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน วัด  ชุมชน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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        ๒.กิจกรรมสืบสำนดนตร-ีนำฏศิลป์ล้ำนนำ ภูมิปัญญำด ำรงไว้ 

ควำมส ำคัญและปัญหำ 
             โรงเรียนวัดศรีสว่าง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ มี
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนร่วมอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  จากสภาพปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยมีการสื่อสารที่ไร้
พรมแดน ดนตรีและนาฏศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาเริ่มจะเลือนหายไป ดังนั้นการปลูกฝัง
และสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
ซึ่งเป็นมรดกอันล้ าค่าของชาติไทยจึงเป็นสิ่งที่ดียิ่ง ประกอบกับความต้องการของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้เกิดกิจกรรม “สืบสานดนตรี-นาฏศิลป์ล้านนา 
ภูมิปัญญาด ารงไว้” เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานให้
คงอยู่สืบไป ทั้งนักเรียนยังได้มองเห็นความถนัดและความสามารถของตนเอง มีสุนทรียศาสตร์
ทางด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน กล้าแสดงออกอย่างอิสระในทางที่ถูกต้องอย่างสร้างสรรค์
บนพ้ืนฐานชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดหลักไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา น า
ทางในการเรียนรู้ 

 
 วิธีกำรด ำเนินงำน 

๑. ปลูกฝัง ซึมซับ  สร้างจิตส านึก         
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 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งบริบทของครูและสถานศึกษา พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นพร้อมสอดแทรกความรู้
เรื่อง ดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนาจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้แก่ แหล่งเรียนรู้ที่ไปศึกษาได้แก่ศูนย์การ
เรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัย พ่อครูค า  กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานศึกษาแห่งชาติ เชียงใหม่ 
และนักเรียนค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด  แผ่นวีดีทัศน์  อินเทอร์เน็ต 

๒. ฝึกฝนจนช านาญ 
นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๕๒ คนเรียนรู้และ

ฝึกทักษะการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาอย่างสม่ าเสมอในช่วงเวลา
ลดเวลาเรียนวันอังคาร 
วันพุธและวันศุกร์ จนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน บูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนที่มีงานดนตรีและนาฏศิลป์เกี่ยวข้องตามโอกาสต่างๆหรือกิจกรรมวันส าคัญของโรงเรียน 
วิทยากรภูมิปัญญาได้แก่ 
พ่อครูมนูญ วณีสอน สอนดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ สิบเอกไพรินทร์ กาไวย์ สอนการตีกลองสะบัดชัย  
นางสาวเมธิกา เหล่วะนา และนางสาวไอฮลา สอนการฟ้อนนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา 

๓. ขั้นน าเสนอผลงาน 
นักเรียนแกนน าที่มีความช านาญในการแสดงดนตรีพ้ืนบ้านภาคเหนือและนาฏศิลป์

พ้ืนบ้านจ านวน 52 คน เข้าร่วมแสดงช่วยเหลือกิจกรรมทั้งในชุมชนและนอกชุมชน และงานกิจกรรม
ขององค์กรต่างๆในชุมชน เช่นงานปอยหลวง งานประเพณีของวัดต่างๆ งานลอยกระทง มีการแสดง
การตีกลองสะบัดชัย วงสะล้อซอซึง ฟ้อนสาวไหม  ฟ้อนขันดอก ฟ้อนเล็บ ฟ้อนผางปะตีป  ฟ้อนเงี้ยว 
ฟ้อนนกกิงกะหล่า                                                                                          
  
ผลกำรด ำเนินงำน 

 ผลจากการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานดนตรีและนาฏศิลป์ไทยพ้ืนบ้าน
ล้านนาท าให้นักเรียนมีความสามารถในการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เพ่ิมขึ้น มีสมาธิในการแสดงและ
ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะระหว่างการแสดง มีกิริยามารยาทอ่อนน้อม มีความสุขและ
ร่าเริงแจ่มใส   ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากชุมชน บุคคลทั่วไปและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
  
 ด้ำนนักเรียน นักเรียนแกนน าจ านวน ๕๒ คนสามารถแสดงดนตรี นาฏศิลป์ไทยพ้ืนบ้าน
ล้านนา   ในงานวันส าคัญต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาได้ ใช้สติปัญญาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าบนเวทีการแสดง    มีสมาธิและแสดงอย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
มีความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง เล็งเห็นและตระหนักในคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่ งเป็น
วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยร่วมกันอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและวัฒนธรรมของ
ชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน  เช่น งาน
ปอยหลวงวัดศรีสว่าง  วัดในเขตอ าเภอหางดง งานฉลองสมณศักดิ์ท่านเจ้าอาวาส  งานวันเด็ก  งาน
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วันลอยกระทง  วันวิสาขบูชา   และการแข่งขันการตีกลองสะบัดชัยเพ่ืออนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้านล้านนา 
ณ วัดหนองตอง อ าเภอหางดง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
 ด้ำนผู้บริหำร ครู  ปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์สืบสานดนตรี นาฏศิลป์พ้ืนบ้านล้านนา 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดผลกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจนท าให้โรงเรียนเป็นที่
ยอมรับจากชุมชนและองค์กรในชุมชน 

ด้ำนโรงเรียน วัด ชุมชน ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้การสนับสนุนการแสดงของนักเรียน
และมีความภาคภูมิใจในตัวบุตรหลานของตน จากผลส าเร็จด้านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
ล้านนาในโอกาสต่างๆของชุมชน วัดและองค์กร เป็นการเอ้ือซึ่งกันและกัน และน าชื่อเสียงมาสู่ชุมชน

และสถานศึกษา 

 

 

   

 

  

 

   

 

 

  ๓. กิจกรรม บูรณำกำรทักษะชีวิต  ตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ควำมส ำคัญและปัญหำ 
  โรงเรียนวัดศรีสว่างตั้งอยู่ในชุมชนชานเมือง อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกร  นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง    ดังนั้นกิจกรรม “บูรณา
การทักษะชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต
ให้กับนักเรียน รวมถึงครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง  ให้รู้จักการด ารงชีวิตบนวิถีที่ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่น โดยมีการพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา  
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วิธีด ำเนินกำร  
  ๑.นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการด ารงชีพบนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเอง การใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

  -การปลูกแก้วมังกร  ผู้รับผิดชอบคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖  
  -การปลูกผักกางมุ้ง  ผู้รับผิดชอบคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  -การเพาะเห็ดนางฟ้า ผู้รับผิดชอบคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  -การเลี้ยงปลา ผู้รับผิดชอบคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  -การท าปุ๋ยหมัก ผู้รับผิดชอบคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
          นักเรียนที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมจะมีการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอนและมีการ
จัดท าบัญชีรายรับ-จ่าย  ครูพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง คือโรงเพาะเห็ดลุงจ่า เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้ และใช้โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

    2.กิจกรรมออมทรัพย์ นักเรียนมีการออมทรัพย์ทุกวัน  ส่วนครูออมทรัพย์เป็นรายเดือน 

 ผลกำรด ำเนินงำน 
 นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง สามารถ
ค้นคว้าและเลือกวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้    มีความขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบ
งานของตนเองและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข รู้จักความพอดีและประหยัดอดออม ตระหนักและมี
จิตส านึกในการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 ด้ำนนักเรียน นักเรียนจ านวน ๗๐ คนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะในกระบวนการสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่นการแก้ไขปัญหา การจ าหน่าย การจัดท าบัญชี  การน าไปประกอบ
อาหาร  และการแบ่งปัน 
 ด้ำนผู้บริหำรและครู เป็นแบบอย่างท่ีดีในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณา
การและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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   ๔. กิจกรรมงำมน  ำจิต ผู้รับประทับใจ 

 

 ด้ำนโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชน 
          ด้ำนผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นความส าคัญในการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

   

 

ควำมส ำคัญและปัญหำ  

โรงเรียนวัดศรีสว่าง มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา เพ่ือยกระดับจิตใจให้นักเรียนมีความ

เอ้ือเฟ้ือ หันมาท ากิจกรรมเพ่ือสังคม   การปลูกฝังการสร้างจิตสาธารณะให้เกิดข้ึนได้มากเท่าไร  สังคม

แห่งการแบ่งปันเอื้ออาทรก็ยิ่งมีมากข้ึนเท่านั้น  นอกจากจะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้ปลดปล่อยพลังที่มี

ในตนเองแล้ว  ยังเป็นการสร้างคุณลักษณะให้มีผลดีต่อสังคมอีกด้วย และในปัจจุบันถนนที่ใช้สัญจรใน

ชุมชนโรงเรียนวัดศรีสว่างมักจะมีผู้ใช้เส้นทางน าขยะมาทิ้งเรี่ยราดอยู่บ่อยๆท าให้เกิดความสกปรกเป็น

ภาพที่ไม่น่ามอง และวัดศรีสว่างซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนเป็นสถานที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้

สะอาดอยู่เสมอ ดังนั้นจึงได้เกิดกิจกรรมจิตอาสาชื่อ กิจกรรม “งามน้ าจิต ผู้รับประทับใจ”ขึ้นมา 

 

วิธีด ำเนินกำร 

 แบ่งกลุ่มนักเรียนจิตอาสาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน ๕๙ 

คน ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือกลุ่มสีน้ าเงิน สีเขียว และสีเหลือง สีละ ๑๙-๒๐  คน มีครูที่ปรึกษาสีละ ๔  

คน นักเรียนกลุ่มจิตอาสาทั้งสามกลุ่มจะหมุนเวียนกันออกไปเก็บขยะในชุมชนและถนนของหมู่บ้าน

รอบๆโรงเรียน คือหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ โดยก าหนดการปฏิบัติกิจกรรมในวันพฤหัสบดี 

สัปดาห์ที่ ๑ และสัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน และร่วมกับองค์กรในชุมชนเมื่อมีการขอความร่วมมือ 

 กลุ่มจิตอาสาตามกลุ่มสีทั้งสามกลุ่มจะวางแผนช่วยกันท าความสะอาดบริเวณวัด ก่อนและ

หลังวันพระและวันส าคัญทางศาสนา    เพ่ือให้วัดสะอาดร่มรื่นอยู่เสมอและเพ่ือศาสนิกชนที่มาปฏิบัติ

ธรรมจะได้มีความสุขในการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง   

  

ผลกำรด ำเนินงำน 
  นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสร้างกิจกรรมที่เป็นจิต
อาสาเพ่ือพัฒนาสังคม มีความสามารถคิดวางแผน ที่จะสร้างคุณค่าให้กับชุมชน โดยที่ไม่คิดหวังสิ่งใด
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เป็นสิ่งตอบแทน มุ่งหวังที่จะพัฒนาตนเองเป็นจิตอาสา ที่มีความเอ้ือเฟ้ือต่อคนในชุมชน เกิ ดการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นได้จากการลงมือปฏิบัติจริง และมีการวางแผนในการจัดเก็บขยะทุกครั้ง  
 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ   
 ด้ำนนักเรียน นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน ๕๙ คนมีคุณลักษณะเป็นผู้น าและมีพฤติกรรม
ด้านจิตอาสา มีความสามัคคีในหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
 ด้ำนผู้บริหำรและครู เป็นตัวอย่างที่ดีได้รับการยอมรับจากชุมชน  
 ด้ำนโรงเรียน วัดและชุมชน  มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดน่าอยู่ 
 ด้ำนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและให้การสนับสนุน เช่นรับซื้อขยะที่สามารถน าไป
รีไซเคิลได้ เช่นขวดน้ าพลาสติก  กระป๋องกาแฟ  กระป๋องเบียร์ กระดาษ 

  

  

   

  

๕. กิจกรรม ทรงค่ำไว้ ๑ ควำมดี ๑ วิถีธรรม 

ควำมส ำคัญและปัญหำ  
 สภาพครอบครัวในปัจจุบันบิดามารดามักไม่ค่อยมีเวลาในการอบรมดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน 
ดังนั้นภารกิจที่ส าคัญของโรงเรียนนอกจากการสอนด้านวิชาการแล้ว ก็คือการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  โดยเน้นพฤติกรรม ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  การประหยัดอดออม  การละเว้น
อบายมุข มีกิริยามารยาทดี  มีความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ตามกระบวนการสร้างนิสัย  ซึ่งนักเรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากกิจกรรม ๔ กิจกรรมเบื้องต้น ท าให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการ และ
ทักษะในการด าเนินชีวิต   สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนแล้วจะส่งผลท าให้การจัดการเรียนการ
สอนประสบผลส าเร็จได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นกิจกรรม “ทรงค่าไว้ ๑ ความดี ๑ วิถีธรรม”  
จึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ เป็นผู้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา 
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วิธีกำรด ำเนินงำน 
 
        นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิเคราะห์ความดีในแต่ละ
อาทิตย์ของตนเองที่ได้กระท าและเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องตามหลักจริยธรรม  มีคุณค่าและ
คุณประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ต่อชุมชนและต่อสังคม คัดเลือก ๑ ความดีที่ตนเองภูมิใจที่สุด
บันทึกในสมุดบันทึกความดี โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมินความดีของนักเรียน  ครูประกาศยกย่อง
ความดีของนักเรียนหน้าเสาธง  เสียงตามสาย  และคัดเลือกนักเรียนตัวอย่างที่มีการท าความดีอย่าง
สม่ าเสมอ มอบใบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  
  นักเรียนเกิดกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของสังคม  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  มีจิตอาสา  มีความเอ้ือเฟ้ือผู้อ่ืน เก็บของผู้อ่ืนได้แล้วส่งคืน
เจ้าของ  
 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ  
 ด้ำนนักเรียน  ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากชุมชนและองค์กรในชุมชนให้เป็นเด็กดีศรีหารแก้ว 
และคนดีศรีเชียงใหม่ ทุกปี เช่น เด็กดีศรีหารแก้วประจ าปี ๒๕๖๐ ได้แก่เด็กหญิงวิภาวี แปงปวน และ
เด็กชายไกรสร  มูลถี 
         ด้ำนผู้บริหำร ครู   ได้รับการยกย่องจากชุมชนในการเป็นผู้อบรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และเป็นคนดีของสังคม  ผู้บริหารและครูได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นคนดีศรีเชียงใหม่
จ านวน ๑๑ คน   

ด้ำนโรงเรียน  ได้รับการยอมรับจากชุมชน และได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาที่มีผล

การปฏิบัติงานส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ในปี ๒๕๕๘ ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนต้นแบบ

คนดีศรีเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๙ และเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การด ารงคุณภาพความยั่งยืนโรงเรียน

ดีศรีต าบล ประจ าปี ๒๕๖๐ 

           ด้ำนวัด ชุมชนและผู้ปกครอง ให้การยอมรับในศักยภาพของครูและให้ความร่วมมือในการ

อบรมบุตรหลาน  

  

   

 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 
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โรงเรียนบ้ำนสันทรำย  

กิจกรรม : สวดมนต์ไหวพ้ระธรรมะน ำจีวิต ( สวดมนต์ไหว้พระธรรมะน ำชีวิต ) 
 
ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ  

โรงเรียนบ้านสันทราย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 
118 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่พ่อแม่เข้ามาประกอบอาชีพรับจ้างท างานทั่วไป นับถือ
ศาสนาพุทธ  มีความเลื่อมใสในค าสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ยึดมั่นประเพณีอันดีงาม
ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี ถ้ามีลูกชายก็จะท าการบวชให้ทุกคน ซึ่งประเพณีนี้เรียกว่าประเพณีบวช
ซ่างลอง  นักเรียนส่วนใหญ่ที่บวชก็จะอยู่ช่วงที่เรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งจะบวชตามวัด และเชิญ
คณะครูเข้าร่วมท าบุญเสมอทุกปี ถ้าทางโรงเรียนมีงานท าบุญเนื่องในพิธีส าคัญทางศาสนา ผู้ปกครอง
จะให้การสนับสนุนดีมาก ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระธรรมะน าชีวิตขึ้นเพ่ือให้
นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี 

โรงเรียนบ้านสันทรายมีความตระหนักและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมช่วยกัน
ทุกฝ่ายทั้งครู ผู้ปกครอง ชุมชน แก่นักเรียน เพ่ือให้เด็กได้ซึมซับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาให้ฝัง
ลึกอยู่ในจิตวิญญาณของตัวเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เขาเป็นคนดีของสังคม ด ารงชีวิตตามหลักศาสนา 
เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนรอบข้าง 
                                 

 

 

 

 

 

วิธีกำรด ำเนินกำร  
 โรงเรียนบ้านสันทรายได้ขับเคลื่อนและด าเนินกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย
ทั้งครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีการด าเนินการดังนี้ 
1. ตอนเช้าช่วงเคารพธงชาติ จะมีการน าสวดมนต์ไหว้พระโดยคณะกรรมการนักเรียน ตัวแทนรุ่นพี่
กล่าวสวดมนต์ไหว้พระ มีน้องทุกคนกล่าวตาม มีการแผ่เมตตาและสงบนิ่ง ฝึกจิตใจให้มีสมาธิ 
2. ตอนเย็นหลังเลิกเรียนทุกคนในห้องเรียนก็จะมีการน าสวดมนต์ไหว้พระ โดยหัวหน้าห้องเป็นผู้น า 
3. ชั่วโมง 2 ของตอนบ่ายเวลา 12.30 – 13.30 น.มีพระมาสอนธรรมะชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่
ลานพระธรรม 
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4. ทุกๆเย็นวันศุกร์เวลา 15.00 น. ครูเวรจะมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนชั้นป.1–ป.6 
เสร็จแล้วก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมการสวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะให้แก่นักเรียน 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการด าเนินงานต่างๆดังกล่าวท าเกิดผลที่ดีงามดังนี้ 

1. จากการสังเกตเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดียึดมั่นในหลักค าสอนมาใช้ในชีวิต มีความ
เคารพต่อครูบาอาจารย์ เป็นเด็กดีคิดเป็นร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต ์

2. โรงเรียนบ้านสันทรายเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองยอมรับ มีชื่อเสียง ชุมชนชื่นชมใน
กระบวน  การเรียนการสอนและการที่มีนโยบายสนับสนุนให้เด็กเป็นคนดี มีครูที่คอย
ดูแลเอาใจใส่ต่อเด็กนักเรียนจึงได้น าลูกหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียน 

3. ชุมชนและหน่วยงานต่างๆได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆดีมาก 

ผลจากการส่งเสริมกิจกรรมนี้ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ เกิดความภาคภูมิใจแก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง 
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กิจกรรม : ร้อยควำมคิดท ำดีเพ่ือป้อแม่ (ร้อยควำมคิดท ำดีเพ่ือพ่อแม่ ) 

ควำมส ำคัญและปัญหำ  
 ในสภาพสังคมปัจจุบันที่พ่อแม่หย่าร้างกัน พ่อแม่ต้องออกไปท างานรับจ้างนอก บางทีก็ให้อยู่
กับปู่ย่าตายาย หรือให้อยู่เพียงล าพัง ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูก ตลอดจนไม่มีเวลาได้อบรมเด็กๆ ขาดการ
สอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องการเป็นคนดีจะต้องท าอย่างไร เด็กส่วนใหญ่ก็มักจะมีเวลาเล่น
โทรศัพท์ ติดเกมส์  ติดเพ่ือน และเสี่ยงที่จะติดเพ่ือนที่ไม่ดี ชักจูงไปท าผิดโดยไม่รู้ตัว ท าให้พ่อแม่
เสียใจ 
 โรงเรียนบ้านสันทรายจึงตระหนักและให้ความส าคัญถึงปัญหาดังกล่าว ในการส่งเสริมให้เด็ก
เป็นคนดีรู้จักความกตัญญูต่อพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กๆ โดยการให้เด็กได้ท าความดีให้พ่อแม่ได้
หลากหลายวิธีเช่น การตั้งใจเรียน การแต่งกายเรียบร้อย การพูดจาสุภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียนคนอื่น 

วิธีกำรด ำเนินงำน  
 โรงเรียนบ้านสันทรายได้ขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวโดยที่มีคณะครู ผู้ปกครอง และชุมชนได้
ให้ การสนับสนุนดังนี้ 
 1. จัดให้มีการท าบันทึกความดีในแต่ละชั้นเรียน ครูจะมีสมุดส าหรับการบันทึกความดีให้
เด็กๆได้บันทึก   การท าความดีว่าได้ท าอะไรบ้างทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียนและในชุมชน 
 2. เนื่องในวันส าคัญต่างๆจะมีการประกวดเขียนเรียนความ วาดรูป ให้เด็กได้แสดง
ความสามารถเพราะการที่เด็กตั้งใจร่วมกิจกรรมก็แสดงว่าเด็กเป็นคนดี 
 3. มีการเข้าค่ายคุณธรรมของระดับชั้นป.4–ป.6 ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการน านักเรียนไป
ปฏิบัติธรรมเข้าค่ายคุณธรรมประมาณ 2 วัน 
 
 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนมีความเคารพต่อผู้มีพระคุณ มีการเขียนบันทึกการท า

ความดีทุกอย่างที่ท าเห็นผล 96 เปอร์เซ็นต์ 
2. นักเรียนร้อยละ 98 ส่งผลงานการเขียนเรียงความ การวาดรูปวันส าคัญต่างๆ 
3. นักเรียนชั้นป.4 – ป.6 100 เปอร์เซ็นได้ไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 
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 ผลจากการท ากิจกรรมนี้ เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมเคารพต่อผู้มีพระคุณ มีจิตใจที่อ่อนโยน ไม่
แข็งกระด้าง ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ เป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่ตัวนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรม : ยิ้มสดใสมีวินัยไหว้งำมแต้  ( ยิ้มสดใสมวีินัยไหว้สวยแท้ ) 
 
ควำมส ำคัญและปัญหำ  
 การเรียนการสอนปัจจุบันจะส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีวินัยที่ดีในการไหว้ ทักทายกันระหว่าง
เพ่ือนๆพี่ๆน้องๆ และเพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนมีการไหว้ทักทายกันในตอนเช้า มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน ซึ่งได้ท ากิจกรรมมาต่อเนื่อง แต่บางครั้งเด็กก็จะท าโดยไม่ได้ตั้งใจ มีการไหว้ไม่ถูกต้องและ
เหมาะสม ไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควรทั้งๆที่การไหว้ทักทายเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย 
 โรงเรียนบ้านสันทรายให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเรื่องวินัยในการไหว้ทักทายกัน โดยจะ
ช่วยกันทุกฝ่ายทั้งคณะครู สภานักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้ส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักในการไหว้
ทักทาย เป็น การเสริมสร้างวินัย งามอย่างไทยให้เกิดข้ึนกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสันทราย 
            

 

 

 

 

 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
 โรงเรียนบ้านสันทรายได้ขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวดังนี้ 

1. ประชุมครู นักเรียน และผู้ปกครอง ชี้แจงให้เห็นความส าคัญการสร้างนิสัยวินัยในการ
ไหว้ให้เกิดแก่นักเรียน 
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2. ตอนเช้าหลังกิจการสวดมนต์ไหว้พระ ก็จะมีกิจกรรมสวัสดี ทักทายโดยการไหว้ โดย
น้องๆชั้นอนุบาลจะสวัสดีไหว้พ่ีป.1 จากนั่นพ่ีป.1 ก็ไหว้พ่ีป.2 จนถึงชั้นป.6 โดยพ่ีก็จะ
รับไหว้น้องๆ และนักเรียนทั้งโรงเรียนก็จะสวัสดีคณะครู 

3. ให้เด็กแสดงการไหว้ต่อผู้ใหญ่ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส ปฏิบัติจนติดเป็นเป็นนิสัยที่ดี 
 
ผลกำรด ำเนินกำร 
 จากการด าเนินงานก็จะเกิดผลดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ ยกมือไหว้สวัสดีพี่ๆ ตลอดจนครูบาอาจารย์ พ่อแม่ ผู้
สูงวัยด้วยกิริยามารยาทที่เรียบร้อย 

2. พ่ีก็รับไหว้ด้วยความตั้งใจ 
3. นักเรียนมีการยืน การไหว้ที่ถูกต้อง 
ผลจากการด าเนินงานในการท ากิจกรรมนี้ท าให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีในการไหว้ทั้งยังได้รับ

รางวัลการประกวดมารยาทดี 
 

 

  

 

 

 

กิจกรรม : สุขใจ๋แน่ละอ่อนดีมีมำรยำทงำม ( สุขใจแน่เด็กดีมีมำรยำทงำม ) 
 
ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ  
   จากสภาพสังคมปัจจุบัน การเรียนการสอนส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้งเด็กก็จะไม่เข้าใจว่าสิ่งไหนส าคัญหรือไม่สมควร จึงมีการแบ่งหน้าที่ต่างๆให้
สภานักเรียนท า โดยมีกรรมการนักเรียนท างานเป็นหมู่สีต่างๆเพ่ือง่ายในการตรวจสอบ และแบ่งหน้าที่
กันรับผิดชอบดูแลน้องๆให้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย เข้าแถวตรงเวลา ท างานเวร รู้เวลา
แปรงฟัน  เข้าห้องเรียนก็รับผิดชอบท าเวรห้อง วางหนังสือของใช้เป็นระเบียบ แต่มีเด็กบางส่วนที่คอย
หลบหลีก ความรับผิดชอบ ท าให้กรรมการนักเรียนร้องเรียนครูบ่อยๆ  



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๖๒ 
 

              ทางคณะครูและนักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงปรึกษาร่วมกัน โดยผ่านทาง
กิจกรรมหมู่สีและการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ โดยการฝึกระเบียบแถว การตั้งสัจจะปฎิญาณซื่อสัตย์
ต่อตัวเองและผู้อ่ืนเพื่อท าให้นักเรียนปฏิบัติดีและมีวินัย  ท าให้เป็นเด็กดีมีมารยาทงาม     

  

 

 

 

 

 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
 จากปัญหาดังกล่าวโรงเรียนบ้านสันทรายได้ขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวโดยที่มีคณะครู 
ผู้ปกครอง และชุมชนได้ให้การสนับสนุนดังนี้ 
 1. ครูเวรอบรมเด็กนักเรียนหน้าเสาธงตอนเช้า 

2. มีกิจกรรมโฮมรูมในห้องเรียนของครูประจ าชั้นในห้องเรียนอบรมถึงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม                                         

3. อบรมเด็กช่วงเย็นวันศุกร์ที่มีการอบรมคุณธรรม ครูชี้แจงว่าเราพบปัญหาเรื่องการที่
นักเรียนไม่มีระเบียบ 

4. วางแผนร่วมกันว่าชั่วโมงลูกเสือทุกวันพฤหัสบดี เด็กๆจะร่วมใจกันตั้งใจเรียน ปฏิบัติตนให้
เป็นตัวอย่างแก่ตนเองและผู้อ่ืน โดยรุ่นพ่ีจะคอยแนะน าน้องๆ เช่น ไม่ท าเวร แต่งกายไม่เรียบร้อย วาง
รองเท้าไม่เป็นระเบียบ เข้าห้องสมุดแล้วไม่เก็บหนังสือ เข้าห้องน้ าแล้วสกปรก  

5. ครูสอนสอดแทรกในสาระวิชาที่เรียนให้เด็กยึดมั่นในศีล 5 และจะท าตัวให้เป็นคนดีทุกๆ
วัน โดยจะมีการกล่าวยกย่องชมเชยคนท าความดีหน้าเสาธง  

ผลกำรด ำเนินกำร 
 จากการได้ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งครูและนักเรียน โดยครูเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน 
นักเรียนได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ครูจะเป็นฝ่าย
ประสานกับผู้ปกครองเฝ้าติดตามความประพฤติ 
สร้างนิสัยในการมีระเบียบวินัยทั้ งที่บ้ านและที่
โรงเรียนเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีงาม ตลอดจน
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแลให้ความรู้
แก่ เด็ก เช่น ต ารวจมาสอนนักเรียนจากสถานี
ต ารวจภูธรหางดง จากหน่วยงานองค์การบริหารส่วน



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๖๓ 
 

ต าบลหนองแก๋ว ทั้งยังสอนหลักสูตรวิชาลูกเสือ มีการฝึกความอดทนมีวินัย จากกิจกรรมดังกล่าวท า
ให้เด็กมีมารยาทดีเกิดขึ้นกับทุกคน ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครองก็มีความสุขใจ ได้รับการชื่นชมจาก
ชุมชนและผู้ปกครอง จากการไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนท าให้รู้ว่าเด็กมีมารยาทที่ดี นอกจากนี้เด็กยัง
ได้รับรางวัลต่างๆที่เด็กไปแข่งขันทางทักษะวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีท ำให้ส ำเร็จ 
1. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก๋ว สถานี

อนามัย และมูลนิธิต่างๆได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีเสมอ 
2. ความสามัคคีของผู้ปกครองและชุมชนท าให้กิจกรรมผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี 
3. ตัวเด็กนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมประจ าใจ เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือคนอ่ืน มีจิตอาสา

สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
ผลงำน/รำงวัลดีเด่นเกี่ยวกับคุณธรรม 

โรงเรียนบ้านสันทรายได้จัดกิจกรรมวิถีพุทธอย่างหลากหลายส่งผลให้นักเรียน ครู 
ผู้อ านวยการโรงเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลประเภทต่างๆเช่น 

1. เด็กหญิงมลฑา  ลุงจิ่งได้รับรางวัลชมเชยพิเศษ ระดับประเทศ การประกวดการสวดมนต์
หมู่ท านองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษาประเภททีมหญิงล้วนงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศการวันวิสาขบูชาประจ าปี 2561 ณ วัดกระทุ่ม(เสือปลา)เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
22 พ.ค 2561  

2. เด็กหญิงนันทิดา  พ่อน้อย  ได้เข้าร่วมแข่งขัน ระดับประเทศ การประกวดการสวดมนต์
หมู่ท านองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษาประเภททีมหญิงล้วน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศการ   วันวิสาขบูชา ประจ าปี  2560  ณ วัดกระทุ่ม( เสือปลา)  เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10 พ.ค 2560  

3. เด็กหญิงแก้วตา  โทนได้เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับประเทศ  การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะระดับประเทศ งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศการวิ



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๖๔ 
 

สาฃบูชา ประจ าปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดประทุมธานี 11 
พ.ค 2559   

4. เด็กหญิงค าคม  แสงเลา  ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวด สวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะระดับภาคสงฆ์ ภาค 7 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 15 มี.ค 2561 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ 

5. เด็กหญิงธีรตา  หลู่  เข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัน
วิสาขบูชา ณ วัดหนองตอง27 พ.ค 2561 ส านักงาพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 

6. โรงเรียนบ้านสันทรายได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาการแข่งขันสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะจังหวัดเชียงใหม่  12 ก.พ 2557 ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

7.โรงเรียนบ้านสันทรายได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์สรภัญญะเนื่องในงาน
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนาส่งเสริมพระเกียรติ 60 
พรรษาสมเด็จพระเจ้ารัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 10 
ส.ค 2558  

8. โรงเรียนบ้านสันทรายได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ
(ระดับประถมศึกษาเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา  24 ก.ค 2558ของวัด
หนองตอง 

9. โรงเรียนบ้านสันทรายได้รับได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประถมศึกษาของภาคคณะ
สงฆ์ ภาค 7   เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะระดับประเทศ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 
70 ปี ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดประทุมธานี   6 พ.ค 2559 ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

10. โรงเรียนบ้านสันทรายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาการแข่งขัน
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะระดับภาคสงฆ์ประจ าปี 18 มี.ค 2557  

11. โรงเรียนบ้านสันทรายเป็นโรงเรียนธรรมาภิบาลดีเด่น ประจ าปีประจ าปีงบประมาณ 
2558    

12. โรงเรียนบ้านสันทรายได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา(ประเภทหญิงล้วน)การ
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะระดับภาคสงฆ์ ภาค 7 ประจ าปี 2561 



วิธีปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ผลงานดเีด่นดา้นวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๖๕ 
 

13. โรงเรียนบ้านสันทรายได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับช่วงชั้นที่ 2 งานส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 2560 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 
 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๖๖ 
 

 

 

 

 

 

อ ำเภอสำรภี 

 

 

 

 

 
 



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 
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โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 

            สืบเนื่องจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา พบว่านักเรียนส่วน

ใหญม่าจากครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน ร้อยละ ๖๓.๔๗ เป็นเด็กนักเรียนต่างด้าว มาจากชาติพันธุ์อ่ืน

ที่จะอพยพเข้ามาประกอบอาชีพ ท ามาหากินในเขตบริการของโรงเรียน ท าให้เกิดความหลากหลายใน

ด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติ และยังมีนักเรียนร้อยละ ๒๐ ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกับบิดามารดาขาดความ

อบอุ่น บางครอบครัวมีปัญหาด้านเศรษฐกิจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตที่ดี   

ซึ่งข้อปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนแทบทั้งสิ้น  จากการสังเกตและประเมิน

พฤติกรรมนักเรียน พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่เป็นจ านวนมาก อาทิ  ขาดระเบียบ

วินัย ก้าวร้าว แข็งกระด้าง ขาดความมั่นใจ  ขาดทักษะการใช้ชีวิตที่ดี  ผลการประเมินคุณภาพ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบ ๓ ของโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา ได้เสนอแนะให้โรงเรียนด าเนินการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายขึ้น โดยเน้นคุณธรรมเกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ และ

การมีจิตสาธารณะจากปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไขจึงเกิดแรงจูงใจในการ

แก้ปัญหาตามแนววิถีพุทธโดยมีวัตถุประสงค์๒ประการ คือ 

    ๑.  เพ่ือแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้านต่างๆของนักเรียน   
    ๒.  เพ่ือปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ตามแนววิธีพุทธ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา ได้ให้ความส าคัญต่อการปลูกฝังคุณลักษณะ
นิสัยคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ซึ่งผลจากด าเนินการตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธอย่าง
ต่อเนื่องที่ผ่านมาส่งผลให้ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘  และได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอพียง”  ปี๒๕๕๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา โดยคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกัน หาแนวทาง
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสู่การปฏิบัติ  ในล าดับแรกได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ โดยร่วมกันออกแบบวิธีจัดการเรียนรู้ โดยน า
หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญาและน าหลักธรรมแห่งความจริง นั่นคือ อริยสัจ ๔ ได้แก่  ทุกข์  สมุทัย
นิโรธ มรรค ตลอดจนน าหลักการของ Backward Designมาปรับใช้เป็นแนวในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  (Action Learning) เป็นหลัก   

ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา ได้เน้น
กรอบการส่งเสริมตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ พัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
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ปัญญา ให้ผู้เรียนได้เรียนผ่านการพัฒนา การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น คือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าชีวิต  ใช้
กระบวนการวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการด าเนินชีวิต ผู้บริหารและ
คณะครูเป็นกัลยาณมิตรในการพัฒนานักเรียน  การให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของโรงเรียน บ้าน วัด 
และสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน ด้วยศรัทธาและฉันทะที่จะพัฒนานักเรียนและสังคมตามวิถีแห่งพุทธ
ธรรมเพ่ือประโยชน์สุขร่วมกัน โดยผู้บริหารและคณะครู จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิต
จริง โดยสอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ าวัน เกิดศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาและพัฒนาตนให้ด าเนินชีวิตที่ดีงาม ละ เลิก อบายมุข ถือศีล  ๕ เป็นนิจ  
ในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ ได้ด าเนินตามแนวทางการด าเนินงาน ๔ ประการ 
คือ  

๑. จัดท า แผนงาน โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
ชัดเจน และปฏิบัติตามแผนที่วางไว้มีคณะท างานด้านกจิกรรมพัฒนาคุณธรรมที่มีความรู้ความสามารถ
มีการแบ่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบในงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเหมาะสม  

๒. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง  

๓. ติดตาม ตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนเป็นระยะ และประเมินผลงานในเชิงประจักษ์ 
๔. ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบของการส่งเสริมคุณธรรม ตามแนววิถีพุทธ พร้อมทั้ง

ขยายผลและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
             ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาให้เป็นไปอย่างเป็นระบบต้องมีเครื่องมือ และรูปแบบที่ชัดเจนซึ่ง
เครื่องมือที่ใช้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา ได้แก่ ศีล 
สมาธิ ปัญญา ได้น าไปเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งประยุกต์ใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน โดยครูจะใช้
กระบวนการเรียนรู้นี้ เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ที่เน้นการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน  เริ่มตั้งแต่ จัดท าแผนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้เศรษฐีธรรม 
แล้วด าเนินการสอนตามแผนที่วางไว้  ในขณะเดียวกันผู้บริหารโรงเรียนได้น ารูปแบบดังกล่าว  ไปเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ ส่วนนักเรียนจะน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ  ด้วย  
กิจกรรมเด่นภายใต้การด าเนินการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ดังที่ได้กล่าวรายละเอียดข้างต้นไป
แล้ว ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในเบื้องต้นจะขอน าเสนอกิจกรรมตามแนว
วิถีพุทธ ๔ กิจกรรม ได้แก่ 
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กิจกรรม “ขยะสร้างนิสัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

 สืบเนื่องจาก โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา มีพ้ืนที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน – ตารางวา และในแต่ละวันจะ

มีปริมาณขยะที่เหลือใช้ใบไม้ กิ่งไม้เป็นจ านวนมาก ทางโรงเรียนจึงได้มีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะ  

เพ่ือมใิห้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือให้มีการเรียนรู้วิธีการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การน า

ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด การน าขยะอินทรีย์ไปท าเป็นปุ๋ยกิจกรรมนี้มีเป้าหมายเชิงปริมาณ  

ให้นักเรียนโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะวิธีท าปุ๋ยหมัก 

อินทรีย์ ชีวภาพในเชิงคุณภาพ ให้มีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม รู้วิธี  รักษา ป้องกันภาวะโลกร้อน ภายใต้

การปลูกฝังคุณธรรม ความสามัคคี ความอดทนความเอ้ือเฟ้ือจิตสาธารณะความสามัคคี เป็นกิจกรรม

หนึ่งที่ได้น้อมน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวในการจัดกิจกรรม  โดยมุ่งเน้นการน า

หลักคิด ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และนวัตกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม  

และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีหลักคิด  หลักปฏิบัติแก่นักเรียน  ตามกรอบกิจกรรม๓  กิจกรรม 

ในสัดส่วน ๖๐:๓๐:๑๐  ได้แก่ 

 ๑.  กิจกรรมหลัก ( ๖๐% )เป็นกิจกรรมที่ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาเรียนรู้เรื่องขยะ โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา  ๖  ขั้น  ก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้  สร้าง
จิตส านึก  จิตอาสา   ความตระหนัก  เป็นการปลูกฝังนิสัยและค่านิยมรักความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ
เรี่ยราด ซึ่งเมื่อนักเรียนมีจิตส านึก  บริเวณสถานที่ต่างๆ และสภาพแวดล้อมจะสะอาด ไม่มีขยะ 
 ๒.  กิจกรรมรอง ( ๓๐% )หากผลของกิจกรรมหลักยังไม่บรรลุ  ยังมีขยะอยู่  จึงเป็นขั้นตอน
ของการบริหารกิจกรรมการจัดการขยะ โดยมีกิจกรรมน าขยะที่มีอยู่มาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์  เช่น  
การน ามารีไซเคิล  การคัดแยกเพ่ือจ าหน่าย  การน าขยะไปท าเป็นปุ๋ยชีวภาพ กิจกรรมในขั้นนี้เป็นการ
สร้างพฤติกรรม ด้านการมีเหตุผล  ความขยัน อดทน และแบ่งปัน  
 ๓.  กิจกรรมเสริม ( ๑๐% )เป็นกิจกรรมที่มีพ้ืนที่น้อยท่ีสุด  ซึ่งหากกิจกรรมหลักและกิจกรรม
รองเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ขยะที่เหลือ  ขยะที่ไม่มีประโยชน์  จะลดลงหรือไม่มีเลย  ในกิจกรรม
เสริมนี้เป็นการน าขยะไปก าจัดหรือน าไปทิ้ง  โดยมีการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง เช่น เทศบาลต าบลหนองแฝก 

เมื่อมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้น าไปสู่การท าปุ๋ยหมักพิทักษ์โลกร้อนนักเรียนจะปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยวิธีการเรียนรู้จากการกระท า รูปแบบเศรษฐีธรรม ซึ่งได้แก่ 

๑.  ขั้นส ารวจปัญหา  
-  บริเวณโรงเรียนมีเศษพืชกิ่งไม้  ใบไม้มาก  ท าให้รกรุงรังไม่สวยงาม 
-  เศษพืชที่ถูกคัดแยกมีปริมาณมาก 
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๒.  ขั้นพาวิเคราะห์ 
เหตุแห่งปัญหา 
-  มีการร่วงหล่นของใบไม้จ านวนมาก 
-  ที่จัดเก็บขยะไม่เพียงพอ 
-  ไม่สามารถจ ากัดด้วยการเผาได้ 

๓.  ขั้นบ่มเพาะความส านึก 
-  สร้างจิตส านึก 
-  หาแนวร่วม 
-  สร้างพลังจิตอาสาเพ่ือแก้ปัญหา 
-  ตั้งชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  กลุ่มนักเรียนแกนน าจัดท าปุ๋ย 

๔.  ขั้นบันทึกแนวปฏิบัติ 
-  ก าหนดเป้าหมาย 
-  วางแผนก าหนดแนวปฏิบัติ และวิธีการจัดท าปุ๋ย 

๕.  จัดระเบียบชีวิต 
-  จัดท าปุ๋ยอินทรีย์และน าไปใช้ในงานเกษตรของโรงเรียน 

๖.  สาธิตความดีงาม 
-  แสดงผลงาน 
-  ขยายเครือข่ายการจัดท าปุ๋ยสู่ชุมชน 

ผลการด าเนินงาน 

     จากการด าเนินงานตามโครงการนักเรียนมีทักษะการจัดการขยะที่เป็นแบบอย่างได้นักเรียนเกิด

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดสามารถน าแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ และสร้างผลงานร่วมกับชุมชน เป็น

ประจ า 

 
 

 

 

 

 



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 
 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๗๑ 
 

กิจกรรม “ยิ้มใสไหวส้วยด้วยใจรัก” 

ด้วยนักเรียนโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยาส่วนหนึ่งยังขาดความตระหนัก ในการประพฤติตาม

วัฒนธรรมอันดีงาม ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ มารยาทในการทักทาย การใช้ภาษาพูดการแสดงพฤติกรรม

การแสดงความเคารพที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม โรงเรียนจึงได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม

ประจ าวันทั้งในและนอกห้องเรียนตั้งแต่ตอนเช้าจนกลับบ้านทุกวัน เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมความเป็น

ไทย โดยเฉพาะมารยาท การยิ้มไหว้ และทักทาย  

เป็นกิจกรรมที่นักเรียน และครู ได้ปฏิบัติต่อกันทุกวัน  ตั้งแต่ในช่างเวลาเช้าก่อนเคารพธง

ชาติ ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนที่ประตูทางเข้าโรงเรียนจะมีครู และตัวแทนนักเรียน คอยยืนรับไหว้ทักทาย ผู้ปกครอง  

และนักเรียนที่มาโรงเรียนตอนเช้า ด้วย ด้วยไมตรีมิตร ทักทายพูดคุย เป็นการรักษาประเพณีไทย มารยาทการ

กราบ การไหว้แบบไทยๆนอกจากนี้ยังมีการรณรงค์จัดกิจกรรมแสดงมารยาทการไหว้รูปแบบต่างๆ 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถน าไปใช้จริงในทุกโอกาส 

ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา มีความส านึกในการด ารงตนเพ่ือรักษา

เอกลักษณ์ความเป็นไทยในการไหว้ทักทาย มีมารยาทงดงามชุมชนและผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจใน

พฤติกรรมที่ได้ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวัน 

       

 

กิจกรรม “สวดมนต์เจริญจิตภาวนาเสริมสร้างปัญญา” 

โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา ได้ประสบกับปัญหานักเรียนส่วนใหญ่ ขาดสมาธิในการศึกษาเล่า

เรียน รวมไปถึงการปฏิบัติกิจกรรมในในการเรียนแต่ละกลุ่มสาระวิชา  ส่งผลให้ ผลการเรียนรู้ และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนยังไม่เป็นที่

น่าพอใจตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 ๑.   เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการเจริญสมาธิ 
 ๒.   เพ่ือให้นักเรียนได้มีสมาธิในการศึกษาเรียนรู้และการด าเนินชีวิต 
 โรงเรียนจึงได้มีการส่งเสริมระเบียบวินัย สมาธิของนักเรียน โดยเฉพาะการท าสมาธิเพ่ือ
พัฒนาสติ ปัญญา โดยการจัดท า  โครงงาน เจริญจิตภาวนา เจริญปัญญา  ซึ่งเป็นโครงงานที่กลุ่ม
เยาวชนลูกเวียง  ได้จัดท าขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีวินัยคุณธรรมที่ดีงาม แบบมุ่งเน้นการท า
สมาธิ และใช้รูปแบบการเรียนรู้เศรษฐีธรรม ในกิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องการเจริญสมาธิ โดยครู
ประจ าชั้น  ครูเวรประจ าวันทุกคน ช่วยกันฝึกอบรมการท าให้เกิดสมาธิโดยเป็นเครื่องก าหนดการท า
กิจกรรมต่างๆ คือ การยืนอย่างสงบ  การเดินอย่างส ารวม การก้าวเดินอย่างมีสติ ร่วมกันสวดมนต์
ท านองสรภัญญะ จากนั้นจะฝึกนั่งสมาธิ (ในวันศุกร์นักเรียนทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง) ใน
ระยะเริ่มแรกของการจัดกิจกรรมนี้ จะมีพระวิทยากรจากวัดในเขตบริการของโรงเรียน มาให้ความรู้ 
วิธีฝึกสมาธิ ผลของการฝึกนั่งสมาธิ นักเรียนจะมีจิตใจที่มีสติมั่นคง  มีจิตใจที่ดีงาม  มีสมาธิ และความ
พร้อมในการเรียน 

จากผลการด าเนินงาน  ท าให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่
โรงเรียนจัดมากขึ้น รวมถึงสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเป็นสุข  ซึ่งการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๙ ประการ ได้แก่ รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเป็นที่น่าพอใจตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ นักเรียนได้น าความรู้เกี่ยวกับการท าสมาธิ น าไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้ การศึกษา เล่าเรียน  และการปฏิบัติสติในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
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กิจกรรม “เด็กดีเศรษฐีธรรม” 

เนื่องจากนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยาต้องได้รับการส่งเสริมคุณธรรม และ
พฤติกรรมจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  มีเป้าหมายนักเรียนในระดับ
อนุบาล จ านวน ๓๗ คน วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนรู้จัก
การช่วยเหลือตนเอง เพ่ือน พ่อแม่ และครอบครัวผู้ปกครอง  ทั้งในห้องเรียน โรงเรียนและที่บ้าน มี
การส่งเสริมการท างานเล็กๆน้อยๆ เช่น เก็บขยะ กวาด ถู จัดเก็บเสื้อผ้าของใช้ของตนเอง ทั้งที่
โรงเรียนและท่ีบ้านของนักเรียน 
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียน ในระดับปฐมวัย (อนุบาล ๒-๓) ให้ช่วยเหลือตนเอง 
ครอบครัว และสังคม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. ทุกวัน
พฤหัสบดี เป็นกิจกรรมที่สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนในวัย
นี้ได้ 

ผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยามีทักษะ 
และคุณธรรมด้านจิตอาสาชอบช่วยเหลืองานของครู และผู้ปกครองรวมถึงชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่
อาทิการไปบ าเพ็ญประโยชน์ และผลจากการส่งเสริมคุณธรรมในระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนได้ รับ
รางวัลเกียรติบัตร “โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ” ในพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เป็นต้น 

 

 
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

ตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

ด้านนักเรียน 
              ๑. นักเรียนสามารถน าวิธีการเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา ๖ขั้น เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ และพัฒนาทักษะชีวิตตนเอง 
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              ๒. นักเรียนรู้คุณค่าของความดี มีการจัดการความดี และสามารถดึงเอาคุณธรรมความดี
โดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ผ่านการพัฒนา การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น คือ มีปัญญารู้เข้าใจ
ในคุณค่าชีวิตมาก่อประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม 
               ๓. นักเรียนมีพฤติกรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดีขึ้นกว่าเดิมเกิดพัฒนาการในทางที่ดีมี
การประพฤติปฏิบัติตนดีขึ้น ทั้งในด้านสติปัญญาด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านร่างกายและด้านสังคมสามารถ
ปฏิบัติตนอยู่ในโรงเรียน ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุขเหมาะสมตามอัตภาพ 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

ด้านโรงเรียน 

๑. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี ๒๕๖๐ 

๒. รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดีระดับภาคเหนือ ปี ๒๕๕๘ 

๓. รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดีระดับจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๘ 

๔. เกียรติคุณจากวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๙ 

๕. เกียรติคุณจากวัฒนธรรมเทศบาลต าบลหนองแฝก ปี ๒๕๖๐ 
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ด้านชุมชน 

ได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสู่ระดับเครือข่ายชุมชน และ

หน่วยงานต่างๆได้เผยแพร่ผลงานสู่ชุมชน หน่วยงานต่างๆ  คณะบุคคล และองค์กรต่าง ๆ ที่มาศึกษา

ดูงาน ณ โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 
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อ ำเภอแม่วำง 
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โรงเรียนไตรมติรวิทยำ 

 

กิจกรรม พลังเดก็ดี  ศรีไตรมิตร 

   

 เนื่องด้วย ปีพ.ศ. 2528 โรงเรียนไตรมิตรวิทยามีการยุบรวมกัน3 โรงเรียน ซึ่งได้แก่โรงเรียน
วัดท่าสา  โรงเรียนวัดดอนปิน และโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง จึงมีนักเรียนมาเรียนร่วมกันหลายหมู่บ้าน
ซึ่งมีความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกัน นักเรียนส่วนใหญ่มีความประพฤติ
ก้าวร้าว เห็นแก่ตัว ขาดความสามัคคี  มีการแบ่งแยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ดังนั้นโรงเรียนไตรมิตรวิทยา
จึงได้แก้ไขปัญหาโดยปลูกฝังเด็กนักเรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่ ดีงาม  ด้วยฝึก
ปฏิบัติทั้งที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยา และที่บ้าน  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้
ปฏิบัติตลอดไปจนเกิดเป็นนิสัย  

 วิธีด ำเนินกำร 

        1.  นักเรียนทุกคนท ากิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ  สวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียนและสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทุกวันศุกร์ก่อนกลับบ้าน   
        2.  ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามเวลาและ             
มีคุณภาพ  มีความส านึกและปฏิบัติในการอยู่อย่างพอเพียงโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการท างานได้แก่การปลูกผัก  การปลูกมะนาว  และการเลี้ยงไก่ไข่
พร้อมทั้งรายงานผล การท างานร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหา สัปดาห์ละครั้ง โดยน าผลผลิตที่ได้ไปใช้ใน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและอีกส่วนหนึ่งของพืชผัก ได้น าไปผลิตเป็นน้ าหมักชีวภาพและ 
น ้ำยำอเนกประสงค์เพ่ือจ้ำหน่ำยให้แก่ครู นักเรียนและผู้ปกครองในรำคำย่อมเยำ รวมถึงน้ำไปใช้                  

ในโรงเรียนเพ่ือรักษำสิ่งแวดล้อมและเพ่ือให้บุคลำกรทุกคนในโรงเรียนปลอดภัยจำกสำรเคมี 

         3. ฝึกระเบียบแถว ฝึกการเป็นผู้น าผู้ตาม ได้แก่การเดินแถวให้เป็นระเบียบ การเข้าแถวรับ
อาหารกลางวัน เป็นประจ าทุกวันโดยมีครูและหัวหน้าชั้นคอยก ากับดูแลและกระตุ้นเตือนทุกครั้งเมื่อมี                   
การผิดระเบียบ 
         4. ปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสาธารณะ  บ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในโรงเรียนและชุมชน  เช่นงาน
ประเพณี ในท้องถิ่น มีการน านักเรียนเข้าร่วมตีกลองสะบัดชัย  ฟ้อนเล็บ ห่อขนม ตัดตุง และ                 
เข้าร่วมเก็บกวาดบริเวณลานวัดและสถานที่ต่างๆในชุมชนให้สะอาดเรียบร้อย  
         5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตเช่นการไม่คัดลอกการบ้านและข้อสอบ มีการชื่นชม
มอบรางวัล ยกย่องคนท าดีเช่นนักเรียนที่เก็บเงินได้ และให้บันทึกในสมุดบันทึกความดีทุกครั้ง 
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         6.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักท าบุญ และรู้จักการให้ ในทุกวันพระสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน                  
มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่โรงเรียนและนักเรียนได้น าอาหารส่วนหนึ่งน าไปบริจาคใน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน 
 
     ผลกำรด ำเนินงำน  
       

 จากการ ด าเนินงานตามกิจกรรมพบว่า จากที่นักเรียนที่เคยมีความประพฤติก้าวร้าว เห็นแก่
ตัวและขาดความสามัคคีในหมู่คณะนั้น นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เพราะการ
สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิทุกวัน ช่วยขัดเกลาให้นักเรียนมีจิตใจที่อ่อนโยน  สุขุมเยือกเย็นขึ้น มีสติ
และสมาธิในการด าเนินชีวิตและการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน รุ่นพี่รู้จักช่วยเหลือดูแลรุ่นน้อง และรู้จักช่วยเหลืองานครู
ทุกคนในโรงเรียน เอาใจใส่ในการท างาน รู้จักช่วยเหลืองานในโรงเรียนและชุมชน  มีความเป็น
ระเบียบวินัยทั้งในและนอกโรงเรียนรวมถึงมีสัมมาคาราวะต่อพ่อแม่  ครูอาจารย์และบุคคลทั่วไป 

  
            กำรนั่งสมำธิทุกเข้ำ                กำรสวดสรภัญญะ       กำรท้ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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      กำรท้ำบุญตักบำตรทุกวันพระ      กำรเข้ำร่วมงำนในชุมชน      เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  
 

 

กิจกรรม เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจท ำดี 
 

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ นเพ่ือปลูกฝัง ให้นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยำ ได้ปฏิบัติตนในพุทธ
ศำสนำได้อย่ำงถูกต้อง ปลูกฝังให้เป็นคนดีของสังคม เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว และฝึกให้นักเรียนได้มี
พฤติกรรมที่เหมำะสมกับวัย  เนื่องจำกนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยำ ร้อยละ 99 นับถือศำสนำพุทธ 
และได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธมำมกะและกำรรักษำศีล ๕ ซึ่งเป็นหน้ำที่ของพุทธมำมะกะทุกคนต้องพึง
ปฏิบัติ ดังนั นโรงเรียนไตรมิตรวิทยำจึงได้จัดกิจกรรมกำรรักษำศีล ๕ ของนักเรียน เพ่ือปลูกฝังให้เป็น
คนดีของสังคมและตอบสนองกลยุทธ์และมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคม และประเทศชำติ 

 

 วิธีกำรด ำเนินกำร 

      1.  นักเรียนตั้ง แต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ครู ผู้ปกครองจัดกิจกรรมท าบุญ            
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันพระใหญ่ เดือนละ 1 ครั้ง โดยนิมนต์พระภิกษุจากวัดดอนปิน 
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณโรงเรียนไตรมิตรวิทยา โดยนักเรียนรวมทั้งบุคลกร                   
ทางการศึกษาแต่งกายชุดขาวในวันที่มีกิจกรรมทางศาสนาทุกครั้ง 
      2.  นักเรียนฝึกจิตสมาธิในการรับประทานอาหารกลางวันโดยมีการพิจารณาอาหารก่ อน
รับประทานอาหารทุกครั้งตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      3.  นักเรียนและคณะครูร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระภิกษุ  ในทุกวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
      4.  นักเรียนเรียนรู้วิธีการใส่ขันแก้วทั้ง 3 ใส่ดอกไม้ ธูป เทียนให้ถูกต้องจากบุคคลในท้องถิ่น 
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ผลการด าเนินงาน  

 

      5.  นักเรียนบันทึกความดีของตนเอง ในสมุดบันทึกความดีทุกวันและสรุปผลการท าดีในชั่วโมง                        
สุขจริงหนอทุกวันศุกร์ โดยคัดเลือกตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าความดีที่ได้ท าใน 1 สัปดาห์ โดยมีครู
คอยดูแลและชี้แนะ 
      6.  บูรณาการการเรียนรู้เรื่อง ประโยชน์ หรืออนิสงฆ์ของการรักษาศีล 5 ไว้ในแผนการสอนพุทธ
ศาสนา ในกลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรมโดยครูและนักเรียนร่วมกันจัดท าสื่อการเรียนการ
สอน เป็นนิทานคุณธรรม ภาพพลิก เพ่ือให้นักเรียนได้น ามาอ่านและสรุปถึงผลของการท าความดีทุก
เช้าวันพฤหัสบดีและในชั่วโมงวิชาพระพุทธศาสนา 
       7.  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไว้ในกิจกรรม ลดเวลาเรียน กิจกรรมแนะแนว น ากิจกรรม
ขยายสู่บ้านและชุมชนโดยเชิญชวนให้ผู้ปกครองนักเรียนลด ละ เลิกอบายมุข ในช่วงเข้าพรรษา 
       8.  นักเรียน เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการรักษาศีล ๕ โดยการนิมนต์พระสงฆ์ในท้องถิ่น เป็น
ผู้ให้ความรู้ทั้งในโรงเรียน และท่ีวัด 
       9.  นักเรียนฝึกตีกลองสะบัดชัย และฟ้อนเล็บ เพ่ือเป็นการฝึกสมาธิ  
       10.  น านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าค่ายคุณธรรมเป็นเวลา 1 วัน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6   เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเป็นเวลา 2 วัน กับ 1 คืน เพ่ือฝึกตนในการ
รักษาศีล 5 และการเป็นพุทธมามะกะ 
 
 

 

จากการด าเนินงาน พบว่า เมื่อนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรทุกคนได้มีโอกาสเข้าค่ายคุณธรรม
และฝึกตนในการรักษาศีล 5 และการเป็นพุทธมามะกะ รวมทั้งได้เรียนรู้เรื่อง ประโยชน์ หรืออนิสงฆ์
ของการรักษาศีล 5 ไว้ในแผนการสอนพุทธศาสนาในชั้นเรียน โดยครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดท าสื่อ           
การเรียนการสอน ซึ่งเป็นนิทานคุณธรรม ภาพพลิก เพ่ือให้นักเรียนได้น ามาอ่านและสรุปถึงผลของ
การท าความดีทุกเช้าวันพฤหัสบดีและในชั่วโมงวิชาพระพุทธศาสนา รวมถึงนักเรียนช่วงชั้ นที่สองได้มี
การฝึกการแสดงตีกลองสะบัดชัยและการฟ้อนเล็บ โดยมุ่งให้นักเรียนได้เกิดสมาธิทั้งทางด้านการเรียน
และการท างาน ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นมากกว่าร้อยละ80 รู้จัก      
การปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับวัย ปฏิบัติตนเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นทางพระพุทธศาสนา 
รู้จักวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้หลักธรรม อริยสัจ 4   มีสมาธิและมีสติในการเรียน  ในการ
รับประทานอาหารและการท างานมากขึ้น   มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน และรู้จักการแสดงความ
เคารพผู้อาวุโสกว่า เช่นการแสดงการไหว้และการขอบคุณ  
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      กิจกรรม พัฒนำจิต เนรมิตรนิสัย 

เป็นกิจกรรมที่จัดเพ่ือพัฒนานักเรียนให้ปฏิบัติตนวิถีประชาธิปไตยด้านปัญญาธรรม คารวะ
ธรรมและสามัคคีธรรม ในชีวิตประจ าวัน มุ่งให้เกิดผลยั่งยืนเป็นกิจนิสัย โดยขับเคลื่อนด้วยสภา
นักเรียน นักเรียนชุมนุมสามัคคีธรรม เริ่มจากการเป็นตัวอย่างที่ดีต่อนักเรียนทั่วไปและขยายผลสู่ใน
ห้องเรียน และชุมชนอย่างต่อเนื่องสืบต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่น มีเครือข่ายภายในห้องเรียน มีกิจกรรม
พิเศษร่วมกับเครือข่ายภายนอกตามสถานการณ์ เน้นพัฒนาจริยธรรมที่ดีตามวิถีไทยอย่างเป็นระบบ 
ดังนี้ 
 

 

 

 

 

      เข้าค่ายคุณธรรม เรียนรู้เรื่องหลักธรรมพุทธศำสนำ กำรตีกลองสะบัดชัย 

กำรเรียนรู้นิทำนคุณธรรม มีสติในกำรเรียนรู้ มีสติในกำรรับประทำนอำหำร 
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      วิธีด ำเนินงำน 

 
1. สภานักเรียนประชุมเพ่ืออาสาสมัครเป็นแกนน าชุ มนุมคุณธรรม และคัดเลือก

คณะกรรมการชมรมคุณธรรมประกอบด้วยประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 
ประชาสัมพันธ์และกรรมการ 

2. คณะกรรมการชมรมร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมปฏิทินงานตลอดปี 
3. รับสมัครสมาชิกชุมนุมรายห้องเรียนเพื่อขับเคลื่อนวิถีธรรมจากห้องเรียนสู่ภายนอกห้อง 
4. จัดกิจกรรมสภาพัฒนาวิถีคุณธรรม ตามแผน ประกอบด้วย 

    4.1. ส่งเสริมการเคารพซึ่งกันและกัน เช่น การสวัสดีเพื่อพบกัน น้องไหว้พ่ีหน้าเสาธง 
    4.2. ส่งเสริมการสวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ยกย่องคนดีใช้วาจาสุภาพต่อกันโดย
สภา นักเรียนปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ประจ าหน้าเสาธง พร้อมท าสมุดบันทึกความดี 
    4.3.  การสวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนกลับบ้าน 
    4.4. กิจกรรมวิถีธรรม คณะกรรมการชุมนุมคุณธรรมน าสวดสรภัญญะ และสวด
ธรรมจักร ทั้งโรงเรียนในวันศุกร์ 

 

แกนน ำวำงแผนกำรขบัเคล่ือนงำน 

จดักิจกรรมคุณธรรมตำมแผน 

ชุมนุมแกนน ำรุ่นใหม่ ปรับปรุง 

ประเมิน 

สรุปรำยงำนผล 

อำสำสมคัรแกนน ำชุมนุม 
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    4.5. ส่งเสริมการมีจิตอาสา ช่วยกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน วัด ชุมชนตาม
สถานการณ ์                      
    4.6. เป็นผู้น ากิจกรรมคุณธรรมพิเศษอ่ืนๆ เช่น เน้นมีความกตัญญูกตเวที 

    กิจกรรมวันไหว้ครู   กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
         4.7. นักเรียนทุกคนได้รู้จักการอดออม รู้จักการประหยัดและรู้จักใช้และรักษาสิ่งของ
ทั้งของตนเองและผู้อ่ืนจนเป็นนิสัย ได้แก่การออมทรัพย์ในโรงเรียน การฝึกการใช้รักษา
สิ่งของ อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและทะนุถนอม 
               

     ผลกำรด ำเนินงำน 
 
           จากการจัดกิจกรรม ชุมนุมคุณธรรมโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนน าชุมนุมนั้นพบว่า นักเรียน
ให้ความร่วมมือในการท างานเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐ และส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ท าหน้าที่ตรงตามบทบาทที่ตนเองได้รับมอบหมายนักเรียนสามารถน า
คุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะเห็นได้จาก การฝากออมทรัพย์ทุกวันของ
นักเรยีนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  การรักษาสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน  การท า
น้ ายาล้างจาน  น้ ายาล้างห้องน้ า  สบู่เหลวและท าแชมพูจากสมุนไพรมะกรูดเพ่ือใช้ในโรงเรียนและใน
หมู่บ้าน   การจัดจ าหน่ายน้ ายาที่ผลิตเองให้แก่ผู้สนใจ ในชุมชนในราคาถูกซึ่งเป็นการประหยัดเงิน
และรู้คุณค่าของการใช้จ่าย  การเลี้ยงไก่ไข่และปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนเพ่ือน ามาประกอบอาหาร
กลางวันและจัดจ าหน่ายในชุมชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด  ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดท าให้นักเรียนทุกคน
ได้มีส่วนร่วมและสร้างลักษณะนิสัยที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน    

 

                                     

    

 

 

 

การท าน้ ายาล้างจาน 
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ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

 

 

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา นักเรียนมีระเบียบวินัย  ใส่ใจในการท าความดี มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน นักเรียนด ารงชีวิตอย่างประหยัดและพอเพียง ผู้ปกครองและชุมชนพอใจที่นักเรียนมีระเบียบ
วินัย รู้จักประหยัดอดออม 

 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาได้น ากิจกรรม พลังเด็กดี  ศรีไตรมิตร  เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจท าดี และ
กิจกรรมพัฒนาจิตเนรมิตรนิสัย โดยใช้สภานักเรียนเป็นแกนน า  ในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง ชุมชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ ให้การสนับสนุนส่งผลให้ประสบ
ความส าเร็จ มีผลงานที่ภาคภูมิใจ ดังนี้  

1. ผ่านการประเมิน โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี ๒๕๖๐ 
2. ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจ าต าบลที่ยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนา

การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
3. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  NT , O–NET  สูงกว่าระดับประเทศทุกปี 
4. ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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 จากสภาพปัญหาสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญทางด้านวัตถุมากกว่า
จิตใจ จึงท าให้มนุษย์หลงตามกระแสและค่านิยมที่ผิดๆ  โดยปราศจากความยั้งคิด  ไม่พิจารณา
ไตร่ตรองให้รอบคอบ  ไม่มีความรอบรู้  หรือขาดภูมิคุ้นกันในด้านคุณธรรม จริยธรรม ขาดการส่งเสริม
ด้านวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละเพ่ือส่วนรวม จึงเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไข โรงเรียนบ้าน
พันตนได้ให้ความส าคัญและส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี  เกิดความภาคภูมิใจและเป็นแสงสว่างน าทางผู้ อ่ืนให้ปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา มีปัญญา รู้จักคิด รู้จักเลือกในสิ่งที่ถูกต้องและมีความสุขในสังคม ดังนั้นโรงเรียนบ้าน
พันตนจึงได้จัดกิจกรรมที่เก่ียวกับโรงเรียนวิถีพุทธดังนี้ 
 

กิจกรรม ยิ่งท ำยิ่งได้ ยิง่ให้ยิ่งสุข 
 
จิตสาธารณะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการพัฒนายกระดับจิตใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความ

เข้าใจเอ้ือเฟ้ือ หันมาท ากิจกรรมเพ่ือสังคมมากขึ้น เพราะจิตสาธารณะเป็นสิ่งที่ให้เยาวชนได้หันมาท า
ความเข้าใจในตนเองและสังคมเพ่ิมมากขึ้นอันจะเห็นได้ในปัจจุบันปัญหาสังคมเริ่มทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น ทั้งทางครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนั้นหากไม่รีบแก้ไขให้ทันท่วงทีสังคมก็จะตกอยู่ภายใต้ความ
สับสนวุ่นวายซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนัก แต่การสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนได้มากเท่าไร สังคม
แห่งการเอื้ออาทรก็ยิ่งมีมาก  

โรงเรียนบ้านพันตนจึงเห็นความส าคัญของเรื่องนี้ จึงได้จัดกิจกรรม ยิ่งท ายิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งสุข 
ขึ้นมาเพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตใจให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากภายใน "จิตสาธารณะ" เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญในการปลูก
จิตส านึกให้รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยลดปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 

 
 

 

 

โรงเรียนบ้ำนพันตน 
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วิธีด ำเนินกิจกรรม 
 1 .จิตสาธารณะในโรงเรียน โรงเรียนบ้านพันตนขาดนักการภารโรงและยังไม่มีอัตราก าลังมา
ทดแทน จึงท าให้การเปิดปิดห้องเรียนต่างๆไม่มีคนท า นักเรียนก็ได้ช่วยดูแลเปิด-ปิดห้องเรียนต่างๆทุก
วันตลอดมาจนถึงปัจจุบัน   
 ๒.จิตสาธารณะสู่ชุมชน เมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนโรงเรียนบ้านพันตนปฏิบัติกิจกรรม
นอกโรงเรียน เช่น ไปวัด ปฏิบัติธรรม ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้ว
นักเรียนก็จะช่วยกันท าความสะอาด ปัด กาด เช็ดถู เก็บขยะ โดยมีคณะครู คอยแนะน าและช่วยเหลือ 
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ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
    นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นทีมมีวินัยในตนเอง  รู้ จักบทบาทหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ  ตรงต่อ
เวลา  อดทนต่อปัญหาที่เกิดข้ึนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะเป็นผลให้นักเรียนได้พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับตนเอง นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รู้จักการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและรู้จักการสร้าง
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิต ได้รับค าชมเชย
จากหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ประชากรในหมู่บ้านและแขกที่มาร่วมงาน 
 
 

กิจกรรม ต่ำงคนต่ำงวัย หัวใจเดียวกัน 
 

การมีสมาธิ คือการมีจิตใจจดจ่อในสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ การมีสมาธิจะช่วยให้เราท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  การสร้างสมาธิให้มีจิตใจจดจ่อในงานที่ท าเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกคน  โดยเฉพาะกับเด็กในวัยเรียน  โรงเรียนบ้านพันตน ได้เข้าโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธตั้งแต่ ปี 255๔   เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิต่อการเรียนรู้  จึงได้จัด
กิจกรรม ต่างคนต่างวัย หัวใจเดียวกันขึ้นมา 
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วิธีด ำเนินกิจกรรม 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพันตนอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน
ทุกคนเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ตลอดปีการศึกษา และเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านพันตนทุกคนปฏิบัติ นั่งขัดสมาธิ มือขวาทับมือซ้าย หลังตรง ปิด
เปลือกตาเบาๆ ไม่กดเปลือกตา ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วน ให้อยู่ในอารมณ์สบายๆ 
ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ ระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้สั่งสม
มา แล้วแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายท าเช่นนี้เป็นประจ าทุกวัน โดยนักเรียน
ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ  10  นาที  แล้วแยกย้ายกันเข้าห้องเรียนตามปกติ 

- จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุกวันพฤหัสบดี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระ
วิทยากร  พระสมุห์จ าเริญ จันทูปโม แห่งวัดดอยสัพพัญญู อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับศีลธรรม 

- จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เวลา 3 วัน ๒ คืน ณ วัด
ดอยสัพพัญญู อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  

- ครูจัดการเรียนการสอนโดย สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนการสอน ทุกสาระ
การเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 
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ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
นักเรียนได้ปฏิบัติการนั่งสมาธิ การกราบการไหว้  ความมีระเบียบ การมีสติ การมีวินัยในการ

ปฏิบัติตนในการเข้าวัด การนิ่งสงบ การปฏิบัติตนเมื่อเข้าวัดต้องท าอย่างไร  นักเรียนสามารถอาราธนา
ศีล และปฏิบัติตนในการเป็นคนดี มีคุณธรรมผู้ปกครองชื่นชมนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดี
ขึ้นหลังจากได้มาปฏิบัติ  โดยมีมารยาทที่ดีงาม  มีความสุขุมรอบคอบ  อ่อนน้อมถ่อมตน  พูดจา
ไพเราะ ทุกสัปดาห์  นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องธรรมศึกษาจากครูพระนักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี มีสมาธิ   มีสติ  มีสัมมาคารวะ มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นรวมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรมตามหลัก
ศาสนา  เมื่อนักเรียนได้รับความรู้ทางด้านคุณธรรม  จริยธรรมเป็นผลให้โรงเรียนบรรลุตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นผลให้ในอนาคตจะเป็นชุมชนที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง  

 

 
 

กิจกรรม ข้ำวโพด สร้ำงเสริมคนด ี
โรงเรียนบ้านพันตน ได้น าข้าวโพดมาจัดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เนื่องจากการ

ปลูกข้าวโพดเป็นอาชีพของคนในชุมชน ข้าวโพดเป็นพืชที่ให้ผลผลิตมาก ทางโรงเรียนบ้านพันตนจึง
เล็งเห็นความส าคัญ และได้น าข้าวโพดมาทดลองแปรรูปในรูปแบบต่างๆให้มีความน่าสนใจและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวโพดมากขึ้น โดยใช้หลักธรรมในการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับ เอกลักษณ์
สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านพันตน ที่ว่า “ข้าวโพด” ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ทักษะชีวิต และ อัตลักษณ์
สถานศึกษา“สถานศกึษาพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม” 

 
วิธีด ำเนินกำร 
 กิจกรรม ข้าวโพด สร้างเสริมคนดี จัดขึ้นเมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับข้าวโพด เช่น การท าดอกไม้จากข้าวโพด น้ านมข้าวโพด ที่ดับกลิ่นจากข้าวโพด และถ่านจาก
ซังข้าวโพด ในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ นักเรียนได้น าหลักธรรมที่น ามาเรียนรู้คือ อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 
4 อีกทั้งยังแสดงความสามัคคี ความมีน้ าใจ ความเสียสละ และน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
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ผลกำรด ำเนินกำร 
                 นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นทีมมีวินัยในตนเอง  รู้ จักบทบาทหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ  
ตรงต่อเวลา  อดทน รู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะเป็นผลให้
นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับตนเองนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
รู้จักการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและรู้จักการ
สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิต  

 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

จากการด าเนินงานกิจกรรมทั้ง  ๓ ของโรงเรียนบ้านพันตน เป็นผลให้นักเรียน  ครู   
ผู้บริหารและโรงเรียน ได้พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมให้เกิดขึ้นดังนี้ 
 
            นักเรียน 

1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  

ท าให้นักเรียนมีนิสัยรักการท างาน  มีความสามัคคี  มีวินัยในตนเอง  ใฝ่เรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม
ทีง่ดงาม  

   ครู 
1. ครูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  เช่น การปฺฏิบัติตน ตามประเพณี ท าบุญ       

ตักบาตรและร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆเป็นประจ า  ในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนเป็นที่
ประจักษ์โดยทั่วไป 

2. คณะครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ โดยประพฤติตนอยู่ในศีลห้า  มีความเมตตา  
กรุณาต่อศิษย์    
 
 

 ผู้บริหำร 
1.เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะครูและนักเรียน ยึดหลักใน  



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๙๒ 
 

การบริหารงานโดยใช้หลักธรรม พรมวิหาร 4  และสังคหวัตถุ 4 และเป็นผู้ประพฤติตนในศีล  5 เป็น
ที่ยอมรับทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 

โรงเรียน 
1. ผลการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมในโรงเรียน  เป็นผลให้โรงเรียน  

ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน   
2. โรงเรียนบ้านพันตนได้รับการยอมรับทั้งในชุมชนและระดับเขตพ้ืนที่ทาง  

การศึกษา องค์กรส่วนท้องถิ่น จากผลการไปแข่งขันทางด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้าน
การพัฒนาส่งเสริมทักษะต่างๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๙๓ 
 

โรงเรียนวดัทุ่งศาลา 
 

กิจกรรม พัฒนำจิต เจริญปัญญำ พำโรงอำหำรสะอำด 

ปัญหำและควำมส ำคัญ 
 ช่วงรับประทานอาหารกลางวันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 จ านวน 53 คน จะมา
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารของโรงเรียน มีนักเรียนบางส่วนพูดคุยกันเสียงดังขณะ
รับประทานอาหาร รับประทานอาหารไม่เรียบร้อย มีเศษอาหารตกเรี่ยราดตามพ้ืนโรงอาหารท าให้
โรงอาหารสกปรก นักเรียนกลุ่มสภานักเรียนจ านวน 10 คนได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น และมีความ
ต้องการที่จะเห็นน้องๆเพ่ือนๆในโรงเรียนเป็นผู้มีสติ มีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร และ
เพ่ือช่วยกันรักษาโรงอาหารให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค จึงได้จัดท ากิจกรรม พัฒนาจิต เจริญปัญญา 
พาโรงอาหารสะอาดขึ้น 
 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. การเจริญสติด้วยการสร้างมือ ๑4 จังหวะก่อนรับประทานอาหารกลางวัน 
          ๒. พิจารณาอาหารรับประทานอาหารอย่างมีสติทุกวัน 
 3. ร่วมด้วยช่วยกันรักษาความสะอาดโรงอาหาร 
 

 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

 1. นักเรียนมีสติมากข้ึน มีวินัยที่ดีในการรับประทานอาหารคิดเป็นร้อนละ 95 
 2. นักเรียนทุกคนมีจิตอาสาช่วย กันท าความสะอาดโรงอาหารและบริเวณโดยรอบหลังจาก
รับประทานอาหารทุกวัน 
 3. โรงอาหารสะอาดขึ้นถูกสุขลักษณะที่ดี ปราศจากเชื้อโรคทุกวัน 
 

 

 



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๙๔ 
 

กิจกรรม ยิม้ไหว้ ทักทำยกันตำมแนววิถีพุทธ 

ปัญหำและควำมส ำคัญ 

 การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้วยการยิ้มไหว้ทักทายกัน ด้วยจิตใจที่ดีงามแก่นักเรียน 
จะท าให้ผู้ที่พบเห็นมีความชื่นชม รักใคร่ เอ็นดู เพราะเป็นมารยาทที่ดีงาม ตามประเพณีของคนไทยที่
ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรมแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นและตอบสนอง 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของมารยาทการยิ้มไหว้ ทักทายกันที่
ถูกทายกันที่ถูกต้องจึงได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
 

วิธีด ำเนินกำร 

 1.ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการยิ้มไหว้ ทักทายกัน ในหลักสูตรสังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยใช้แนวทางบูรณาการ รูปแบบการสอนโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน โดยสอดแทรกใน
กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 2.นักเรียนทุกคนเรียนรู้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรข้อ1 ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ตามแบบจากครูต้นแบบอย่างมีสติและตั้งใจ 
         3.นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยครูสังเกตพฤติกรรมและให้ค าแนะน าโดยไม่มีต้นแบบ 
 4.นักเรียนฝึกใช้ในชีวิตจริงจนเป็นนิสัย 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

       1.นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งศาลาร้อยละ 85 มีพัฒนาการยิ้มไหว้ ทักทายกันที่ถูกต้องเหมาะสมดี
ขึ้น 

       ๒.นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมเรื่องการยิ้มไหว้ทักทายให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๙๕ 
 

กิจกรรม ระเบียบสร้ำงได ้ใส่ใจกำรวำงรองเท้ำ เข้ำประจ ำที่ทุกวัน 

ปัญหำและควำมส ำคัญ 

 สภาพปัญหาที่พบเป็นประจ าทุกวันของโรงเรียนวัดทุ่งศาลา นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนเกือบทุกคนจะถอดรองเท้าเรียงไว้หน้า
ห้องเรียนอย่างไม่เป็นระเบียบ แม้ครูในโรงเรียนจะชี้แจงและตักเตือนอยู่เสมอ แต่นักเรียนส่วนมากจะ
ไม่สนใจปฏิบัติตาม ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้มีการริเริ่มน าแนวทางและวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้นเพ่ือ
พัฒนาการวางรองเท้าของนักเรียนให้เป็นระเบียบ และเพ่ือให้นักเรียนน าไปปฏิบัติจริงทุกสถานที่จน
เป็นนิสัย ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีท าให้เกิดเป็นจริยธรรม ซึ่งเป็นการปรับลด
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดโดยใช้หลักการเสริมแรงบวก 
 

วิธีด ำเนินกำร 

        ๑. เรียนรู้จากครูต้นแบบโดยนักเรียนมีสติตั้งใจดูดังนี้ 
             - เตรียมถอดรองเท้าและวางที่จุดก าหนด 
             - ถอดและวางรองเท้าอย่างมีสติถูกต าแหน่งและรูปทรง 
         ๒. นักเรียนฝึกปฏิบัติเองโดยครูให้ค าแนะน า 
         ๓. นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยไม่มีต้นแบบ 
         ๔. นักเรียนฝึกใช้ในชีวิตจริงจนเป็นนิสัย 
 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

          1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในการถอด/วางรองเท้าที่ถูกต้องจากครูต้นแบบ  
          ๒. นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งศาลาร้อยละ๘5 ขึ้นไปวางรองเท้าเป็นระเบียบถูกต้องตามต าแหน่ง
ที่ก าหนดให้และจัดถูกต้องตามต าแหน่งที่ก าหนดให้และจัดถูกต้องตามรูปทรงทั้งในและนอกห้องเรียน 
          ๓. หน้าห้องเรียนดูสะอาดตาและมีระเบียบยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 

 



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๙๖ 
 

กิจกรรมโรงเรียนรักษำศีล 5  ด้วย  7 กิจวตัรควำมด ี

ควำมส ำคัญ 
 การร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจเป็นการแสดงออกถึงความมีสมาธิที่ดี คนที่มีสมาธิที่ดี ตั้งมั่น
จิตใจแน่วแน่ ย่อมเป็นที่ต้องการของสังคม และท าให้ประสบความส าเร็จ 
         ปัจจุบันพบว่านักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งศาลาบางส่วนยังไม่มีสมาธิ ไม่นิ่งคุยกัน เล่นกัน ขณะเวลา
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมเดินแถวไปร่วมกิจกรรมในและนอกห้องเรียน 
ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหา จึงได้
ท ากิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสมาธิ และพร้อมที่จะเรียนและท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพที่ดีตามคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1.  ประชุมนักเรียนทุกคนเพ่ือก าหนดกิจกรรม 
 2.  ครูและนักเรียนทุกคนกล่าวอาราธนาศีล 5  
 3.  ครูและนักเรียนทุกคนใส่บาตร ท าบุญ ทุกวันศุกร์ 
 4. นักเรียนทุกคนเรียนรู้ เรื่องการรักษาศีล 5 และธรรมศึกษาใน และนอกโรงเรียน โดย
นิมนต์ ครูพระมาสอนในโรงเรียน และครูน านักเรียนไปเรียนรู้ธรรมะจากพระสงฆ์ท่ีวัดในชุมชน 
 5.  โรงเรียนได้บูรณาการ เรื่องการอาราธนาศีล ศีล 5  การพูดจาไพเราะ (พูดดี)  ไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม โดยใช้หลักธรรม
ไตรสิกขา 
         6.  นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับ จิตอาสา ท าตนให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดนิสัย ความเป็น
ระเบียบ สะอาด สุภาพ ตรงเวลา และเป็นสมาธิผ่านการปฏิบัติ กิจกรรม 5 ห้องชีวิต โดยครูจิตอาสา
จากค่ายคุณธรรมประจ าอ าเภอ 
 7.  ครูและนักเรียน บันทึกความดี ของตนเองในสมุดบันทึกความดีทุกวัน 

 

 

 
 
 



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๙๗ 
 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
 1.  นักเรียนร้อยละ 85 ของโรงเรียนวัดทุ่งศาลา มีสมาธิที่ดี และมีระเบียบวินัยในตนเอง ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 
 2.  นักเรียนทุกคน มีความตั้งใจในการเรียน และท างานที่ดีขึ้น 
 3.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

กิจกรรม เด็กดีศรีทุ่งศำลำ ร่วมปลูกป่ำพำเพื่อนท ำด ี

ควำมส ำคัญและปัญหำ 

 สภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัดทุ่งศาลาตั้งอยู่ใจกลางของหมู่บ้าน ซึ่งท้ายหมู่บ้านไปทางทิศ
ตะวันตกติดกับป่าชุมชนซึ่งอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น ไม้สัก ไม้แดง เป็นต้น ปัจจุบันป่าไม้ถูก
ท าลายโดยมีการลักลอบตัดไปขายและใช้ส่วนตัว และกฎหมายยังไม่สามารถลงโทษคนท าผิดได้ท าให้



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๙๘ 
 

ป่าไม้ลดลง กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติโรงเรียนวัดทุ่งศาลาจึงมีความคิดร่วมกันในการปลูกป่าทดแทนเพ่ือ
อนาคตในวันหน้าให้มีป่าสมบูรณ์คู่กับชุมชนของบ้านทุ่งศาลา 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. ร่วมประชุมวางแผนและแก้ปัญหาร่วมกับปลูกป่ากับคณะครู/ผู้น าหมู่บ้าน/นักเรียน 
 2. ผู้น าหมู่บ้านให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
 3. นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งศาลาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 53 คน ร่วมปลูกป่ากับชุมชน 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

นักเรียนวัดทุ่งศาลาทุกคนได้ปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้นที่ป่าชุมชน 
 

ปัจจัยควำมส ำเร็จของกิจกรรม 

 จากความมุ่งมั่น ความอดทน ความเมตตา ความเอ้ืออาทร ซึ่งกันและกันของผู้บริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียน โดยได้น าแนวทางจากอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่การปฏิบัติและพัฒนาตนเองสู่
การเป็นโรงเรียน 
วิถีพุทธทั้งนี้โดยบูรณาการรูปแบบการสอนโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน เป็นการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ย่อมส่งผลให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ได้เป็นคนดีเพ่ือสร้างสรรค์สังคมแบบ
วิถีพุทธให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป จากการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้นักเรียนผู้บริหาร 
ครู และนักเรียน ตลอดจนชุมชนได้รับรางวัลเกียรติบัตรดังนี้ 
 

ระดับโรงเรียน 

 1. เกียรติบัตร/โล่รางวัล โรงเรียนผ่านเกณฑ์การด ารงคุณภาพความยั่งยืนโรงเรียนดีประจ า
ต าบลประจ าปีงบประมาณ 2560 
 2. เกียรติบัตร/โล่รางวัล โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ด้วย 7 กิจวัตร
ความดี 



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๙๙ 
 

 3. เกียรติบัตร/โล่รางวัล ผู้น าศีลธรรม งานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 
ประจ าปี 2561 ของอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
         ๔. เกียรติบัตรรางวัลศูนย์เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 ผู้บริหำร 

 นายอินสม  คุณา ได้รับเกียรติบัตร/โล่รางวัล ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัด
เชียงใหม่ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2561 
 

คร ู

 เกียรติบัตร การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ของส านักงานพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ ประจ าปี 2560 และประกาศนียบัตรครู ผู้เป็น
สมาชิกผู้ปฏิบัติ ๗ กิจวัตรความดี 
 

          นักเรียน   
 เกียรติบัตรการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ของส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปี 2560 
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๐๐ 
 

โรงเรียนบ้ำนทุ่งหลวง  

กิจกรรมท่ี ๑ จิตอาสาสร้างคนดี
สู่ชุมชน 

กิจกรรมท่ี ๓ ออมวนัละนิดเพ่ือชีวิตท่ีสดใส 

 

 

กิจกรรม ด้านที่เกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงได้ด าเนินกิจกรรม  ดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑ จิตอาสาสร้างคนดีสู่ชุมชน 
กิจกรรมที่ ๒ สมาธิน าจิตนิ่ง 
กิจกรรมที่ ๓ ออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใส 

 

 

 

 

 กิจกรรมท่ี ๒ สมาธิน าจิตนิ่ง 

 

 

 

วิถีพุทธ 
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๐๑ 
 

กิจกรรม จิตอำสำสร้ำงคนดีสู่ชุมชน 
 
ควำมส ำคัญ / ควำมเป็นมำ / ปัญหำ 

คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงได้ร่วมกันสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน พบว่า มีนักเรียนบางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือในการท างาน ไม่มี
น้ าใจต่อผู้อ่ืน ไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  ชอบเล่น ชอบหลบงาน ทางโรงเรียนจึงได้
จัดกิจกรรม จิตอาสาสร้างคนดีสู่ชุมชน   เพ่ือแก้ปัญหา ให้นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในการท างาน  มี
น้ าใจ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน  

 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือปรึกษาหารือ
และท าการชี้แจงเกี่ยวกับจิตอาสาสร้างคนดีสู่ชุมชน  เพ่ือให้ครูและบุคลาการทางการศึกษารับทราบ
และด าเนินงาน 

๒.ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันสร้างแผนปฏิบัติการ  เพ่ือ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

๓.สภานักเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง  เกี่ยวกับการท ากิจกรรมจิตอาสาสร้างคนดี
สู่ชุมชน  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงเกิดความตระหนักในการท าความดี  จิตอาสา  เพื่อเป็น
คนดีสู่ชุมชน 

๔.ทุกวันจันทร์ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ท า
กิจกรรมจิตอาสา  เช่น เก็บขยะในหมู่บ้าน ท าความสะอาดลานวัด ท าความสะอาดโรงเรียน มีคณะครู
ท ากิจกรรมจิตอาสาร่วมกับนักเรียน 

๕.นักเรียนทุกคนหลังจากการท ากิจกรรมจิตอาสาเสร็จ จะมีการจดบันทึกลงในแบบบันทึก
กิจกรรมจิตอาสาสร้างคนดีให้ชุมชนและมีสมุดบันทึกความดี ส่งครูประจ าชั้น 

๖.ครูประจ าชั้นจะท าการคัดเลือกแบบบันทึกกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน ที่มีการจด
บันทึกสม่ าเสมอ  และท าการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนแต่ละคน   หลังเสร็จสิ้นภาค
เรียน  จะมีการมอบเกียติบัตรให้กับนักเรียน 

๗.ทางโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงได้จัดท าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาสร้างคน
ดีสู่ชุมชน  โดยเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา  พระสอนศีลธรรม  และบุคลากรภายนอกมาร่วมใน
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

จากการด าเนินงานกิจกรรมจิตอาสาสร้างคนดีสู่ชุมชน  ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 
ด้านนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงร้อยละ ๘๐ มีจิตอาสาในการเก็บเศษขยะ  ท า

ความสะอาด  ล้างห้องน้ า  ภายในบริเวณโรงเรียน  ชุมชน  และวัด 
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ด้านครู : ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงร้อยละ ๘๕ มีจิตอาสาในการเกบ็เศษขยะ  ท าความสะอาด  
ล้างห้องน้ า  ภายในบริเวณโรงเรียน  ชุมชน  และวัด 

ด้านชุมชน : โรงเรียน  ชุมชน  และวัด  จากเดิมมีเศษขยะ  ถุงพลาสติก  กระจัดกระจายตาม
ถนนและข้างทาง  ห้องน้ าภายในโรงเรียนและวัดสกปรก  ส่งกลิ่นเหม็น  เมื่อนักเรียน  ผู้บริหาร  และ
คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างคนดีสู่ชุมชน  พบว่าบริเวณดังกล่าวมีความ
สะอาดเรียบร้อย  ห้องน้ าสะอาดถูกสุขลักษณะ  น่าใช้มากยิ่งข้ึน 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ภำพแสดงกำรเก็บขยะ ล้ำงห้องน้ ำ  ภำยในบริเวณโรงเรียน  ชุมชน  และวัด 
 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ  และให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี  
ผู้ปกครอง  และชุมชนเห็นคุณค่า ให้การสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาน าสู่ชุมชน 
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๐๓ 
 

 
กิจกรรม  สมำธิน ำจิตนิ่ง 

 
ควำมส ำคัญ/ควำมเป็นมำ/ปัญหำ 

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงได้ร่วมกันสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม การ
ประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนในชีวิตประจ าวัน พบว่า ขาดสมาธิ ในการเรียน การท ากิจกรรมต่างๆ 
ส่งผลให้ในสังคมปัจจุบัน มีเด็กสมาธิสั้น อยู่นิ่งและควบคุมตัวเองไม่ได้ โรงเรียนจึงได้จัดท ากิจกรรม 
สมาธิน าจิตนิ่ง เพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิ สามารถควบคุมตัวเองและตั้งใจเรียนมากข้ึน 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
จากการวิเคราะห์ปัญหา ทางโรงเรียนจึงร่วมกันด าเนินการ  ดังนี้ 
๑.ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือปรึกษาหารือ

และท าการชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมสมาธิน าจิตนิ่ง  เพื่อให้ครูและบุคลาการทางการศึกษารับทราบและ
ด าเนินงาน 

๒.ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันสร้างแผนปฏิบัติการ  เพ่ือ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

๓.สภานักเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง  เกี่ยวกับการท ากิจกรรมสมาธิน าจิตนิ่ง 
เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงเกิดความตระหนักในการมีสมาธิ ตั้งใจเรียนและท ากิจกรรมต่างๆ
อย่างมีสติ 

๔.ทุกเช้าช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงจะมีการยืนสมาธิเป็นเวลา ๓ นาที โดยมีครูเวรร่วมกับ
นักเรียนทุกวัน 

๕.ภาคบ่ายเวลา ๑๒.๕๐ – ๑๓.๐๐ น. มีกิจกรรมสวดบทแผ่เมตตา ท าสมาธิโดยวางแก้วน้ า
บนหัว เพื่อให้นักเรียนนิ่งไม่สนใจสิ่งที่มารบกวน 

๖.หลังจากท าสมาธิเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนเดินเข้าชั้นเรียนอย่างเป็นระเบียบโดยมีแก้ววาง
อยู่บนหัว 

๗.ทุกวันศุกร์ของสิ้นเดือน นักเรียนจะไปฝึกนั่งท าสมาธิที่วัดโดยมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม 
๘.คณะครูมีการประเมินพฤติกรรมนักเรียนแต่ละชั้น โดยการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกใน

แบบบันทึกพฤติกรรมทุกเดือน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการด าเนินงานกิจกรรมสมาธิน าจิตนิ่ง  ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 
 ด้านนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงร้อยละ ๘๐ มีสมาธิ ตั้งใจเรียนดีขึ้นและ 

ร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ด้านครู : ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงร้อยละ ๘๕  มีสมาธิในการสอนและมีวินัยในการ

ปฏิบัติงานงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
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 ด้านชุมชน : ผู้ปกครองร้อยละ ๘๕ พึงพอใจในการท ากิจกรรมและพฤติกรรมของนักเรียน 
โดยการสังเกตและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น  และให้ความร่วมมือดี  เรียนและท า
กิจกรรมในโรงเรียนอย่างมีสติเป็นอย่างดี สามารถควบคุมตัวเองและตั้งใจเรียนมากขึ้น  
 

กิจกรรม ออมวันละนิดเพ่ือชีวิตที่สดใส 
 
ควำมส ำคัญ/ควำมเป็นมำ/ปัญหำ 
  การด ารงชีวิตประจ าวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ส่วนใหญ่ผู้ปกครอง มีอาชีพ  
เกษตรกรรม และมีรายได้น้อย จึงต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด เนื่องด้วยค่าครองชีพที่สูง   รายได้ไม่พอ
กับรายจ่าย ทางโรงเรียนจึงได้ด าเนินกิจกรรมออมวันละนิดเพ่ือชีวิตที่สดใส  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนให้
มีนิสัย ประหยัด  อดออม เพ่ือชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า 
 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือปรึกษาหารือ
และท าการชี้แจงเกี่ยวกับออมวันละนิดเพ่ือชีวิตที่สดใส เพ่ือให้ครูและบุคลาการทางการศึกษา
รบัทราบและด าเนินงาน 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันสร้างแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
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๓. สภานักเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง  เกี่ยวกับการท ากิจกรรมออมวันละนิดเพ่ือ
ชีวิตที่สดใส เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงเห็นคุณค่าของการออม รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด 

๔. นักเรียนทุกคนจะมีการออมทรัพย์ทุกวันโดยมีคณะกรรมการประจ าห้องและครูประจ าชั้น
เป็นผู้เก็บรวบรวมเงินออมทรัพย์ 

๕. นักเรียนน าสมุดออมทรัพย์ให้ผู้ปกครองเซ็นรับรองสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
๖. ทุกสิ้นเดือนคณะกรรมการประจ าห้องจะน าเงินออม มาให้ครูผู้รับผิดชอบไปฝาก 

 กลุ่ม เศรษฐศาสตร์ชุมชนเพ่ือการพัฒนา วัดนักบุญเปาโลห้วยตอง 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

จากการด าเนินกิจกรรม  ออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใส ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 
 ด้านนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงร้อยละ ๘๐ มีการออมทรัพย์ 
 ด้านคร ู: ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงร้อยละ ๘๕  มีการออมทรัพย์ 
 ด้านชุมชน : ผู้ปกครองร้อยละ ๘๕ ให้ความร่วมมือในการจัดท ากิจกรรมนี้ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 ภาพแสดงการออมทรัพย์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิทัศน์ท่ีสะอาดร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนรู้ นักเรียนสามารถด ารงชีวิต
อย่างประหยัดและพอเพียง รู้จักการเก็บออม รู้จักคิดก่อนซื้อ รู้จักใช้จ่ายเมื่อมีเหตุการณ์จ าเป็น เช่น 
เจ็บป่วย หรือต้องการซื้อสิ่งของที่มีความจ าเป็น  
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จากการที่โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงได้ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีพุทธ ๓ กิจกรรม  คือ  
กิจกรรมที่ 1 จิตอาสาสร้างคนดีสู่ชุมชน กิจกรรมที่ ๒ สมาธิน าจิตนิ่ง กิจกรรมที่ 3 ออมวันละนิดเพ่ือ
ชีวิตที่สดใส ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงมีพฤติกรรมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น  เช่น  มีน้ าใจต่อ
ผู้อ่ืน  มีระเบียบวินัย  และรู้จักกาลเทสะ   รู้จักประหยัดอดออมซึ่งพฤติกรรม เหล่านี้สามารถรับรู้ได้
จากการสังเกตและการประเมินผล  ส่งผลให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  โดยมีการเชิญประธานคณะกรรม
สถานศึกษา  ผู้ใหญ่บ้าน  และบุคคลภายนอกมารับฟังการน าเสนอโครงงานคุณธรรมที่ทางโรงเรียน
บ้านทุ่งหลวงได้มีการจัดกิจกรรมนี้ทุกปีการศึกษา  มีการประชุม  ปรึกษาหารือ  และวางแผนเกี่ยวกับ
การจัดท าโครงงานคุณธรรมในปีการศึกษาต่อไป 

ซึ่งการจัดท าโครงงานคุณธรรมในครั้งนี้  ท าให้โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงได้รับรางวัล  ดังต่อไปนี้ 
    ด้านโรงเรียน : 

๑.ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติที่ดี 
 ( Best pactice )การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็น

โรงเรียนวิถีพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
    ๒.ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาตามโครงการ เชิญชวนร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมีของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 ด้านครู : 

 ๑. นางสาวสุกัญญา ซุ่นล้อ  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุชนคนคุณธรรม”ตามโครงการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
  ๒.นางสาวศิริวรรณ สายทรัพย์สิน  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุชนคนคุณธรรม”ตาม
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
  ๓.นางสงกรานต์ พิพัฒน์หฤทัยกุล  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุชนคนคุณธรรม”ตาม
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
  ๔.นายอรุณ วังจงหวัด  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุชนคนคุณธรรม”ตามโครงการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 ด้านนักเรียน : 

๑.ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการสวดมนต์สรภัญญะ ในงานประเพณีสรงน้ าพระบรม
สารีริกธาตุประจ าปี ๒๕๖๑ ณ.วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม 
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โรงเรียนแม่วินสำมัคคี    
 

 จากการน าหลักธรรม ค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วนั้น โรงเรียนแม่วินสามัคคีได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
นักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ ดังนี้ 
 
  
 
 การไหว้พระสวดมนต์ ท าจิตใจให้สงบ บริสุทธิ์ ผ่องใส เป็นการฝึกให้เรามีสติในการใช้ชิวิต               
ของทุกๆวัน ทางโรงเรียนแม่วินสามัคคีได้เล็งเห็นความส าคัญในหลักการดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม   
“ไหว้พระสวดมนต์.....ดลใจให้เบิกบำน” ขึ้น 

นักเรียนได้ท ากิจกรรมเป็นประจ าทุกวัน ช่วงเวลา เข้าแถวในตอนเช้า โดยนักเรียนทุกคน            
ได้มีส่วนร่วมในการสวดมนต์ แผ่เมตตา รวมไปถึงนักเรียนที่นับถือศาสนาอ่ืนที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธด้วย 
เพ่ือให้นักเรียน เกิดสติ พร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนตลอดทั้งวัน                    
อีกทั้งโรงเรียนแม่วินสามัคคี ได้มีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนพักนอนในโรงเรียน โดยมีการท าวัตร
เย็น ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระอธิกำรสมิทธิ  สุธีโร เจ้าอาวาสวัดสบวิน ได้อนุเคราะห์มาให้ความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ และร่วมท าวัตรเย็นเป็นการปลูกฝังการใช้ชีวิตอย่างมีสติให้กับ
นักเรียน  ท าให้จิตใจร่มเย็น เป็นสิริมงคลกับตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

กิจกรรม “ไหว้พระสวดมนต์.....ดลใจให้เบิกบำน” 
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๐๘ 
 

วิธีด ำเนินกิจกรรม 
    1. กิจกรรมเด็กแม่วินไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงทุกเช้า    
    2. เด็กแม่วินสวดมนต์ท านองสรภัญญะ บริหารจิตและเจริญปัญญา พัฒนาการเรียนรู้  

              3. กิจกรรมเด็กแม่วินท าบุญตักบาตร เพ่ิมอานิสงค์ผลบุญ เดือนละ 1 ครั้ง โดยนักเรียน
และคณะครูแต่งกายด้วยชุดขาวทุกคน 
              4. นักเรียนพักนอน โรงเรียนแม่วินสามัคคี จ านวน 310 คน เข้าร่วมกิจกรรม                    
“พระอำจำรย์ชวนเด็กหอท ำวัตรเย็น” ในตอนเย็นของวันอังคาร โดย พระอธิกำรสมิทธิ  สุธีโร                 
เจ้าอาวาสวัดสบวิน ให้ความเมตตามาน าสวดมนต์ และบรรยายธรรมะ  

 
ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
    1. นักเรียนโรงเรียนแม่วินสามัคคีตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทุก

คนได้ร่วมท ากิจกรรม “ไหว้พระสวดมนต์.....ดลใจให้เบิกบำน” คิดเป็นร้อยละ 100  
    2.นักเรียนมีระเบียบวินัย เรียนรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติกฎและกติกาของสังคม                    

รู้จักรักสามัคคีและเข้าใจผู้อื่น และท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี ของสังคม  
               3. พัฒนาทักษะทางภาษาการสื่อสารทาง ภาษาไทย บาลี การรู้จักเข้าใจความหมาย            
มีสติ สะอาดสว่าง สงบ และฝึกการท าสมาธิ อันเป็นฐานแห่งปัจจัยความส าเร็จ 
  

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่วินสามัคคี มีความตั้งใจและให้ความ

ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม “ไหว้พระสวดมนต์.....ดลใจให้เบิกบำน” ส าเร็จทุกคน 
 
 
 
 
    สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี 

ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับความสะดวกสบายทางด้านวัตถุมาก
ขึ้น ในขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีขึ้นจนเป็นที่วิตก ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น              
อย่างสลับซับซ้อน ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ โรงเรียนแม่วินสามัคคี จึงได้จัดท า
โครงการอบรมคุณธรรม โดยการเข้าค่ายคุณธรรม น าวิถี ชีวีสุขสันต์ขึ้น เพ่ือพัฒนาจิตใจนักเรียนให้มี
ความใฝ่รู้ ความมีวินัย เสียสละ รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ อ่ืน และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
วิธีด ำเนินกำร 

1.น านักเรียนโรงเรียนแม่วินสามัคคีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ำยคุณธรรมน ำวิถี ชีวีสุขสันต์”  หลักสูตร 2 วัน 1 คืน เป็นประจ าทุกปี 
  

กิจกรรม “ค่ำยคุณธรรม น ำวิถี ชีวีสุขสันต์” 



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๐๙ 
 

 

                    2. กิจกรรมต่างๆ ที่พระวิทยากรจัดขึ้น เช่น พิธีอธิษฐานจิตเพ่ือชีวิตใหม่ กิจกรรม               
แสงเทียนส่องธรรม ร าลึกพระคุณพ่อแม่กิจกรรมแสงเทียนแห่งปัญญา กิจกรรมทอดผ้าป่าความดี               
เผาผีความชั่ว เมื่อออกค่ายแล้วให้นักเรียนตั้งเป้าหมายในชีวิต ปฏิญาณตนเป็นพุทธบุตรที่ดี 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

ผลกำรด ำเนินกำร 
    1. นักเรียนโรงเรียนแม่วินสามัคคีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผ่านการเข้าค่ายคุณธรรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  
               2. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบุตร               
ได้อย่างดีและมีความสุข 
               ๓. นักเรียนมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และสามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว                    
ลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการขาดคุณธรรมและมีระเบียบวินัยในตนเอง 
               ๔. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถปฏิบัติ
ศาสนากิจเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 
               ๕.  นักเรียนมีจิตส านึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นเยาวชน                    
ที่มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๑๐ 
 

 
 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
      1. ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม และอยู่รวม

กับผู้อ่ืนไดเอย่างมีความสุข 
      2. องค์กรทางศาสนามีความเมตตาตั้งใจอยากให้นักเรียนเป็นพุทธบุตรที่ดีในสังคม 
 

   
 
การออมเงินเป็นการวางรากฐานชีวิตในอนาคต ซึ่งบางครั้งมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น                    

ก็สามารถน าเงินออมที่เก็บไว้มาใช้จ่ายในยามจ าเป็นได้อีกด้วย ทางโรงเรียนแม่วินสามัคคีได้เล็งเห็ น
ความส าคัญของการออมโดยได้รับความร่วมมือกับธนาคารออมสิน สาขาแม่วาง  มาเปิดธนาคาร
โรงเรียนให้กับทางโรงเรียนแม่วินสามัคคี อีกทั้งมีการส่งเสริม รณรงค์ให้นักเรียนออมเงิน โดยการ
จัดสรรรายได้ที่ตนเองได้มาโรงเรียนในแต่ละวัน จัดสรรปันส่วนเพ่ือใช้ในการออมเงินกับธนาคาร ทั้งนี้
การออมเงินเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม ใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น ไม่สุรุ่ยสุร่าย และยัง
ปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด ำเนินกำร 

ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน และชุมชนฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน                 
ซึ่งนักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารภายใต้การควบคุมของคุณครูและเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน                    
สาขาแม่วางโดยธนาคารโรงเรียนเปิดให้บริการในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ หลังจากเสร็จสิ้นการออมเงิน                   

กิจกรรม “ออมวันละนิด....ชีวิตไม่อับจน” 



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๑๑ 
 

ในแต่ละวันครูผู้รับผิดชอบก็จะน าเงินส่งธนาคาร เมื่อสิ้นปีครู นักเรียน และประชาชนที่ฝากเงิน                
กับธนาคารจะได้ดอกเบี้ยเหมือนกับการฝากเงินกับธนาคารทั่วไป 

 
ผลกำรด ำเนินกำร 
 1. คณะครู นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน และประชาชน

สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารโรงเรียนและฝากเงินออมกับธนาคารเป็นประจ า 
 2. คณะครู นักเรียนโรงเรียนแม่วินสามัคคีทุกคน และประชาชนที่สนใจ มีนิสัย                 

รักการออมวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ   
 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ให้ความส าคัญในการออมเงิน   

ธนาคารออมสิน สาขาแม่วาง ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้อ านวยความสะดวกเป็นประจ า 
 

  

 

 

  

 

   

 

 การปลูกฝังจิตส านึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสา คือการปลูกฝังจิตใจให้นักเรียน                     
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนรู้จักเสียสละ               
ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพ่ือส่วนรวม โรงเรียนแม่วินสามัคคี                    
จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรม “สร้ำงจิตอำสำ พัฒนำแม่วิน” ได้รับความร่วมมือกับทางหน่วยงานต่างๆใน
การจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน มีการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือพัฒนาอ าเภอแม่วาง เนื่องจากเป็น
สถานที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ซึ่งจะจัดกิจกรรมจะท าในวันส าคัญต่างๆเป็นประจ าทุกปีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน   เช่น การเก็บขยะในที่สาธารณะ การท าความสะอาดวัด การปลูกป่า การบวชป่า เป็นต้น 

 
วิธีด ำเนินกำร 

1. คณะครูและนักเรียนร่วมกับอ าเภอแม่วางและองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน                             
ในการเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในต าบลแม่วิน เช่น เก็บขยะข้างทางหลวง

กิจกรรม “สร้ำงจิตอำสำ.....พัฒนำแม่วิน” 



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๑๒ 
 

หมายเลข 1013 สันป่าตอง -แม่วิน ซึ่ ง เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางมาต าบลแม่วิน                       
ร่วมกันเก็บขยะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปางช้าง-ล่องแพแม่วาง                                 

2. คณะครูและนักเรียนร่วมกับชุมชนท ากิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า และบวชป่าเพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศลในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนของลูกเสือ-เนตรนารี เช่น เก็บขยะบริเวณวัด                      
และถนนในชุมชน  

 
ผลกำรด ำเนินกำร 
 นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรม “สร้ำงจิตอำสำ พัฒนำแม่วิน” ให้สะอาดน่าอยู่ น่า

ท่องเที่ยวและเป็นที่ประทับใจของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ซึ่งต าบลแม่วินมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่ง เช่น ปางช้างแม่วาง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวาง 
เป็นต้น 

 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น อ าเภอแม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน                        

องค์กรศาสนาและชุมชนได้ให้ความส าคัญกับท้องถิ่นและอยากปลูกฝังให้เยาวชนท้องถิ่นรักษ์
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาบ้านเกิดให้สวยงาม โดยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

กิจกรรม “ควำมพอเพียง เลี้ยงชีพได้ ไม่ขัดสน” 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชด ารัส                

แก่พสกนิกรชาวไทย เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลัก
ปรัชญาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงการรู้จักพ่ึงตนเอง                         
ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวตลอดจนใช้ความรู้ 
ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน  

โรงเรียนแม่วินสามัคคีได้ เล็งเห็นความส าคัญของหลักการดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม                       
“ความพอเพียง เลี้ยงชีพได้ ไม่ขัดสน”โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมได้มีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์และสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมเพ่ือปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะให้ผู้เรียนได้น าไปใช้กับ
ตนเองรวมทั้งเผยแพร่ให้กับชุมชน 

วิธีด ำเนินกำร 
โรงเรียนได้ให้นักเรียนด าเนินกิจกรรมต่างๆตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ         

กิจกรรมชุมนุม ดังนี้ 
1. ชุมนุมร้านกาแฟ “กระดานด าคอฟฟ่ี”   
2. ชุมนุมนวดแผนไทย  
3. ชุมนุมพืชผลการเกษตรปลอดสารพิษ   
4. ชุมนุมร้านตัดผม  
5. ชุมนุมเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ    
6. ชุมนุมท าขนม 

                     7. ชุมนุมเลีย้งปลาในกระชัง 
ผลผลิตจากกิจกรรมชุมนุมทางการเกษตรส่วนใหญ่จะส่งไปเป็นอาหารกลางวัน                  

ส าหรับนักเรียน และหากเหลือก็ขายให้กับชุมชนซึ่งในการจัดซื้อเพ่ือเป็นอาหารกลางวันนั้นจะ
ด าเนินการผ่านสหกรณ์ของโรงเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรภายในโรงเรียน 
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ผลกำรด ำเนินกำร 
1. นักเรียนมีการด าเนินกิจกรรมปลูกผัก เลี้ยงไก่เนื้อ เลี้ยงไก้ไข่  เลี้ยงปลาในกระชัง                

เพ่ือเป็นอาหารกลางวันและขายในชุมชนท าให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพระหว่างเรียนให้กับนักเรียน 
2. นักเรียนรู้จักความพอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน                

รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม 
3. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพให้กับชุมชน ประชาชนที่สนใจสามารถมา

ศึกษา              ดูงานเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 นักเรียนได้มีการฝึกอาชีพ สร้างอาชีพ ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

รัชกาลที่ 9 และเกิดรายได้ระหว่างเรียน  
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โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ 
 ศาสนาทุกศาสนาในโลกต่างมุ่งเน้นการเรียนการสอนในหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพราะ
คุณธรรมและจริยธรรม คือ หลักธรรมศาสตร์ และจริยศาสตร์พ้ืนฐาน  ที่มนุษย์ทุกชาติพันธุ์ต้องมีไว้
ประจ าใจ เพ่ือเป็นสะพานน าไปสู่แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข ในยุคเทคโนโลยีมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ต่อการสื่อสารเรียนรู้ ความพึงพอใจที่ได้รับสิ่งใหม่ๆในทาง
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า อีกด้านท่ีกลับกันก็เป็นดาบสองคม  หากเมื่อมีการน าไปใช้อย่างไม่รู้จักแยกแยะ 
 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ต าบลแม่วิน  อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  มี
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นสังคมแบบชนบท ที่ตั้งอยู่บนดอยสูง เป็นนักเรียนชนเผ่าปกาเกะญอ 
นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจนและขาดแคลนส่งผลให้การดูแลความเป็นอยู่และ
พฤติกรรมของนักเรียนมีช่องว่าง   นักเรียนส่วนมากมีความจ าเป็นในการช่วยเหลือครอบครัวเพ่ือ
ความอยู่รอดในชีวิตประจ าวัน  มีพฤติกรรมเลียนแบบ  ท าตามแบบอย่างที่ไม่ดีของผู้ปกครอง ท าให้
พฤติกรรมของนักเรียนไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการแต่กลับมีแนวโน้มไปในทางเสื่อมลง จึงมีความ
คิดเห็นร่วมกันว่าควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมจิตส านึกของนักเรียนให้ตระหนักในการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างเป็นสุข  ตามหลักการและแนวทางของธรรมาภิบาล   
          ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธแม้ว่าจะแก้ปัญหาความประพฤติ เจตคติ 
และทัศนคติของนักเรียนไม่ได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชี้ทางออกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้
ตระหนักถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดี โรงเรียน ผู้ปกครองตลอดจนชุมชน จึงต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเป็น
หูเป็นตา เพราะเมื่อกาลเวลาผ่านไป  โคมไฟวัยวุฒิของผู้เป็นพ่อแม่และครู นับวันจะหรี่แสงโรยราไป
ตามธรรมชาติลิขิต   แต่เด็กนักเรียนคือโคมแสงแห่งอรุโณทัยดวงใหม่  ที่ก าลังเจิดจรัสตรงเส้นขอบฟ้า
ทางทิศตะวันออก แล้วเคลื่อนเข้าปกคลุมแทนที่ผู้ใหญ่ที่เคยอยู่เคยเป็น อนาคตของพวกเขาจึงเปรียบ
ประดุจดั่งโคมไฟสายรุ้งแห่งความหวัง  จะทอแสงฉายบนพ้ืนที่ของสังคมประเทศชาติ  เพ่ือรอวันเวลา
พร่างพรายรังสีแห่งความงดงามอันใสกระจ่าง ให้กับอนาคตของพวกเขาเองในวันข้างหน้า โดยมีครู
และพ่อแม่(ผู้มาก่อน)โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นผู้คอยส่งเชื้อต่อเนื้อไฟส่องทางให้พวกเขาได้
เรียนรู้การเก็บเก่ียวประสบการณ์ชีวิตที่สร้างสรรค์ด้วยด้วยตัวตนของเขาเอง 
โดยกิจกรรมที่เป็นผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์อย่างยั่งยืนของโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบใน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ มีดังต่อไปนี้ 
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กิจกรรมค่ำยคุณธรรม ปี ๒๕๕๙ 
วันที่ ๒๒ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๙ 
ณ วัดแม่เตียน  
 

  
กิจกรรมรณรงค์ยำเสพติด
ร่วมกับหมู่บ้ำนห้วยข้ำวลีบ 
ปี ๒๕๖๐วันที่ ๒๖ มิถุนำยน 
พ.ศ.๒๕๖๐ณ หมู่บ้ำนห้วย
ข้ำวลีบ อ.แม่วำง 
 
 

  
กิจกรรมกำรเรียนรู้กับครูพระ 
ปี ๒๕๖๑วันที่ ๒๒ มิถุนำยน พ.ศ.
๒๕๖๑ ณ วัดห้วยข้ำวลีบ 
 

กิจกรรม ดำวน้อยบนดอยสูง 
 

ควำมเป็นมำและปัญหำ 

 จิตอำสำคือ ผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้  อำจจะเป็นกำรให้สิ่งของ  เงินให้ควำมช่วยเหลือด้วยก้ำลัง

แรงกำย  แรงสมอง  ซึ่งเป็นกำรเสียสละ  สิ่งที่ตนเองมี   แม้กระทั่งเวลำ   เพ่ือเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่

ส่วนรวม งำนจิตอำสำเป็นอีกช่องทำงหนึ่ง     ในกำรพัฒนำยกระดับจิตใจให้เยำวชนคนรุ่นใหม่ให้มี

ควำมเข้ำใจเอื อเฟ้ือ หันมำท้ำกิจกรรมเพ่ือสังคมมำกขึ น เพรำะงำนจิตอำสำเป็นสิ่งที่ให้เยำวชนได้หัน

มำท้ำควำมเข้ำใจในตนเองและสังคมเพ่ิมมำกขึ น  อันจะเห็นได้จำกในปัจจุบันปัญหำสังคมเริ่มทวี

ควำมรุนแรงมำกขึ น   ทั งทำงครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ดังนั นหำกไม่รีบแก้ไขให้ทันท่วงที  สังคมก็

จะตกอยู่ภำยใต้ควำมสับสนวุ่นวำย  ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนัก  แต่กำรสร้ำงจิตสำธำรณะให้เกิดขึ นในหมู่

เยำวชนได้มำกเท่ำไร  สังคมแห่งกำรแบ่งปันเอื ออำทรก็ยิ่งมีมำกขึ นเท่ำนั น  นอกจำกจะช่วยให้

เยำวชนเหล่ำนี ได้ปลดปล่อยพลังที่มีในตนเองแล้ว  ยังเป็นกำรสร้ำงคุณลักษณะให้มีผลดีต่อสังคมอีก

ด้วย 

 

วิธีด ำเนินกำร 

 กำรด้ำเนินกิจกรรมดำวน้อยบนดอยสูง โดยกลุ่มนักเรียนได้ด้ำเนินกำรตำมล้ำดับ

ขั นตอน  ดังต่อไปนี       
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 ๑. ศึกษำท้ำควำมเข้ำใจควำมหมำยของหลักธรรมำภิบำล  เกี่ยวกับกำรอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่ำงเป็นสุข  มีกำรน้ำเสนอแนวคิด  ยอมรับฟังควำมคิดเห็น  เสนอปัญหำและหำแนวทำงแก้ไข

ปัญหำร่วมกัน  มีควำมรักใคร่ สำมัคคีและเอื ออำทรต่อกัน 

 ๒. น้ำเสนอต่อสมำชิกภำยในกลุ่ม  มติที่ประชุมลงควำมเห็นว่ำควรน้ำหลักกำรธรรมำภิบำล

มำใช้ในโรงเรียนและจัดตั งกลุ่มนักเรียนแกนน้ำกิจกรรมดำวน้อยบนดอยสูงขึ น  เพ่ือท้ำหน้ำที่ดูแลน้อง 

ๆ ในโรงเรียนให้มีควำม  รักใคร่ สำมัคคีต่อกัน 

 ๓. น้ำเสนอต่อคุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ได้รับค้ำแนะน้ำว่ำ ควรมีกิจกรรมเพ่ือประโยชน์

ต่อสังคมในโรงเรียน และในสังคมที่อำศัยอยู่ โดยได้รับบทควำมสำระควำมรู้เกี่ยวกับจิตสำธำรณะจำก

คุณครู            

 ๔.  ศึกษำควำมหมำยของจิตสำธำรณะ  จึงมีควำมเห็นร่วมกันว่ำควรจะศึกษำควำมเป็นจิต

สำธำรณะและท้ำให้เกิดประโยชน์  อำศัยหลักกำรธรรมำภิบำลมำช่วยสนับสนุน  จึงเกิดกิจกรรม

โรงเรียนวิถีพุทธ  โดยปลูกฝังนักเรียนมีจิตสำธำรณะขึ น  

 ๕ .   สมำชิกทุกคนร่วมกันส้ำรวจปัญหำที่ทุกคนสำมำรถท้ำได้ตำมศักยภำพของ

นักเรียน  พบว่ำพฤติกรรมโดยทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ  มักทิ งขยะไม่ถูกท่ี  ชอบขีด

เขียนโต๊ะ  ม้ำนั่ง  ฝำผนังของห้องน ้ำ  ไม่รักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำร  นักเรียนบำงคนมีพฤติกรรม

เสี่ยงเช่น  เล่นกำรพนัน  ไม่สนใจเรียน  เนื่องจำกไม่เห็นควำมส้ำคัญของกำรศึกษำ 

๖.  ประชุมและน้ำเสนอปัญหำร่วมกัน  สมำชิกมีควำมเห็นว่ำควรน้ำพ่ี ๆ และน้องๆ นักเรียน

ทุกระดับชั นมำร่วมกิจกรรมด้วย   แบ่งนักเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม มีหน้ำที่รับผิดชอบเป็นผู้น้ำ  คือ 

  ๖.๑ กลุ่มกิจกรรมบ่มเพำะคุณธรรม จริยธรรม   ช่วยกันรักษำควำมสะอำดของ

โรงเรียน สถำนที่ต่ำง ๆ ในชุมชนหรือท้องถิ่นทั่วไป   ไม่ทิ งขยะลงบนพื นและเก็บขยะเมื่อพบ

เห็น  รักษำควำมสะอำดของห้องน ้ำ  ไม่เล่นกำรพนัน  ไม่สูบบุหรี่หรือยำเสพติด และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์  ไม่ติดเกม  รักนวลสงวนตัว  และฝึกสมำธิโดยกำรสวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์  และนั่งสมำธิ

ตอนกลำงวันก่อนเข้ำห้องเรียน  เข้ำวัดฟังธรรมในวันส้ำคัญทำงศำสนำ  อีกทั งยังแสดงควำมรัก  ควำม

สำมัคคี รู้จักเอื ออำทรต่อคนรอบข้ำง  ฝึกแสดงออกในกำรช่วยเหลือสังคมตำมโอกำส  และมีมำรยำท

งดงำม  ฝึกกำรกรำบ กำรไหว้  และท้ำควำมเคำรพตำมแบบมำรยำทไทย  แสดงออกต่อผู้มีพระคุณ

ด้วยกำรกตัญญูกตเวที และกำรพูดวำจำไพเรำะ ลดกำรขัดแย้ง ไม่ทะเลำะกัน รู้จักกำรให้อภัย ช่วยกัน

แก้ปัญหำกลุ่มเพ่ือนที่เรียนช้ำ อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้โดยกำรให้ก้ำลัง และฝึกกำรอ่ำน กำรเขียนให้แก่

เพ่ือน 
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   ๖.๒ กิจกรรมพัฒนำสังคม  รักษำสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและในชุมชน  รดน ้ำและ

ดูแลต้นไม้  ดูแลแก้วมังกรของโรงเรียนตำมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม  หำมำ

ปลูกทดแทน  ดูแลและจัดท้ำสวนหย่อมตำมบริเวณ  และรู้จักวิธีกำรจัดกำรกับสิ่งของเหลือใช้  ไม่

ท้ำลำยสำธำรณะสมบัติหรือสมบัติทำงรำชกำร  ช่วยท้ำควำมสะอำดวัด  หมู่บ้ำน  โรงเรียน  รณรงค์

ป้องกันยำเสพติด  รณรงค์กำรเลือกตั ง  รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก   กำรท้ำลำยลูกน ้ำและ

ยุงลำย  และช่วยกันบ้ำรุงรักษำสิ่งของที่เป็นสำธำรณประโยชน์ให้มีสภำพดีใช้ได้คงทน  ถำวร 

           ๗. ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของ๒ กลุ่ม เชิญชวนให้นักเรียนเห็นควำมส้ำคัญ โดยกำรประกำศ

เสียงตำมสำยของโรงเรียน อ่ำนบทควำมและเรื่องรำวที่เกี่ยวกับกำรแสดงจิตสำธำรณะให้ทุกคนใน

โรงเรียนฟัง และออกติดตำมสอบถำมนักเรียนน้อง ๆ พ่ี ๆ ว่ำเข้ำใจควำมหมำยของจิตสำธำรณะ

เพียงใด 

           ๘. ประชุมนักเรียนกลุ่มจิตสำธำรณะทั ง ๒ กลุ่มและแสดงควำมคิดเห็นว่ำควรให้ควำม

ร่วมมือกันท้ำหน้ำที่ที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งเกิดผลจำกกำรปฏิบัติดังนี   

            ๘.๑ เวลำผ่ำนไปประมำณ  ๕  สัปดำห์ได้สังเกตว่ำนักเรียนช่วยกันท้ำควำมสะอำด 

และโรงเรียนสะอำดขึ นกว่ำเดิม มีมำรยำทงำม กรำบและไหว้สวยขึ น 

  ๘.๒ กำรช่วยเหลือสังคม  มีนักเรียนมีโอกำสช่วยเหลือสังคมเช่นกำรไปท้ำควำม

สะอำดห้องน ้ำวัด  เก็บกวำดลำนวัด ปลูกต้นไม้ที่วัดบ้ำนห้วยข้ำวลีบ  วัดแม่เตียน วัดโป่งสมิท วัดห้วย

เย็น ในวันส้ำคัญต่ำง ๆ  

กำรท้ำควำมสะอำด เก็บขยะในหมู่บ้ำน มีกำรช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ เช่น ผู้พิกำร 

คนชรำ 

                ๘.๓  พ่อ แม่และผู้ปกครองนักเรียน รวมทั งคนในชุมชน  กล่ำวชื่นชมว่ำ "นักเรียน

ว่ำเป็นเด็กดีมีมำรยำทขึ น และรู้จักไหว้ผู้ใหญ่กว่ำเมื่อก่อน” 

  ๘.๔ ปัญหำและอุปสรรคที่พบคือ กำรท้ำควำมสะอำดบริเวณโรงเรียนไม่ท่ัวถึงเป็น

บำงแห่ง 

           ๙.  สมำชิกในกิจกรรมมีควำมเห็นว่ำควรแบ่งกลุ่มตำมสถำนที่ในบริเวณโรงเรียน ที่ต้องกำร

เน้นในกำรท้ำควำมสะอำด 

          ๑๐.  แบ่งหน้ำที่นักเรียนท้ำควำมสะอำด  และดูแลเขตรับผิดชอบตำมระดับชั น  ตั งแต่ระดับ

อนุบำลถึงประถมศึกษำปีที่  ๖ 

           ๑๑.  ประชุมเพ่ือชี แจงผลกำรด้ำเนินกิจกรรม  อุปสรรคปัญหำและข้อเสนอแนะ 
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ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

 ๑. นักเรียนกลุ่มผู้น้ำกิจกรรมดำวน้อยบนดอยสูง มีคุณลักษณะเป็นผู้น้ำและมีพฤติกรรมด้ำน
จิตสำธำรณะและจิตอำสำร้อยละ  ๘๗ 
 ๒. นักเรียนทุกคนได้ฝึกกิจกรรมจิตสำธำรณะ  และเป็นผู้มีพฤติกรรมจิตสำธำรณะ  สำมำรถ
ปฏิบัติได้จริงร้อยละ  ๘๕ 
 ๓.นักเรียนเกิดจิตสำธำรณะในกำรมีส่วนร่วมต่อกำรพัฒนำโรงเรียน ควำมมีจิตอำสำ และ
สอดคล้องกับแผนกำรด้ำเนินงำนของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  ร้อยละ  ๘๕ 
 ๔.นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมมือกันปฏิบัติและเรียนรู้ตำมควำมสมัครใจ ร้อยละ  ๗๕ 
 ๕. คร ู ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีส่วนร่วมในกำรด้ำเนินกิจกรรมร้อยละ  ๖๑ 

 

 กิจกรรมท้ำแนวกันไฟ 
ร่วมกับชุมชน 

วันที่ ๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 
 

  
 

กิจกรรมเก็บขยะร่วมกับชุมชน 
วันที่ ๒๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

กิจกรรม ทำยำทธรรมน้อมน ำชีวิต 
 

ควำมเป็นมำและปัญหำ 

 ภำพอันงดงำมของโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมทำยำทธรรมน้อมน้ำชีวิต เป็นภำพที่สะท้อนถึง

กำรน้ำหลักธรรมในพระพุทธศำสนำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หลักไตรสิกขำ มำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน และ

แสดงถึงควำมพยำยำมน้ำหลักพุทธรรมต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำที่จะ

พัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงดีที่สุด  พร้อมสร้ำงสรรค์สภำพกำรด้ำเนินงำนที่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนมีควำมสุขและ

ได้พัฒนำสู่ชีวิตและสังคมที่ดีงำมควบคู่กันไปเมื่อโรงเรียนพัฒนำสู่วิถีพุทธและได้พัฒนำจนเป็นโรงเรียน

วิถีพุทธที่ชัดเจน จะสังเกตได้ถึงควำมเปลี่ยนแปลงและประโยชน์อันมำกมำยที่ตำมมำที่เปี่ยมไปด้วย
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ควำมงดงำมและคุณค่ำ  แนวกำรด้ำเนินกำรและจังหวะก้ำวกำรพัฒนำของโรงเรียนวิถีพุทธแต่ละแห่ง

จะมีควำมแตกต่ำงกันได้ตำมลักษณะเฉพำะของแต่ละโรงเรียน อย่ำงไรก็ตำมก้ำวย่ำงที่ชัดเจนจะมี

โอกำสเกิดขึ นได้จำกควำมพยำยำมในกำรพัฒนำผู้เรียนทั งศีล สมำธิ ปัญญำ ควบคู่กันไปอย่ำงบูรณำ

กำร  บนวิถีกำรด้ำเนินชีวิตธรรมดำที่ส่งเสริมกำรพัฒนำ “กำรกิน  อยู่  ดู  ฟัง  ให้เป็น”  คือด้ำเนิน

ชีวิตได้อย่ำงรู้เท่ำทันและจัดกำรได้ในลักษณะที่จะก่อประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อผู้ อ่ืน  และเป็น

กัลยำณมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มำกที่สุดโรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ  ได้ด้ำเนินกำรกิจกรรมทำยำทธรรม

น้อมน้ำชีวิตนั นก็เพ่ือพัฒนำให้นักเรียนมีควำมรู้คู่คุณธรรมโดยใช้หลักไตรสิกขำ  ซึ่งจะท้ำให้นักเรียนมี

กำรพัฒนำด้ำนกำรกิน  อยู่  ดู  ฟัง  เป็น ดังนั นเพ่ือเป็นกำรปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมี

คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โรงเรียน 

บ้ำนห้วยข้ำวลีบซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธกัลยำณมิตร จึงได้น้ำกิจกรรมทำยำทธรรมน้อมน้ำชีวิต  มำ

ด้ำเนินงำนเพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บรรลุตำม

วัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ 

 

กำรด ำเนินกิจกรรม 

 กิจกรรมทำยำทธรรมน้อมน้ำชีวิต มีกำรบูรณำกำรเรื่องของพระพุทธศำสนำในกิจกรรมต่ำง ๆ 

ของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ซึมซับ น้ำไปสู่กำรมีพฤติกรรมถำวรที่พึงประสงค์  และตระหนักใน

ควำมจริงที่ว่ำพระพุทธศำสนำคือวิถีชีวิตไทย กระบวนกำรของกิจกรรมควรเป็นไปตำมแนวทำงของศีล  

สมำธิ  ปัญญำ  โดยมีจุดเน้นในเบื องต้น  คือกำรกิน  อยู่  ดู  ฟังเป็น กล่ำวคือ ศิลกำรพัฒนำพฤติกรรม

และระเบียบวินัย   สมำธิ  กำรพัฒนำคุณธรรม  สติ  สมำธิ  สภำวะจิต  ปัญญำ คือสุตมยปัญญำ  จิน

ตมยปัญญำ ภำวนำมยปัญญำ เป็นกระบวนกำรพัฒนำนักเรียนทั งในด้ำนควำมประพฤติ(ศีล)จิตใจ

(สมำธิ)  และปัญญำ(ปัญญำ)  เป็นกระบวนกำรทั งในและนอกห้องเรียน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 

อย่ำงเป็นระบบเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องและเป็นวิถีชีวิต โดยเป็นกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบ ดังนี  

-  กำรน้อมน้ำธรรมะสวัสดีที่บ้ำนและที่โรงเรียน 

-  กำรกรำบแบบเบญจำคประดิษฐ์ ที่แท่นพระพุทธรูปด้ำนหน้ำก่อนที่จะเดินเข้ำมำโรงเรียน 

-  กำรสวดมนต์ไหว้พระในตอนเช้ำ / เย็นที่หน้ำเสำธงและในชั่วโมงโฮมรูมทุกวันศุกร์ 

-  กิจกรรมแผ่เมตตำ  จะท้ำทุกครั งที่สวดมนต์เสร็จ 

-  กิจกรรมเดินส้ำรวม ขณะเดินเข้ำขั นเรียนในตอนเช้ำ  และเดินไปรับประทำนอำหำรตอนพัก

กลำงวัน 

-  กิจกรรมกล่ำวน้ำท้ำสมำธิในตอนเช้ำก่อนเรียนหนังสือและท้ำก่อนเรียนหนังสือในภำคบ่ำย 
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-  กิจกรรมนั่งสมำธิในตอนเช้ำที่ห้องเรียนหลังจำกกล่ำวน้ำท้ำสมำธิจบแล้วนักเรียนจะนั่งสมำธิ  

๓-๕  นำท ี

-  กิจกรรมวำงทุกงำนอ่ำนทุกคนอย่ำงมีสติ  จะท้ำหลังจำกนั่งสมำธิในตอนเช้ำแล้วโดยใช้เวลำ  ๑๐ 

นำที ก่อนที่จะเรียนหนังสือตำมตำรำงเรียน 

-  กิจกรรมขอบคุณข้ำว เมื่อนักเรียนรับอำหำรจำกคุณครู  และนั่งเป็นกลุ่มแล้วนักเรียนจะกล่ำว

ขอบคุณข้ำวก่อนรับประทำนอำหำรด้วยค้ำว่ำ “ข้ำวทุกจำน อำหำรทุกอย่ำง อย่ำกินทิ งขว้ำง เป็นของ

มีค่ำ หลำยคนเหนื่อยยำก ล้ำบำกหนักหนำ สงสำรบรรดำ คนยำกคนจนในโลกนี  ยังมีคนที่จนยำก

แสนล้ำบำก อัตคัตและขัดสนอย่ำกินทิ งขว้ำงตำมใจตนสงสำรคนอ่ืนที่ไม่มีกิน” 

-  ขอบคุณผู้มีอุปกำระ กิจกรรมนี จะท้ำหลังจำกที่นักเรียนรับประทำนอำหำรอ่ิมแล้ว  จะกล่ำว

ขอบคุณผู้มีอุกำระ ด้วยค้ำว่ำ “ขอบคุณ  ขอบคุณ ขอบคุณที่น้ำอำหำรมำให้ พวกเรำซำบซึ งใจ จำกนี 

ต่อไปจะท้ำควำมดีตอบแทน” 

-  ธรรมะขอบคุณ  นักเรียนจะกล่ำวขอบคุณคุณครูเมื่อเรียนจบชั่วโมงหรือเมื่อคุณครูอบรมหน้ำเสำธง 

หรือขอบคุณบุคคลอื่น  เพื่อน พ่ี  น้องที่ท้ำสิ่งต่ำงๆให้หรือให้ควำมช่วยเหลือ 

 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

กำรน้อมน้ำ ธรรมะสวัสดีจะท้ำให้นักเรียนรู้จัก สัมมำคำรวะเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน เป็นกัลป์

ยำนมิตรกับทุกคน  นักเรียนสำมำรถไหว้ และกรำบแบบเบญจำคประดิษฐ์ได้ถูกต้องท้ำจิตใจให้สงบ

เตรียมพร้อมที่จะเรียนได้ดีด้วยกำรท้ำสมำธิ  ทั งขณะ ยืน  นั่ง และเดินส้ำรวมตลอดจนกำรอ่ำน

หนังสืออย่ำงมีสติท้ำหให้นักเรียนจดจ้ำได้ดี  นักเรียนเป็นผู้ส้ำนึกในบุญคุณข้ำวและขอบคุณผู้มี

อุปกำระ แสดงถึงกำรมีควำมกตัญญู อยู่ในระดับร้อยละ ๙๕ 

 

 

 

 

กิจกรรมทายาทธรรมน้อมน าชีวิต 
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กิจกรรม เสียงธรรมน ำชีวิต 
 
ควำมเป็นมำและปัญหำ 

ในปัจจุบันกำรฝึกให้นักเรียนแสดงออกและฝึกกำรเป็นผู้มีคุณธรรมด้ำนควำม

เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ได้น้ำมำใช้ร่วมกับกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมเสียงธรรมน้ำชีวิตเป็นกิจกรรมที่

หนึ่งที่จัดขึ นเพ่ือให้นักเรียนได้ถ่ำยทอดควำมรู้ จำกกำรฟัง กำรพูด จำกข่ำว นิทำน สำรคดี

และประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่มีเนื อหำเกี่ยวกับคุณธรรม มำเล่ำถ่ำยทอดออกเครื่องขยำยเสียง

ในช่วง พักกลำงวันให้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนได้ฟังและเพ่ือเป็นกำรพัฒนำศักยภำพ

ของผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรจัดเสียงตำมสำยภำยในโรงเรียน เป็น

รูปแบบกำรจัดรำยกำรในช่วงเช้ำและเย็น ก่อให้เกิดแหล่งกำรเรียนรู้เพ่ือเป็นประโยชน์แก่

ผู้เรียนต่อไป 

 

กำรด ำเนินกิจกรรม 

-  ในตอนเช้ำก่อนที่จะเคำรพธงชำติ คือตั งแต่เวลำ  ๐๗.๓๐น.ถึงเวลำ ๐๘.๐๐น.  และเวลำ ๑๒.๐๐น.

ถึงเวลำ๑๒.๔๕ น. หลังจำกที่นักเรียนรับประทำนอำหำรเสร็จแล้วนักเรียนที่ได้รับมอบหมำยหรือ

นักเรียนที่สนใจจะน้ำหนังสือมำอ่ำนเสียงตำมสำย สิ่งที่น้ำเสนอแต่ละวัน คือ 

๑. อ่ำนนิทำนชำดก    

๒. เล่ำนิทำนธรรมะ   

๓. เปิดเพลงธรรมะ  

๔ .อ่ำนค้ำสอนของพ่อ    

๕. ฟังเสียงธรรมะจำกพระสงฆ์ 

 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

นักเรียนได้ฝึกทักษะกำรพูด กำรแสดงออก  ได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักธรรมที่

ตนเองศึกษำมำน้ำเสนอในแต่ละวัน และสำมำรถน้ำหลักธรรมนั นไปปรับใช้ในชีวิตประจ้ำวัน 

เพ่ือให้เกิดผลดีต่อตนเองและประโยชน์ต่อสังคมกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ จะท้ำให้

นักเรียนมีกิจกรรมและได้ควำมรู้ที่หลำกหลำย  อยู่ในระดับร้อยละ ๘๒ 
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กำรจัดกิจกรรมเสียงธรรมน ำชีวิตของนักเรียนตัวแทน ในเวลำพักเที่ยงของทุกวัน 

 

 

กิจกรรมที่ ๔ ขยับกำยสบำยชีวีวิถีพุทธ 
 

ควำมเป็นมำและปัญหำ 

       กำรออกก้ำลังกำยเป็นสิ่งส้ำคัญ และได้รับกำรำยอมรับว่ำ เป็นยำส้ำเร็จรูปที่ดีที่สุดส้ำหรับ
ร่ำงกำย  หลำยรูปแบบของกำรออกก้ำลังกำย  แฝงนัยของวิถีทำงศำสนำ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรฝึกโยคะ
ตำมวิถีศำสนำพรำหมณ์และฮินดู  หรือกำรฝึกกำยและใจให้สงบนิ่งแบบเชน  
        กำรออกก้ำลังกำยในแนวทำงนี เป็นกำรน้ำเอำหลักวิชำมหำสติปฏฐำน ซึ่งเป็นหลักค้ำสอนอยู่
ในกำยำวิปัสสติปฏฐำน  รวมเข้ำกับวิชำอำณำปณสติ คือ  มีสติระลึกทุกลมหำยใจ  แล้วก็มีสติรู้กำร
เคลื่อนไหวของกำยตลอดเวลำ  กลำยเป็นท่ำทำง  “ขยับกำย  สบำยชีวี  วิถีพุทธ”  ที่ผสำนหลักกำร
ต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันอย่ำงลงตัว“พื นฐำน คือ  ลมหำยใจ  อิริยำบถ  และกำรเคลื่อนไหว  ทั ง  3  อย่ำงนี 
เป็นส่วนย่อย  น้ำมำรวมกัน  และคิดท่ำประกอบ  เป็นท่ำทำงกำรเคลื่อนไหวเรียกว่ำ  สมำธิพระ
โพธิสัตว์  84  ท่ำ  มีทั งท่ำนั่ง  ท่ำยืน  ท่ำเดิน   ท่ำนอน” แต่โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบได้ประยุกต์เป็น
ท่ำง่ำยๆท่ีเด็กนักเรียนสำมำรถท้ำตำมได้อย่ำงสนุกสนำน 
       วิธีขยับกำย  สบำยชีวี  วิถีพุทธ  มำจำกพื นฐำน  3  อย่ำงในร่ำงกำยของคนเรำ  คือ พลังกำย  
ที่ได้มำจำกอำหำร พลังจิต  ที่ได้มำจำกควำมสมดุลทำงอำรมณ์ และ พลังปรำณ  คือ  ลมหำยใจที่
ได้มำจำกควำมสมดุลของธำตุ 

 

วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมกำรออกก้ำลังกำยด้วยวิธี  “ขยับกำย  สบำยชีวี  วิถีพุทธ”  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม

ให้นักเรียนได้ออกก้ำลังกำย  เพ่ือบริหำรกล้ำมเนื อส่วนต่ำง ๆ ในร่ำงกำย  เพรำะนอกจำกจะได้
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๒๔ 
 

สุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรงแล้วยังได้สุขภำพจิตและลมหำยใจ  ซึ่งเป็นที่มำแห่งสมำธิและ

ปัญญำ ส่งเสริมให้เรียนอย่ำงมีสุขและมีประสิทธิภำพในทุกวันพุธตั งแต่เวลำ  ๑๔.๓๐ น.-

๑๕.๐๐ น.  นักเรียนตั งแต่ชั นประถมศึกษำปีที่ ๑ ชั นประถมศึกษำปีที่ ๖ จะร่วมท้ำกิจกรรม

ขยับกำยสบำยชีวีวิถีพุทธที่ห้องประชุม  (ทุกคนใส่ชุดกีฬำ)  กิจกรรมนี จะส่งเสริมในด้ำน 

          ๑.  กำรออกก้ำลังกำย            

๒.  กำรบริหำรจิต            

๓. ท้ำสมำธิจิตสงบ 

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

 นักเรียนได้ออกก้ำลังกำยด้วยกำรบริหำรจิตไปพร้อมกับกำรท้ำให้ร่ำงกำยแข็งแรง จิตใจ

สะอำด  สงบ  สว่ำง  มีสมำธิ   กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  จะท้ำให้นักเรียนมีควำม

รับผิดชอบ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอำเปรียบผู้อ่ืน และได้รับค้ำชมเชยจำกคุณครูและผู้พบเห็น อยู่ในระดับ

ร้อยละ ๘๕ 

 

 

 

 

กิจกรรมขยับกำยสบำยชีวีวิถีพุทธในเวลำพักเที่ยงของทุกวันพุธตั งแต่เวลำ ๑๔.๓๐ น.-๑๕.๐๐ น.   

  
 

กิจกรรม กัลยำณมิตรธรรม 
 

ควำมเป็นมำและปัญหำ 

กำรพัฒนำคนหรือทรัพยำกรมนุษย์ เป็นสิ่งที่ส้ำคัญท่ีสุด ของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และ

สิ่งที่ส้ำคัญในกำรพัฒนำคนก็คือ กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม โดยกำรจัดกิจกรรมกำร

เรียนรู้หลำย ๆ รูปแบบ โรงเรียนมีหน้ำที่โดยตรงในกำรปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ ดีงำม ให้แก่

นักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภำพ และอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
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          โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ ตระหนักในควำมส้ำคัญส่วนนี  จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนำเด็กให้เป็นคนดี 

เป็นผู้มีควำมซื่อสัตย์ เสียสละ ขยัน ประหยัด อดทน และมีสัมมำคำรวะ ให้นักเรียนได้สัมผัสควำมดีที่

เป็นรูปธรรม จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในรูปแบบของวิถีชีวิตไทย กิจกรรม

กัลยำณมิตรธรรมนี ขึ นมำ 

 

วิธีด ำเนินกำร 

       -  ตักบำตรวันธรรมะสวนะ  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ร่วมกันตักบำตรในวันธรรมะสวนะ  ( ๘  

ค่้ำ ,  ๑๕  ค่้ำ )  ที่โรงเรียนโดยจะน้ำข้ำวสำรอำหำรแห้ง มำตักบำตรร่วมกัน  ทุกครั งคณะครูจะนิมนต์

พระอำจำรย์มำจำก๔ วัด  คือ วัดห้วยข้ำวลีบ  วัดโป่งสมิท วัดแม่เตียน และวัดห้วยเย็น  มำรับ

บิณฑบำต 

        -  กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรม  โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำยพุทธปีกำรศึกษำละ  ๑  ครั ง 

-  กิจกรรมกำรเรียนธรรมะจำกพระสงฆ์  นักเรียนตั งแต่ชั นประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชั นประถมศึกษำปีที่ 

๖  เข้ำเรียนธรรมะจำกพระสุทธิเดช  แสนทวีสุข  จำกวัดโป่งสมิธ  ต้ำบลแม่วิน  อ้ำเภอแม่วำง  จังหวัด

เชียงใหม่  ทุกวันศุกร์   เวลำ  ๑๓.๐๐ น.  ถึงเวลำ  ๑๕.๐๐ น. 

          -  กิจกรรมวันส้ำคัญ  โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมวันส้ำคัญต่ำงๆ  โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทุกครั ง  เช่น  กิจกรรมเรียงควำม  วำดภำพค้ำขวัญ  ค้ำกลอน  ตอบปัญหำธรรมะ  เป็นต้น 

           - ห้องเรียนธรรมมะ  แต่ละห้องเรียนจะมีชื่อประจ้ำของตัวเอง 

           ๑.  ชั นอนุบำล        ชื่อ   ห้องปัญญำ ๓            

           ๒.  ชั น ป.๑           ชื่อ   ห้องพรมวิหำร ๔ 

           ๓.  ชั น ป.๒           ชื่อ   ห้องอิทธิบำท ๔        

           ๔.  ชั น ป.๓           ชื่อ   ห้องปัญญำวุฒิธรรม ๔ 

           ๕.  ชั น ป.๔           ชื่อ   ห้องไตรสิกขำ ๓          

           ๖.  ชั น ป.๕           ชื่อ   ห้องอริสัจ ๔ 

           ๗.  ชั น ป.๖           ชื่อ   ห้องกัลยำณมิตร ๔ 

และได้มีกำรด้ำเนินกิจกรรมอ่ืน คือกิจกรรมเสริมเนื อหำสำระตำมหลักสูตร เช่น   กิจกรรมประจ้ำวัน/

ประจ้ำสัปดำห์    กิจกรรมเนื่องในโอกำสวันส้ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ    กิจกรรมสร้ำงสัมพันธ์

โรงเรียน บ้ำน  วัด  ชุมชน กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ 
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ปัจจัยช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

 กำรท้ำบุญตักบำตร ในวันธรรมะสวนะ เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมจำกกำรได้เข้ำอบรมค่ำย

พุทธบุตร  นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตำกรุณำจำกกำรฟังธรรมะจำกพระสงฆ์  มีควำมสุขใน

กำรได้ท้ำบุญให้ทำน ในวันส้ำคัญทำงศำสนำ  ได้ควำมสนุกสนำน และได้ควำมรู้ข้อปฏิบัติต่ำงๆ จำก

กำรเรียนธรรมศึกษำ  สำมำรถลดปัญหำเด็กและเยำวชนได้เป็นอย่ำงดี  ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่ำงมี

ควำมสุขกำรมีน ้ำใจ  รู้จักช่วยเหลือผู้ อ่ืน จะท้ำให้นักเรียนเป็นที่รักใคร่ของเพ่ือนฝูงและคุณครู

ตลอดจนผู้ปกครองอยู่ในระดับร้อยละ ๘๙ 

ผลกำรด ำเนินกำร 

 ผลของกำรร่วมกิจกรรมบ่มเพำะคุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรมพัฒนำสังคม  ของ

โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ ทีโ่รงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบได้ด้ำเนินกำรส่งผลให้นักเรียนเกิดจิตสำธำรณะใน

กำรมีส่วนร่วมต่อกำรพัฒนำโรงเรียน  ควำมมีจิตอำสำ  และสอดคล้องกับแผนกำรด้ำเนินงำนของ

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  และเน้นกำรด้ำเนินกิจกรรมกำรสร้ำงสรรค์เพ่ือพัฒนำสังคม  นักเรียนแต่ละ

กลุ่มได้ร่วมมือกันปฏิบัติและเรียนรู้ตำมควำมสมัครใจ  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีส่วนร่ วมในกำรด้ำเนิน

กิจกรรมต่ำง ๆ กิจกรรมทั ง ๕ กิจกรรมอันโดดเด่นของโรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบสะท้อนผลส้ำเร็จ

โดยตรงต่อนักเรียน ดังนี  

๑. ผู้เรียนแสดงออกถึงลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั น

พื นฐำนครบ ๘ ประกำร  

๒. ผู้ เรียนมีลักษณะครบทั ง ๔ ด้ำนคือควำมเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน ้ำใจ ให้ควำม

ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ กำรเป็นนักเรียนที่ดี และกำรบ้ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

โดยมีควำมโดดเด่นด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

๓. ผู้เรียนมีควำมสุภำพ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน แสดงมำรยำทที่เหมำะสมและ

เห็นประโยชน์ของกำรรักษำวัฒนธรรม   

๔. ผู้เรียนเห็นคุณค่ำของสิ่งแวดล้อม พลังงำน เห็นประโยชน์และผลกระทบของ

สิ่งแวดล้อม บ้ำรุงรักษำสำธำรณสมบัติ และร่วมรณรงค์พัฒนำสิ่งแวดล้อม  

 

 

   

กิจกรรมค่ำยคุณธรรม ณ โรงเรียนบ้ำนห้วยข้ำวลีบ ณ วันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๙ 
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 โรงเรียนบ้ำนหนองเต่ำ 

  

กิจกรรม “เยี่ยมบ้ำน  ประสำนใจ  ได้คุณธรรม” 

ควำมส ำคัญ / ควำมเป็นมำ 

 โรงเรียนบ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่เปิดท าการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยนักเรียนดังกล่าวมาจากหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ในเขตบริการ ได้แก่ บ้านหนอง
เต่า บ้านห้วยเกี๋ยง บ้านโป่งน้อยเก่า บ้านโป่งน้อยใหม่ และบ้านโป่งลมแรง เนื่องจากนักเรียนมาจาก
หลายหมู่บ้านและบางหมู่บ้านก็อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมาก ท าให้คณะครูไม่อาจรู้จักนักเรี ยนได้
ทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นสภาพหมู่บ้าน  การเติบโต  การใช้ชีวิตตอนอยู่ที่บ้าน  ทางโรงเรียนจึงได้จัด
กิจกรรม “เยี่ยมบ้าน ประสานใจ  ได้คุณธรรม”ขึ้น เพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์คือ 
พบปะพูดคุยท าความรู้จักกับผู้ปกครองของนักเรียน สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน  นิสัยใจคอ 
สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ สภาพการเลี้ยงดู  สภาพแวดล้อม  อาชีพ ความเป็นอยู่ของครอบครัว 
และปัญหาที่ต้องการให้โรงเรียนช่วยเหลือ เพ่ือให้เข้าใจนักเรียนมากขึ้นเป็นการสร้างความใกล้ชิด 
ความเป็นกันเองให้เกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียนและครูกับผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งความใกล้ชิดสนิท
สนมนี้เองที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนให้ด าเนินการต่างๆไปได้อย่างราบรื่น เพราะมีผู้ปกครองคอย
สนับสนุนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเสมอเมื่อโรงเรียนต้องการ โดยกิจกรรม “เยี่ยมบ้าน  
ประสานงาน ได้คุณธรรม” จะจัดขึ้นทุกปีการศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยมอบหมายให้ครู
ประจ าชั้นเป็นผู้ด าเนินการเยี่ยมบ้านตามจ านวนนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง หลังจาก
การเยี่ยมบ้านนักเรียนทางโรงเรียนจะน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
รายงานข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบต่อไป 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

1. ประชุมคณะครูทุกคนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการ  
ปฏิบัติกิจกรรม “เยี่ยมบ้าน  ประสานใจ ได้คุณธรรม” เช่น รถยนต์ที่จะไปเยี่ยมบ้าน อาหารการกิน
ของคณะครู และเอกสารประกอบการเยี่ยมบ้านต่างๆ  

2. แจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบจุดประสงค์ของการเยี่ยมบ้าน วัน,เวลา,สถานที่                                  
ที่จะไปเยี่ยมนักเรียนแต่ละหมู่บ้าน ภาคเช้าได้แก่หมู่บ้านห้วยเกี๋ยง,บ้านโป่งน้อยเก่า,บ้านโป่งน้อยใหม่ 
และบ้านโป่งลมแรง ส่วนภาคบ่ายคือบ้านหนองเต่า โดยในขณะเยี่ยมบ้านครูจะมีการถ่ายภาพบ้าน
ของนักเรียน ถ่ายรูปร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนทุกคน เพ่ือน ามาจัดเก็บเป็นข้อมูลของ
โรงเรียน 
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3. ก่อนจัดกิจกรรม “เยี่ยมบ้าน ประสานใจ ได้คุณธรรม” ครูประจ าชั้นแจกเอกสาร                        
ให้นักเรียนน าไปให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลของครอบครัว  ครูจะกรอกข้อมูลอ่ืนๆเพ่ิมเติมในวันออก
เยี่ยมบ้านเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

4. หลังเสร็จกิจกรรมช่วงเช้า คณะครูจะท าการเยี่ยมบ้านนักเรียนในหมู่บ้านหนองเต่า กรณี  
ที่เยี่ยมบ้านไม่ครบทุกคน ครูประจ าชั้นจะออกเยี่ยมบ้านในภายหลัง เนื่องจากนักเรียนในหมู่บ้าน
หนองเต่ามีจ านวนมาก ระยะเวลาภาคบ่ายเพียงวันเดียวจึงอาจจะไม่เพียงพอ 

5. เมื่อการเยี่ยมบ้านนักเรียนเสร็จสิ้น ครูประจ าชั้นแต่ละคน จะน าข้อมูลที่ผู้ปกครองกรอก  
ไปใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรายงานข้อมูลให้ สพฐ. ทราบ 

6. กิจกรรมที่ปฏิบัติในการเยี่ยมบ้านนักเรียนคือ  
- ยิ้ม ไหว้ ทักทายผู้ปกครอง 
- แนะน าตัวกับผู้ปกครอง 
- บอกวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้าน 
พูดคุยกับผู้ปกครอง สอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัวนักเรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ครูได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ได้เห็นสภาพ                      
ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน นิสัยใจคอ อาชีพผู้ปกครอง  สภาพแวดล้อม สุขภาพอนามัย ได้
ทราบปัญหาอุปสรรคของนักเรียน ตลอดจนได้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน ครูและ
ผู้ปกครองนักเรียนได้ใกล้ชิดกันเกิดความรู้สึกสนิทสนมและอบอุ่น   เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่น
แฟ้นยิ่งขึ้น 

 

 

คณะครูได้ร่วมเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยกัน ก่อเกิดสัมพันธภาพที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในระหว่างการเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน คณะครูรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเป็นการสร้าง
ความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ 
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๒๙ 
 

 

 

 

 

นักเรียนได้ใกล้ชิดกับครูประจ าชั้นและได้ท าความดี มีจิตอาสาพาครูเยี่ยมบ้าน ช่วยถือของ                                  
ที่ผู้ปกครองมอบให้แก่คณะครู  และได้ท าความสะอาดบ้านเ พ่ือต้อนรับคณะครู  ฝึกนิสัย                     
การท างาน  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ช่วยพ่อแม่ท างาน  ขยันหมั่นเพียร และมีช่วงเวลาที่
สนุกสนานระหว่างการเยี่ยมบ้าน ส่งผลให้นักเรียนมีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน
อนาคต 
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๓๐ 
 

กิจกรรม “3 กจิวัตรควำมดีเพ่ือชีวีเป็นสุข” 

ควำมส ำคัญ/ควำมเป็นมำ 

 เมื่อทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีอย่างสม่ าเสมอจนเป็นกิจวัตรแล้วย่อมเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  โรงเรียนบ้านหนองเต่าได้เล็งเห็น
ความส าคัญของเรื่องนี้จึงได้จัดกิจกรรม “3 กิจวัตรความดีเ พ่ือชีวี เป็นสุข” ขึ้น เพ่ือฝึกฝน                     
ให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดี ทั้งกาย วาจาและใจ  โดยผ่านกิจกรรม “3 กิจวัตรความดีเพ่ือชีวีเป็น
สุข” เน้นการคิดดี  พูดดี และท าดี ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งทั้งสามกิจกรรมนี้นักเรียนส่วนใหญ่ได้
ประพฤติปฏิบัติอยู่แล้ว เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมนี้ขึ้น นักเรียนทุกคนจะเกิดความตระหนัก                     
และได้ฝึกปฏิบัติจนกลายเป็นกิจวัตรประจ าวันในที่สุด เมื่อกิจกรรมด าเนินต่อไปเรื่อยๆ นักเรียนทุก
คนก็จะเป็นคนดีมีคุณธรรม มองโลกในแง่ดี  รู้จักเห็นใจผู้อ่ืน  มีจิตใจเมตตากรุณา ไม่เห็นแก่ตัว  
พูดจาดี  มีสัมมาคารวะ วาจาไพเราะ รู้ จักรักษาน้ าใจคนฟัง ไม่ พูดจาหยาบคาย ส่งผล                      
ให้การกระท า การแสดงออกของนักเรียนเป็นไปในทางที่ดี การปฏิบัติตามกิจกรรม 3 กิจวัตรความดี
เพ่ือชีวีเป็นสุขจะเป็นสะพานบุญน าผู้ประพฤติปฏิบัติไปสู่ความดีงามและความสงบสุขอย่างแท้จริงใน
ชีวิต  

วิธีกำรด ำเนินงำน 

1. ครูร่วมกันอภิปรายหัวข้อ  “3 กิจวัตรความดีเพ่ือชีวีเป็นสุข”   เกี่ยวกับวิธีการจัด
กิจกรรมให้แก่นักเรียนจนได้ข้อสรุปที่แน่นอนเพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด    

 

 

 

 

 

2. ก าหนดระยะเวลาท ากิจกรรมสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 
- จับดีคนรอบข้าง (คิดดี)  
- พูดจาไพเราะ (พูดดี)  
- บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ (ท าดี) 

3. ครูแจกสมุดบันทึกความดีให้แก่นักเรียนเพ่ือน าไปบันทึก 3 กิจวัตรความดีที่ได้ท าไว้ใน
สมุด โดยบันทึกเป็นรายสัปดาห์  
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4. ครูประจ าชั้นตรวจบันทึกความดีของนักเรียน และให้นักเรียนเล่าความดีที่ได้ท า                 
หน้าชั้นเรียน วันละ 1- ๒ คน 

5. ท าตามกิจกรรมข้อ 3,4 ทุกวันจนเป็นกิจวัตร 
6. ครูประจ าชั้นประเมินพฤติกรรมนักเรียนและสรุปผลการประเมิน “3 กิจวัตรความดีเพ่ือ

ชีวีเป็นสุข” เป็นรายบุคคล  หากได้ 80 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์  
7. ครูมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
8. ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมให้แก่นักเรียนปีการศึกษาละ   

๑ ครั้ง  โดยประสานงานกับพระวิทยากรจากวัดศรีโสดา เป็นผู้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาให้แก่
คณะครู และนักเรียน เช่นการนั่งสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระ การท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนา 
และจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรทุกวันในระหว่างเข้ าพรรษา  วันละ 2 ครอบครัว มีนักเรียนและ
ผู้ปกครองมาเข้าร่วมกิจกรรม มีการอบรมคุณธรรมให้แก่ผู้ปกครองที่มาร่วมท าบุญด้วย ซึ่งจากการ
ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ส่งผลให้ทั้งนักเรียน คณะครู และผู้ปกครองได้รับประโยชน์ด้วยกันทุกคน 
นักเรียนทุกคนมีจิตใจที่ดีงาม รู้จักเสียสละแรงกายแรงใจ  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มองเห็นความดีทั้ง
ของตนเองและผู้อ่ืน  สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ผลกำรด ำเนินงำน  

 นักเรียนทุกคนที่ผ่านเกณฑ์มีความภูมิใจในความส าเร็จที่เกิดจากการร่วมกิจกรรม                                            
“3 กิจวัตรความดีเพ่ือชีวีเป็นสุข” เพราะกว่าจะผ่านเกณฑ์ได้นั้นนักเรียนต้องมีวินัย มีความอดทนและ
มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีทั้งทางความคิด  ค าพูด และการกระท า ซึ่งในแต่ละวันนั้นนักเรียน
ต้องเจอกับสถานการณ์หลากหลายทั้งดีและไม่ดี  บางสถานการณ์อาจท าให้นักเรียนไม่สามารถท า
ความดีตามที่หวังเอาไว้  แต่เมื่อนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมนี้แล้ว ท าให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจที่จะท า
ความดีโดยที่ไม่ย่อท้อต่อสถานการณ์อันยากล าบาก ส่งผลให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดีงาม  ในส่วน
ของคนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์นั้น ก็ได้รับประสบการณ์ ได้เรียนรู้ และมองเห็นคุณค่า   ของการปฏิบัติตนเป็น
คนดีจากการร่วมกิจกรรมนี้ ถึงแม้ว่าตนเองจะไม่ผ่านก็ตาม แต่นั่นจะกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพียรพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม เพ่ือที่จะได้ประสบความส าเร็จในครั้งต่อไป 
นอกจากนี้สิ่งทีน่ักเรียนทุกคนได้จากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้คือ การมองเห็นความดีในตัวผู้อ่ืน การมอง
โลกในแง่ดี  และท าแต่สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ ส่งผลให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและ
มีความสุข เพราะทุกคนต่างรัก  และชื่นชมในความดีของกันและกัน  ผู้ปกครองก็มีความสุขที่ เห็นลูก
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ท าประโยชน์ให้ส่วนรวม เกิดความรู้สึกภาคภูมิในในตัวของบุตรหลาน 
และรู้สึกวางใจที่ได้ให้ลูกเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ ทางโรงเรียนเองก็ได้รับการยกย่องจาก
นักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลภายนอกด้วยเช่นกัน ที่ได้อบรมดูแลให้นักเรียนให้เป็นคนดี   มี
ส่วนช่วยให้สังคมสงบสุข และเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป 



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ๑๓๒ 
 

 

 

 

  

 

 ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

1. สพป.ชม.๔ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบทุกโรงเรียน 
2. ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.๔ ได้นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอย่าง

สม่ าเสมอโดยจัดกิจกรรมตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 
3. โรงเรียนพ่ีเลี้ยงโรงเรียนวิถีพุทธเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ค าแนะน าอย่างดียิ่ง 
4. ครูทุกคนมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานโรงเรียนวิถีพุทธให้ประสบความส าเร็จ 
5. ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธให้ส าเร็จ ทั้งบุคลากรครู 

นักเรียน  ผู้ปกครอง พระสอนศีลธรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้เห็นถึงความรัก
ความสามัคคีและการมีจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

6. ทุกคนที่ได้ร่วมกิจกรรมมีจิตอาสา มีความเสียสละ ทั้งคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
เพราะในการบ าเพ็ญประโยชน์แต่ละครั้ง ต้องใช้ทั้งพลังกาย พลังความคิด                          
และพลังใจ เพื่อใช้ในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การพัฒนาโรงเรียน หมู่บ้าน ให้สะอาด 
สวยงามน่าอยู่  ตามกิจกรรม “3 กิจวัตรความดีเพ่ือชีวีเป็นสุข” ในหัวข้อที่สาม คือการ
ท าดี เป็นต้น 

 รำงวัลที่ภำคภูมิใจ 

1. รางวัลโรงเรียนดีเด่น/เกียรติบัตรระดับดีการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม             
และหลักธรรมาภิบาล  โครงการ “เด็กเชียงใหม่ ใจสุจริต” ประจ าปีการศึกษา 2557 จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

2. ประกาศนียบัตร โรงเรียนบ้านหนองเต่าผ่านแคมเปญระดับ  5  ดาว เป็นสมาชิก                      
ผู้ปฏิบัติ 7 กิจวัตรความดี ในโครงการ “โรงเรียนศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น” จากสมเด็จพระมหารัชมัง
คลาจารย์  ประธานอ านวยการโครงการหมู่บ้านและโรงเรียนรักษาศีลห้า 
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อ ำเภอดอยหล่อ 
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  โรงเรียนกรป.กลางอปุถัมภ์  
 

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 
ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่    
เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
นักเรียนโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ พบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน ร้อยละ 
๘๐ เป็นเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีปัญหา  ไม่ได้
อาศัยอยู่ร่วมกับบิดามารดาขาดความอบอุ่น ในบาง
ครอบครัวมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การด ารงชีวิตที่ดี   ซึ่งข้อปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อ
พฤติกรรมของนักเรียนแทบทั้งสิ้น  จากการสังเกตและประเมินพฤติกรรมนักเรียน พบว่านักเรียนมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่เป็นจ านวนมาก อาทิ  ขาดระเบียบวินัย ก้าวร้าว แข็งกระด้าง ขาดความ
มั่นใจ  ขาดทักษะการใช้ชีวิตที่ดี  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลาย
ขึ้น โดยเน้นคุณธรรมเกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ และการมีจิตสาธารณะจากปัญหาด้านพฤติกรรม
ของนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไขจึงเกิดแรงจูงใจในการแก้ปัญหาตามแนววิถีพุทธโดยมีวัตถุประสงค์๒
ประการ คือ  

๑. เพ่ือแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้านต่างๆของนักเรียนโรงเรียนกรป.กลาง
อุปถัมภ์ 

๒. เพ่ือปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตาม
แนววิธีพุทธ 

โรงเรียนกรป .กลางอุปถัมภ์ได้ให้ความส าคัญต่อการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียน ซึ่งผลจากด าเนินการตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง       



วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 
 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ๑๓๕ 
 

โดยคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกัน  หาแนวทางในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมสู่การปฏิบัติ  ในล าดับแรกได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ    โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  (Action Learning) เป็น
หลัก  ภายใต้โครงการ”ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สู่การสร้างนักเรียนเป็นคนดีของสังคม”   

 

กิจกรรม จิตอาสาพานักเรียนสู่ชุมชน 

           
      กิจกรรม จิตอาสาพานักเรียนสู่ชุมชน เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเ พ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน
โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ 
อดทน มีน้ าใจอาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน 
เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน 
เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือ
สังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่ือ
บรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้น
ในชุมชน 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
วิธีด าเนินการ   

1. มุ่งเน้นให้ครูทุกระดับชั้นด าเนินการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตอาสา ตามค่านิยมหลัก 12
ประการข้อที่ 2 การเป็นผู้ที่มีความเสียสละ  และคุณธรรม 8 ประการ ข้อที่ 8 ความมีน้ าใจ 
โดยการให้ดูตัวอย่างของการแสดงความเป็นผู้ที่มีจิตอาสา และสอดแทรกวิธีการแสดงความมี
น้ าใจ เสียสละ ในทุกๆกิจกรรมการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานในโรงเรียน  

2. ครูให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดถึงวิธีการ และสิ่งที่นักเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือ
สังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ 

3. ครูน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เช่น งานพัฒนาวัดป่าอัมพวัน  พัฒนาวัดบ้านไร่
พัฒนา  พร้อมกับช่วยพัฒนาป่าช้าบ้านเจริญสามัคคี  ช่วยเหลืองานศพในชุมชนบ้านโทกเสือ  
การท าความสะอาดถนนในชุมชน  ร่วมปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ฯลฯ 
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ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ 
          นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละ ให้ความช่วยเหลืองานต่างๆในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
แม้จะส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้วก็ตาม จะเห็นได้จากศิษย์เก่าหลายๆรุ่นได้กลับมาดูแลน้องๆ
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีความร่วมมือกับทางโรงเรียน ท าให้รุ่นน้องน าเป็นตัวอย่างจากรุ่นสู่
รุ่น ผลที่ตามมาท าให้ผู้ปกครองไว้วางใจส่งลูกหลานมาเรียนในโรงเรียน   
    

 
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

       กจิกรรม คนดีศรี กรป.กลาง 

 

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือยกย่องนักเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความประพฤติเรียบร้อย
และท าความดีอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละชั้นเรียนจะคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสม รับมอบใบ

ประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง มีการ
แจ้งประกาศให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
โดยการประกาศท่ีบอร์ดคนดี ศรีกรป.กลาง 

วิธีด าเนินการ   
ให้ทุกห้องเรียนทุกระดับชั้นด าเนินการคัดเลือก

นักเรียนในห้องเรียนที่มีความดี ช่วยเหลือผู้ อ่ืน มีจิต
สาธารณะ มีน้ าใจ เป็นคนขยัน มีความรับผิดชอบ โดยการ
ให้คุณครูประจ าชั้น นักเรียนช่วยกันลงคะแนนคนดีประจ า
ห้องเรียนในแต่ละเดือน  

นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดหรือได้รับการคัดเลือก
จะมีรูปติดประกาศไว้หน้าห้องเรียนเพ่ือเป็นการยกย่องการ
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ท าความดี ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่รักของเพ่ือนๆในห้องเรียนและนักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
และได้รับใบประกาศเพ่ือยกย่องในการท าความดีของตนเอง 

ผลที่เกิดขึ้นกับการด าเนินการ 
นักเรียนจะมีคุณธรรมจริยธรรมโดยมีการแข่งขันท าความดีในแต่ละวันเพ่ีอตนเองจะได้รับ

คัดเลือกเป็นคนดีศรีกรป.กลาง เมื่อนักเรียนได้มีชื่อติดหน้าห้องเรียนท าให้ผู้ปกครองเกิดความชื่นชม 
นักเรียนได้รับการยกย่อง  
เกิดความภูมิใจในตนเอง 

   

 

กิจกรรม สมุดบันทกึความดี มคีุณธรรม 
 

กิจกรรมสมุดบันทึกความดี มีคุณธรรม เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง   สร้างวิธีการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะ
ในการจัดการและทักษะในการด าเนินชีวิต  
เ พ่ือให้นั ก เรี ยนได้ เสริมสร้ า งคุณธรรม  
จริยธรรม  ศีลธรรมอันดีงามที่เกิดขึ้นในตัว
นักเรียน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจใน
พฤติกรรมที่ตนประพฤติ ปฏิบัติด้วยตนเอง  
ซึ่ งการจัดกิจกรรมสมุดบันทึกความดี มี
คุณธรรมขึ้นมานั้น  จะเป็นกิจกรรมที่ฝึกฝน
ให้ นั ก เ รี ยน ได้ประพฤติปฏิบั ติ ตน เป็ น
แบบอย่างสังคม ช่วยเหลือสังคม และฝึกฝน
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ให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต 

วิธีด าเนินการ   
1.ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรม สมุดบันทึกความดี มี

คุณธรรม เพ่ือทราบแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม และขอบข่ายการบันทึกความดี ซึ่งได้ก าหนดไว้ 4 
ระดับ ได้แก่ ความดีระดับตนเอง   ความดีระดับครอบครัว ความดีระดับโรงเรียน และความดีระดับ
สังคม ในแต่ละระดับนั้นต้องอาศัยหลักคุณธรรมต่าง ๆ ประกอบจึงจะเกิดพฤติกรรมในทางที่ดี 

2.จัดท ารูปเล่มเพ่ือให้นักเรียนน าไปบันทึกกิจกรรม โดยครูต้องอธิบายการบันทึกให้นักเรียน
ทราบ เพ่ือเกิดความเข้าใจในการท ากิจกรรม 

3. ประสานกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริม
คุณธรรม เพ่ือสร้างความดี มีคุณธรรม
ร่วมกัน 

4. ครแูละผู้ปกครองสามารถ ก ากับ 
ติดตามพฤติกรรมนักเรียน หรือสัง เกต
นักเรียน จากการบันทึกกิจกรรมในสมุด
บันทึกความดี มีคุณธรรม 

 
ผลที่เกิดขึ้นกับการด าเนินการ 

1. นักเรียนสามารถประพฤติ  ปฏิบัติตน
เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีวินัยในตนเองทั้ง
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ชอบช่วยเหลือทั้ง
ที่บ้านและโรงเรียนโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการประเมินในการท ากิจกรรม 

3. นักเรียนมีคุณธรรมมีจิตสาธารณะและภูมิใจในตนเองที่เป็นนักเรียนโรงเรียนกรป .กลาง
อุปถัมภ์ที่ได้ท าความดีเพ่ือสังคมและชุมชนของตนเอง 
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ปัจจัยความส าเร็จของกิจกรรม 
ความดี เป็นคุณธรรมที่ทุกคนต้อง

ยึดถือปฏิบัติ  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต   การปลูกฝังความดี  หรือการปฏิบัติตน
ให้เป็นคนดี   ต้องฝึกเป็นนิสัย โดยเฉพาะใน
วัยเรียน  โรงเรียนควรมีบทบาทในการ
ปลูกฝังความดีให้แก่เด็กนักเรียนอย่างทั่วถึง
ทั้งท่ีบ้านและโรงเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรม ค่ายธรรมะระลึกถึงคุณแม่ 
 

เป็นการ  อบรม  ฝึกฝนนักเรียน  
ตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเน้น
บูรณาการตามและการปลูกฝัง การฝึกฝน 
ให้ผู้เรียนได้น าหลักธรรมค าสั่งสอนขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน  จะท าให้นักเรียนมีคุณธรรม
น าความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

เป็นคนดี คนเก่งของสังคม ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข   โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์
ได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการขัดเกลาจิตใจของ
เยาวชน เพ่ือปลูกฝัง และส่งเสริม คุณธรรม  จริยธรรม จึง
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ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม น้อมน า เพ่ือระลึกถึงคุณแม่ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการพิถี พุทธ คือนางวิ
รุฬรัตน์  จันต๊ะวงค์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมะระลึกถึง
คุณแม่ มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 

วิธีด าเนินการ   
1.ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรม 
2.จัดกิจกรรมค่ายธรรมะระลึกถึงคุณแม่ โดยเชิญชวนผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียนมาร่วมเข้าค่าย 
3. ประสานและส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือสร้างความดี มีคุณธรรมร่วมกันโดยท ากิจกรรมร่วมกัน

ทั้งวัดป่าอัมพวัน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกรป .กลางอุปถัมภ์  และสถานธรรม พร้อมทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้ มาให้ความร่วมกัน 

4. ครูหรือผู้ปกครองสามารถ ก ากับ ติดตามพฤติกรรมนักเรียน หรือสังเกตนักเรียน หลังจัด
กิจกรรมค่ายธรรมะระลึกถึงคุณแม่ 
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ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ 
จากการเข้าค่ายทุกครั้งพบว่านักเรียนมีความเข้าใจครอบครัว เกิดความรัก ความผูกพันของ

ครอบครัว นักเรียนมีความรัก ให้กับแม่หรือผู้ปกครองทีเลี้ยงดู มคีวามสุขที่มีแม่คอยดูแล และนักเรียน
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม มีคุณธรรม และมีวินัยในตนเองรักครอบครัว ช่วยเหลือครอบครัว 
 

 

 

 

 

  

 
   ผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

ตำมแนวทำงของโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนกรป.กลำงอุปถัมภ์ 
 

 
 
 

          โรงเรียนดีเด่น ด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
                                                           จากผู้ตรวจการแผ่นดิน 
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ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมน าเสนอและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมส่งเสริม
คุณธรรมเด็กและเยาวชนภาคเหนือ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี(best practice)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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แผนภาพที่ 1 แสดงแผนภาพ “แนวทางการสร้างคนดี วิถีพุทธ” 

 

 
โรงเรียนบา้นดงป่าหวาย 

 

    สภาพปัญหา 

  ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมมีการ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ เป็นไปอย่างก้าวกระโดด มีการพัฒนาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกัน
กลับส่งผลกระทบ ท าให้การพัฒนาทางด้านจิตใจลดลง กระแสการเรียกร้องถึงศีลธรรมและคุณธรรม
อันดีงาม ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมอยู่เย็นเป็นสุข นับวันจะมีมากยิ่งข้ึน  

จากสภาพการณ์ดังกล่าวฯ ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นปัญหาที่ เกิดขึ้น จึงได้จัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาร่วมกันของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขึ้น เพ่ือระดมพลัง สะท้อนความต้องการในการพัฒนานักเรียนในโรงเรียน ซึ่งพบว่า 
ทุกฝ่ายมีความประสงค์ให้โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เพ่ือมุ่งเน้นการ
พัฒนาเด็กนักเรียนอย่างรอบด้านภายใต้หลักพุทธธรรม นักเรียนได้พัฒนาชีวิตภายใต้หลักไตรสิกขา 
ให้สามารถกิน อยู่ ดู ฟังเป็น มีวัฒนธรรมแสวงหาปัญญาภายใต้หลักปัญญาวุฒิธรรม 4 มีปฏิสัมพันธ์ที่
เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน อันจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพ่ึงพาตนเองได้  และ
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่งได้ด าเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยใช้แนวทางการสร้างคนดี วิถีพุทธ 
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แนวทางการสร้างคนดี 
 

แนวทางการสร้างคนดี วิถีพุทธ เป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักไตรสิกขา อัน
ประกอบด้วย ศีล  สมาธิ ปัญญา และหลักธรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติจนเกิดเป็นวิถีการด าเนินชีวิต กิจวัตรประจ าวันโดยใช้แนวคิด
และหลักการมีส่วนร่วม ภายใต้การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือรวมพลัง 
ช่วยกันแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมภายในจิตใจให้กับ
นักเรียนของโรงเรียน ซึ่งกระบวนการและข้ันตอนต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ร่วมคิด 

เป็นการสร้างความตระหนัก ร่วมกันคิดร่วมกันหาแนวทางในการเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน ส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้จัด“เวทีกระจกคุณธรรมน าสู่การพัฒนา” ซึ่งเป็นการ
ประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะครูและบุคลากร ตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา  

ส าหรับนักเรียนได้จัดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสีได้ใช้กระบวนการกลุ่ม ได้ร่วมกันคิดและร่วมกัน
วางแผน ผ่านการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 2  ร่วมใจ 

          เป็นการสร้างการรับรู้ ให้เห็นสภาพปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น มีความเข้าใจ เห็นความ
จ าเป็น และตระหนักในคุณค่าความส าคัญของการแก้ไขพัฒนา เปิดใจยอมรับสภาพปัญหา พูด
สะท้อนความคิดในการที่จะแก้ไขพัฒนาร่วมกัน และจุดไฟพัฒนา คือ ตัดสินใจและแสดงตนในการ
ร่วมมือรวมพลังแก้ไขพัฒนา  ส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้เวทีกระจกคุณธรรมน าสู่การพัฒนา ให้ทุ ก
ฝ่ายได้ร่วมเปิดใจ สะท้อนความคิดเห็น เร่งเร้าการร่วมมือรวมพลังกัน และยกมือแสดงตนเป็นสัญญา
ต่อกัน ส าหรับนักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มช่วยให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มได้รับรู้และเข้าใจถึง
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตน เปิดใจยอมรับและตัดสินใจแก้ไขพัฒนาตนเองจากนั้นจัดกิจกรรมจุด
เทียนชัยแก้ไขพัฒนา ให้นักเรียนที่จะแก้ไขพัฒนาตนเองได้ปฏิญาณตนและจุดเทียนร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 3 ร่วมแก้ไขพัฒนา   

โรงเรียนบ้านดงป่าหวายได้ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโดย
ใช้กิจกรรมส่งเสริมวิถีพุทธที่หลากหลาย ดังจะขอยกกิจกรรมเด่นดังนี้ 
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กิจกรรม “วิถคีุณธรรมน าสู่สันติสุข 

สุข” 

 

วิธีด าเนินการ 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

 

 

 

 จากปัญหาที่นักเรียนชอบที่จะเกี่ยงกันท างาน ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจ า ขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่  ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพ่ือเสริมสร้างวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกัน
อย่างกัลยาณมิตร  รู้จักการให้ การแบ่งปันกัน มีความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมี
ความรับผิดชอบโดยนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มและกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรอันจะน าไปสู่วิถี
ชีวิตในที่สุด และคุณครูได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบทบาทหน้าที่ของตนเอง จากเป็นผู้จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ มาเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือและเสริมแรง 

 

 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามหมู่สี 4 หมู่สี ด้วยกัน คือ หมู่สีฟ้า  หมู่สีม่วง  หมู่สีชมพู  และหมู่สี
เหลือง 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม  รองประธาน  และเลขากลุ่ม   
3. นักเรียนร่วมกันสร้างข้อตกลงภายในกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกภายในกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเห็นถึงปัญหาที่พบในโรงเรียนที่เกิดจาก

พฤติกรรมของนักเรียนภายในโรงเรียน  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ถึงผลดี ผลเสีย และเกิด
ความละอายใจ จนน าไปสู่การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนด้วยตนเองและสมาชิก
ภายในกลุ่มของตนเอง 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันภายในโรงเรียนตั้งแต่เข้ามาถึง
โรงเรียนโดยใช้มิติกลุ่มในการควบคุมดูแลกัน  เช่น การท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามเขตบริการ
ของแต่ละหมู่สี  การท าความสะอาดห้องน้ า  กิจกรรมยามเช้า การสวดมนต์ ท าสมาธิ การกล่าวชื่นชม
ผู้ที่ท าความดี เป็นต้น 

6. นักเรียนร่วมกันประเมินผล ตรวจสอบเพื่อหาจุดบกพร่องของกลุ่ม แล้วน ามาแก้ไข พัฒนา
ต่อไป 
   
 

 

 

 

         ๑.  นักเรียนเกิดภาวะผู้น า และผู้ตามที่ด ีมีความสามัคคีในการท ากิจกรรมกันมากข้ึน  ไม่เก่ียง
งานกัน 
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ๑๔๖ 
 

กิจกรรม “วิถีคุณธรรม น าการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ” 
 

วิธีด าเนินการ 

 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

         2.  นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม และยอมแก้ไขพัฒนาพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ของตนเอง 

         3.  นักเรียนมีความสุข รักการท างาน และภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและเพ่ือนสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

         4.  นักเรียนรู้จักคิดด้วยตนเอง  กล้าแสดงออก  กล้าพูด  บนพ้ืนฐานของความเป็นเหตุ เป็น
ผล และยอมรับเสียงส่วนมาก 

 

  

จากที่ผ่านมานักเรียนของโรงเรียนจะขาดความรับผิดชอบ ความไม่มีระเบียบวินัยทั้งต่อ
ตนเองและส่วนรวม คุณครูจะเป็นผู้ชี้น านักเรียนในทุกกิจกรรม ฉะนั้นนักเรียนจึงปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ความรู้สึกถูกบังคับให้ท ามากกว่าการปฏิบัติด้วยความเต็มใจของตน  อีกทั้งนักเรียนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ  ขาดประสบการณ์ และขาดจิตส านึกในการแยกแยะในเรื่องคุณค่าแท้  คุณค่าเทียม ต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 

 

1. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนให้แก่ผู้เรียน ให้มีความ
สะอาด ร่มรื่น 

2. คุณครูลดบทบาทตนเองจากเป็นผู้ชี้น าให้นักเรียนปฏิบัติตาม มาเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษา 
แนะน า ในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

3. จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกระบวนการกลุ่ม 
ใช้มิติ         ทางสังคมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่ม โดยยึดหลักคาระวธรรม สามัคคีธรรม 
และปัญญาธรรม เช่น กิจกรรมการเล่าข่าว เล่าประสบการณ์ต่าง ๆ โดยฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิดและ
สามารถสะท้อนความคิดจากข่าว หรือ เรื่องที่น ามาเล่าให้เพ่ือน ๆ ฟังได้ด้วยความมีเหตุ มีผล ที่
ถูกต้อง อันจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมและถูกครรลองแห่งธรรม 

4. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม เช่น 
กระดาษ  สี  และกรรไกร  เป็นต้น 

5. นักเรียนร่วมกันประเมินผล ตรวจสอบเพ่ือหาจุดบกพร่องของกลุ่ม ในการน ามาแก้ไข 
พัฒนาต่อไป 
 

 

1.  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันได้เป็นอย่างดี และรู้จักวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม โดยไม่ต้องรอค าสั่งจากคุณครู 

2. นักเรียนให้ความเคารพ เชื่อฟังซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน 
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ๑๔๗ 
 

3. นักเรียนรับผิดชอบต่อตนเองในด้านการเรียนมากขึ้น เห็นความส าคัญและประโยชน์ของ
การเรียน 

4. นักเรียนมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ โดยที่คุณครูไม่ได้บอก 
5.  นักเรียนมีความสุข และมีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่ได้ท าประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และ

ส่วนรวม 
 

 

     กจิกรรม “โครงงานคณุธรรม” 

จากปัญหาต่างๆ ในโรงเรียนที่นักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้ร่วมกันระดมความคิดและสะท้อน
ออกมาเพ่ือที่แต่ละกลุ่มจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนภายในโรงเรียน 
ปัญหาหลักที่นักเรียนในแต่ละกลุ่มได้สะท้อนออกมา คือ นักเรียนขาดความรับผิดชอบ  ไม่มี ระเบียบ
วินัย  และจิตอาสาไม่ค่อยมี ฉะนั้นนักเรียนในแต่ละกลุ่มจึงได้จัดท า โครงงานคุณธรรมขึ้นมา 
ประกอบด้วย 5 โครงงานด้วยกัน คือ 

-  โครงงานโรงเรียนสะอาด   โดยนักเรียนสมาชิกกลุ่มสีม่วง มีจ านวน  17  คน 

 

 

 

   

- โครงงานพี่รับ-ส่งน้องอย่างมีวัฒนธรรม   โดยนักเรียนสมาชิกกลุ่มสีชมพู มีจ านวน  18  คน    

                   

 

 

  

- โครงงานรองเท้าเข้าแถว  โดยนักเรียนสมาชิกกลุ่มสีเหลือง มีจ านวน  17  คน                                  
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-  โครงงานสมุด หนังสือ เล่มสวย  โดยนักเรียนสมาชิกกลุ่มสีฟ้า มีจ านวน  17  คน     

 

 

 

  

- โครงงานห้องน้้าสุขสันต์   โดยนักเรียนสมาชิกแต่ละชั้นเรียนรับผิดขอบ 

 

 

 

   

    

    วิธีด าเนินการ 

1. นักเรียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ รับรู้  
เข้าใจ และน าไปใช้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  รองประธาน และเลขากลุ่ม จากนั้นได้ร่วมกันสร้าง
ข้อตกลงภายในกลุ่มข้ึนมาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน  

2. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดถึงปัญหาภายในโรงเรียน พร้อมทั้งหาสาเหตุ
ของปัญหา  

3. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดในการวางแผนการจัดท าโครงงานเพ่ือใช้เป็นตัว
ขับเคลื่อนในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในด้านของความ
รับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยในตนเอง และจิตอาสา  

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดท าแบบตรวจเช็ค แบบสรุปของโครงงานแต่ละกลุ่ม โดยมี
คุณครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า  และช่วยพิมพ์แบบตรวจเช็คให้ เนื่องจากนักเรียนยังไม่มีทักษะใน
การพิมพ์ 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันสะท้อนผลงานของกลุ่มเพ่ือหาข้อบกพร่องที่จะได้ร่ วมกัน
แก้ไขพัฒนาในคราวต่อไป ทุกสองสัปดาห์ 
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ๑๔๙ 
 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

กิจกรรม “วิถีคุณธรรม น าสู่ชุมชน” 
 

วิธีด าเนินการ 

 

 
  

 

1. นักเรียนมีทักษะในการท างาน ตลอดจนได้ปฏิบัติเป็นกิจวัตรจนสามารถน าไปสู่วิถี
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. นักเรียนสามารถท่ีจะคิดและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้เองอย่างมีเหตุ มีผลที่ถูกต้อง เที่ยง
ธรรม โดยคุณครูไม่ต้องชี้น า  

3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้และร่วมกันแก้ปัญหาของกลุ่มโดยใช้มิติสังคมของกลุ่ม 
4. นักเรียนยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและยอมที่จะแก้ไข พัฒนาพฤติกรรมของตนเอง

ให้ดีขึ้น 
 
 

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผู้ปกครองนักเรียน  และคนในชุมชน ในการร่วมคิด  ร่วมเข้าใจ ร่วมแก้ไขพัฒนา เพ่ือแก้ไขพฤติกรรม
อันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ และมีวิถีชีวิตที่สุขสงบ 

 

 

 

 

 

1. จัดเวที “กระจกคุณธรรม  น าสู่การพัฒนา” โดยประสานความร่วมมือทั้ง 3 ฝ่าย คือ 
บ้าน วัด  โรงเรียน ในการร่วมกันระดมความคิดถึงปัญหา  สาเหตุของปัญหา  และแนวทางการแก้ไข
พัฒนา ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้นักเรียนมีวิถีชีวิตที่ 
สามารถ กิน  อยู่  ดู  ฟังเป็น  

2. ให้ความรู้และข้อแนะน ากับผู้ปกครองนักเรียน ในการดูแลบุตรหลานของตนเองขณะที่
อยู่ที่บ้าน และการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ปกครองในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรหลาน 

3. ท ากิจกรรมกลุ่มย่อย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมด้วย 
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  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

 

กิจกรรม “วิถีคุณธรรมสรรสร้างความดี” 

222 

วิธีด าเนินการ 

 

4. สรุปแนวทางความร่วมมือร่วมกันทั้ง 3  ฝ่าย เพื่อน าสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 

1. นักเรียนได้รับความสนใจ เอาใจใส่และดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครองมากข้ึน 
2. นักเรียนได้รับการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและที่

โรงเรียน 
3. นักเรียนน าความรู้  ทักษะการท างานและประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติที่บ้านจนติดเป็น

นิสัย 
 

 

 จากที่ผ่านมานักเรียนส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานเฉพาะที่ครูสั่ง และไม่ตั้งใจท า คอยหลบ
เลี่ยงการท างาน  มีการทะเลาะกันเนื่องจากเกี่ยงกันท างาน ห่วงเล่น สาเหตุเกิดจากนักเรียนไม่เห็น
ประโยชน์ของสิ่งที่ท า  ขาดก าลังใจ ขาดการส่งเสริมสนับสนุน  

 

 

 

 

  

  

  

    1. พระ/ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ให้ความรู้ ให้การอบรมด้านคุณธรรมแก่นักเรียน 

               2. ให้นักเรียนทุกคนคิดหากิจกรรมท าความดี และท าต่อเนื่องในทุก ๆ วัน 

               3. ยกตัวอย่างการท าความดีให้นักเรียนฟัง/ดู จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  

               4. ยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้สะท้อนความคิดถึงผลดี ผลเสีย ที่เกิดข้ึน 

               5. ให้นักเรียนได้สวดมนต์ไหว้พระ  ฝึกสมาธิทุกวัน 

               6. ให้นักเรียนสมัครใจในการปฏิญาณตนและจุดเทียนแห่งความดี 
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ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

               7. ให้การยกย่อง เชิดชูเกียรตินักเรียนที่ท าความดีในแต่ละวัน 
               8. บันทึกความดี (สมุดบันทึกความดี) 
 

 

 

 

       

  

 

1. นักเรียนตั้งใจท าความดีด้วยตนเอง โดยที่คุณครูไม่ต้องบอก เช่น การท าความสะอาด
บริเวณโรงเรียน 

2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจและมีความสุข ที่ได้ท าความดี 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ช่วยเหลือกันท างานจนงานส าเร็จ  
4. ปัญหาการทะเลาะกัน  การเกี่ยงกันท างานหมดไป 
5. นักเรียนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการท าความดี 
6. นักเรียนมีจิตอาสา ในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

 

 

 ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คณะครูมุ่งมั่น
ทุ่มเทในการท างานมากขึ้น นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบ นักเรียนระดับประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้ 100% ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) เลื่อนอันดับร้อยกว่าขึ้นมาอยู่ในอันดับ 45 ของส านักงานเขตพ้ืนที่ โรงเรียน
สะอาดร่มรื่น เขียวขจี ปลอดภัยและน่าอยู่ นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน ส่งผลให้ผู้ปกครอง 
ชุมชนมีความเชื่อมันและศรัทธาในโรงเรียนมากขึ้น โดยน าบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียน ท าให้จ านวน
นักเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 42 คน เป็น 107 คน ในปัจจุบัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 254 
นอกจากนี้จ านวนครูและบุคลากรเพ่ิมขึ้นจาก 4 คนเป็น 10 คน ซึ่งในจ านวนนี้มีบุคลากร 2 คนที่
ผู้ปกครองและชุมชนได้จัดหาให้กับทางโรงเรียน ส่งผลให้คณะครูและบุคลากรมีขวัญก าลังใจ และ
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น สามารถสร้างผลงานจนได้รับโล่และเกียรติบัตรในระดับ
ต่างๆจนถึงระดับประเทศ เช่น โล่สถานศึกษาพอเพียง  โล่โรงเรียนคุณธรรม เกียรติบัตรการประกวด
มารยาทไทยระดับภาคเหนือ เป็นต้นนอกจากนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือ
สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง ส าหรับนักเรียน นอกจากจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว จะสังเกตเห็นว่า นักเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตั้งใจเรียน ไม่ชกต่อยกัน 
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ปัจจัยความส าเร็จ 

 

ไม่ลักขโมยของ เก็บเงินหรือสิ่งของได้รีบน าส่งคืน การท าเวรสีตอนเช้า นักเรียนมาถึงก็รีบท าความ
สะอาดโดยไม่ต้องรอเวลาหรือให้ครูบอก หากบริเวณท่ีรับผิดชอบสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะไปช่วยสีอ่ืน
ที่ยังไม่สะอาด นอกจากนี้ยังมีนักเรียนรวมกลุ่มกัน ขออาสาปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การจัดถาดหลุม 
กวาดซุ้มพระพุทธรูป หรือ ล้างแก้วน้ า เป็นต้น จนผู้ปกครองซึ่งขับรถรับส่งนักเรียนยอมรับและยอม
ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนใกล้เคียง แล้วย้ายลูกมาเข้าเรียนที่โรงเรียน
บ้านดงป่าหวาย  

ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือรวมพลังกันของทุกฝ่ายในการสร้างคนดี วิถีพุทธ จึงสามารถแก้ไขและ
พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนทางด้านคุณธรม จริยธรรมให้เกิดปัญญารู้คิด ด้วยเหตุ ด้วยผล และ
สามารถพลิกฟ้ืนโรงเรียนขึ้นมาได้ 

 

 

  

 

  

 

 เงื่อนไขความส าเร็จประกอบด้วย 1) ความเรียบง่าย กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและ
การเรียนรู้ ไม่สร้างภาระเกินความจ าเป็น และท าแล้วมีความสุข 2) จังหวะ ก าหนดจังหวะเวลาและ
ล าดับกิจกรรมที่เหมาะสม ไม่รวบรัด เร่งรีบ บีบเอาผล สามารถรอเวลาที่เหมาะสมได้ 3) ความ
ยืดหยุ่น ทั้งการยืดหยุ่นในระบบการท างานเมื่อต้องเผชิญกับแรกกดดันต่างๆ และยืดหยุ่นในระบบการ
พัฒนาพฤติกรรม มีการให้อภัย ให้ก าลังใจ และให้โอกาส   4) ความสมดุล สร้างความสมดุลในการ
ด าเนินกิจกรรมทั้งความสมดุลภายนอก คือระหว่างภาระงานหลัก งานรอง และงานสนับสนุน สมดุล
ภายใน การแก้ไขภายในตัวบุคคล ไม่เพ่งเพียรหรือย่อหย่อนจนเกินไป และ 5) ความเป็นพลวัต เป็น
การด าเนินงานที่มีชีวิต ต่อเนื่องหมุนวนเป็นพลวัต หล่อหลอมให้เป็นวิถีชีวิต เป็นกิจวัตรสร้างนิสัยที่ดี
งามให้กับนักเรียน 
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โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง   
 

 โรงเรียนบ้านสามหลัง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียนจ านวน  ๑๘๐ คน ครู ๑๘ คน  ครู
และนักเรียนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๐๐  โรงเรียนบ้านสามหลังเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรม
ของโรงเรียนที่ท าเป็นประจ าจะสอดแทรกหลักคุณธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ทั้งการเรียน
การสอน และการปฏิบัติ มุ่งให้นักเรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รักความสะอาด น าหลักศีล สมาธิ ปัญญา มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เกิดความรัก ความสงบสุขในโรงเรียน บ้าน และชุมชน  ทางโรงเรียนจึงได้จัด
กิจกรรม ส่งเสริม ให้กับนักเรียน ดังนี้ 
 

กิจกรรม ไหว้สวย ยิม้ใส ใส่ใจผู้คน 

ควำมส ำคัญ/ปัญหำ 
 

 การยิ้ม  การไหว้ ถือเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ที่คนต่างชาติยกย่องและเป็นเสน่ห์ที่น่า
หลงใหล จนประเทศไทยได้รับการยกย่องว่า “สยามเมืองยิ้ม” เพราะเป็นการสร้างสังคมให้มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  น ามาซึ่งความรัก  ความเมตตากรุณา  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และความสามัคคี
ภายในสังคม 
 โรงเรียนบ้านสามหลังได้เห็นความส าคัญของการยิ้มและ การไหว้นี้ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ ขึ้น  
เพ่ือฝึกมารยาทของการไหว้ที่ถูกต้องและเพ่ือเป็นแบบอย่างของคนในชุมชนต่อไป 
 
วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.ท าความตกลงกันภายในโรงเรียนเรื่องของการยิ้ม  การไหว้   
การทักทายกันในตอนเช้าของทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 
 ๒.ครูเป็นแบบอย่างเรื่องของการยิ้ม  การไหว้ทักทายกัน 
ในตอนเช้าทุกวัน 
 ๓.จัดกิจกรรมการไหว้ การเดิน การยืน การรับของ-ส่งของ   
การขอบคุณ ขอโทษ ในวันพระทุกวันพระโดยคณะครูทุกคนเป็นผู้ฝึก  
โดยฝึกเป็นกลุ่ม 
 ๔.จัดกิจกรรมประกวด ไหว้สวย  ยิ้มใจ  ใส่ใจผู้คน  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยจัดควบคู่กับ
กิจกรรมวันส าคัญของภาคเรียนนั้นเช่น  วันแม่  วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น 
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ผลที่ได้รับ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๙  ได้ ยิ้ม ไหว้ ทักทายกันทุกวันในตอนเช้าด้วยความเต็มใจและมี

ความสุข    เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียน โดยให้รุ่นน้องไหว้รุ่นพี่  พ่ีรับไหว้
น้อง เพ่ือนไหว้เพ่ือน  

๒. นักเรียนไหว้บุคคลต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักมารยาทไทย ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต๔  

๓. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง  เห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อืน่  
๔. ผู้ปกครองและชุมชน ชื่นชมเรื่องกิริยามารยาทของบุตรหลาน 

 

 
 
 
 
 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 

๑. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 
๒. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ โดยการให้ลูกไหว้พ่อแม่ ก่อนมา 

โรงเรียน และกลับจากโรงเรียนทุกวัน 
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กิจกรรม สำมหลังใส่ใจคุณธรรม น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

ควำมส ำคัญ/ปัญหำ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาว
ไทยเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บน  
พ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ 
พอมีพอกิน พอมีพอใช้  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ
และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจ และกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิต
อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่
จะเป็นอนาคตของชาติ ควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ  บริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านสามหลังจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการปลูกฝังด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านสามหลังได้เข้าใจ  
ได้ลงมือปฏิบัติ และน าแนวทางนั้นไปใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน 
 

วิธีด ำเนินกำร 
๑. โรงเรียนบ้านสามหลังมีการสอดแทรกเนื้อหาเรื่อง   

วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงไปในสาระการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระ 

๒. ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบของงานเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันทุกชั้นโดยชั้น 
ประถมศึกษาปีที ่๑ – ๓ ดูแลพืชที่อายุยืน เช่น ตะไคร้  ผักเชียงดา  มะกรูด  มะนาว   
ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ปลูกพืชที่ดูแลง่าย เช่น ผักบุ้ง  ผักกาด  คะน้า เป็นต้น  ส่วนในระดับมัธยม
เป็นการปลูกพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายๆรอบ เช่น มะเขือเจ้าพระยา  มะเขือเทศ  
ถั่วฝักยาว  เป็นต้น  เพ่ือมุ่งฝึกให้นักเรียนรู้จักการผลิตวัตถุดิบ  การซื้อขายและการอยู่อย่างพอเพียง
สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลังมีวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักประหยัด 
อดออม อยู่อย่างพอเพียงโดยการใช้วัตถุดิบที่ได้จากผลผลิต 
ของนักเรียนมาประกอบอาหารกลางวัน นักเรียนได้รับประทาน 
อาหารที่ปลอดสารพิษ และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

๒. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และมองเห็นถึงการประกอบอาชีพในอนาคต  
๓. นักเรียนได้ฝึกการบันทึกรายรับ รายจ่าย เพื่อที่จะได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๔. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการท างานกลุ่ม ความอดทน ขยันหมันเพียร ความสามัคคี และ

ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีคุณธรรมประจ าใจ  
๕. นักเรียนมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความสุขในการท างาน  ส่งผลให้

โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนดีเด่นระดับดีเยี่ยมการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล โครงการเด็กเชียงใหม่ใจสุจริต 

 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ส่งผลให้การท างานส าเร็จ 
เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและชุมชน 
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 กิจกรรม   ศีล สมำธิ ปัญญำ เพำะต้นกล้ำคุณธรรม 

ควำมส ำคัญ/ปัญหำ   

โรงเรียนบ้านสามหลังได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอันไร้

พรมแดน โดยใช้หลัก ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลักยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติตนและการท างาน เมื่อคนเรา

มีศีลธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติและมีสมาธิอยู่กับตัวไม่ว่าจะท าหน้าที่อะไร ถ้าเราตั้งใจจดจ่อกับสิ่งที่

ท าก็จะเกิดแสงสว่างทางความคิด หรือปัญญาก็จะท าให้มีสิ่งดีงาม รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  การ

สร้างสมาธิให้มีจิตใจจดจ่อในงานที่ท าเป็นสิ่งส าคัญ รู้จักหลีกเลี่ยงจากอบายมุข สิ่งเสพติด ใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ เช่น การออกก าลังกาย   เล่นกีฬา ฯลฯ  

วิธีด ำเนินกำร 

๑. กิจกรรมตักบาตรพระประจ าวันเกิด ทุกเช้าวันจันทร์   

ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

และมีน้ าใจเสียสละส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

ปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  

สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ท างานงานร่วมกัน 

อย่างมีความสุข  

๒. นักเรียนชั้นอนุบาลได้ฝึกท าสมาธิก่อนเรียนทุกวันในตอนเช้า 

๓. นักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลังสวดมนต์ไหว้พระ  

และยืนสงบนิ่ง ท าสมาธิประมาณ ๕ นาทีหน้าเสาธง 

ตอนเช้าทุกวัน 

๔. กิจกรรมลานธรรมวันพระ ทุกๆวันพระ โรงเรียน 

บ้านสามหลังจะน านักเรียนนั่งสมาธิที่ลานธรรมฝึก 

การนั่งสมาธิการสวดมนต์ในบทต่างๆ เพ่ือจรรโลงใจ  

และน้อมน าหลักธรรมะไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๕. นักเรียนได้เข้าค่ายคุณธรรมปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

โดยทางโรงเรียนได้นิมนต์พระสอนศีลธรรมของโรงเรียนมาให้ความรู้เกี่ยวกับศีล สมาธิ 

ปัญญา และพิธีกรรมทางศาสนาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง

มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
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๖. นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ได้ท ากิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา

เสพติด และอบรมเกี่ยวกับสารเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ 

๗. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสถานีต ารวจอ าเภอดอยหล่อ โดยต ารวจ D.A.R.E. มาให้

ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ สัปดาห์ละ ๑ วัน ๑ ภาคเรียน 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลังร้อยละ ๙๘  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และได้น าหลักศีล 

สมาธิ ปัญญา ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

๒. นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับตนเอง  รู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วน

ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต  

๓. นักเรียนได้ปฏิบัติการนั่งสมาธิ  การกราบ การไหว้  ความมีระเบียบ การมีสติ การมีวินัย

ในการปฏิบัติตนในการเข้าวัด การนิ่งสงบ การปฏิบัติตนเมื่อเข้าวัดต้องท าอย่างไร  

นักเรียนสามารถอาราธนาศีล และปฏิบัติตนในการเป็นคนดี มีคุณธรรม 

๔. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด และวิธีป้องกันตัวเองจากสารเสพติด 

๕. นักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลังมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีแข็งแรง มีน้ าใจนักกีฬา  
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    ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

 ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนให้การสนับสนุนและเห็นความส าคัญ ประโยชน์ของการจัดการจัดกิจกรรม “ศีล สมาธิ ปัญญา 

เพาะกล้าคุณธรรม” 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรม โรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 
 
ควำมส ำคัญ / ปัญหำ 

        เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือปลูกฝัง ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลังมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง รักความสะอาด และเป็นการฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ท าให้โรงเรียนมีความสะอาด 
ร่มรื่นอยู่เสมอ 
 

วิธีด ำเนินกำร 
๑. แบ่งเขตรับผิดชอบเป็นชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 

๓ ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน โดยนักเรียนชั้นอนุบาลท าความสะอาดบริเวณหน้า
อาคารเรียนของตนเองในตอนเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยครูร่วมท ากิจกรรม และพ่ี
มัธยมมีจิตอาสาช่วยหลังจากท าเขตรับผิดชอบของตนเองเรียบร้อยแล้ว 

       ๒. นักเรียนแต่ละชั้นท าความสะอาดบริเวณท่ีตนรับผิดชอบและเก็บอุปกรณ์เข้าท่ีหลังจากท า
ความ  
        สะอาดเสร็จเรียบร้อย 
       ๓.  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบท าหน้าที่ตรวจเวรแต่ละเขต และรายงานผลหน้าเสาธง 
       ๔.  ชื่นชมผลการท างานของแต่ละเขตที่ท างานได้สะอาดเรียบร้อยหน้าเสาธงทุกวัน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลัง ร้อยละ ๙๐ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง  
๒. โรงเรียนมีความเป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ 
๓. ผู้ปกครองและชุมชน ชื่นชมในเรื่องความสะอาดของโรงเรียน 
๔. นักเรียนมีจิตอาสา โดยพี่มัธยมช่วยน้องอนุบาล  
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     ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

 ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในการท าความสะอาดบริเวณเขตรับผิดชอบของตนเอง ท าให้

โรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่   

 กิจกรรม สืบสำนประเพณีรักษำวิถีชุมชน 

ควำมส ำคัญ/ปัญหำ 
            เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมาย  จึงก่อไห้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทางเสื่อมทางจิตใจของคนมีมากขึ้นจนน่าวิตก  ด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านสาม
หลัง  จึงได้จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีรักษาวิถีชุมขนข้ึน”   เพ่ือพัฒนาจิตใจนักเรียนให้มีความใฝ่รู้  
มีความรักในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ที่เป็นสิ่งที่ดี  ให้มีการสืบทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง  ซึ่งจะช่วยให้
สังคมไทย  มีเอกลักษณ์ในความเป็นไทย 
วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๑. ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา นักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลัง จะช่วยกันตกแต่งต้นเทียนพรรษา
เพ่ือน า ไปถวายที่วัดตามเขตบริการของโรงเรียนที่นักเรียนอยู่ คือวัดโขงขาว  วัดทุ่งท้อ  และวัดหนอง
เหียง ร่วมกันท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับศีลรับพร  โดยครูเป็นผู้ควบคุมไป นักเรียนจะ
กล่าวค าถวายเทียนพรรษาตามที่ได้ฝึกในเรื่องของการถวายทานท าให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง นักเรียน
ไปในชีวิตประวัน 
 ๒. ในเทศกาลประเพณีต่างๆ โรงเรียนได้จัดให้มีการส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่นเช่น ประเพณี
ลอยกระทง  ปล่อยโคมลอย ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ ผ้าป่า งานกฐิน  ทาง
โรงเรียนก็จะน านักเรียนไปร่วมกิจกรรม และช่วยงาน เช่น เสิร์ฟน้ า เก็บกวาดขยะหลังจากเสร็จงาน 
 ๓. งานศพในหมู่บ้าน หรือในเขตบริการของโรงเรียน ทางโรงเรียนก็จะไปร่วมงานเป็นประจ า 
เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
ผลกำรด ำเนินงำน   
๑. นักเรียน ครู มีความรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรม สามารถแสงศิลปะ   
    พ้ืนบ้าน 
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๒. นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม  
    ท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. คณะครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ให้ความรู้และเป็นผู้น า 
    ในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น   
๔. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
นักเรียน ครู และชุมชนเห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมของการสืบสานประเพณีตามวิถี

ชีวิตของคนในชุมชน ส่งผลให้นักเรียนมีจิตใจที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ และมีจิตอาสา เพ่ือเป็นคนดีของ
สังคมในอนาคต 
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รายชื่อคณะท างาน 

 

ที่ปรึกษา 

นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  
นายพัฒนพงศ์ พวงทอง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

คณะผู้ให้ข้อมูล 

ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนวถิีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 จ านวน 22 โรงเรียน 
ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 จ านวน 22 โรงเรียน 

คณะผู้จัดท า        

นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวจรีภา ยาวิชัย  ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ตรวจความถูกต้อง/จัดท าเอกสารรูปเล่ม 

นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ออกแบบปก 

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