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 เอกสารวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 
8 ประจ าปี 2560 (ระดับประเทศ) เล่มนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยการรวบรวมผลงานของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 
8 ประจ าปี 2560 ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ มีจ านวนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีเด่นด้านวิถีพุทธ อีกท้ังยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมด้านวิถีพุทธให้แก่ผู้บริหาร ครู โรงเรียน และบุคลากรอื่นที่สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอขอบคุณ ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ตลอดจนบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรในระดับ
โรงเรียนที่ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านวิถีพุทธตามแนวทางของโครงการโรงเรียน      
วิถีพุทธ โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือกันยกระดับการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ จน
ประสบความส าเร็จเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า (ระดับประเทศ) ซึ่งมีจ านวนมากที่สุดเมื่อพิจารณาดูใน
ภาพรวมทั้งประเทศ 

 ขอขอบคุณ นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของผลงานกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียน ได้
รวบรวมและเรียบเรียงผลงาน จัดท าเป็นเอกสารรูปเล่มที่มีความสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นคนดีให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นคนดี มีคุณธรรม และด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขต่อไป 

 

 

             (นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล) 
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โรงเรียนบ้ำนหัวริน 

กิจกรรม “ จิตอำสำ  พำน้องท ำ   น ำสู่ชุมชน” 

ควำมส ำคัญ/ปัญหำ   
หมู่บ้านหัวริน  ต้ังอยู่หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  เป็น

หมู่บ้านขนาดใหญ่ มีจ านวนหลังคาเรือนประมาณ 500 หลัง จ านวนประชากรประมาณ 1,400 คน   
ดังนั้นกิจกรรมงานอวมงคลในหมู่บ้านมีบ่อยแต่ในสถานที่ฌาปณกิจในหมู่บ้านไม่สะอาด  โดยเฉพาะ
ม้านั่งในการประกอบพิธีมีฝุ่นเกาะ  เลอะเทอะ สกปรก แขกที่มาร่วมงานไม่สามารถที่จะนั่งได้  หาก
จะนั่งจะต้องท าความสะอาดเสียก่อน  และบางงานไม่มีคนช่วยเหลือในการบริการอาหาร  น้ าแข็ง  
และดอกไม้จันทน์ จากการไปร่วมงานศพได้พบเห็นปัญหา จึงได้จัดตั้งกลุ่มจิตอาสาของโรงเรียนบ้าน
หัวรินจ านวน  24 คน เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดี
ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลา
ทางจิตใจให้เห็นคุณค่าของ   การช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน  เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ
ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม          

วิธีด ำเนินกำร 
        1. จิตอาสาช่วยเหลืองานศพ  เมื่อมีงานศพในหมู่บ้าน  
กลุ่มนักเรียนจิตอาสาซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียน
บ้านหัวรินหากเป็น  วันปกติจะไปร่วมกิจกรรมในวันฌาปณ
กิจจ านวน  4-5 คน  ถ้าเป็นวันหยุดก็จะมีกลุ่มนักเรียนจิต
อาสาไปร่วมงานจ านวน 8-10  คน    โดยไปช่วย เสริฟน้ า 
น้ าแข็ง อาหาร ให้แขกที่มาร่วมพิธี  เมื่อรับประทานอาหาร
เสร็จ  ก็รีบไปสถานที่ฌาปณกิจ   เพ่ือไปท าความสะอาด  
ปัด  กวาด  เช็ดถู  ตามม้านั่งและเปิดพัดลมพร้อมส าหรับแขกที่มาร่วมงาน  เมื่อขบวนศพมาถึงก็จะ
ร่วมแจกน้ าดื่มให้กับแขกที่มากับขบวน  จากนั้นก็ช่วยแจกดอกไม้จันทน์ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีก็เก็บแก้วน้ า
และขยะทั่วไปใส่ถุง ปิดพัดลม ซึ่งการไปร่วมงานแต่ละครั้งเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30น. -13.30 น.
โดยประมาณ  นักเรียนที่ไปช่วยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปซึ่ง  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น   นักเรียนจิตอาสาที่ไปช่วยงาน  กลับมาก็ต้องติดตามงานการเรียนในสาระวิชาในช่วงที่
ตนเองออกไปท ากิจกรรม   โดยมีคณะครูประจ าวิชาและเพ่ือน ๆ คอยแนะน าและช่วยเหลือ 
 2. จิตอาสาท างานโรงเรียน   โรงเรียนบ้านหัวรินขาดนักการภารโรงมาได้ประมาณปีเศษ 
เพราะเกษียณอายุราชการและไม่มีอัตราก าลังมาทดแทน  จึงท าให้การเปิดปิดห้องเรียนต่างๆ ไม่มีคน
ท า กลุ่มนักเรียนจิตอาสาก็ได้ช่วยดูแลเปิด-ปิดห้องเรียนต่างๆทุกวันตลอดมาจนถึงปัจจุบัน   

3.จิตอาสาก าจัดขยะ  โรงเรียนบ้านหัวรินได้รับการอนุเคราะห์การก าจัดขยะทั่วไปโดยไม่คิด
ค่าบริการจากเทศบาลต าบลทุ่งสะโตก  แต่โรงเรียนต้องจัดเก็บขยะใส่ภาชนะให้เรียบร้อย  กลุ่มจิต
อาสาของโรงเรียนบ้านหัวริน  ก็จะช่วยดูแลการจัดการขยะในแต่ละห้องเรียนและในโรงเรียนเป็น



 

 

๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

ประจ าทุกวันพฤหัสบดีที่ทางเทศบาลต าบลทุ่งสะโตกจะมีรถขยะมารับขยะที่หน้าโรงเรียน นอกจากนี้
แล้วกลุ่มจิตอาสาได้ประชาสัมพันธ์น้องๆในการดูแลขยะและก าจัดขยะให้ถูกวิธีเพ่ือให้โรงเรียนสะอาด
ปราศจากขยะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
          นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นทีม  มีวินัยในตนเอง  รู้ จักบทบาทหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ  ตรง
ต่อเวลา  อดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ   เป็นผลให้นักเรียนได้
พัฒนาคุณธรรม   จริยธรรมให้เกิดข้ึนกับตนเอง 

นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  รู้จักการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองรู้จักการ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและรู้จักการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
เป็นบุคคลที่มคีุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิต  ได้รับค าชมเชยจากหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน ประชากรในหมู่บ้านและแขกที่มาร่วมงาน  อีกทั้งได้รับงบสนับสนุนให้จัดท าเสื้อทีมจิตอาสา
โรงเรียน  บ้านหัวรินจากเทศบาลต าบลทุ่งสะโตก 

 
กิจกรรม “ เยำวชนรุ่นใหม่  ใส่ใจคุณธรรม” 

 
 ควำมส ำคัญ/ปัญหำ    
              เนื่องด้วยสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนา
ด้วยเทคโนโลยี  ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน  ใน
ขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีขึ้นเป็นที่น่าวิตก  ดัง
จะเห็นได้จากปัญหาต่างๆที่ เกิดขึ้ นอย่างสลับซับซ้อน    
สภาพสังคมทั่วไปจึงอยู่ในขั้นวิกฤต  ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียน
บ้านหัวริน  จึงได้จัดกิจกรรม “ เยาวชนรุ่นใหม่  ใส่ใจ
คุณธรรม  ”  แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3    
เพ่ือพัฒนาจิตใจนักเรียนให้มีความใฝ่รู้ ความมีวินัย เสียสละ 
รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน และน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้   

วิธีด ำเนินกำร 
          1.ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  นักเรียนเห็นผู้สูงอายุใน
ชุมชนได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดหัวรินทุกวันพระ นักเรียนบางคนมีความชื่นชอบอยากปฏิบัติ  ครู
ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จึงส ารวจความต้องการและขออนุญาต
ผู้ปกครองในการน านักเรียนร่วมปฏิบัติธรรมกับผู้สูงอายุในชุมชน  ซึ่งได้รับการตอบรับ ให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 10-15  คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

2. นักเรียนที่จะมาปฏิบัติธรรมเมื่อเลิกเรียนจะรีบกลับบ้านและมาถึงวัดในเวลา 17.30 น.  
โดยประมาณ กิจกรรมการนอนวัดกับผู้สูงอายุในชุมชนได้มีมาโดยตลอดปีนี้เป็นปีที่สาม  โดยได้ร่วมท า 



 

 

๔ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

วัตรเช้าและเย็นพร้อมกับผู้สูงอายุในชุมชน  ซึ่งมีครูควบคุมดูแลนักเรียนทุกครั้ง  การท าวัตรเช้าเริ่ม
เวลาประมาณ 05.00 น.  ท าวัตรเย็นเวลาประมาณ 18.00 น. เมื่อท าวัตรเย็นเสร็จ  พระครู       
วิวิธประชานุกุลหรือครูพระที่ได้รับมอบหมายก็จะมาอบรมให้ความรู้ธรรมศึกษาแก่นักเรียนที่มาปฏิบัติ
ธรรมเป็นประจ า  จนถึงเวลาประมาณ  21.30 น.  นักเรียนก็เข้านอน   
            3. ก่อนกลับนักเรียนที่มานอนวัดก็จะปัดกวาด  ล้างห้องน้ าให้สะอาดก่อนกลับบ้าน 
 
 
 
 
                                                   
 
                                                      
 
ผลกำรด ำเนินงำน  
          นักเรียนได้ปฏิบัติการนั่งสมาธิ  การกราบการไหว้  ความมีระเบียบ การมีสติ การมีวินัยในการ
ปฏิบัติตนในการเข้าวัด การนิ่งสงบ การปฏิบัติตนเมื่อเข้าวัดต้องท าอย่างไร  นักเรียนสามารถอาราธนา
ศีล และปฏิบัติตนในการเป็นคนดี มีคุณธรรม  ผู้ปกครองชื่นชมนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดี
ขึ้นหลังจากได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดร่วมกับผู้สูงอายุ  โดยมีมารยาทท่ีดีงาม  มีความสุขุมรอบคอบ  อ่อน
น้อมถ่อมตน  พูดจาไพเราะ  ทุกสัปดาห์  ทุกวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษา นักเรียน  คณะครูจะสวม
ใส่ชุดขาว นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องธรรมศึกษาจากครูพระ  
       นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม  จริยธรรมและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ในทางที่ดี มีสมาธิ  มีสติ  มีสัมมาคารวะ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีสภาพจิตใจที่
ดีขึ้นรวมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักศาสนา  เมื่อนักเรียนได้รับความรู้ทางด้านคุณธรรม  
จริยธรรมเป็นผลให้โรงเรียนบรรลุตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนดีศรีต าบล  โรงเรียนสุจริต  
โรงเรียนศีล 5  และเป็นผลให้ในอนาคตจะเป็นชุมชนที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง 
 

 
 
 



 

 

๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 กิจกรรม   “หัวรินแบ่งปนั  จรรโลงศำสนำ” 

 ควำมส ำคัญ/ปัญหำ    
                 วันส าคัญทางพุทธศาสนา  เป็นกิจกรรมเพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึง
หลักธรรมค าสั่งสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  ได้ร่วมกันปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและ
รู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและประสานความสัมพันธ์ที่ดีและมีจิตอาสาต่อ
สังคม ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบันและเป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุก
คนต้องปฏิบัติยึดถือ   อีกทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนและผู้ปกครอง
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  โรงเรียนจึงได้จัดท ากิจกรรม   
“หัวรินแบ่งปัน  จรรโลงศาสนา” 

วิธีด ำเนินกำร  
                 วันส าคัญทางพุทธศาสนา   เช่น  วันพระ วัน
มาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านหัวรินจัดกิจกรรมตักบาตร ณ  ลานธรรมของ
โรงเรียนบ้านหัวริน  โดยมีพระจากวัดหัวรินประมาณ 3 รูป     
มาด าเนินการท าพิธี เวลาประมาณ 08.30 น.- 10.00 น.    
การจัดสถานที่ทั้งหมดจะมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป็นผู้ดูแลและคอยช่วยเหลือน้อง ๆในการประกอบพิธี  ท าให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ฝึกปฏิบัติตนในศาสนาพิธี  นักเรียนจะเป็นผู้สมาทาน
ศีลเอง  ซึ่งมีครูพระเป็นผู้แนะน า  เมื่อเสร็จพิธี  ของที่น ามาถวายพระ  พระอนุเคราะห์ยกให้นักเรียน
เพ่ือน าสิ่งของเหล่านี้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแลในชุมชนต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำน  
 นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนตามศาสนพิธีได้อย่างถูกวิธีและเป็นผู้ที่รู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
การแบ่งปัน  จากการที่นักเรียนได้รับการส่งเสริมร่วมปฏิบัติธรรม  เข้าวัด  ฟังธรรม  ทุกวันพระและ
วันส าคัญทางศาสนา  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามศาสนพิธีได้อย่างถูกวิธี  เป็นผู้มีจิตใจอันงดงาม
เพราะ รู้จัก  การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปัน  มีความเมตตา  กรุณา  เห็นความส าคัญในการท าความดี   
ตลอดจนร่วมกัน  ท านุบ ารุงพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามสืบต่อไป 



 

 

๖ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 
 

 กิจกรรม “สมำธิ เกดิปญัญำ ด้วยกระบวนกำร  AQM –HR Thinking  Process : 
กำรพัฒนำทักษะกำรคิดด้วยสื่อโฆษณำ ” 

 ควำมส ำคัญ/ปัญหำ    
 การมีสมำธิ คือกำรมีจิตใจจดจ่อในสิ่งท่ีก ำลังเรียนรู้ กำรมีสมำธิจะช่วยให้เรำท ำกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งได้อย่ำงรวดเร็ว  และมีประสิทธิภำพ  กำรสร้ำงสมำธิให้มีจิตใจจดจ่อในงำนที่ท ำ
เป็นสิ่งส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับทุกคน  โดยเฉพำะกับเด็กในวัยเรียน  โรงเรียนบ้านหัวรินได้เข้า
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธตั้งแต่ปี 2555   เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิต่อการเรียนรู้  จึงได้
จัดกิจกรรม  “สมาธิ เกิดปัญญา ด้วยกระบวนการ  AQM –HR Thinking  Process : การพัฒนา
ทักษะการคิดด้วยสื่อโฆษณา ” 
 
 
 
 
 
 
   A : Advertising    หมายถึง  สื่อโฆษณา ประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อทางวิทยุ สื่อโทรทัศน์  โดยใช้  

 ทักษะการการสังเกต 
 ทักษะการตีความการให้เหตุผล 
 ทักษะการจัดหมวดหมู่ 
 ทักษะการเชื่อมโยง 

  Q : Question  หมายถึงเทคนิคการใช้ค าถามโดยใช้  5W  1  H 
 - WHAT  (อะไร)  ปัญหาหรือสาเหตุที่เกิดขึ้น 
 - WHERE (  ที่ไหน )  สถานที่ต าแหน่งที่เกิดเหตุ 
 - WHEN  ( เมื่อไร)  เวลาที่เหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้น 
 - WHY  (ท าไม)  สาเหตุหรือมูลเหตุที่ท าให้เกิดข้ึน 
 - WHO  (ใคร)  บุคคลส าคัญเป็นตัวประกอบหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับ

ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ 
 - HOW  (อย่างไร)  รายละเอียดของสิ่งที่เกิดแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้นว่ามีความ

เป็นไปได้ในลักษณะใด 
   M :  Mind  Mapping  หมายถึง  ขั้นสรุปผลและประเมินผล 
    H :  habit  หมายถึง คุณลักษณะด้านนิสัย  ที่เกิดขึ้นอย่างถาวรในตัวผู้เรียน   



 

 

๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

    R:   Relay   หมายถึง  การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดทักษะการคิดที่
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

วิธีด ำเนินกำร  
   ในตอนเช้าหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ  นักเรียนบ้านหัวรินได้ฝึกปฏิบัติสมาทานศีล 
และเจริญภาวนานั่งสมาธิ  ซึ่งผู้น ากิจกรรมคือคณะกรรมการนักเรียน  โดยเริ่มปฏิบัติทุกเช้าก่อนเข้า
เรียน  ณ  ลานธรรมของโรงเรียน   หากฝนตกก็จะใช้ห้องประชุมอาคารขยายโอกาส นักเรียนทุกคน
ปฏิบัติ นั่งขัดสมาธิ มือขวาทับมือซ้าย หลังตรง   ปิดเปลือกตาเบาๆ ไม่กดเปลือกตา ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อทุกส่วน ให้อยู่ในอารมณ์สบายๆ ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ 
ระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมา แล้วแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย    ท าเช่นนี้เป็นประจ าทุกวัน  
โดยนักเรียนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ  10  นาที  แล้วแยกย้ายกันเข้า
ห้องเรียนตามปกติและด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาต่างๆโดย
บูรณาการด้วยกระบวนการ  “ AQM –HR Thinking  Process : การ
พัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อโฆษณา ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมของโรงเรียน 
โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 

1. ชั่วโมงเวลาเรียน  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ใช้เวลา  10 ชั่วโมง  ในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 33 คน  ณ  ห้องสังคมศึกษาคาบท่ี 6  ครูได้น าสื่อโฆษณาที่เก่ียวกับด้าน
คุณธรรมให้นักเรียนชม แล้วชวนสนทนาเกี่ยวกับตัวละครทั้งในด้านบวกและด้านลบโดยใช้เทคนิคการ
ถาม 5W  1  H  

2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มแล้วสรุปตัวละครจากการที่ดูในสื่อโฆษณาที่ครูน ามาให้ 
ศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ ลงในกระดาษบรู๊ฟ  แล้วน าเสนอหน้าห้องแล้วช่วยกันสรุป 

- ตัวละคร  
- เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
- การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
- คุณธรรม  
- ฯลฯ 

3. ให้นักเรียนทุกคนเขียน  Mind  Mapping  สรุปจากการที่ได้ดูสื่อและที่ฝึกท าในกลุ่มมา
เขียนเป็นผลงานของตนโดยเติมเต็มตามความคิดของนักเรียนลงในกระดาษA 4 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดเรื่องในการท าสื่อวีดีทัศน์โดยเน้นให้ข้อคิดด้านคุณธรรม   
แล้วน าเสนอต่อกลุ่มใหญ่                    

ผลกำรด ำเนินงำน  
         นักเรียนได้รู้จักฝึกปฏิบัติ “กิจกรรมสมาธิ  เกิดปัญญาด้วยกระบวนการ  AQM –HR Thinking  
Process : การพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อโฆษณา ” ท าให้นักเรียนมีความจ าที่ดีข้ึนมีความสามารถใน
การศึกษาและมีความเข้าใจอะไรง่ายขึ้นกว่าเดิม จาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านหัวริน       
ในปีการศึกษา 2559   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (  O – NET )  ในระดับชั้น



 

 

๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

ประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา   ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  คือวิชา คณิตศาสตร์   ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ส่วนวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ก็พัฒนาสูงขึ้นกว่าทุกปี     
      จากการด าเนินงานกิจกรรมทั้ง  4 ของโรงเรียนบ้านหัวรินเป็นผลให้นักเรียน  ครู   ผู้บริหาร
และโรงเรียน ได้พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมให้เกิดข้ึนดังนี้ 

 นักเรียน 
1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เช่น เด็กชายมานะศักดิ์  สุรินทร์ได้รับโล่    

เกียรติคุณ “เป็นเด็กและเยาวชนดี”จากคณะกรรมการการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ  ปี 2560    
และตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในการแข่งขันมารยาทไทย  การแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย  ท านองสรภัญญะ  การประกวดโครงงานคุณธรรมทั้งในระดับอ าเภอ  ระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดบัภาคเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาสูงขึ้นทุกปีจากผลการทดสอบใน 
ระดับชาติ 

3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
ท าให้นักเรียนมีนิสัยรักการท างาน  มีความสามัคคี  มีวินัยในตนเอง  ใฝ่เรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม
ที่งดงาม  

ครู 
1. ครูได้รับการพัฒนาในการอบรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นประจ าและได้น า 

เทคนิคการสอนมาพัฒนานักเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET )   

2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  เช่น การปฺฏิบัติตนตามประเพณี ท าบุญ 
ตักบาตรและร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆเป็นประจ า  ในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนเป็นที่
ประจักษ์โดยทั่วไป 

3. คณะครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ โดยประพฤติตนอยู่ในศีลห้า  มีความเมตตา 
กรุณา ต่อศิษย์   คณะครูทุกคนได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกๆปีจ านวนคนละ1,000- 5,000บาท   
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนทุกคนเนื่องโอกาสวันคล้ายวันเกิดของครู  บริจาคหนังสือพิมพ์  วารสารมอบให้
ห้องสมุดส าหรับนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนได้มาศึกษาค้นคว้า  

ผู้บริหำร 
1. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะครูและนักเรียน ยึดหลัก 

ในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรม พรมวิหาร 4  และสังคหวัตถุ 4 และเป็นผู้ประพฤติตนในศีล  5 
เป็นที่ยอมรับทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 

2.จากการที่ผู้บริหารเป็นผู้ประพฤติตนในศีล 5  เป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัล  
“ครูดีไม่มี  อบายมุข” ในระดับสพฐ. 



 

 

๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

                       
 

  

 
 

โรงเรียน 

1. ผลการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมในโรงเรียน  เป็นผลให้โรงเรียน 
ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน  จากปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1  มี
จ านวนนักเรียนเข้ามาศึกษาเพียง 5  คน  แต่ในปีนี้จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1  เข้ามา
ศึกษาจ านวน 17  คน 

2. โรงเรียนบ้านหัวรินได้รับการยอมรับทั้งในชุมชนและระดับเขตพ้ืนที่ทาง 
การศึกษาองค์กรส่วนท้องถิ่น จากผลการไปแข่งขันทางด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านการ
พัฒนาส่งเสริมทักษะต่างๆได้รับรางวัล  เช่น โครงงานคุณธรรม  การจัดกิจกรรมการส่งเสริมค่านิยม
หลักของคนไทย  12  ประการ    รางวัลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  โรงเรียนดี
ประจ าต าบล “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ” 

 3.  โรงเรียนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ  เช่น  เทศบาลต าบล      
ทุ่งสะโตกให้งบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนอยู่เสมอ   โรงเรียนได้รับเกียรติจากสภา
วัฒนธรรมอ าเภอสันป่าตองให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ าเสมอทุกปี  เช่น  การแข่งขันการ     
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  ท านองสรภัญญะ  เป็นประจ า และโรงเรียนได้เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนศีล 5 ในงานธรรมะสัญจรของอ าเภอสันป่าตองทุกปี  
 

 

   



 

 

๑๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 

 

 
 



 

 

๑๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       
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๑๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

โรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก 

กิจกรรม ต้นกล้ำคนดีศรีสันป่ำสัก 
 

 ด้วยทางโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได้ด าเนินการปลูกฝังเด็กนักเรียนทุกคนให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม จึงมีการจัดกิจกรรมในรอบวันให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และน าไปปฏิบัติที่
บ้านให้เกิดผลดีในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งกิจกรรมสามารถฝึกได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือให้
นักเรียนได้ปฏิบัติตลอดไปจนเกิดเป็นนิสัย ท าให้ปฏิบัติชีวิตประจ าวัน ซึ่งได้ด าเนินการดังนี้ 
     1. นักเรียนเข้า โรงเรียนมาท าความเคารพครูอาจารย์ที่หน้าประตูโรงเรียน กราบไหว้
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน และไหว้พ่อปู่ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวสันป่าสัก 

 

 

 

 
 
      
 2. นักเรียนท ากิจกรรมหน้าเสาธงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิท าความเคารพรุ่นพ่ีรุ่นน้อง   
 
 

 

 

    

     

 3. ในชั้นเรียนปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักกระบวนการคิดที่ได้ถูกต้องคิดในทางท่ีดี 
 
 

  

 

 



 

 

๑๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

4. ปลุกฝังเก่ียวกับวินัยให้เกิดในตัวนักเรียนอย่าง เช่น การเดินแถวการเข้าแถวซื้ออาหาร 
การเข้าแถวเข้าชั้นเรียน  

 

 

 

 

 

 

      5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความ ซื่อสัตย์สุจริตโดยให้นักเรียนในห้องเรียนท าการฝากออมทรัพย์
ให้นักเรียนท าการบ้านหรือการสอบโดยไม่คัดลอกกัน เมื่อนักเรียนเก็บเงินได้เอามาประกาศหาเจ้าของ
ก็จะมีการชื่นชมมอบรางวัลยกย่องคนท าดี และบันทึกในสมุดความดี 
 

 

 

  

 

 

  6. นักเรียนเป็นคนรักความเป็นระเบียบและความเป็นธรรมโดยให้นักเรียนยึดมั่นในหลัก   
ธรรมาภิบาล 

  

 

 

 

  

 

  



 

 

๑๔ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 7. ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบโดยให้ท างานตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามเวลาและได้
คุณภาพดีแต่ให้นักเรียนเกิดความส านึกในการอยู่อย่างพอเพียงโดยให้นักเรียนยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการท าการเกษตร ด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการการปลูกพืชผักสวนครัวและ 
น ามาบริโภค และขายเป็นรายได้ให้ครอบครัว 

 

 

 

  

 

 

     8. ปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสาธารณะโดยให้นักเรียนได้ท าประโยชน์ให้คนอ่ืนๆบ าเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือสังคมให้เด็กฝึกไปช่วยงานในชุมชน  
 
 
 

 

 

 

 
     9.  นักเรียนได้รับรางวัล คนดีศรีเชียงใหม่และต้นแบบคนดีตามโครงการคนดีศรีเชียงใหม่  
 

 

 

 

  

 

 



 

 

๑๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

10. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะทุกคนทั้งโรงเรียนโดยแบ่งแยกตาม
สายชั้นท ากิจกรรมในวันศุกร์ตอนก่อน เลิกแถวกลับบ้านพร้อมอบรมคุณธรรมจริยธรรม   

 

 

 

 

 

  11.  นักเรียนเข้าแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ และตอบปัญหาธรรมะ 
 

 

 

 

 

  

   12. นักเรียน สอบธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก 
 
 
 

 

  

 

    13. กิจกรรมวันบูรณาการวันส าคัญสู่คุณธรรมน าชีวิต เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นโดย
สภานักเรียนบ้านสันป่าสักเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนน าคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิด
ประโยชน์ 

 

 

   



 

 

๑๖ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

ซึ่งจะเห็นได้จากการที่โรงเรียนได้ด าเนินการกิจกรรมวิถีคนดีศรีสันป่าสักท าให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นตามคุณธรรมที่โรงเรียนก าหนดไว้และเป็นไปอย่างต่อเนื่องและน าไปใช้ในวิถี
ชีวิตของนักเรียนต่อไป 
 

 กิจกรรม คนดศีรีสันป่ำสักตักบำตรฟังธรรม 
 

        เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือปลูกฝัง ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักได้ปฏิบัติตนในพุทธศาสนา
ได้อย่างถูกต้อง และเป็นการฝึกให้นักเรียนได้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นวัย ควรปฏิบัติตนในศีลธรรม
อันดีงาม 

วิธีด ำเนินกำร 
        1.ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครู ผู้ปกครองได้ปฏิบัติ กิจกรรม
ท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง โดยนิมนต์พระจากวัดสันป่าสักวรอุไร อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยจะมีการปฏิบัติกิจกรรมในวันพระใหญ่ เดือนละ 1 ครั้ง การจัดกิจกรรมจะจัดบริเวณ
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
        2.การแต่งกายในวันที่มีกิจกรรมจะให้ครูและนักเรียนแต่งกายชุดขาว 
        3.ให้นักเรียนฝึกจิตสมาธิในการรับประทานอาหารกลางวันโดยมีการพิจารณาอาหารก่อน
รับประทานอาหาร 
        4. ในภาคบ่ายจะให้นักเรียนได้รับฟังธรรมเทศนา จากพระภิกษุ 

ผลทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียน 
        นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก มีพฤติกรรมที่ดีข้ึนร้อยละ 80 รู้จักการปฏิบัติตนได้เหมาะสม
กับวัย และสามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 
 

 

 

 

  

  

 

  

 



 

 

๑๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

กิจกรรม อ่อนน้อมงำมมำรยำทไทย 
 

      เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก  เป็นผู้ที่มีกิริยามารยาท
เรียบร้อย  และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกาลเทศะ  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญ  ของความเป็นไทย  ซึ่งควร
น ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเคยชิน  เมื่อมีผู้พบเห็นจะรู้สึกรักและชื่นชม 

วิธีด ำเนินกำร  
       1.ให้คุณครูทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้สอนในเนื้อหาสาระวิชา
สังคมศึกษาหน้าที่พลเมือง  รวมถึงสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระวิชา  โดยศึกษาจากสื่อเทคโนโลยี การ
สาธิต และการฝึกปฏิบัติจริง 
      2.จัดปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมการเคารพซึ่งกันและกันเป็นกิจกรรมน้องเคารพพ่ี 
และพ่ีรับไหว้น้อง  ปฏิบัติตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
       3.จัดอบรมนักเรียนตอนเช้าหน้าเสาธง  การอบรมประจ าสัปดาห์  โดยการสาธิตและการฝึก
ปฏิบัติทุกคน 
       4.จัดการประกวดกิจกรรมมารยาทไทยและสายชั้น  ในระดับโรงเรียน 
       5.จัดป้ายนิเทศ  ให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย 
       6.จัดสอดแทรกมารยาทไทยในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วันไหว้ครู  วันส าคัญทางศาสนา   

ผลที่เกิดกับนักเรียน 
        นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกคนมีกิริยามารยาท ที่สุภาพอ่อนน้อม ท าให้ผู้พบเห็นมี
ความพึงพอใจและชื่นชม 
 
 

 

 

  

 

 กิจกรรม สภำคุณธรรมน ำสู่คนด ี
 

กิจกรรมนี้มีจุดเด่น ด้านพัฒนานักเรียนให้ปฏิบัติตนวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านปัญญาธรรม 
คารวะธรรมและสามัคคีธรรม ในชีวิตประจ าวัน มุ่งให้เกิดผลยั่งยืนเป็นกิจนิสัยที่ดี  โดยขับเคลื่อนด้วย
สภานักเรียนนักเรียนชมรมคุณธรรม  เริ่มจากการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนทั่วไปและขยายผลสู่ใน
ห้องเรียน และชุมชนอย่างต่อเนื่องสืบต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่น มีเครือข่ายภายในห้องเรียน มีกิจกรรม



 

 

๑๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

พิเศษร่วมกับเครือข่ายภายนอกตามสถานการณ์ เน้นพัฒนาจริยธรรมที่ดีตามวิถีไทยอย่างเป็นระบบ 
ดังนี้ 

 
 

 

 

 

     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

    

วิธีด ำเนินงำน  
1. สภานักเรียนประชุมเพ่ืออาสาสมัครเป็นแกนน าชมรมคุณธรรม และคัดเลือก 

คณะกรรมการชมรมคุณธรรมประกอบด้วยประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 
ประชาสัมพันธ์และกรรมการ 

2. คณะกรรมการชมรมร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมปฏิทินงานตลอดปี 
3. รับสมัครสมาชิกชมรมรายห้องเรียนเพื่อขับเคลื่อนวิถีธรรมจากห้องเรียนสู่ภายนอกห้อง 
4. จัดกจิกรรมสภาพัฒนาวิถีคุณธรรม ตามแผน ประกอบด้วย 

 
 
 

แกนน ำวำงแผนกำรขับเคล่ือนงำน

ด ำเนินงำน 
จดักจิกรรมคุณธรรมตำมแผน 

ปรับปรุง 

อาสาสมัครแกนน าชมรม
คุณธรรม

อบรมแกนน ารุ่นใหม่ 

ประเมินผล

การ

สรุปรายงานผล

ด าเนินงาน 



 

 

๑๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

ภำคเช้ำ    
1. ส่งเสริมการเคารพซึ่งกันและกัน เช่น การสวัสดีเมื่อพบกัน น้องไหว้พ่ีหน้าเสาธง 

  2.  ส่งเสริมการสวดมนต์ สมาธิ แผ่เมตตา  
3.  การยกย่องคนดีประจ าวันหน้าเสาธง พร้อมท าสมุดบันทึกความดี 

ภำคบ่ำย  
4.  การสวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนกลับบ้าน  

กิจกรรมวิถีธรรม  ได้แก่ 
1) คณะกรรมการชมรมคุณธรรมน าสวดสรภัญญะทั้งโรงเรียนในวันศุกร์ 
2) ส่งเสริมการใช้วาจาสุภาพต่อกันโดยสภาคุณธรรมปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี 
3) ส่งเสริมการมีจิตอาสา ช่วยกิจกรรมพิเศษของ โรงเรียน วัด ชุมชนตาม

สถานการณ์ ซึ่งมีปฏิทินงาน ดังต่อไปนี้ 
ปฏิทินกำรจัดกิจกรรม 
 

เดือน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เมษายน  เป็นผู้น าจัดพิธีรดน้ าด าหัวคุณครูที่โรงเรียนและผู้อาวุโสในชุมชน สภานักเรียน 
มิถุนายน เป็นผู้น าจัดกิจกรรมวันไหว้ครู  
กรกฎาคม เป็นผู้น าจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา แห่เทียน 

9 วัด 
 

สิงหาคม เป็นผู้น าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  และกิจกรรมสลากภัตร  
พฤศจิกายน เสวนาสภานักเรียน เน้นปัญญาธรรม คารวะธรรม สามัคคีธรรม  
ธันวาคม เป็นผู้น ากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
มกราคม เป็นผู้น ากิจกรรมตักบาตรท าบุญวันขึ้นปีใหม่  

 
เป็นผู้น ากิจกรรมคุณธรรมพิเศษอ่ืนๆ  เช่น เน้นมีความกตัญญู กตเวที 
1) กิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

๒๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

2) กิจกรรมถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9เน้น มีจิตสาธารณะและความกตัญญูกตเวที  
ตุลาคม 2559 -น านักเรียนช่วยกันท าริบบิ้นไว้ เพ่ือแจกนักเรียนและบุคลากรทุกคนในวันเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559และ ช่วยงานวัดสันป่าสักวรอุไร และโรงเรียนจัดท าป้ายถวายอาลัย
ในหลวงรัชกาลที่ 9 พฤศจิกายน 2559  น าท าพิธีถวายอาลัยในหลวงรัชการที่ 9 หน้าเสาธง 

 
 
 
 
 
 
 

3) 27 มกราคม 2560  เชิญชวนบริจาคเงินสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ เน้น   
ความเมตตา เสียสละ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

         4)  บริการคณะสงฆ์ที่เป็นกรรมการสอบธรรมะประจ าปีในโรงเรียน 
         5)  ประเมินผล ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็กลับไปปรับปรุงแก้ไข  ถ้าผ่านก็รวบรวมสรุปรายงานผล 
        6)  สรุปรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 



 

 

๒๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

กิจกรรม วถิีคนดีรักษำศีล 5 
 

   นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักส่วนใหญ่ ร้อยละ 99 นับถือพุทธศาสนา และได้ปฏิญาณตน
เป็นพุทธมามกะ การรักษาศีล ๕ เป็นหน้าที่ของพุทธมามกะ ทุกคนต้องพึงปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาจิตใจของ
ตนเอง และเพ่ือความสงบสุขของสังคม ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม การรักษาศีล ๕ ของนักเรียน 
เพ่ือตอบสนอง กลยุทธ์  และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ 

วิธีด ำเนินกำร 
1. นักเรียน บันทึกความดีของตนเอง ในสมุดบันทึกความดีทุกวัน 
2. บูรณาการการเรียนรู้เรื่อง ประโยชน์ หรืออนิสงส์ของการรักษาศีล ๕ ไว้ในแผนการสอน 

พุทธศาสนา ในกลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม 
3. นักเรียนทุกคนกล่าวค าอาราธนาศีล ๕ ในกิจกรรมสวดมนต์หน้าเสาธงทุกๆเช้า 
4. สอดแทรกไว้ในกิจกรรม ลดเวลาเรียน  กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมโฮมรูม 
5. นักเรียนได้ เรียนรู้เรื่องการรักษาศีล ๕ ทั้ง ในและนอกโรงเรียนโดยการ นิมนต์พระมาให้

ความรู้ในโรงเรียน และพานักเรียนออกไปเรียนรู้จากพระที่วัด 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
          1.  เพ่ือให้นักเรียน เกิดแรงบันดาลใจในการรักษา ศีล ๕ 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถึงประโยชน์ หรืออนิสงส์ ของการรักษาศีล ๕ 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ กล่าวค าอาราธนาศีล ๕ เป็นภาษาบาลีได้ 

4.  เพ่ือให้นักเรียน ที่เป็นพุทธมามกะ และนักเรียนที่นับถือศาสนาอ่ืน สามารถท าความดี
รักษาศีล ๕  

           5.  เพ่ือนักเรียนที่เป็นพุทธมามกะสามารถ อาราธนาศีล ๕ เป็นภาษาบาลีได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

โรงเรียนบ้ำนไร่ 

จากสภาพปัญหาสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ จึงท า
ให้มนุษย์หลงตามกระแสและค่านิยมที่ผิดๆ  โดยปราศจากความยั้งคิด  ไม่พิจารณาไตร่ตรองให้
รอบคอบ  ไม่มีความรอบรู้  หรือขาดภูมิคุ้นกันในด้านคุณธรรม  จริยธรรม โดยเฉพาะเยาวชนเป็นวัยที่
อ่อนไหวสามารถถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้ง่ายจึงเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไข   โรงเรียน
บ้านไร่ได้ให้ความส าคัญและส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี  เกิดความภาคภูมิใจและเป็นแสงสว่างน าทางผู้ อ่ืนให้ปฏิ บัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา มีปัญญา รู้จักคิด รู้จักเลือกในสิ่งที่ถูกต้องและมีความสุขในสังคม     โรงเรียนบ้านไร่
จึงได้จัดกิจกรรมที่เก่ียวกับโรงเรียนวิถีพุทธดังนี้ 
  

กิจกรรม “พุทธธรรมน้อมน ำจิตอำสำ” 
  
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยได้รับการปลูกฝังจากค าสอนของพุทธศาสนา จนเป็นเอกลักษณ์ที่
ทั่วโลกให้การยอมรับ  แต่ปัจจุบันเยาวชนส่วนใหญ่ละเลยที่จะประพฤติและปฏิบัติตามแนววิถีพุทธ  
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาน าแนวปฏิบัติของพุทธธรรมมาประยุกต์
จัดกระบวนการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่งและมี
ความสุขอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดยผ่านการด าเนินงานของโรงเรียนวิถี
พุทธ   

วิธีด ำเนินกิจกรรม 
กิจกรรม “พุทธธรรมน้อมน าจิตอาสา” จัดท าขึ้นในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา   ใ น ก า ร จั ด

กิจกรรม “พุทธธรรมน้อมน าจิตอาสา”  ของโรงเรียนบ้านไร่ในครั้งนี้ คณะครูนักเรียนได้ร่วมกันบริจาค
เงินเพ่ือซื้อ  วัสดุในการท าน้ าปานะ  เพ่ือน าไปถวายแด่ คณะสงฆ์และฆาราวาส  ที่มาบ าเพ็ญบุญและ
มาปฏิบัติธรรมที่วัด  ในทุกวัน   ธรรมะสวนะ  ในช่วงระยะเวลา  ๓  เดือนแห่งการเข้าพรรษา   ได้แก่ 
วัดชัยวุฒิ  วัดศรีโพธิ์ทอง   วัดโขงขาว  นักเรียนทุกคนได้ช่วยกันท าน้ าปานะและ ร่วมถวายปัจจัย  
และในทุกวันพระจะมีการร่วมกันท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เพ่ือเป็นสิริมงคลให้คณะครู 
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน  นักเรียนรู้จักการให้การแบ่งปัน ให้กับผู้อื่น    

 
 

 

  

 

 



 

 

๒๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
    คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่จ านวน  ๑๒๔  คน และชุมชน
ต าบลบ้านแหวน ต่างมีความอ่ิมเอมใจปราบปลื้มใจที่ได้ร่วมท าบุญ ซ่ึงโรงเรียนบูรณาการการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ได้รู้จัก  
การใส่ขันแก้วทั้งสาม (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) วิธีการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และส่งเสริม
ให้เยาวชนเป็นคนดี มีศีลธรรม น าข้อคิดเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้ งรักในวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย รักในประเพณีไทยและมีความรักสามัคคีในหมู่คณะซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ควรเป็นอยู่
ในสังคมปัจจุบัน นักเรียนทุกระดับชั้นให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง    
 นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในตนเอง ปฏิบัติศาสนกิจตามหลัก
พระพุทธศาสนาได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความสมบูรณ์ทั้งกาย จิตใจปัญญาและสังคม มี
สุขภาพกายและจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส มีความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความ
มุ่งมั่นในการท าความดี เป็นผู้มีระเบียบวินัย  เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นผู้เรียนที่ดีของครู รักโรงเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีครอบครัวที่อบอุ่น 
ประพฤติและปฏิบัติตน เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข 
 
 

๒. กิจกรรม “ค่ำยคุณธรรม น้อมน ำ ท ำควำมดี ถวำยพ่อ” 
 

การปลูกฝัง  อบรม  ฝึกฝนนักเรียน  ตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเน้นบูรณาการตาม
และการปลูกฝัง การฝึกฝน ให้ผู้เรียนได้น าหลักธรรมค าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  จะท าให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของสังคม ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข   โรงเรียนบ้านไร่ได้ตระหนักเห็นความส าคัญของ
การขัดเกลาจิตใจของเยาวชน เพ่ือปลูกฝัง และส่งเสริม คุณธรรม  จริยธรรม จึงได้จัดกิจกรรมค่ำย
คุณธรรม น้อมน ำ ท ำควำมดี ถวำยพ่อ     ในวันศุกร์ที่  ๒๗  ธันวาคม   ๒๕๖๙   เวลา ๐๙.๐๐ –   
๑๖.๐๐ น. โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการพิถีพุทธ คือนางนิรชญาวรรณ  มีณรงค์ ต าแหน่ง ครู          
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม น้อมน า ท าความดี ถวายพ่อในครั้งนี้        
มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๙  คน  คณะครูจ านวน  ๑๐  คน โดยไดร้ับความอนุเคราะห์จาก
พระวิทยากร พระธวัชชัย ธฺมร สี (หลวงวงษำ) แห่งวัดอุโมงค์ ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ มาด าเนินการอบรมและจัดกิจกรรมในครั้งนี้   
 

 

 

  



 

 

๒๔ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

วิธีด ำเนินกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรม ค่ำยคุณธรรม น้อมน ำ ท ำควำมดี ถวำยพ่อหลวง  ในครั้งนี้ มี

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  ๖๙  คน  คณะครูจ านวน  ๑๐  คน  โดยไดร้ับความอนุเคราะห์จาก
พระวิทยากร พระธวัชชัย ธฺมร สี (หลวงวงษำ) แห่งวัดอุโมงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มา
ด าเนินการอบรมและจัดกิจกรรมในครั้งนี้  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้แบ่งดังนี้    

ฐานที่ ๑ เราชาวพุทธ  ผู้รับผิดชอบคือ พระธวัชชัย ธฺมร สี (หลวงวงษำ) ให้ความรู้ 
เกี่ยวกับหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี 

ฐานที่ ๒ขยับกายวิถีพุทธ ผู้ที่รับผิดชอบคือ นางนิรชญาวรรณ  มีณรงค์ และ        
นางจิตรลดา  วงษ์หาญ ให้ความรู้ในเรื่องของการท าสมาธิด้วยท่าโยคะ 

ฐานที่ ๓ กิจกรรมหน้าเสาธง ผู้ที่รับผิดชอบคือ  นางพิทยาธร  อะตะมะ  และ 
นางศรีพรรณ เชื้อจันทรา  ให้ความรู้ในเรื่องการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 

ฐานที่ ๔ มหัศจรรย์แห่งเมตตา  ผู้ที่รับผิดชอบคือ  พระธวัชชัย ธฺมร สี (หลวงวงษำ) 
ให้ความรู้ในเรื่อง  วิธีการข้ันตอนการท าสมาธิและการแผ่เมตตา 

ฐานที่ ๕ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้ที่รับผิดชอบคือ  
นางนิรชญาวรรณ  มีณรงค์  และนางจิตรลดา  วงษ์หาญ ให้ความรู้เกี่ยวกับการถวายความเคารพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการกราบพระแบเบญจางคประดิษฐ์ 

ฐานที่ ๖ แผ่เมตตาพาสุขใจผู้ที่รับผิดชอบคือ  นางพิทยาธร  อะตะมะ  และ 
นางศรีพรรณ  เชื้อจันทรา  ให้ความรู้ในเรื่อง  ประโยชน์ของการแผ่เมตตา และการนั่งสมาธิ  

ในการร่วมกิจกรรมภาคเช้านั้นแบ่งนักเรียนเป็น ๓  กลุ่ม ในภาคเช้า นักเรียนจะได้ 
เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้  ๓  ฐาน  คือ   

กลุ่มท่ี ๑  เรียนรู้ฐานที่ ๑  เราชาวพุทธ 
กลุ่มท่ี ๒  เรียนรู้ฐานที่ ๒  ขยับกายวิถีพุทธ 
กลุ่มท่ี ๓  เรียนรู้ฐานที่ ๓  กิจกรรมหน้าเสาธง 

เมื่อครบก าหนดเวลา  ๔๕  นาที  นักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะเปลี่ยนฐานการเรียนรู้ คือ  
กลุ่มท่ี ๑ เรียนรู้ฐานที่  ๒  ขยับกายวิถีพุทธ 
กลุ่มท่ี ๒ เรียนรู้ฐานที่  ๓  กิจกรรมหน้าเสาธง 
กลุ่มท่ี ๓  เรียนรู้ฐานที่ ๑  เราชาวพุทธ 

เมื่อครบก าหนดเวลา  ๔๕  นาที  นักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะเปลี่ยนฐานการเรียนรู้ คือ  
    กลุ่มท่ี ๑  เรียนรู้ฐานที่ ๓  กิจกรรมหน้าเสาธง 

กลุ่มท่ี ๒  เรียนรู้ฐานที่ ๑  เราชาวพุทธ 
กลุ่มท่ี ๓  เรียนรู้ฐานที่ ๒  ขยับกายวิถีพุทธ 

นักเรียนทุกกลุ่มจะต้องได้ไปเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ทั้ง  ๓  ฐาน 
ในการร่วมกิจกรรมในภาคบ่าย  แบ่งนักเรียนเป็น  ๓  กลุ่ม นักเรียนจะได้เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้
คือ      

 
 



 

 

๒๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  
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กลุ่มท่ี ๑  เรียนรู้ฐานที่ ๔  มหัศจรรย์แห่งเมตตา 
กลุ่มท่ี ๒  เรียนรู้ฐานที่ ๕  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

                                                      พระเจ้าอยู่หัว 
กลุ่มท่ี ๓  เรียนรู้ฐานที่ ๖  แผ่เมตตาพาสุขใจ 

เมื่อครบก าหนดเวลา  ๔๕  นาที  นักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะเปลี่ยนฐานการเรียนรู้ คือ  
กลุ่มท่ี ๑ เรียนรู้ฐานที่  ๕  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

                                                     พระเจ้าอยู่หัว 
กลุ่มท่ี ๒  เรียนรู้ฐานที่ ๖  แผ่เมตตาพาสุขใจ 
กลุ่มท่ี ๓  เรียนรู้ฐานที่ ๔  มหัศจรรย์แห่งเมตตา 

เมื่อครบก าหนดเวลา  ๔๕  นาที  นักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะเปลี่ยนฐานการเรียนรู้ คือ  
กลุ่มท่ี ๑ เรียนรู้ฐานที่  ๖  แผ่เมตตาพาสุขใจ 
กลุ่มท่ี ๒  เรียนรู้ฐานที่ ๔  มหัศจรรย์แห่งเมตตา 
กลุ่มที่ ๓ เรียนรู้ฐานที่ ๕ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ  

                       เจ้าอยู่หัว 
นักเรียนทุกกลุ่มจะต้องได้ไปเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ทั้ง  ๓  ฐาน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

๒๖ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
๑.คณะครูจ านวน  ๑๐  คน  นักเรียนจ านวน  ๖๙  คนและประชาชนในชุมชนบ้านแหวน  ได้

แสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙  ทั้งนี้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยการปฏิบัติตรงด้วยตนเอง  และนักเรียนได้รับ
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้จักและด ารงตนโดยใช้หลักคุณธรรมในการด ารงชีวิต  ที่
ส าคัญได้รับค าชื่นชมและความสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม รวมทั้งได้แสดงออก
ซึ่งความสามัคคีในหน่วยงาน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในการมีน้ าใจช่วยเหลือกันในการท างาน
เป็นทีมและฝึกการมีความรับผิดชอบในการท างานของแต่ละกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรม “มำฆบูชำเพ็ญเดือนสำม งดงำมดว้ยศีลำจำรวัตร” 
 
ด้วยในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชา  

ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา ในหัวข้อ 
“มำฆบูชำเพ็ญเดือนสำม งดงำมด้วยศีลำจำรวัตร” ในวันที่  ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่  และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดยการสวดมนต์
ท านองสรภัญญะโดยการน าของพระปลัดสมทรัพย์ธมฺมจารี แห่งวัดโขงขาว  โดยการร่วมรับฟัง
บรรยายธรรมเทศนาและการสวดมนต์เพ่ือเป็นสิริมงคลในชีวิต 



 

 

๒๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  
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วิธีด ำเนินกิจกรรม 
 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่ และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรมโดยการสวดมนต์ท านองสรภัญญะโดยการน าของพระปลัดสมทรัพย์ธมฺมจารี แห่งวัดโขงขาวมี
ความตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมทุกคน  ประโยชน์ของการร่วมกิจกรรม 
 ๑. ท าให้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้มีความรู้สึกละอายแก่ใจ
และเกรงกลัวต่อการท าชั่ว ถ้าสวดมนต์พร้อมค าแปลจะท าให้เข้าใจค าสอนไปด้วย 
          ๒. เป็นการฝึกสมำธิ คือ ให้ใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่กับค าสวดมนต์อย่างต่อเนื่อง 
          ๓. ฝึกให้มีสติ เห็นหรือรู้เท่าทันอาการของจิต หรือกิริยาของจิต หรือพฤติแห่งจิตที่แสดง
ออกมาเป็นความคิด นึก ตรึก ตรอง ปรุงแต่งและอารมณ์ต่างๆ แทรกค าสวดมนต์เป็นระยะๆ 
          ๔. มีปัญญำเห็นว่า ถ้าขาดสติเผลอเพลินติดไปกับความคิด นึก ตรึก ตรอง ปรุงแต่งอารมณ์
ต่างๆ เหล่านั้นก็จะท าให้ลืมค าสวดมนต์และจะท าให้เกิดทุกข์ ถ้ามีสติ สมาธิ ปัญญารู้เท่าทัน ก็จะไม่
เผลอเพลินติดไปกับสิ่งใดให้ใจเป็นทุกข์ เรียกว่า เห็นอริยสัจจ์ 



 

 

๒๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

          ๕.ฝึกสติ สมำธิ ปัญญำ รู้ค าสวดมนต์ควบคู่ไปกับรู้ความ คิด นึก ตรึก ตรอง ปรุงแต่งและ
อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดแทรกค าสวดมนต์ได้ทุกความคิดอย่างต่อเนื่อง โดยรู้อยู่กับที่ ไม่เผลอเพลินติดไป
เลย แล้วจะรู้หรือเห็นจิตที่คิด นึก ตรึก ตรอง ปรุงแต่ง และอารมณ์ต่างๆ นั้นเกิดขึ้นดับไปๆ ๆ เป็น
การเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะท าให้ไม่ขาดสติเผลอเพลินติดไปกับความรู้สึก นึก คิด ตรึก ตรอง 
ปรุงแต่งและอารมณ์ใดเลย ก็จะพ้นทุกข์ 

ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
ด้านคุณลักษณะนิสัยของนักเรียนได้ฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้เหตุผล  เปิดใจกว้าง  ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ประพฤติปฏิบัติตนได้เหมาะสมมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของโรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตยในโรงเรียนและปฏิบัติตามข้อตกลง
ของสถานศึกษา และ  ปฏิบัติตาม   กฎระเบียบของชุมชนและสังคม   ในการปฏิบัติงานในทุกๆ
กิจกรรมของโรงเรียนมุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข  และเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป  

 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่ทุกคน  นักเรียนจ านวน  ๑๐๕  คน 
และชุมชนบ้านไร่  เข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดยการสวดมนต์ท านองสรภัญญะโดยการน าของพระปลัดสม
ทรัพย์ธมฺมจารี แห่งวัดโขงขาว เพ่ือเป็นสิริมงคลในชีวิต   และได้รับข้อคิดเตือนใจ จากการร่วมรับฟัง
บรรยายธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องความสามัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในสังคมปัจจุบันเพราะมี
แต่ความแตกแยก มนุษย์ขาด ศีล สมาธิ ปัญญา จึงก่อให้เกิดปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ มากมาย  ดังนั้น 
ผู้ที่มีศีล สมาธิ ปัญญาจึงจะน ามาซึ่งความสุข ความเจริญ และมีความสามัคคีกันในชาติบ้านเมือง  น า
ความเจริญรุ่งเรื่องมาให้ชุมชน  สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำเภอแม่วำง 

 



 

 

๓๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 

โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง เป็นโรงเรียนหนึ่งที่นับถือและน าหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ใช้เป็นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักธรรมคู่ทฤษฎีปฏิบัติ  PDCA วงจรเดมิ่ง 
(Deming cycle) 
 - P-Plan (การวางแผน) คือ การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา โดยก าหนด
ทางเลือกตลอดจนระบุวิธีการเก็บข้อมูล 
 - D-Do (การปฏิบัติ) คือ ลงมือท างานตามทิศทางที่โรงเรียนก าหนดไว้ในขั้นตอนการ
วางแผน พร้อมมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
 - C-Check (การตรวจสอบ) คือ การประเมินผลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุง 
บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ 
 - A-Action (การด าเนินงานที่เหมาะสม) คือ สามารถตรวจสอบได้ ๒ กรณี ผลที่เกิดขึ้น
ตามแผนที่วางไว้ หากไม่เป็นไปตามแผนต้องได้รับการวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข 
 

 

 

 

 

 

 เราเริ่มด้วยนักเรียนทุกคนอยากมีการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการค้นหาตนเอง เช่น ชอบ
ทะเลาะวิวาท ล้อเลียนชื่อบุพการี รักแกน้อง โกหกไม่ท าการบ้าน พูดไม่เพราะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ตรงกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณธรรม ๑๒ ประการ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการประชุม
ผู้ปกครอง ครูพระ คณะครู เพ่ือรวบรวมปัญหาและวางแผนร่วมกัน โดยตกลงให้โรงเรียนปรับปรุง
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต โดยน าโครงการรักษาศีล ๕ เริ่มจากพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หัวข้อก าหนดให้
ตรงกับหลักธรรมะ คือ ศีล ๕ 

 - Plan  เราอยากมีความสุขในชีวิตประจ าวัน เราจะใช้กิจกรรมธรรมะ จากเบญจศีล ๕ ข้อ 

๑. เราจะรักกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่รังแกน้องหรือผู้อ่อนแอกว่า 

๒. เราไม่น าของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง 

๓. เราจะรักและเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น (ละเมิดเพศตรงข้าม) 
๔. เราจะพูดในสิ่งที่เป็นจริง มุ่งรักษาความสัตย์ 
๕. เราจะไม่ประมาทในชีวิต งดดื่มน้ าเมา ยาเสพติด 



 

 

๓๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

- Do  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีครูพระช่วยจัด 
กิจกรรม มีครูและผู้ปกครองร่วมด้วย ในกิจกรรมเรารักษาศีล ๕ ข้อ ด้วยการน ากรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ
พิธีกรรม ศาสนพิธี พุทธประวัติฯ 
 - Check  หลังจากนักเรียนมีพฤติกรรมทางบวกเพ่ิมขึ้น โดยครูได้จัดกิจกรรมเสริม เช่น 
ก่อนเข้าเรียนฝึกนั่งสมาธิ 
 - Action นักเรียนสอบธรรมะชั้นตรี และธรรมะชั้นโทได้ ซึ่งได้รับรางวัลระดับอ าเภอ เป็นที่
ยอมรับของสังคม 

 ผลของการรักษาศีล 
๑. เป็นการป้องกันตนเองไม่ให้เสื่อมเสียทั้งทางโลก ทางธรรม คือ เป็นผู้ไม่มีเวรภัยกับ 

ใครๆ มีความอบอุ่นในครอบครัว เป็นคนน่าเชื่อถือ เป็นคนไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นที่รักของคนทั่วไป และสามารถพัฒนาคุณภาพต่างๆ ให้เจริญงอกงาม
ยิ่งขึน้ไป 

๒. ผลทางสังคม สงบร่มเย็น มั่นคงปลอดภัย มีความรัก สามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง 
สันติสุข 

๓. ผลทางประเทศชาติ ท าให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง ทั้งในด้านการเมือง  
การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 จากการน าหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแล้วนั้น ส่งผลให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมนักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ 
ดังนี้ 
 
 
 
 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง มีซุ้มองค์พระพุทธรูปพร้อมเครื่องสักการะที่เหมาะสม เด่นกลาง
ลานหน้าโรงเรียน ซึ่งทั้งครูและนักเรียนจะมากราบไหว้ทุกวันในตอนเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียน และใน
ตอนเย็นก่อนเดินแถวกลับบ้าน จนเป็นกิจนิสัย ที่สามารถช่วยให้มีจิตที่ศรัทธา และเชื่อมั่นในค าสอน
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้ถือเอาองค์พระพุทธรูปเป็นองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท าให้
จิตใจร่มเย็น เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ดังปรากฏเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบ
งาม ติดตัวนักเรียนไป เป็นที่ชื่นชมแก่บุคคลทั่วไปที่ได้พบเห็น 
 
 
 

กิจกรรม “จุดติดในดวงใจ น้อมไหว้องค์สัมพุทธ” 

 



 

 

๓๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 
 
 

 

 

 
 

  

 ในทุกๆ วัน ก่อนเข้าเรียนภาคเช้า ทั้งครูและนักเรียน จะนั่งสมาธิเป็นเวลา ๕ นาที ซึ่ง
นักเรียนจะน าขวดน้ าพลาสติกวางไว้บนศีรษะ เพ่ือเจริญสติปัญญา ตั้งมั่นกายคตาสติในขั้นต้น โดยให้
อยู่กับลมหายใจ หายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกให้รู้ว่าหายใจออก เพ่ือฝึกให้ตนเองมีสติ รู้ตัว
อยู่ตลอดเวลาว่าก าลังท าอะไร เมื่อมีสมาธิดี ย่อมเกิดสติ และปัญญา จะท าการสิ่งใดก็จะส าเร็จผลเป็น
ที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในด้านการเรียนรู้ของตนเอง อันจะท าให้เกิดปัญญาในทางที่ดีที่เหมาะสม 
กล่าวคือ จะช่วยท าให้นักเรียนเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย จดจ าสิ่งดีๆ ได้เป็นอย่างดี มีสติ รู้ผิด รู้ชอบ รู้
สิ่งที่ควรและไม่ควร ที่ส าคัญในด้านการเรียน ช่วยให้เข้าใจและจดจ า ท าให้เกิดปัญญา สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างปกติสุข 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กิจกรรม “สมาธิดี  สติเลศิ  เกิดปัญญา” 

 



 

 

๓๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 

  

 อาหาร คือ สิ่งที่เราทุกคนรับประทานเข้าไปแล้ว ท าให้ร่างกายของเราแข็งแรง เจริญเติบโต 
อาหารทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับประทานเข้าไปล้วนมีคุณค่า และกว่าจะมาเป็นอาหารให้เรารับประทาน
ได้นั้น ต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนขั้นตอนการปรุงอาหาร ดังนั้นก่อนที่นักเรียน
จะได้รับประทานอาหารนั้นๆ นักเรียนจะต้องมีการฝึกพิจารณาอาหาร โดยผ่านการท่องบทท่ีว่า 
“ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า หลายคนเหนื่อยยาก ล าบากหนักหนา 
สงสารบรรดาคนยากคนจน ในโลกนี้ยังมีคนที่จนยาก แสนล าบากอัตคัดและขัดสน อย่ากินทิ้งขว้าง 
ตามใจตน สงสารคนอ่ืนที่ไม่มีกิน” 
 เพ่ือให้นักเรียนน้อมระลึกถึงคุณของอาหาร ความส าคัญของอาหาร ที่ส าคัญยิ่งกว่านั้น
กล่าวคือ ยังมีผู้คนอีกจ านวนมากท่ีขาดแคลนอาหาร หิวโหย ฉะนั้น อาหารที่เรามีรับประทานทุกวันนี้ 
จึงมีความส าคัญต่อตนเองและผู้อ่ืนทั้งสิ้น ถ้าเรากินทิ้งกินขว้าง ยังมีผู้ที่ไม่มีกินอีกมากมาย เราควร
ค านึงถึงด้วย และเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกน้อมระลึกถึงผู้ที่ปลูกข้าว พืชผัก ผลไม้ ตลอดจนผู้เลี้ยงหมู ไก่ 
เป็ด ปลา ฯลฯ 
 นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังอบรม คุณธรรม มารยาทในการรับประทานอาหาร ผ่านบท
กลอนง่ายๆ ที่นักเรียนสามารถน ามาฝึกปฏิบัติให้เป็นผู้มีมารยาทในการรับประทานอาหารอีกด้วย 
 “เราจดจ าค า ครูพร่ าสอนว่า ไม่เอยวาจา เวลาที่กิน ไม่กินมูมมาม สวาปามหมดสิ้น ท าเป็น
อาจิณ จนชินไม่ดี อีกเคี้ยวเสียงดัง ลองฟังดูซี เหมือนหมูอ้วนพี ไม่ดีไม่ท า ลุกเดินไปมา ก้าวขาน่าข า 
คล้ายคนต้อยต่ า ไม่ท าคนดี อาหารเต็มปาก พูดมากเต็มที ดูแล้วไม่ดี ทีนี้ต้องจ า มารยาทการกิน ได้
ยินแล้วน า ฝึกเป็นประจ า มารยาทดีเอย” 
 ซึ่งสามารถฝึกอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารให้แก่นักเรียน โดยนักเรียนไม่ส่งเสียง
ดังขณะรับประทานอาหาร ไม่ทานอาหารหกเลอะเทอะ มูมมาม ไม่พูดขณะที่มีอาหารในปาก และไม่
เคี้ยวเสียงดัง ท าให้นักเรียนเป็นผู้มีความส ารวม มีสติ สมาธิ 
 

              

กิจกรรม “อาหาร สานปัญญา พาสุขสันต์” 
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 ในทุกวันพระ ครูและนักเรียนแต่งกายด้วยชุดขาว เพ่ือให้จิตใจน้อมระลึกถึง ความบริสุทธิ์
ดุจผ้าขาว ท าจิตใจให้เป็นกุศล ด้วยการรับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน เพ่ือเป็นการลดการ
เบียดเบียนชีวิตสัตว์ ที่จะน ามาประกอบอาหาร ค่อยๆ ฝึก ลด ละ เลิก การน าเนื้อสัตว์มาเป็นอาหาร 
แม้จะเป็นเพียงม้ือกลางวันมื้อเดียวในทุกวันพระก็ตาม เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีจิตเมตตา ไม่คิดเบียดเบียน 
ฆ่า ท าลาย ชีวิตผู้อื่น ซึ่งจะท าให้นักเรียนเป็นผู้มีความอ่อนโยน เมตตา กรุณา ต่อสัตว์ร่วมโลก ถือเป็น
การสร้างบุญกุศลให้กับตนเอง ที่ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้ อ่ืน ส่งผลดีทั้งทางสุขภาพกายและใจ  ช่วง
เข้าพรรษาหากเป็นวันพระนักเรียนไปฟังเทศน์ที่  วัดรังษีสุทธาราม รวมถึงร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

กิจกรรม “เลิก ลด ละ วนัพระกินมังฯ (มงัสวิรัติ)” 
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 ในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ทางโรงเรียนได้รับความเมตตาจากท่านพระอธิการอานนท์  โอภาโส  
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล มาเป็นองค์ให้ความรู้ธรรมศึกษา พุทธประวัติ ศาสนพิธี เบญจศีล เบญจธรรม 
แก้กระทู้ธรรม บทสวด ฯลฯ ซึ่งโครงการนี้ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ผ่านการปฏิบัติจริง 
ท าให้เกิดองค์ความรู้ที่ถาวร เป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ นักเรี ยนสามารถสอบ
นักธรรมชั้นตรี และนักธรรมชั้นโทได้ดังนี้  
 ปี ๒๕๕๘  สอบนักธรรมชั้นตรีได ้ ๑๐  คน  นักธรรมชั้นโท  -  คน จากจ านวนนักเรียน  
๑๕ คน 
 ปี ๒๕๕๙  สอบนักธรรมชั้นตรีได้    ๔  คน  นักธรรมชั้นโท  ๖ คน  จากจ านวนนักเรียน  
๑๙  คน 
สร้างเกียรติประวัติให้กับตนเองและโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง น ามาซึ่งความภาคภูมิใจ จนเป็นที่ปรากฏ 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 จากการจัดกิจกรรม ด าเนินการตามแนวทางวิถีพุทธ ผลปรากฏเป็นที่น่าชื่นชม น่าภูมิใจ น่า
ประทับใจ ที่นักเรียนในโรงเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของครอบครัว โรงเรียน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ อันจะน ามาซึ่ง
ความรัก ความสามัคคี ความสงบสุข ความเจริญของประเทศชาติสืบต่อไป 

 

กิจกรรม “ธรรมะ พระท่านสอน พึงสังวร น้อมใส่ใจ” 
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   แนวทางวิถีพุทธ  บริสุทธิ์ผุดผ่องใส 
  ท าได้ด้วยดวงใจ  ที่ฝักใฝ่ในพระธรรม 
   น้อมน าธรรมค าสอน พึงสังวรน่าจดจ า 
  สติ ปัญญา ล้ า  เกิดจากน าค าสอนมา 
   ยึดถือปฏิบัติ  ช่วยขจัดอวิชชา  
  หลุดพ้นเกิดกายา  นิพพามาแสนสุขเอย   
 

 

โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 

โรงเรียนวัดมะกับตองหลวงได้มีการพัฒนานักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง  และอยู่
อย่างมีความสุขโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีเป้าหมาย
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม  ๑๒ 
ประการ สมรรถนะส าหรับผู้เรียน รวมไปถึง ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการน ากระบวนการที่
หลากหลายมาพัฒนา คือ “สัตตะกระบวนการ” ซึ่งเป็นนวัตกรรม ที่โรงเรียนคิดค้นขึ้นมาพัฒนาและ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และที่ได้
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  มีการพัฒนาด้วยโครงการและกิจกรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณธรรม 
น าความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธล้านนา   กิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา  
กิจกรรมตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง กิจกรรมน้องพ่ีร่วมจิตอาสา กิจกรรมคุณธรรมน าความรู้สู่
โครงงาน การท างานทุกอย่างมีการวางแผนงานตามวงจรระบบคุณภาพ PDCA    

 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวงได้คิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  คือ 
“สัตตะกระบวนการ” โดยได้แนวคิดมาจาก รูปแบบการสอน ขันธ์ห้า มี ๕ ขั้นตอน คือ ขั้นที ่๑ รูป 
เป็นขั้นก าหนดและเสนอสิ่งเร้า ขั้นที ่๒ เวทนา ขั้นรับรู้ ขั้นที ่๓ สัญญาขั้นวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้สึก ขั้นที ่๔ สังขารขั้นตัดสินความดีงาม ขั้นที่ ๕ วิญญาณขั้นก่อเกิดอุปนิสัยหรือคุณธรรมฝังใจ 
และได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมกระบวนการพัฒนาเป็น ๗ ขั้นตอนพร้อมท าการวิจัยและพัฒนาทั้ง
โรงเรียน   
            “สัตตะกระบวนการ”  มีทั้งหมด  ๗  ขั้นตอน  คือ     

๑. สืบเซาะปัญหาตั้งแต่เก๊า  (Ploblems) หมายถึง  การฝึกให้นักเรียนส ารวจ 
ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ ทั้งปัญหาด้านความรู้ ตนเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อม ข่าวเหตุการณ์ 

๒. ปลุกเร้าความสนใจ๋   (Stimulate) หมายถึง การน าปัญหามาสร้างแรงจูงใจ 
โดยครูหรือเพ่ือน 
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เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา 
๓. เฮียนฮู้ได้เป๋นกระบวนก๋าน   (Brain  Storming)  หมายถึง การเรียนรู้ได้เปน็ 

กระบวนการ มีการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน  จัดหาแหล่งเรียนรู้  ภูมิ
ปัญญา จุดศึกษา ค้นคว้าจากอินเทอร์เนต หรือห้องสมุด สัมภาษณ์ผู้รู้ น าความรู้หรือข้อมูลมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองและความรู้นั้นเป็นความสามารถที่น าไปแก้ไข
ปัญหาได ้

๔. แตกฉานก๋านวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง แตกฉานการวิเคราะห์ การฝึก 
ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สังเคราะห์รวมถึงทักษะการคิด วิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐานระดับชั้น
ประถมและขั้นสูงในระดับชั้นมัธยม การวิเคราะห์ปัญหาที่พบ หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ปัญหา 

๕. ท าตั๋วห้ือเหมาะต๋ามฮีตโตยฮอย  (Practices)  หมายถึง ปฏิบัติตนให้ 
เหมาะสมตามจารีตประเพณี ทักษะที่ได้รับการฝึกจากข้ันที่ 1-4 มาแล้วผู้เรียนสามารถน าไปฝึกปฏิบัติ
จริงหรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๖. พิจารณาผ่อกอยเก็บไว้ในใจ๋ หรือ (Moral  Quality) หมายถึง การพิจารณา 
ในสิ่งที่แก้ไขแล้วให้จ าน าไปปฏิบัติ นักเรียนน าความรู้ที่เรียนมาพิจารณา สรุปเป็นองค์ความรู้ของ
ตนเองเพ่ือให้เป็นความรู้ที่ยั่งยืน สามารถน ามาใช้ได้ทุกเม่ือ 

๗. เผยแพร่ออกไปห้ือเปิ้นยินดี   (Presentation)  หมายถึง การเผยแพร่ผลงาน 
จากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้คนอ่ืนได้ชื่นชมและน าไปใช้ต่อ การน าความรู้ที่เรียนมาเป็นขั้นตอนน า
ความรู้ที่ได้ปฏิบัติไปพูดแนะน าให้คนในครอบครัว หรือเพ่ือนบ้าน เพ่ือนต่างโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม 

 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นการท างานที่มีแผนงานตามวงจรระบบคุณภาพ 

ของเดมม่ิม(Deming cycle) หรือ PDCA  ดังนี้ 
๑. การวางแผน (Plan) 

๑.๑  วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน    
๑.๒  การด าเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบมีส่วนร่วมด้วย  

“สัตตะกระบวนการ”ที่ได้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาระดับหนึ่งแล้ว ไดป้ฏิบัติงานตามข้ันตอน
ดังต่อไปนี้ 

๑.๓  ประชุมชี้แจงร่วมกับคณะครูพร้อมทั้งวางแผนในการด าเนินงานโดยเริ่มต้นที่ 
ผู้เรียนและครูผู้สอนด าเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยวิเคราะห์ในด้านการเรียน ครอบครัว
และพฤติกรรม 

       ๑.๔  สืบค้นนวัตกรรมที่เคยท าและประสบผลส าเร็จตกลงร่วมกันในการใช้ “สัตตะ
กระบวนการ” 
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ซึ่งได้น ามาทดลองท าแล้วได้ผล 
๑.๕  ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน 

            ๑.๖  วางแผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ (Vision)  
พันธกิจ (Misson) เป้าประสงค์  ( Goal )  วิสัยทัศน์ (Vision)  ของโรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 
โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรอบรู้  คู่คุณธรรม  พร้อมน าภูมิ
ปัญญา  รักษาวัฒนธรรมไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี   โดยมีการระดมสรรพก าลังจาก
ทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ กลยุทธ์ที่  2 จัดการเรียนการสอนโดย ปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม จิตอาสา และคุณลักษณะที่ดี 
           ๑.๗  แต่งตั้งกรรมการในการด าเนินงาน ก าหนดภาระงานมอบหมายให้บุคลากรท า
หน้าที่ต่างๆ 
            ๑.๘  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันจัดท าโครงการและกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนในทุกด้านและเน้นด้านคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายของจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
            ๑.๙  ประเมินผลจัดการเรียนการสอนและโครงการหรือกิจกรรมแล้วน ามาปรับปรุง 
ท าการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 

2. การด าเนินงาน (Do)  ไดพ้ัฒนา โครงการและกิจกรรมที่ใช้ “สัตตะกระบวนการ” 

โครงการพัฒนาคุณธรรม น าความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธล้านนา  
   การด าเนินการ คือ 

                  ๑.๑   มีการแต่งตั้งกรรมการ(ครู นักเรียน ชุมชนหรือผู้ปกครอง)ท าการประเมิน
คุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติตนทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน
โดยความร่วมมือของผู้ปกครองรวมถึงให้นักเรียนประเมินตนเอง น าผลการประเมินการสังเกต การ
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง   
               ๑.๒  คณะครูได้ท าการอบรมนักเรียนโดยใช้สื่อต่างๆ เช่น ภาพ  ข่าวเหตุการณ์ 
วิดีทัศน์คุณธรรมเพ่ือให้นักเรียนหันมาสนใจที่จะแก้ไขตนเองอบรมนักเรียนทั้งโรงเรียนแล้วให้นักเรียน
เรียนรู้ หลักธรรมที่เน้นไตรสิกขา หน้าที่ชาวพุทธฝึกมารยาท ทักษะการไหว้พระและกราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์ จัดท าปฏิทินการอบรมคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 
โครงการและกิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตาม “สัตตะกระบวนการ” ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม น าความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธล้านนา 
    ๑.๑  กิจกรรมการจัดการเรียนการรู้  บูรณาการกับหลักธรรมต่างๆ เป็นการพัฒนาในชั้นเรียน
โดยเน้นหลักไตรสิกขา เพราะท าให้นักเรียนปฏิบัติได้ตามความเป็นจริง คือ เป็นผู้มีกิริยา วาจา
เรียบร้อย (ศีล) มีสมาธิในการเรียนเพราะได้ปฏิบัติทุกวัน (สมาธิ) การพิจารณาไตร่ตรองในด้านความรู้ 
ปัญหาการหาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาด้วย ขั้นตอนของ“สัตตะกระบวนการ”   
   ๑.๒  กิจกรรมหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน การบริหารจิต เจริญปัญญา การสวดมนต์ 
           นั่งสมาธิ การแผ่เมตตา การสาธิตมารยาทต่างๆ หน้าแถวโดยนักเรียน 
   ๑.๓   กิจกรรมวันศุกร์สุขสันต์ ด้วยคุณธรรมจริยธรรม ได้จัดท าปฏิทินอบรมตลอดปี 
            การศึกษาสวดมนต์แปล นั่งสมาธิ แผ่เมตตาแบบล้านนา อบรมคุณธรรม  
            จริยธรรมให้แก่นักเรียนทั้งโรงเรียน ถ้าตรงกับวันพระมีการเดินจงกรม 
   ๑.๔   ครูพระสอนศีลธรรม ครูพระจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและสอนธรรมศึกษา  
           ธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท ธรรมศึกษาเอก ตั้งแต่ชั้น ป.4 - ม.3 
   ๑.๕   กิจกรรมวันส าคัญ ส าคัญไฉน บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้(การเขียนเรียงความ  

แต่งกลอน วาดภาพ เขียนค าขวัญ) ท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์  ปฏิบัติธรรม 
   ๑.๖   กิจกรรมห้องสะอาดเรียนสนุก นักเรียนชว่ยท าความสะอาดห้องต่างๆ  ในโรงเรียน เวลา ๑๕.๓๐-
๑๖.๐๐  น. 
   ๑.๗   แหล่งเรียนรู้น่าศึกษา  การเรียนรู้นอกสถานที่จาก เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น ไป
ศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดส าคัญ ๆ ในท้องถิ่น 
 

     

 

 

    ๑.๘   การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ของนักเรียนชั้น ป.๑ - ม.๓       
    ๑.๙   กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์  ก่อนกลับบ้านนักเรียนทุกคนสวดมนต์ 
    ๑.๑๐ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียน เยี่ยมบ้าน โฮมรูม มอบทุนการศึกษา
ส าเด็กดีแต่ยากจน  
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    ๑.๑๑  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสร้างวินัย  ชุมนุมดนตรี นาฏศิลป์  จิตอาสา 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา  ได้แบ่งไว้เป็น ๓ ประเภท คือ 
๑. ศิลปะการแสดง   

           ๑.๑   กิจกรรมสมาธิดีด้วยดนตรี นาฏศิลป์ นักเรียน เรียนดนตรีพื้นเมืองแบบล้านนา การ
ตีกลองสะบัดชัย  การฟ้อนดาบ การฟ้อนเล็บ                                     
           ๑.๒.  ศิลปหัตถกรรมล้านนา  เรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาประเพณี เช่น งานใบตอง (การท า
บายศรี กรวยดอกไม้ การท าพาน/ขันดอก ) การท าอาหารและของหวานพื้นเมืองล้าน 
      ๓. วิถีชีวิตคนล้านนา  
           ๓.๑  ภาษาล้านนาพารู้หลักธรรม  เรียนทั้งหลักภาษา วรรณกรรม หลักธรรมในใบลาน 
           ๓.๒  คนงามยิ่งล้ าด้วยชุดล้านนา  การแต่งกายวันศุกร์เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณี 
           ๓.๓  สุขภาพดีมีอาหารแบบล้านนา  เรียนรู้อาหารพื้นบ้านที่ส่วนใหญ่มีสรรพคุณเป็น
สมุนไพร 
๓.  กิจกรรมตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง  

๓.๑  กิจกรรมออมทรัพย์ 
๓.๒  กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

  ๓.๓  ปลูกผักอินทรีย์ชีวีปลอดภัย นักเรียนปลูกผักไม่ใช้สารเคมีและปลูกผัก 
ไฮโดรโปนิกส์ไร้ดิน 



 

 

๔๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  
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  ๓.๔  กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก และปลาหมอปลาดุก 
  ๓.๕  กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า   
 
  

๔. กิจกรรมน้องพ่ีร่วมจิตอาสา  
    ๔.๑  เลี้ยงน้ าปานะผู้ปฏิบัติธรรมวันพระ ส าหรับผู้ที่มาท าบุญและฟังเทศน์ที่วัดในเขตบริการของ
โรงเรียน 
  ๔.๒  กิจกรรมดับยุงร้ายด้วยมือเรา นักเรียนอาสาช่วยไปคว่ าถังน้ าที่ไม่ใช้ คว่ าน้ าที่ขังในขวด ถ้วย 
หม้อฯลฯ ในโรงเรียน ชุมชน  
     ๔.๓  ปลูกป่าทดแทนคุณ ไปปลูกป่าใกล้ชุมชนเพ่ือให้เห็นคุณค่าของป่าไม้สิ่งแวดล้อม 
๕.  กิจกรรมคุณธรรมน าความรู้สู่โครงงาน 

- โครงงานเลี้ยงปลาดุก เป็นโครงงานที่นักเรียนได้คุณธรรมในเรื่อง ความพอเพียงและการ
ประหยัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าไปขายในชุมชน และเพ่ือท าอาหารกลางวัน 

- โครงงานเพาะเห็ดภูฐาน เป็นโครงงานที่ฝึกทักษะและหารายได้ระหว่างเรียน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าไปขายในชุมชน และเพ่ือท าอาหารกลางวัน 

- โครงงานปลูกผักอินทรีย์ชีวีปลอดภัย  ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ไม่ใช้สารเคมีแต่ใช้แบบกาง
มุ้ง ใช้คุณธรรม ความรับผิดชอบ เพราะผักไฮโดรโฟนิกส์ต้องคอยดูระดับน้ าให้พอดีทุกวัน 

- โครงงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา การน าความรู้ ทักษะที่ได้เรียน ฝึกฝนมาจนช านาญ
ออกไปเผยแพร่ให้ชุมชนได้ชม โดยการไปแสดงในเทศกาลต่างๆ ของวัด 

 
ผลการด าเนินงาน 

จากการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วย “สัตตะกระบวนการ” ท าให้มีผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
        ๑.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม น าความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธ
ล้านนา 
             นักเรียนได้น าหลัก ไตรสิกขา ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน นั่นคือนักเรียนมีกิริยามารยาท
เรียบร้อย  มีสมาธิในการเรียน และมีการพินิจพิจารณาในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอ มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์มากขึ้นหลังจากได้รับการพัฒนา จากการฝึกฝนในเวลาเรียน  การท างาน ท าให้นักเรียนมี
ความขยัน ประหยัด รู้จักเก็บออม หารายได้ระหว่างเรียนแล้วน ามาออมทรัพย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีค่านิยมที่ดี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มีน้ าใจไม่เห็นแก่ตัว  
มีทักษะการคิดจากการประเมินในพฤติกรรมที่แสดงออกในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อย
ละ 87.63  
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               ผลจากการเรียนธรรมศึกษา นักเรียนสามารถสอบธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท และ
ธรรมศึกษาเอกได้ 
 

 

 

 

2.  กิจกรรมกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ   
กำรเรียนรู้  ตำม “สัตตะกระบวนกำร” อย่างเป็นขั้นตอน โดนนักเรียนได้ฝึกทักษะในศิลปวัฒนธรรม
ทั้ง 3 ประเภทท าให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถท้ัง 3 ประเภท ดังนี้ 
 

 
 

  

      ๒.๑   กิจกรรมสมาธิดีด้วยดนตรี นาฏศิลป์  นักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.๔-ม.๓ เรียนดนตรีพ้ืนเมือง
แบบล้านนา การตีกลองสะบัดชัย  การฟ้อนดาบ การฟ้อนเล็บ ท าให้นักเรียนมีความสามารถ 
ที่จะน าไปแสดงในงานต่าง ๆ ได้สืบเนื่องจากนักเรียน มีสมาธิ ในขณะเรียน ตั้งใจฝึกซ้อม 
อย่างสม่ าเสมอถึงแม้ว่าจะฝึกหลังเลิกเรียนแล้วก็ตาม แสดงถึงความมีคุณธรรมของนักเรียน 
คือ ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา 
การเคารพครูหรือวิทยากรที่มาสอน จากการประเมินในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๔  
อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้ปกครองและชุมชน  
 
    ๒.๒  ศิลปหัตถกรรมล้านนา  เรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาประเพณี เช่น งานใบตอง (การท า
บายศรี กรวยดอกไม้ การท าพาน/ขันดอก)  

การเรียนรู้งานใบตองตามรูปแบบของล้านนาเพ่ือใช้ในการไป
ท าบุญวัด พิธีกรรมต่างๆ เช่นพิธีการสืบชะตา  งานสลากภัตต์  
งานปอยหลวง (มีการฝึกท าตุง ท าดอกไม้กระดาษ) เมื่อท าการ
ประเมินผลนักเรียนโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 83.35  
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    ๓.๓  วิถีชีวิตคนล้านนา การท าอาหารและของหวานพื้นเมืองล้านนา 
           ๑)  ภาษาล้านนาพารู้หลักธรรม  เป็นการสืบทอดภาษาล้านนาให้คงอยู่กับลูกหลานสืบไป
เรียนทั้งหลักภาษา หลักธรรมในใบลาน นักเรียนได้เรียนภาษาล้านนาตั้งแต่ชั้น ป.๔-ม.๓ ตั้งแต่ขั้น
พ้ืนฐานจนถึงการแปลข้อความ และหลักธรรม นักเรียนสามารถอ่านภาษาล้านนาได้ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนทั้งหมดที่เรียน          
          ๒)  งามยิ่งล้ าด้วยชุดล้านนา  การแต่งกายวันศุกร์เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีคิดเป็นร้อย
ละ 100 
          ๓)  สุขภาพดีมีอาหารแบบล้านนา  เรียนรู้อาหารพ้ืนบ้านที่ส่วนใหญ่มีสรรพคุณเป็น
สมุนไพร การท าขนม เมื่อท าเป็นแล้วก็น าไปท าบุญที่วัดและทางโรงเรียนได้เปิดตลาดนัดให้นักเรียน
ฝึกขายใน ชื่อว่า “กาดหมั้วครัวฮอม” ท าให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน และมีทักษะในการท าอาหาร 
การจ าหน่าย การท าบัญชี คุณธรรมที่ได้คือการมีจาคะ คือ การเสียสละ เพ่ือการท าบุญ การมี ศีล 
สมาธิและการมีปัญญา จากการประเมินนักเรียนร้อยละ  ๘๐ สามารถท าอาหารได้เองและรู้คุณค่าของ
การเลือกอาหารรับประทานเพ่ือสุขภาพ 
       ๓.  กิจกรรมตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง  
            ผลจากด าเนินงานตาม “สัตตะกระบวนการ” 

      ๓.๑  กิจกรรมออมทรัพย์ โรงเรียนวัดมะกับตองหลวงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือฝึก
นักเรียนให้รู้คุณค่าของการใช้จ่ายเงิน ไม่ฟุ่มเฟือยและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรากฏว่านักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ฝากออมทรัพย์ 
            ๓.๒  กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า  กิจกรรมนี้ได้ให้นักเรียนด าเนินงานโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
เมื่อนักเรียนมีผลงาน เช่น  การท าน้ าผลไม้และจากสมุนไพรมาฝากขาย นักเรียนไม่ออกนอกโรงเรียน  
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ ไม่จ่ายฟุ่มเฟือย นักเรียนไม่น าขนมขยะมาขาย นักเรียนร้อยละ 100 
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        ๓.๓  ปลูกผักอินทรีย์ชีวีปลอดภัย นักเรียนปลูกผักไม่ใช้สารเคมีและปลูก 
ผักไฮโดรโปนิกส์ไร้ดินโดยนักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ 

        ๓.๔  กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก  และปลาหมอปลาดุกโดยนักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ 
        ๓.๕   กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
      ทุกกิจกรรมได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการ 

ท างาน และได้ฝึกให้นักเรียนมีทักษะการท างาน มีคุณธรรมตามเงื่อนไขของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นั่นคือ ความรู้และคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การเอาใจใส่ดูแลบ ารุงรักษา 
 
  ๔. กิจกรรมน้องพี่ร่วมจิตอาสา                                              
           ๔.๑  เลี้ยงน้ าปานะผู้ปฏิบัติธรรมวันพระ ส าหรับผู้ที่มาท าบุญและฟังเทศน์ที่วัดในเขต
บริการของโรงเรียน 
        ๔.๒  กิจกรรมดับยุงร้ายด้วยมือเรา นักเรียนอาสาช่วยไปคว่ าถังน้ าที่ไม่ใช้  
 

 
 

 

 

 

         คว่ าน้ าที่ขังในขวด ถ้วย หม้อฯลฯ ในโรงเรียน ชุมชน  
            ๔.๓ ปลูกป่าทดแทนคุณ ปลูกป่าใกล้ชุมชนเพ่ือให้เห็นคุณค่าของป่าไม้ สิ่งแวดล้อม 
๕.  กิจกรรมคุณธรรมน าความรู้สู่โครงงาน 

- โครงงานเลี้ยงปลาดุก เป็นโครงงานที่นักเรียนได้คุณธรรมในเรื่อง ความพอเพียงและการ
ประหยัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าไปขายในชุมชน และเพ่ือท าอาหารกลางวัน 

- โครงงานเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เป็นโครงงานที่ฝึกทักษะและหารายได้ระหว่างเรียน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าไปขายในชุมชน และเพ่ือท าอาหารกลางวัน 

- โครงงานปลูกผักอินทรีย์ชีวีปลอดภัย  ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ไม่ใช้สารเคมีแต่ใช้แบบกาง
มุ้ง ใช้คุณธรรม ความรับผิดชอบ เพราะผักไฮโดรโฟนิกส์ต้องคอยดูระดับน้ าให้พอดีทุกวัน 

- โครงงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา การน าความรู้ ทักษะที่ได้เรียน ฝึกฝนมาจนช านาญ
ออกไปเผยแพร่ให้ชุมชนได้ชม โดยการไปแสดงในเทศกาลต่างๆ ของวัด 
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๒. กำรตรวจสอบ (Check ) มีการประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดย 
คณะกรรมผู้รับผิดชอบ โครงการหรือกิจกรรมและผู้บริหารในการใช้นวัตกรรม “สัตตะกระบวนการ” 
ในทุกๆด้าน ด้านความรู้ พฤติกรรม ให้มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เป็น คนเก่ง คนดีและ
มีความสุข มีทักษะการคิด และมีจิตอาสา และสามารถปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิและ
ปัญญา 

๓. กำรกระท ำ (Action) การน าผลการประเมินในจากการพัฒนาด้วย “สัตตะกระบวนการ”   
มาวิเคราะห์ผลตามขั้นตอนที่ ๓ “แตกฉำนก๋ำนวิเครำะห์” การวิเคราะห์ผลในด้านคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในขั้นการวางแผน จากนั้นก็ได้ใช้กระบวนกำรขั้นที่ ๔ พิจำรณำผ่
อกอยเก็บไว้ในใจ  คือพิจารณาผลที่เกิดขึ้นมีจุดแข็งและจุดอ่อนด้านใดเพราะเหตุใด จากนั้นก็น ามา
แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ต่อไปก็เป็นกระบวนการ ขั้นที่ ๗ คือ เผยแพร่ออกไปห้ือเปิ้นยินดี     

         การด าเนินงานทุกอย่างต้องท าอย่างเป็นกระบวนการ จะเห็นได้ว่าทุกข้ันตอนไม่ว่าจะเป็นการ
ท างานของ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสามารถน า“สัตตะกระบวนการ”ไปใช้หรือพัฒนาในงานที่ท าได้ 
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 ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                     

ตัวช้ีวัด ผลที่เกิดขึ้น 
๑.นักเรียนสามารถอ่านออก  เขียน
ได ้ในชั้น ป.1-3 และอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง    ในชั้น ป.4-6 

นักเรียนชั้น ป.1-3 สามารถอ่าน ออกเขียน  
ชั้น ป.4-6 สามารถอ่าน คล่องเขียนคล่องไม่น้อยกว่าจ านวนค า
ที่ก าหนด 

๒. นักเรียนสามารถคิดเลขเป็น ชั้น 
ป.1-3  

คิดเลขคล่อง  ในชั้น ป.4-6  

นักเรียนชั้น ป.1-3 คิดเลขเป็นสามารถในการแสดงวิธีท า และ
หาค าตอบ การบวก ลบ  เกิน 100 และ 0   และแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องตามสถานการณ์ท่ีก าหนด  ชั้น ป.4-
6  คิดเลขคล่อง 
 สามารถในการบวก ลบ คูณ หาร  ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง
คล่องแคล่วได้ถูกต้องตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด   

๓.มีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน นักเรียนมีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน ทักษะการสรุปอ้างอิงทักษะ
การน าความรู้ไปใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์  

๔.มีทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย     

นักเรียนตั้งใจฟังครู สามารถพูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ค าสุภาพได้ถูกต้องเหมาะสม  

๕.มีทักษะชีวิต    นักเรียนยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อ่ืน และ
รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง รู้จุดเด่น จุดด้อย และ
ความสามารถของตนเอง ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเม่ือเผชิญ
กับสภาวะอารมณ์ไม่พึงประสงค์  สามารถแสดงความรู้สึกนึก
คิด ความภาคภูมิใจเชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น  ให้ผู้อื่นรับรู้ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี                                  

๖.มีคุณลักษณะใฝ่ดีที่มีคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้   

 

คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมีเหตุผล รู้จักแยกแยะถูกและ
ผิด รักความสันติ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทาง
ความคิด ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๑.แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการตั้งค าถาม ออกแบบวิธีการหาค าตอบอย่าง
ง่าย ๆ หาแหล่งข้อมูล รวบรวมค าตอบ สรุปเขียนรายงานสั้น ๆ 
ตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด     แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง  ทักษะการตั้งค าถาม ออกแบบ
วิธีการหาค าตอบ หาแหล่งวิธีการหาค าตอบจากแห่งการเรียนรู้
ที่หลากหลาย สรุปเขียนรายงานตามสถานการณ์และเกณฑ์ที่
สถานศกึษาก าหนด                            
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

ตัวช้ีวัด ผลที่เกิดขึ้น 

๒.สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ 

        
 

 นักเรียนสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ เอกสารแนะน าชิ้นงานและสไลด์น าเสนอข้อมูลได้
รู้จักเลือกใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เนต  (การท า Power  Point,  
แผ่นพับ) 

๓.มีทักษะการคิดข้ันสูง 
  

นักเรียนมีทักษะ การคิด วิเคราะห์ ทักษะการประเมิน ทักษะ
การสรุปลงความเห็นตามสถานการณ์ได้  

๔. มีคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง     

 

นักเรียนปฏิบัติตน และแสดงออกถึงการเป็นผู้มีความประหยัด
ทั้งด้านการเงิน พลังงาน ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เน้นวัตถุ
นิยม                                     

 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

1.  ผู้บริหารมีลักษณะผู้น าในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ท้ัง วิธีการและองค์ความรู้  สามารถ
บริหารและส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม 

2. ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระที่
รับผิดชอบ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม  

3. ความพร้อมของโรงเรียนมีระบบและโครงสร้างที่ชัดเจน การมีส่วนร่วม ระบบคุณภาพ PDCA 
4. ความพร้อมและการสนับสนุนของชุมชน 
5. จากผลการด าเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและมี

การปฏิบัติงานที่ใช้วงจรคุณภาพ  PDCA  มีแผนงานในการปฏิบัติงานชัดเจนได้รวม
ผู้ปฏิบัติงาน จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องบุคลากรทุกคนมีวิสัยทัศน์และปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
โรงเรียนซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 

 
บทเรียนที่โรงเรียนได้รับ    

  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนจะดีจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการน า สัตตะกระบวนการ
ไปใช้อย่างแท้จริงและต่อเนื่องปฏิบัติตามทุกขั้นตอน มีความร่วมมือกันกับทุกฝ่าย ทั้งทางโรงเรียน 
ผู้ปกครองช่วยเหลือชุมชนและชุมชนเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนท าให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรี ยน 
ผลผลิตที่ได้ คือ ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพสามารถพัฒนาทั้งครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 
 

 



 

 

๔๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  
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โรงเรียนบ้ำนห้วยตอง 

ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ 10 ต าบลแม่วิน  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเปิดท าการสอน
ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มี
ผู้บริหาร 1 คน  ข้าราชการครู 13 คน  พนักงานราชการ 1 คน  ครูจ้างสอน 2 คน  ลูกจ้างนักการ
ภารโรง 2 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน มีห้องเรียนทั้งหมด 11 ห้องเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 โดยมีนายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตอง 100 % เป็นชาวปาเกอญอ  อยู่ในถิ่นฐานที่มีความทุกันดาร
และค่อนข้างห่างไกลความเจริญ  การคมนาคมค่อนข้างที่จะล าบาก  จากการสังเกตของคณะครู  
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมไปในเชิงลบ  เช่น  การแต่งกายที่ไม่ถูกระเบียบของโรงเรียน  ไม่
รู้จักกาลเทสะ  เดินแถวไม่เป็นระเบียบ  ขาดการมีน้ าใจให้กับครูและเพ่ือนในโรงเรียน  และไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียนเท่าที่ควร   

จากปัญหาดังที่กล่าวมานั้น  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  
โรงเรียนบ้านห้วยตองได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา  โดยน าหลักการของโรงเรียนวิถีพุทธมาเป็น
ยุทธศาสตร์ในการช่วยพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดีที่สังคมต้องการ ซึ่งจะช่วยท าให้
สังคมไทยมีความร่มเย็นและสงบสุขได้เพราะนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  ซึ่งทางโรงเรียนบ้านห้วย
ตองได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตอง 2 กิจกรรม  ดังนี้ 

- กิจกรรมที่ 1  เรื่อง 1 ห้องเรียน 1 โครงงานความดี  น าสู่วิถีพุทธ 
- กิจกรรมที่ 2  เรื่องกิจกรรมกลุ่มสี  น าความดีสู่วิถีพุทธ 
ผลจากการจัดกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมนี้  จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตอง  

พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น  เช่น  มีการแต่งกายที่ถูกระเบียบ  รู้จักกาลเทสะ  
มีน้ าใจต่อครูและเพ่ือนในโรงเรียน  พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

 
กิจกรรม “1 ห้องเรียน 1 โครงงำนควำมดี น ำสู่วิถพีุทธ” 

  
กิจกรรมที่1: เรื่อง 1 ห้องเรียน 1 โครงงานความดี น าสู่วิถีพุทธนั้น  เป็นกิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และเพ่ือให้สอดรับกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านห้วย
ตอง คือ ความมีวินัย  ความพอเพียง  และจิตอาสา   

เพ่ือเป็นการสร้างให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการเป็นคนดี  คนเก่งของสังคม  และ
สามารถ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งจะช่วยท าให้สังคมไทยมีความร่มเย็นและสงบสุข 
 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อปรึกษาหารือและ 
ท าการชี้แจงเกี่ยวกับการท าโครงงานคุณธรรมประจ าห้องเรียน  เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษารับทราบ  และด าเนินการ 



 

 

๔๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

2. ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศการท าโครงงานคุณธรรมประจ าห้องเรียนเป็นนโยบายหลักของ
โรงเรียน  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันสร้างแผนปฏิบัติการ  เพ่ือ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

4. สภานักเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง  เกี่ยวกับการท าโครงงานคุณธรรมประจ า
ห้องเรียน  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตองเกิดความตระหนักในการท าความดี  เพ่ือ
เป็นคนดีสู่สังคม 

5. ครูประจ าชั้นแต่ละชั้น  ชี้แจงและปรึกษาหารือกับนักเรียน  เกี่ยวกับการท าโครงงานคุณธรรม
ประจ าห้องเรียน  (ซึ่งจัดท ารูปแบบของ Mind map) 

6. ให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนช่วยกันระดมความคิด  และช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณธรรมประจ าห้องเรียนที่นักเรียนต้องการจัดท า  โดยโครงงานคุณธรรมที่จัดท านั้นสอดรับ
กับอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนบ้านห้วยตอง คือ ความมีวินัย  ความพอเพียง  และจิต
อาสา   

7. ครูประจ าชั้นและนักเรียนร่วมกันวางแผนปฏิบัติการในการวางตัวบุคคลรับผิดชอบในการท า
โครงงานคุณธรรม  ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงงานคุณธรรมประจ า
ห้องเรียน 

8. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียนออกมาน าเสนอหน้าเสาธง  เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม
ประจ า 

          ห้องเรียน  อธิบายถึงแผนการปฏิบัติการ  เช่น  ที่มาและความส าคัญ  วัตุประสงค์  วิธีการ        
          ด าเนินการ  และอุปสรรค/ปัญหาที่พบภายในห้องเรียน   

9. ลงมือปฏิบัติตามแผนที่แต่ละห้องเรียนได้วางแผนไว้ 
10. ทางโรงเรียนบ้านห้วยตองได้เปิดเวทีคุณธรรม  เพ่ือให้นักเรียนได้จัดบอร์ดน าเสนองาน

คุณธรรม 
         ประจ าห้องเรียน  โดยมีการเชิญประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ใหญ่บ้าน  และ    
         บุคคลภายนอกมารับฟังการน าเสนอโครงงานคุณธรรมประจ าห้องเรียน  ซึ่งมีการจัดเวที 
         คุณธรรมทุกปีการศึกษา 

11. มีการประเมินผลการด าเนินการ  และสรุปกิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการด าเนินการกิจกรรม เรื่อง 1 ห้องเรียน 1 โครงงานความดี น าสู่วิถีพุทธ  ผลปรากฏ

ดังต่อไปนี้ 
 โครงงำนประจ ำห้องเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1  เรื่องวำงหนังสือตรงๆ 
 จากการด าเนินการโครงงานคุณธรรม  เรื่องวางหนังสือตรงๆที่ผ่านมา  พบว่านักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความรับผิดชอบและมีพฤติกรรมในการวางหนังสือเรียน  เพ่ิมมากขึ้น
ร้อยละ 85 
 



 

 

๕๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

โครงงำนประจ ำห้องเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2  เรื่องกำยนิ่งจิตสงบ 
จากการด าเนินการโครงงานคุณธรรม เรื่องกายนิ่งจิตสงบที่ผ่านมา  พบว่านักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 มีวินัยและมีสมาธิในการเรียน  เพิ่มมากข้ึนร้อยละ 80  
 
โครงงำนประจ ำห้องเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3  เรื่องจับคู่ดูแลเพื่อน 
จากการด าเนินการโครงงานคุณธรรม  เรื่องจับคู่ดูแลเพ่ือนที่ผ่านมา  พบว่านักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 มีความรับผิดชอบและมีผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ  เพิ่มข้ึนร้อยละ 80 
 
โครงงำนประจ ำห้องเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4  เรื่องจัดโต๊ะเก้ำอ้ีเป็นระเบียบ 
จากการด าเนินการโครงงานคุณธรรม  เรื่องจัดโต๊ะเก้าอ้ีเป็นระเบียบที่ผ่านมา  พบว่านักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความรับผิดชอบในการจัดโต๊ะเก้าอ้ีและมีระเบียบวินัยในตนเอง  เพ่ิม
มากขึ้นร้อยละ 80 

 
โครงงำนประจ ำห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  เรื่องห้องเรียนเรียบร้อยก่อนกลับ

บ้ำน 
จากการด าเนินการโครงงานคุณธรรม  เรื่องห้องเรียนเรียบร้อยก่อนกลับบ้านที่ผ่านมา  พบว่า

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  คือ  ท าเวรประจ าวัน
ก่อนที่จะกลับบ้าน  เพิ่มข้ึนร้อยละ 80 

 
โครงงำนประจ ำห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  เรื่องเพื่อนสอนเพื่อนเรื่องกำร

เรียน 
จากการด าเนินการโครงงานคุณธรรม  เรื่องเพ่ือนสอนเพ่ือนเรื่องการเรียนที่ผ่านมา  พบว่า

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจิตอาสาในการสอนเพ่ือน  มีความรับผิดชอบในการเรียนและ
มีผลการเรียน  เพิ่มข้ึนร้อยละ 80 
 

โครงงำนประจ ำห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  เรื่องเด็กดีสร้ำงได้ด้วยวินัยในกำร
เรียน 
จากการด าเนินการโครงงานคุณธรรม  เรื่องเด็กดีสร้างได้ด้วยวินัยในการเรียนที่ผ่านมา พบว่า
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งใจเรียน  ไม่พูดคุย  ไม่ส่งเสียงดัง  และไม่เล่นกันใน
เวลาเรียน  เพิ่มมากข้ึนร้อยละ 80 
โครงงำนประจ ำห้องเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2  เรื่องร่วมใจรักษ์ห้องเรียนของเรำ 
จากการด าเนินการโครงงานคุณธรรม  เรื่องร่วมใจรักษ์ห้องเรียนของเราที่ผ่านมา  พบว่า
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีพฤติกรรมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  มีการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่  และช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน  เพิ่มมากข้ึนร้อยละ 80 

 
 



 

 

๕๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

โครงงำนประจ ำห้องเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  เรื่องห้องเรียนสะอำด 
จากการด าเนินการโครงงานคุณธรรม  เรื่องห้องเรียนสะอาดที่ผ่านมา  พบว่านักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บรรยากาศของห้องเรียนที่สะอาด  สะดวก  ถูกสุขลักษณะ  สร้าง
นิสัยที่ดีในการท างาน  เพิ่มมากข้ึนร้อยละ 80 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 ภาพแสดงการน าเสนอโครงงานคุณธรรมประจ าห้องเรียน  ให้กับประธานกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ใหญ่บ้าน  และบุคคลภายนอก  ได้เข้ามามีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลในการท า

โครงงานคุณธรรมที่ทางโรงเรียนบ้านห้วยตองได้จัดท าข้ึนทุกปีการศึกษา 
 

กิจกรรมที่ 2 เรื่องกิจกรรมกลุ่มสี  น ำควำมดีสู่วิถีพุทธ 

 กิจกรรมที่ 2 :  เรื่องกิจกรรมกลุ่มสี  น าความดีสู่วิถีพุทธนั้น เป็นกิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และเพ่ือให้สอดรับกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้าน
ห้วยตอง คือ ความมีวินัย  ความพอเพียง  และจิตอาสา  ซึ่งกิจกรรมกลุ่มสี  น าความดีสู่วิถีพุทธ  เป็น
การระดมความคิดเห็นกันภายในกลุ่มสีเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนบ้านห้วยตอง  และ
นักเรียนต้องการแก้ไขปัญหานั้นๆ 

เพ่ือเป็นการสร้างให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการเป็นคนดี  คนเก่งของสังคม  และ
สามารถ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งจะช่วยท าให้สังคมไทยมีความร่มเย็นและสงบสุข 
 
 
 
 



 

 

๕๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อปรึกษาหารือและ

ท าการชี้แจงเกี่ยวกับการท าโครงงานคุณธรรมประจ ากลุ่มสี  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารับทราบ  และด าเนินการ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศการท าโครงงานคุณธรรมประจ ากลุ่มสีเป็นนโยบายหลักของ
โรงเรียน  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันสร้างแผนปฏิบัติการ  เพ่ือ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

4. สภานักเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง  เกี่ยวกับการท าโครงงานคุณธรรมประจ ากลุ่ม
สี เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตองเกิดความตระหนักในการท าความดี  เพ่ือเป็นคนดีสู่
สังคม 

5. ครูประจ ากลุ่มสี  ชี้แจงและปรึกษาหารือกับนักเรียน  เกี่ยวกับการท าโครงงานคุณธรรมกลุ่ม
สี (ซึ่งจัดท ารูปแบบของ Mind map) 

6. ให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนช่วยกันระดมความคิด  และช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณธรรมประจ ากลุ่มสีที่นักเรียนต้องการจัดท า  โดยโครงงานคุณธรรมที่จัดท านั้นสอดรับ
กับอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนบ้านห้วยตอง คือ ความมีวินัย  ความพอเพียง  และจิต
อาสา   

7. ครูประจ ากลุ่มสีและนักเรียนร่วมกันวางแผนปฏิบัติการในการวางตัวบุคคลรับผิดชอบในการ
ท าโครงงานคุณธรรม  ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงงานคุณธรรมประจ า
กลุ่มสี 

8. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มสีออกมาน าเสนอหน้าเสาธง  เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมประจ า
ห้องเรียน  อธิบายถึงแผนการปฏิบัติการ  เช่น  ที่มาและความส าคัญ  วัตถุประสงค์  วิธีการ
ด าเนินการ  และอุปสรรค/ปัญหาที่พบภายในห้องเรียน   

9. ลงมือปฏิบัติตามแผนที่แต่ละห้องเรียนได้วางแผนไว้ 
10. ทางโรงเรียนบ้านห้วยตองได้เปิดเวทีคุณธรรม  เพ่ือให้นักเรียนได้จัดบอร์ดน าเสนองาน

คุณธรรมประจ ากลุ่มสี  โดยมีการเชิญประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ใหญ่บ้าน  และ                
          บุคคลภายนอกมารับฟังการน าเสนอโครงงานคุณธรรมประจ าห้องเรียน  ซึ่งมีการจัดเวที    
          คุณธรรมทุกปีการศึกษา 

11. มีการประเมินผลการด าเนินการ  และสรุปกิจกรรม 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการด าเนินการกิจกรรม  เรื่องกลุ่มสี  น าความดีสู่วิถีพุทธ  ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 

โครงงำนคุณธรรมประจ ำกลุ่มสีเหลือง  เรื่องรองเท้ำเข้ำแถว 
จากการด าเนินการโครงงานคุณธรรม  เรื่องรองเท้าเข้าแถวที่ผ่านมา  พบว่านักเรียนนักเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยตองมีพฤติกรรมในการจัดวางรองเท้าของตนเองเป็นระเบียบ  โดยเน้นการวางเป็น
แถว  ส้นชิด  เพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 85 



 

 

๕๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 
โครงงำนคุณธรรมประจ ำกลุ่มสีชมพู  เรื่องกำรกินสร้ำงวินัยให้เด็กดอย 
จากการด าเนินการโครงงานคุณธรรม  เรื่องการกินสร้างวินัยให้เด็กดอยที่ผ่านมา  พบว่า

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตองมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร  เช่น  ไม่ส่งเสียงดังเวลา
รับประทานอาหาร  ไม่ท าอาหารเลอะเทอะบนโต๊ะอาหาร  และทานอาหารหมด  เพ่ิมมากข้ึนร้อย
ละ 80 

โครงงำนคุณธรรมประจ ำกลุ่มสีเขียว  เรื่องโรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 
จากการด าเนินการโครงงานคุณธรรม  เรื่องโรงเรียนสวยด้วยมือเราที่ผ่านมา  พบว่านักเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยตองมีพฤติกรรมในการคัดแยกขยะ  และการทิ้งขยะลงในถังขยะ  เพ่ิมมากขึ้น
ร้อยละ 85 

 
โครงงำนคุณธรรมประจ ำกลุ่มสีแสด  เรื่องสร้ำงวินัยด้วยกำรเดินแถว 
จากการด าเนินการโครงงานคุณธรรม  เรื่องสร้างวินัยด้วยการเดินแถวที่ผ่านมา  พบว่า

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตองมีพฤติกรรมในการเดินแถวในการไปรับประทานอาหาร  หรือเดินแถว
เมื่อมีการเปลี่ยนคาบเรียน  เพิ่มมากข้ึนร้อยละ 100 
 

โครงงำนคุณธรรมประจ ำกลุ่มสีฟ้ำ  เรื่องเด็กดีหม่ันออม 
จากการด าเนินการโครงงานคุณธรรม  เรื่องเด็กดีหมั่นออมที่ผ่านมา  พบว่านักเรียนโรงเรียน

บ้านห้วยตองมีพฤติกรรมในการออมทรัพย์  เพิ่มมากข้ึนร้อยละ 80 
 
  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๔ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

  

  

 

 

 

ภาพแสดงการน าเสนอโครงงานคุณธรรมประจ ากลุ่มสี  บนเวทีคุณธรรม  ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึก
การน าเสนอและแสดงศักยภาพในตัวผู้เรียน  และตัวอย่างการท าโครงงานคุณธรรมประจ ากลุ่มสี 

 
จากการที่โรงเรียนบ้านห้วยตอง  ได้ด าเนินการกิจกรรม 2 กิจกรรม  คือ  กิจกรรมที่ 1 เรื่อง 

1 ห้องเรียน 1 โครงงานความดี น าสู่วิถีพุทธ  กิจกรรมที่ 2 เรื่องกิจกรรมกลุ่มสี  น าความดีสู่วิถีพุทธ  
ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตองมีพฤติกรรมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น  เช่น  มีน้ าใจต่อผู้อ่ืน  มี
ระเบียบวินัย  และรู้จักกาลเทสะ  ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สามารถรับรู้ ได้จากการสังเกตและการ
ประเมินผล  อีกทั้งยังส่งผลให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  โดยมีการเชิญประธานคณะกรรมสถานศึกษา  
ผู้ใหญ่บ้าน  และบุคคลภายนอกมารับฟังการน าเสนอโครงงานคุณธรรมที่ทางโรงเรียนบ้านห้วยตองได้
มีการจัดกิจกรรมนี้ทุกปีการศึกษา  อีกท้ังมีการประชุม  ปรึกษาหารือ  และวางแผนเกี่ยวกับการจัดท า
โครงงานคุณธรรมในปีการศึกษาต่อไป 

 
ซึ่งการจัดท าโครงงานคุณธรรมในครั้งนี้  ท าให้โรงเรียนบ้านห้วยตองได้รับรางวัล  ดังต่อไปนี้ 

- โรงเรียนระดับดีเด่นโครงงานคุณธรรม  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น “เสริมสร้างวินัยใส่ใจ
รับประทานอาหาร”  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 

- เป็นโรงเรียนตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 ในการ
เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับภาคท่ีจังหวัดพิจิตร 
 

 
 

 



 

 

๕๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

โรงเรียนพัฒนำต้นน้ ำที ่๕ ขุนวำง 

กิจกรรม “ลูกเสือ สร้ำงวนิัยให้ยั่งยืน” 

วิธีกำรจัดกิจกรรม  

1. กิจกรรมจิตอาสา พาใจเบิกบาน 
- การปฏิบัติกิจกรรมการท าความสะอาดตามแขตรับผิดชอบในตอนเช้า 
-การปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

2. กิจกรรมสร้างวินัยเชิงบวก 
-การปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง  
-การปฏิบัติกิจกรรมการรายงานต่างๆ 
-การปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวตามหมู่สร้างระเบียบ วินัย 

3. กิจกรรม  5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย 
-เนรมิตห้องนอน 
-เนรมิตห้องน้ า 
-เนรมิตห้องแต่งตัว 
-เนรมิตห้องอาหาร 
-เนรมิตห้องเรียน 

ในปัจจุบันเยาวชนของชาติมีปัญหา ที่สมควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษอยู่หลายประการ 
โดยเฉพาะในด้านการสร้างเจตคติและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการด ารงความเป็นไทย ความรัก
ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อมและสังคมที่ไม่พึงประสงค์ 
ตลอดจนปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม ยุทธศาสตร์ส าคัญประการหนึ่งในการ
พัฒนาเยาวชน โดยการฝึกอบรมโดยใช้วิธีการและกระบวนการทางลูกเสือ 

การใช้วิธีการและกระบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรมเยาวชน สร้างให้เยาวชนเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ รู้จักการร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ของสังคมและประเทศในอนาคต
ได้ โดยเน้นการพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการ
พัฒนาจริยธรรม การฝึกอบรมลูกเสือโดยใช้วิธีการและกระบวนการทางลูกเสือ คือยึดค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ การเรียนรู้ด้วยการกระท าใช้ระบบหมู่ การทดสอบความก้าวหน้าตามล าดับขั้น เน้น
การรู้จักท างานเป็นระบบหมู่ บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีความรักและความสามัคคี ความขยัน 

ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยเป็นผู้มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมงดงาม 

การใช้ “ระบบลูกเสือ สร้างวินัย ให้ยั่งยืน” ท าให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการด ารงชีวิต 

มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าที่ รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสังคม มีระเบียบ



 

 

๕๖ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

วินัย ความรับผิดชอบ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักการเสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนร่วม 

และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี 

กิจกรรม  “Have lunch Have consciousnessW 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

 การรับประทานอาหารในโรงเรียนจ าเป็นจะต้องมีการสร้างและฝึกระเบียบวินัย  เพ่ือท าให้
นักเรียนเกิดความเคยชินจนเป็นนิสัย ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวัน ดังนั้นทางโรงเรียนพัฒนาต้นน้ าที่ 5 
จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการรับประทานอาหาร และมีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 

1. นักเรียนทุกชั้นเข้าแถวหน้าชั้นเรียนและเดินเป็นแถวไปโรงอาหาร 
2. นักเรียนแยกตามหมู่ลูกเสือ โดยมีหัวหน้าหมู่ดูแลความเป็นระเบียบ 
3. หมู่ลูกเสือที่เรียบร้อย เดินมารับอาหาร โดยวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ 
4. เข้าแถวรับอาหาร แล้วไปนั่งตามหมู่ของตัวเอง 
5. รับอาหารเสร็จทุกหมู่ แล้วประธานนักเรียนกล่าว พร้อม (3 ครั้ง) จนกว่าทุกหมู่จะเงียบ 

ฉาก 3 ครั้ง จนกว่าทุกหมู่จะพร้อม 
6. นักเรียนทุกหมู่กล่าวขอบคุณข้าว “ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมี

ค่า คนจนคนยาก มีมากหนักหนา สงสารบรรดาเด็กตาด าๆ” “อาหารของเรา ต้องเอาใจใส่ 
กินผัก ผลไม้ กินไข ่กินนม กินเนื้อ กินปลา แทนยาขมๆ กับข้าวขนม อบรมเรื่องกิน กินของ
ดีดี ที่มีวิตามิน และมีโปรตีน เลือกกินเถอะเอย”  

7. นักเรียนทุกหมู่กล่าวขอบคุณพระเจ้าตามประธานนักเรียน“เดชะพระนาม พระบิดา   พระ
บุตร พระจิต อาเมน” 

8. ประธานนักเรียนบอกเมนูอาหารประจ าวัน “เมนูวันนี้คือ………………………เชิญรับประทาน
อาหารได้แล้วค่ะ” 

 

 

 



 

 

๕๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรปฏิบัติกิจกรรม 

1. นักเรียนมีระเบียบในการเข้าแถวก่อนรับประทานอาหาร 
2. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของอาหารที่รับประทาน 
3. นักเรียนรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร 
4. นักเรียนได้ฝึกความอดทนต่อความหิว 
5. นักเรียนได้ส ารวมกาย วาจาใจ ในการรับประทาน 

 
  กิจกรรม “แกะน้อยแสวงธรรม” 

เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาแสงสว่างสะอาดสงบให้ชีวิต  โดยได้ใช้เป็นแนวทาวแก้ปัญหา
ของสังคมในปัจจุบันเช่นปัญหานักเรียนขาดคุณธรรมมีสมาธิสั้น  ติดเกม   ก้าวร้าว  ไม่มีความมุ่งมั่น
ในการท างาน  ไม่รู้จักบุญคุณและตอบแทนผู้มีพระคุณ เป็นต้นโดยได้วางขั้นตอนการฝึกปฏิบัติเป็น
กิจกรรมพ้ืนฐานในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ดังนี้ 

1. กิจกรรมแกะน้อยไหว้พระสมาทานเบญจศีล 
2. กิจกรรมแกะน้อยสวดมนต์สรภัญญะ  สวดมนต์แปล 
3. กิจกรรมแกะน้อยท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
4. กิจกรรมแกะน้อยฝึกปฏิบัติท าสมาธิ 



 

 

๕๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

5. กิจกรรมแกะน้อยแผ่เมตตาโปรดสัตว์พัฒนาตน 

ผลกำรปฏิบัติกิจกรรม 

1. นักเรียนมีระเบียบวินัย เรียนรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติกฎและกติกาของสังคม  รู้จักรักสามัคคี
และเข้าใจผู้อื่น และท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ฝึกสั่งสมศีลบารมี 

2. พัฒนาทักษะทางภาษาการสื่อสารทางภาษาไทย  บาลี  การรู้จักค าเข้าใจความหมาย มีสติ
สะอาดสว่าง สงบ และฝึกบ าเพ็ญขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิ  อันเป็นฐานแห่ง
กุศลจิต 

3. รู้จักเป็นผู้ให้เสียสละ รู้จักการให้ทานและเรียนรู้อานิสงส์ของการให้  ลดความตระหนี่ถี่
เหนียว และเสียสละทรัพย์เพ่ือพัฒนาสังคมโดยส่วนรวม และเพ่ือให้เป็นแนวทางทางในการ
ประกอบสัมมาอาชีวะ 

4. นัก เรี ยนมีสมาธิ จิ ตตั้ งมั่ นพร้อมที่ จะฝ่ า ฟันกับปัญหาชี วิ ต เรี ยนรู้ จั กสั มมาสมาธิ  
ประคับประคองจิตตนเองสู่อริยภูมิ  และสามารถน าไปแก้ไขปัญหาชีวิตในยามอับจนหนทาง  
เรียนรู้จักสติปํฏฐานสี่  กายเวทนาจิต ธรรม  อนาปานสติ  รู้จักไตรลักษณะคือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา และโลกธรรมของชีวิต 

5. นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรัก  รู้คุณผู้มีพระคุณบุพการีและกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา
ต่อผู้ทุกข์ยากทั้งหลาย และช่วยเหลือตนเองให้มีสุขภาวะอนามัยที่ดี ตามอานิสงส์เมตตา ฝึก
สั่งสมเมตตา  
             

 กิจกรรม “แกะน้อยพุทธสมำธิW 

   วิธีจัดกิจกรรม  
1. หลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง 
2. นักเรียนเดินเป็นแถวเพื่อขึ้นไปกราบพระพุทธรูปและครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นกลุ่ม 
3. เดินกลับเข้าห้องเรียน และนั่งท าสมาธิ 5 นาที 

 
         สมาธิ คือ การมีใจจดจ่อในสิ่งที่ท าอย่างแน่วแน่ พร้อมที่จะเรียนรู้ การที่เราจะเล่าเรียนหรือ

ท าการงานใดๆ ให้ส าเร็จ เราจ าเป็นต้องมีสมาธิจดจ่อในการท าสิ่งนั้นเราจึงจะเข้าใจบทเรียนและ

สามารถใช้ความคิดในการท างานให้ส าเร็จ คนบางคนมีพ้ืนฐานสมาธิดีแต่ก าเนิด แต่กระนั้นสมาธิของ

คนเราก็อาจไม่คงที่ ในบางช่วงเวลา เราอาจไม่มีสมาธิในการเรียน เพราะเราหมกมุ่นกับเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

คิดถึงเกมที่เล่นค้างอยู่  จนกระทั่งลืมจดจ่อกับงานตรงหน้า หรือ เราชอบท าหลายเรื่องในเวลา

เดียวกัน เช่น ขณะที่ฟังครูสอน ก็อยากอ่านการ์ตูน หรือ อยากวาดรูปไปด้วย ความสนใจของเราก็จะ



 

 

๕๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

กระโดดไปมาจากเรื่องโน้นไปเรื่องนี้ และไม่สามารถติดตามการเรียนได้ต่อเนื่อง บางครั้งเมื่อเรา

เจ็บป่วย หิว หรือง่วงนอน สมองเราก็จะซึมเซา ไม่รับข้อมูลใดๆท่ีครูสอน ยามใดที่เรามีเรื่องเครียด 

กังวลใจ เราก็จะคิดวนเวียนแต่ปัญหานั้น และไม่มีจิตใจจะจดจ่อกับการเรียน และแม้ว่าเราจะมีความ

ตั้งใจแน่วแน่ที่จะอ่านหนังสือ แต่เมื่อมีเสียงดังรบกวน เราก็จะเริ่มหงุดหงิด ไม่สามารถอ่านหนังสือ

ต่อไปได้ 

แม้ว่าสมาธิของคนเราจะไม่คงที่ แต่เราก็สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ด้วยตัวเราเอง ซึ่งจะเป็น
คุณสมบัติภายในที่มีค่า ที่ช่วยส่งเสริมให้เราเป็นคนที่เก่ง มีความสามารถ และมีอนาคตที่ดี  การที่เรา
จะมีสมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ นั้น เราสามารถสร้างและพัฒนาได้ ทั้งจากปัจจัยภายนอก และปัจจัย
ภายในตัวเรา ปัจจัยทั้งสองด้านนี้มีความส าคัญพอๆ กัน และสามารถเกื้อหนุนให้เกิดความสงบ ความ
พร้อม การมีสมาธิต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จ ปัจจัยภายนอก คือ ด่านแรกของการมี
สมาธิที่เราท าได้ไม่ยากนัก หากเราจัดสิ่งแวดล้อมขณะเรียนรู้ให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่สงบ ไม่สับสนวุ่นวาย 
ย่อมเอ้ือให้เราสามารถใส่ใจ และจดจ่อกับงานตรงหน้าได้ง่ายขึ้น  

 

กิจกรรม “ยุวพุทธเกษตร” 
 
ควำมจ ำเป็น 
                  จากสภาพการผลิตในปัจจุบันที่เกิดการแข่งขันในเชิงพานิชย์     ก่อเกิดการเอารัด- 
เอาเปรียบ  คดโกง  ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมผู้บริโภค  มีการใช้สารเคมีในทุกรูปแบบเพื่อเพ่ิม
ผลผลิตให้ได้มากที่สุด  และเกิดผลก าไรมากท่ีสุด  เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตน   กิจกรรมยุวพุทธ
เกษตรเกิดข้ึนเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาที่เน้นการผลิต  การบริโภคท่ีมี
สติสัมปชัญญะก ากับควบคุม  มีอิทธิบาท 4   และด าเนินงานตามแนวทางสายกลาง  ได้แก่  ศีล  
สมาธิ  ปัญญา    ซึ่งเป็นการใช้แนวทางวิถีพุทธในการด าเนินกิจกรรม    
 
วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม   

1. สภานักเรียนประชุมปรึกษาหารือ  วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือความต้องการที่จะท า
การเกษตรแบบพุทธที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมผู้บริโภค 

2. จัดตั้งกลุ่มเพ่ือการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพ่ือเสริมเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน 
โดยตั้งชื่อกิจกรรม  “ยุวพุทธเกษตร” 

3. น าเสนอครูที่ปรึกษา  ขออนุมัติด าเนินกิจกรรม 
4. ด าเนินกิจกรรมการผลิต  ได้แก่  การปลูกผักปลอดสารพิษ  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ

พลาสติก  การเลี้ยงหมู  ทุกกิจกรรมเน้นให้นักเรียนวางแผนการผลิต  การรวมกลุ่ม  การ
ก าหนดหน้าที่แต่ละฝ่าย  น าแนวทางวิถีพุทธมาเป็นหลักยึดในการท างาน  ได้แก่  อิทธิ
บาท 4  คือ  ให้มีความรักท่ีจะท างานนั้น ๆ ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม  มีความมุ



 

 

๖๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

มานะพยามที่จะท างานให้ส าเร็จ   มุ่งม่ันเอาใจใส่ต่อหน้าที่  ใช้สติปัญญาพิจารณา
ไตร่ตรองเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ     นอกจากนั้นยังเน้นให้ทุกคนยึดหลักทางสายกลางของ
พระพุทธเจ้า  ซึ่งย่อแล้ว  ได้แก่  ศีล  เป็นเครื่องก าหนดทิศทางการปฏิบัติทางกายและ
วาจา   มีจิตใจเป็นสมาธิในการท างาน   เกิดสติปัญญาที่พิจารณาถึงแก่นแท้ของสภาพ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง 

5. น าแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมาใช้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

6. สรุปเป็นผลการด าเนินงานที่จะเป็นแนวทางพัฒนาต่อไป 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
1. นักเรียนมีการน าแนวทางวิถีพุทธเป็นหลักในการท ากิจกรรมด้านการเกษตร 
2. นักเรียนน าคุณธรรมพ้ืนฐานทางพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับ

ตน 
3. นักเรียนได้น้อมน าหลักความพอดีพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
4. นักเรียนได้บริโภคผลผลิตที่ปลอดสารพิษ 

 

กจิกรรม “จิตอำสำ พำใจเบิกบำน” 

การปฏิบัติกิจกรรมการท าความสะอาดตามเขตรับผิดชอบในตอนเช้า 

 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักเรียนรู้หน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบ ท าหน้าที่ของตนเอง
ด้วยความเต็มใจและมีความสุข 

 การปฏิบัติในเวลา 7.40 น. ของทุก ๆ เช้า ที่โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าที่ 5 ขุนวาง เมื่อนักเรียน
ได้ยินเสียงเพลงท ากิจกรรมจิตอาสาแล้ว นักเรียนทุกคนจะรู้หน้าที่ของตนเองท าเขตรับผิดชอบตามหมู่
ลูกเสือ ในบริเวณต่าง ๆ ที่นักเรียนรับผิดชอบ พร้อมมีการตรวจเช็คงานจากหัวหน้าหมู่เป็นประจ าทุก
ครั้ง มีการบันทึกการท ากิจกรรมเขตรับผิดชอบ พร้อมรายงานหน้าเสาธงเป็นประจ าทุกวัน  
  

 

 

 

       

 

 



 

 

๖๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 

 
  

 

กำรปฏิบัติกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 

วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในนักเรียน และรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม , เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียน เสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม , เพ่ือให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน , เพื่อฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี , เพื่อท าให้โรงเรียนมีทัศนีย์ภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น  

กำรปฏิบัติ  นักเรียนโรงเรียนพัฒนาต้นน้ าที่ 5 ขุนวาง ได้พัฒนาโรงเรียน และชุมชน ใน
หมู่บ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และมีทัศนีย์ภาพที่สวย สะอาด น่ามอง  

 

 

  

   

 

กจิกรรม “สร้ำงวนัิยเชิงบวก” 

กำรปฏิบัติกิจกรรมหน้ำเสำธง 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
ก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกความเป็น
พลเมือง ไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอกประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทั้งเจตคติที่ดีต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเป็นประจ า
ทุกวันในตอนเช้า ก่อนเข้าเรียน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนและครูต้องร่วมกิจกรรมโดยมีกิจกรรม
ส าคัญ คือ การเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ การอบรมโดยครูเวรประจ าวัน  
 ตามมาตรฐานต าแหน่ง ครู มีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของสถานศึกษา 
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและ/หรือสถาน



 

 

๖๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

ประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการด้านสังคมและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ดังนั้นครูจึงเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่โดยตรงที่จะต้องร่วมมือกันจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ให้กับนักเรียน 

 วัตถุประสงค์กิจกรรมหน้ำเสำธง 
การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันในตอนเช้า เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนทุกแห่งถือปฏิบัติกันมา

เป็นเวลานาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
1. เป็นการรวมนักเรียนในตอนเช้าก่อนการเรียนการสอน 
2. เพ่ือจักกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
3. เพ่ือการนัดหมายกิจกรรมที่จะต้องด าเนินร่วมกันในวันนั้นๆ 
4. เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้พบปะพูดคุยสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน 
5. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลา 

สถานการณ์ที่เป็นอยู่ 
6. เพ่ือการแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่นักเรียนควรได้รับรู้ 

วิธีกำรด ำเนินกิจกรรมหน้ำเสำธง 
 กิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนพัฒนาต้นน้ าที่ 5 ขุนวาง มีคุณภาพตามท่ีต้องการ โรงเรียน
ได้ก าหนดการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ดังนี้ 
 08.00  น .  เตรียมตัวเข้ำแถวในบริเวณกลำงสนำม 
  เมื่อนักเรียนทุกคนมาถึงโรงเรียน ในช่วงเช้า จะต้องร่วมกันท าความสะอาดในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบตามหมู่ โดยมีครูประจ าหมู่คอยดูแลความเรียบร้อยทุกจุดพ้ืนที่  จนได้เวลาที่ก าหนด 
จะมีสัญญาณเพลง  ให้เตรียมตัวเข้าแถว พร้อมท ากิจกรรมหน้าเสาธงในบริเวณสนามโรงเรียนพัฒนา
ต้นน้ าที่ 5 ขุนวาง 
 08.15  น.  กิจกรรมหน้ำเสำธง    
  1. กำรเข้ำแถว 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือฝึกความมีวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ฝึกระเบียบแถว 
  กำรปฏิบัติ  การเข้าแถวให้เข้าแถวตอนลึก เป็นหมู่ โดยมีประธานนักเรียนเป็นผู้ 
ควบคุมการจัดระเบียบแถว ออกค าสั่ง “จัดแถว  นิ่ง  ตามระเบียบพัก” 

 

 

   

 



 

 

๖๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

2. กำรเคำรพธงชำต ิ
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ปฏิบัติตนใน

การแสดงความเคารพธงชาติ ชักธง ร้องเพลงชาติได้อย่างถูกต้องพร้อมเพรียงกัน 
กำรปฏิบัติ  ประธานนักเรียน  กล่าวเชิญตัวแทนนักเรียน ชายและหญิงรวม 2 คน

เพ่ือท าหน้าที่ชักธงชาติ โดยใช้ค าพูดว่า “ขอเชิญ เด็กหญิง………………..นักเรียนชั้น…………..
และเด็กชาย………………นักเรียนชั้น……….เป็นผู้ชักธงชาติ “ นักเรียนที่เป็นตัวแทนวิ่งไปยังเสา
ธง โดยนักเรียนชายอยู่ทางขาวมือ ยืนตรงห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว ท าความเคารพ
ด้วยการค านับพร้อมกัน  นักเรียนชายก้าวเท้า 2 ก้าวแล้วชิดเท้า แก้เชือกผูกธงชาติแล้วถอย
กลับไปยื่นที่เดิมส่งเชือกให้กับนักเรียนหญิง ประธานนักเรียน ออกค าสั่ง “เคารพธงชาติ 
ตรง” ตัวแทนนักเรียนน าร้องเพลงชาติ โดยมีเพลงชาติบรรเลงคอไป นักเรียนทุกคนร้องเพลง
ชาติจนจบเพลง (ระหว่างนั้นตัวแทนนักเรียนหญิงเป็นผู้ชักธงจนถึงยอดเสา) ตัวแทนนักเรียน
ชายรวบเชือก มาผูกท่ีเสาธง แล้วถอยหลังไปยื่นตรงอยู่ ณ จุดเดิม) ค านับแล้วกลับเข้าท่ี 

 

 

 

  

 

 

 

  
3. กำรสวดมนต์ไหว้พระ 

  วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ฝึกการสวดมนต์ การปฏิบัติ
ตนในการสวดมนต์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  กำรปฏิบัติ  ประธานนักเรียน น าสวดมนต์ในบทสวดบูชาพระรัตนตรัย ให้นักเรียน
ทั้งหมดสวดตาม 
 4.  กิจกรรมยื่นสงบนิ่ง 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือสงบจิตใจ ทบทวนตนเอง 
  กำรปฏิบัติ  ประธานนักเรียนสั่งทุกคนสงบนิ่งนักเรียนทุกคนยื่นสงบนิ่งพร้อมกัน 
 



 

 

๖๔ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

5. กล่ำวค ำปฎิณำนตน 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ในการปฏิญาณตนเองให้รู้จักหน้าที่ตนเองให้
ดีที่สุด 
  กำรปฏิบัติ  ประธานสั่งแถวตรง ประธานกล่าวน าค าปฏิญาณตน   แล้วให้นักเรียน
กล่าวตามอย่างเคร่งครัด 
 

 

 

 

 

6. กิจกรรมน้องไหว้พี่ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รักกันเหมือนพี่น้อง 
กำรปฏิบัติ  ประธานสั่ง “ต่อไปเป็นกิจกรรมน้องไหว้พ่ี” น้องไหว้ พี่รับไหว้ 
 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมกำรปฏิบัติกำรรำยงำนต่ำงๆ 
1. กำรรำยงำนเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือฝึกความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
กำรปฏิบัติ นักเรียนท าเขตพ้ืนที่รับผิดชอบตามหมู่คณะอย่างพร้อมเพรียงกัน 
 

 

 

 



 

 

๖๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 

  

 

 
 2. กำรรำยงำนกำรแปรงฟัน 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพปากและฟันให้แข็งแรง รู้หน้าที่ของตนเอง มี
ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
  กำรปฏิบัติ  นักเรียนพร้อมกันหน้าห้องเรียนตัวเอง เมื่อได้ยินเสียงเพลงเตรียม
อุปกรณ์ในการแปรงฟัน และได้ยินเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่ง ให้นักเรียนเริ่มแปรงฟันได้ 
 

 

 

 

 

 

 3.กิจกรรมภำษำไทย/ภำษำอังกฤษวันละค ำ 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ค าศัพท์ใหม่ๆ และอ่านออกเสียงตาม
พ่ีๆได้ ได้รู้ค าเพ่ิมเติมมากข้ึน 
  กำรปฏิบัติ  นักเรียนที่รับผิดชอบเตรียมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ/และภาษาไทย 
น าเสนออ่านให้นักเรียนฟังหน้าเสาธง พร้อมให้อ่านตามท่ีละหมู่ หมู่ละ 3 ค า 
 

 

  

 

 

 

 



 

 

๖๖ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

4.  กิจกรรมอบรมนักเรียนโดยครูเวร 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นการให้ความรู้  ข่าวสาร ข้อแนะน า การยกย่องชมเชย ตาม
สถานการณ์ต่างๆ  ให้กับนักเรียนทุกคน และเพ่ือการตรวจสอบนักเรียนในด้านต่างๆ  
  กำรปฏิบัติ ด าเนินการโดยครูเวรประจ าวัน ในการแจ้งความรู้ ข่าวสาร ข้อแนะน า 
การยกย่องชมเชย ตามสถานการณ์ต่างๆ ให้กับนักเรียนทุกคน รวมทั้งอาจมีการตรวจความสะอาด 
ความเรียบร้อย ความเป็นระเบียบของร่างกาย เครื่องแต่งกายและอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมกำรเดินแถวไปยังสถำนที่นั่งสมำธิ 
  - กำรสมำทำนศีล 5 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือระลึกถึงความเป็นผู้มีศีล ทบทวนศีล 5อันเป็นกฎการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขเบื้องต้น 5 ประการ ให้น้อมน าไปปฏิบัติตลอดจนสิ้น 1 วัน 
  กำรปฏิบัติ ผู้น านักเรียนกล่าวน า การสมาทานศีล 5 น ากล่าวน าศีล 5  ตามล าดับ
ให้นักเรียนทุกคนกล่าวตา 
 
 

 

  

 

 

 

 



 

 

๖๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 

 

 

 

 

 กำรสงบนิ่ง นั่งสมำธิ รูปแบบท่ีถูกต้อง 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือสงบจิตใจ ทบทวนตนเอง หรือปล่อยจิตให้ว่างเป็นสมาธิ สร้าง
ความปลอดโปร่งและเตรียมความพร้อมของจิตใจก่อนการเข้าห้องเรียน 
  กำรปฏิบัติ  ประธานนักเรียนกล่าวน าให้นักเรียนทั้งหมดนั่งสมาธิ เป็นเวลาประมาณ 
๑ นาท ี

กิจกรรมกำรเดินแถวเข้ำห้องเรียน 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อย วินัย ระเบียบแถว และการออก
ก าลังกายของนักเรียนทุกคน 
  กำรปฏิบัติเมื่อให้สัญญาณเลกแถว นักเรียนจะเตรียมตัวเพ่ือเดินแถวเข้าห้องเรียน 
ให้นักเรียนทุกชั้นอย่างเป็นระเบียบเข้าห้องเรียนตามล าดับ ทีละชั้นเข้าห้องเรียน 
  

 

 

 

 

 

 กำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเข้ำแถวตำมหมู่ สร้ำงระเบียบ วินัย 

 เพ่ือสร้างความมีระเบียบ วินัย และให้นักเรียนรู้จักการใช้ระบบหมู่ลูกเสือ ให้เกิดความรัก 
ความสามัคคี อย่างยั่งยืน 

 

 



 

 

๖๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 

 

  

 

 กำรขับเคลื่อนและก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมหน้ำเสำธง 

  การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงจะบรรลุผล จ าเป็นต้องมีการด าเนินกิจกรรมที่เป็นระบบ 
มีความต่อเนื่อง มีผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรม ซึ่งการด าเนินงานของโรงเรียนพัฒนาต้นน้ าที่ 5 ขุนวาง 
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. หารือคณะครูบุคลากรเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
2. จัดท าแนวทางในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงจากการร่วมคิดของทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
3. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบประจ าวัน 
4. เน้นการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบของการท างานเป็นหมู่คณะ 
5. จัดให้มีแบบบันทึกการด าเนินกิจกรรมและการก ากับติดตาม 
6. มีการนิเทศ แนะน า ให้ค าปรึกษาระหว่างการด าเนินกิจกรรม 
7. ให้คณะครูเวรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา เพ่ือค้นหา

วิธีการที่เหมาะสม 
8. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
9. ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะและการสรุปเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
10. ให้น าผลการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการปรับ พัฒนาการด าเนิน

กิจกรรมหน้าเสาธงในอนาคต 

ผลที่คำดว่ำจะเกิดกับผู้เรียนจำกกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง 

  ผลที่เกิดกับนักเรียน 

1. นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนประจ าวัน 
2. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้รายวัน 
3. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก 
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก 



 

 

๖๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

5. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านการจัดกิจกรรม         
หน้าเสาธง 

ผลที่เกิดกับครูและบุคลำกร 

1. ครูและบุคลากรท างานร่วมกันเป็นคณะอย่างมีคุณภาพ 
2. ครูและบุคลากรมีโอกาสในการคิดค้นวิธีการท างานใหม่ ๆ 
3. ครูและบุคลากรได้ใช้กิจกรรมหน้าเสาธงในการมอบหมาย ให้ความรู้ นัดหมาย

สิ่งต่างๆให้กับนักเรียน 
4. ครูและบุคลากรได้เห็น ข้อจ ากัด จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของนักเรียน 

ผลที่เกิดกับกำรบริหำรจัดกำร 

1. โรงเรียนได้แจ้งข่าวสาร แนวปฏิบัติ นโยบายให้กับนักเรียนได้รับทราบได้อย่าง
ทั่วถึง 

2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักเรียนได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
3. เกิดรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพ คุณลักษณะนักเรียนที่เป็นแบบเฉพาะของ

โรงเรียน 
เครื่องมือ  แบบบันทึกต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 

1. ค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน ครูเวรประจ าวัน 
2. แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน 
3. แบบบันทึกการตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจ าวัน 
4. บันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียนประจ าวัน 
5. แบบประเมินการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 

 

กิจกรรม “ทักษะ 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย” 

เป็นกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ โดยปฏิบัติกิจวัตรกิจกรรมความดีได้ง่ายๆ ใน
ชีวิตประจ าวันผ่าน 5 ห้องชีวิต อันได้แก่   1. ห้องนอน 2. ห้องน้ า  3. ห้องแต่งตัว  4. ห้องอาหาร  
5. ห้องเรียน โดยพัฒนาตนเองเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ที่สามารถพัฒนา
ได้จากชีวิตประจ าวันของเรา เนรมิตห้องท างาน – ห้องเรียน ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ห้องท างาน/ห้องเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

เนรมิตห้องท ำงำน/ ห้องเรียน คือ  ห้องมหาสมบัติ  เป็นห้องพัฒนานิสัยใฝ่ความส าเร็จ ใช้
ปลูกฝังสัมมาอาชีวะ ไม่หารายได้จากการท าผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ผิดจารีตประเพณี ปลูกฝังวินัย 
มีความเหมาะสมกับจ านวนบุคลากร และชนิดของงาน ตกแต่งต้องสะดวกในการท างาน สะอาด ถูก



 

 

๗๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

สุขอนามัย มีความปลอดภัย ไม่มีภาพลามกอนาจาร ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธีและหมั่นดูแลรักษา จะได้มี
ไว้ใช้งานได้นานๆ หากเกิด ช ารุด เสียหาย ต้องรีบซ่อมแซม ประโยชน์ห้องท างาน/ห้องเรียน ทางใจ 
สามารถใช้สติปัญญาในการประกอบอาชีพได้ประสบผลส าเร็จด้วยดีตามเป้าหมาย มีโอกาสเพ่ิมบุญ
กุศลให้ตนเองเป็นนิจ แสงหาความรู้ เพ่ิมพูนปัญญาทางโลกและทางธรรม จะได้ไม่ต้องก่อเวร ก่อภัย
กับใครทั้งสิ้น ทางกาย ใช้เพิ่มปัญญาในการประกอบสัมมาอาชีพ ใช้พัฒนาความช านาญในการท างาน 
ใช้ฝึกนิสัยมีวิริยะอุตสาหะในการท างาน ใช้เพ่ิมพูนทรัพย์ เป็นทางมาแห่งมหาสมบัติ มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

1. ท าอย่างไรจะให้นักเรียนทุกคนของโรงเรียนพัฒนาต้นน้ าที่ ๕ ขุนวาง มีนิสัยรักความ
สะอาด, รักห้องท างาน/ห้องเรียน  ที่บ้านและท่ีโรงเรียน 

2. ท าอย่างไรจะให้นักเรียนทุกคนของโรงเรียนพัฒนาต้นน้ าที่ ๕ขุนวางมีนิสัยเอาใจเราใส่ใจ
เขา,รู้รักสามัคคีในหมู่คณะอย่างยั่งยืน 

วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม 

1. คณะครูร่วมประชุมกับสภานักเรียน ถึงกิจกรรมทักษะ 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัยจากวีดี
ทัศน์ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และร่วมกันสนทนา จากวีดีโอทัศน์ เนรมิตห้องท างาน/
ห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติให้ดีจากโรงเรียนสู่บ้านสู่ชุมชน 

2.  ให้สภานักเรียนถ่ายทอดความรู้และวิธีการปฏิบัติกับนักเรียนโรงเรียนพัฒนาต้นน้ าที่ 5 
ขุนวางทุกคน โดยใช้ระบบหมู่ลูกเสือก ากับดูแลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ จน
ติดเป็นนิสัย 

3. นักเรียนปฏิบัติ พัฒนานิสัย พัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลงให้ดีที่สุด เริ่มจากจุดเล็กๆ 
เนรมิตห้องท างาน/ห้องเรียน ให้น่าอยู่ สะอาด เป็นระเบียบทั้งท่ีหอพัก และท่ีบ้านที่
สามารถพัฒนาได้จากชีวิตประจ าวันของเรา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

วิธีวัดและประเมินกิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล
ประเมินผล 

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ กิจกรรม
ทักษะ 5 ห้องชีวิต เนรมิตห้องท างาน/
ห้องเรียน 
2.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม เนรมิตห้อง
ท างาน/ห้องเรียนให้สะอาด สวยงามได้อย่าง
ถูกต้อง 
3.นักเรียนมีระเบียบวินัย 
4.นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
กิจกรรม เนรมิตห้องท างาน/ห้องเรียน 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจผลงานจากท่ีหอพัก
โรงเรียนและท่ีบ้านของ
นักเรียน 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบบันทึก 

 
 

โรงเรียนบ้ำนกำด (เขมวังส์ฯ) 

โรงเรียนได้น าแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธมาบูรณาการลงสู่การจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๔๘  ในระยะแรกทางโรงเรียนมีปัญหาในเรื่องการขาดความรู้  ความเข้าใจ  จึงท าให้
ไม่ได้ประเมินตนเองสม่ าเสมอ แต่ยังคงจัดการเรียนรู้โดยยึดแนวทางของวิถีพุทธมาอย่างต่อเนื่อง  ใน
การศึกษา ๒๕๕๗  ทางทีมนิเทศของอ าเภอแม่วางได้ ให้ค าแนะน า ให้ทางโรงเรียน  และโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

๑.  กำรวำงแผน ( Plan ) 
๑) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการวิถีพุทธถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายเพ่ือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนขอค าแนะน าช่วยเหลือจากศึกษานิเทศก์ช่วยสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ครูและบุคลากรให้สามารถท างานร่วมกันไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง 

๒) ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาปัจจัยที่สนับสนุนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคน าข้อมูลที่ได้
รับมาสังเคราะห์เป็นเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกันทั้งผู้บริหารคณะครูบุคลากรและผู้ปกครอง 
                     ๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการได้แก่ 
                         (๑) เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ตามแนวทางของวิถีพุทธตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ 
                         (๒) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนินงานโครงการวิถีพุทธ 
จัดท าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ บรรจุลงในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
 



 

 

๗๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 ๒. กำรปฏิบัติตำมโครงกำร (Do)  
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจในแนวทางร่วมกัน 

1) พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางอัตลักษณ์ ๒๙ ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ  โดย
โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ “ ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ วิปัสสนำจิตปัญญำ น ำพำพอเพียง  
เคียงข้ำงควำมมีวินัย ใส่ใจประเพณี”  

 

 

 

 

 

 
 
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ   ทางโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)  ได้จัด

กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  วันวิสาขบูชาคณะครูและนักเรียนได้ไปแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และ
ท าบุญตักบาตร พร้อมทั้งเวียนเทียนที่วัดจ าลองในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖ ของทุกปี เพ่ือให้นักเรียน
ทุกคนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและพิธีกรรมทางศาสนา   ได้เรียนรู้หลักอริยสัจ ๔  

กิจกรรมวิปัสสนำจิตปัญญำ  การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาให้
ถูกต้องนั้น  จ าเป็นต้องได้รับการฝึก  และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง  โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)  จึงได้
จัดด าเนินการจัดกิจกรรม เพ่ือบริหารจิต สวดบูชาพระรัตนตรัย ท่องศีล ๕ พาสุข และนั่งสมาธิบริเวณ
ลานธรรมทุกเช้าแล้วค่อยๆเดินจงกรมครองสติก่อนเข้าห้องเรียน    ทุกวันพระคณะครูและนักเรียน
สวมชุดขาวและทานอาหารมังสวิรัติ เพ่ือเป็นการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และทุกวันศุกร์ใน
ชั่วโมงลดเวลาเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  จะสวดมนต์ท านองสรภัญญะ ในเวลา ๑๕.๐๐ 
น. กิจกรรมนี้มีหลักส าคัญอีกประการหนึ่งในการด าเนินการ คือ ผู้บริหาร และครูจะประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตจริง ในลักษณะ สอนให้รู้ ท าให้ดู  อยู่ให้เห็น 



 

 

๗๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

กิจกรรมน ำพำพอเพียง  โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) เป็นโรงเรียนที่อยู่ใน
ชนบท เปิดท าการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรและรับจ้าง  นักเรียนบางส่วนมี
ฐ านะยากจนขาด เ งิ นจั ดซื้ อ เสื้ อผ้ า  ชุ ด
เครื่องแบบต่างๆรองเท้า อุปกรณ์ในระหว่าง
เรียนซึ่งรัฐจัดให้มาไม่เพียงพอ  โรงเรียนจึง
เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
การจัดท ากิจกรรม ออมทรัพย์นักเรียน  ขึ้น
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐  ซึ่งในการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียนนี้จะเป็นแหล่งเงินทุนที่
นักเรียนสามารถน ามาใช้ในการจัดซื้อชุด

นักเรียน  กระเป๋า รองเท้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง เป็นการส่งเสริม
คุณลักษณะนิสัยในการประหยัด อดออมและพ่ึงพาตนเอง และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ 

กิจกรรมเคียงข้ำงควำมมีวินัย  ด้วยโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)  เป็นโรงเรียนที่มี
พ้ืนที่กว้างขวาง  มีนักเรียนจ านวนมาก จึงท าให้เวลาเดินขึ้นลงอาคารหรือเดินภายในบริเวณโรงเรียน
ไม่เป็นระเบียบ ขาดความรับผิดชอบ โรงเรียนจึงได้พยายามสร้างเสริม ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ 

  

  

และความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนเพ่ือให้เป็นคนดีของสังคมในอนาคต จึงได้สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนพบว่ามีนักเรียนบางส่วนยังมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ด้านระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ 
และความขยันหมั่นเพียร มีการปฏิบัติตนไม่เป็นตามระเบียบที่ก าหนด เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความมีระเบียบวินัยในการเดินขึ้นลงอาคาร  การเดินแถวเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ  การจัดท ากิจกรรม
ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยในการเดินแถวเป็นรูปแบบหนึ่งของการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการเดินอย่างเป็นระเบียบ โดยเริ่มต้นที่นักเรียนเป็นหลัก และใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเดินอย่างเป็นระเบียบวินัย   นอกจากนี้การส่งเสริม
กิจกรรมด้านการมีความซื่อสัตย์ ของนักเรียนก็ได้ด าเนินการคือ  การบันทึกความดี  เมื่อนักเรียนเก็บ
สิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเองได้นักเรียนจะน าส่งครู  ตลอดจนกิจกรรมการเก็บและวางรองเท้า  การเข้า
แถวรับประทานอาหาร  การซื้อขนม  การส่งงานครู การท าเวรหมู่สี ในการท ากิจกรรมเวรหมู่สี จะมี
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การแบ่งนักเรียนออกเป็น ๑๐ หมู่สี  โดยแต่ละหมู่สีจะมีพ้ืนที่
รับผิดชอบ และนักเรียนจะแบ่งหน้าที่ภายในหมู่สี เพ่ือให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม   

กิจกรรมใส่ใจประเพณี  กิจกรรมและ
ประเพณีต่างๆของโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)  มีไว้เพ่ือขัด
เกลาจิตใจของนักเรียนให้รักษาขนบธรรมเนียม  สืบสาน  สืบ
ต่อ วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่   มีจิตส านึกที่ดีในการเป็น
นักเรียน มีความกตัญญูทั้งกับพ่อแม่ ครู อาจารย์ โรงเรียน 
และประเทศชาติ และฝึกให้เป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิต ให้พร้อม
ส าหรับการเป็นผู้น าของสังคมในวันข้างหน้าในทุกวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นบุคลากรทุกคนในโรงเรียนจะพร้อมใจกัน
ในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน  หน่วยงาน  องค์กร  เพ่ือ
เป็นการสืบสาน  สืบเนื่องต่อไป 

ผลหลังจากการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ  ตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธที่สมบูรณ์  ประกอบด้วย 

๑) ด้านกายภาพ ๗ ประการ  
  โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) ได้น าแนวทาง
ของโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้พัฒนาด้านกายภาพของโรงเรียน
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘   เป็นต้นมาท าให้ปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีความ
ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีความม่ันคงถาวรสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามาใช้บริการ
ทางการศึกษา และบริการด้านอื่น ๆ เสมอมาเป็นที่ประจักษ์ โดยได้ด าเนินการพอสรุป ดังนี้ 
 จัดท าป้ายโรงเรียนวิถีพุทธที่มีความสวยงาม  มีรูปแบบมั่นคงถูกต้องเหมาะสม โดยจัดท าไว้
หน้าโรงเรียน เพ่ือให้สามารถมองเห็นได้ง่าย เป็นการประกาศประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และสังคม

โดยรวมได้รับรู้และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบถึงการเข้า
ร่วมโครงการของทางโรงเรียน และเป็นแบบอย่างต่อโรงเรียน
ข้างเคียงติดตั้งซุ้มแท่นบูชาและประดิษฐานพระพุทธรูป  ปาง
โปรดพระมารดา หน้าเสาธง  จัดหาเครื่องบูชาให้นักเรียนกราบ
ไหว้ทุกวัน ในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน นอกจากนั้นยังมีประชาชน
ผู้มาใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นที่ออกก าลังกาย และท า
กิจกรรมของชุมชนมาสักการะพระพุทธรูปเป็นประจ า 

 ติดตั้งหิ้งบูชาพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน โดย
ติดตั้งไว้หน้าห้อง บนกระดานด า จัดหาพระพุทธรูปที่ผ่านการ
ปลุกเสกมาประดิษฐานไว้ ให้นักเรียนสักการะเป็นประจ าทุกวัน 
ให้นักเรียนท าความสะอาดหิ้งพระพุทธอย่างสม่ าเสมอถือเป็น
การปฏิบัติบูชาอีกทางหนึ่ง  
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   จัดท าป้ายพุทธสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัสติดตามที่ต่างๆ  ได้แก่บริเวณลาน
ธรรมและบริเวณร่มราชพฤกษ์  ต้นไม้ใหญ่ริมถนนเริ่มตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนไปจนถึงอาคารเรียน  
ติดตั้งป้ายพุทธสุภาษิตท่ีก าหนดในหลักสูตรในห้องพระพุทธศาสนา  ได้ก าหนดให้ทุกอาคารเรียนมี
พระราชด ารัสที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็ก เช่น พระราชด ารัสฯ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ติดตั้งไว้ในที่สมควรและมองเห็นได้ชัดเจน เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและจดจ าน าไปใช้ในชีวิต
ของตนเองอย่างเหมาะสม 

        ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนทั้งภายในอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ  ตลอดจนบริเวณโดยรอบซึ่งมีอาณาเขต
กว้างขวาง ให้มีความสะอาด  มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปลอด
โปร่ง มีความสงบ  ปลอดภัย ไม่มีมุมอับทึบ  บริเวณรอบๆ 
ภายนอกอาคารได้ปลูกต้นไม้ยืนต้นเพ่ือให้สะอาด มีร่มเงา 
และบดบังแสงแดด ตลอดจนยังสามารถใช้เป็นสถานจัด
กิจกรรมทางด้านศาสนาเช่น การเรียนกับครูพระ การ
ปฎิบัติสมาธิ  การรับฟังการอบรมธรรมะ  นอกจากนั้นยัง

ตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ ให้มีความสวยงาม รื่นรมย์ สมกับเป็นสถานศึกษาที่น าแนวทางของวิถี
พุทธมาใช้ในการด าเนินงาน  นอกจากนั้นยังก าหนดให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
บริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาด คงทน ถาวร เพ่ือกล่อมเกลาให้เป็นผู้มีความรักความสะอาด เป็น
ระเบียบ ให้เป็นนิสัยติดตัวไปในภายภาคหน้า  ซึ่งภาพการท างานเหล่านี้จะเห็นเป็นเชิงประจักษ์แก่
ผู้คนทั่วไป ได้รับค าชมเชยเรื่องจิตพิสัยด้านนี้ของผู้เรียนเสมอ  นอกจากนั้นยังได้รับค าชมเชยด้าน
ความสะอาดร่มรื่นแก่ผู้ที่มาใช้บริการของโรงเรียนเป็นประจ าอีกด้วย  

ในส่วนของการปรับปรุงห้องพระพุทธศาสนา   ทางโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญของห้อง
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากเป็นห้องที่นักเรียนสามารถเข้ามาสักการะพระพุทธรูปได้
ตลอดเวลา จึงได้ใช้ห้องที่มีความสะอาด สะดวกต่อการใช้บริการ ตลอดจนจัดหาโต๊ะหมู่บูชา 
พระพุทธรูปที่มีขนาดเหมาะสม กล่าวคือไม่เล็กเกินไป ประดิษฐานไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม  จัดให้
นักเรียนท าความสะอาดและดูแลให้มีสภาพที่ดี  นอกจากนั้นยังมีครูพระสอนศีลธรรมอยู่ประจ าห้อง
พระพุทธ เพ่ือให้นักเรียนมีความคุ้นเคยและปลูกฝังมารยาทในการปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างเหมาะสม 
ถือเป็นการบูรณาการความรู้ลงสู่วิถีชีวิตอย่างเหมาะสม  นอกจากนั้นยังต่อเติมอาคารให้มีหลังคาและ
มีพ้ืนปูกระเบื้องที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นลานธรรมแก่นักเรียนซึ่งมีจ านวนถึง 
๒๗๘ คน  ซึ่งแต่เดิมนักเรียนไม่สามารถมาท ากิจกรรมทางศาสนาร่วมกันได้เพราะไม่มีบริเวณที่
เหมาะสมเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  ซึ่งงบประมาณในการต่อเติมทั้งหมด  ได้รับความเมตตาจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะครูในโรงเรียนร่วมกับบริจาควัสดุ และเงินทอง เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง  จาก
การด าเนินการข้างต้นท าให้โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) มีห้องพระพุทธศาสนาและลานธรรมที่
สวยงามเป็นสัดส่วน สมกับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนและชุมชน  
หน่วยงานองค์กรได้เป็นอย่างดี 

ด้านการให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด  เหล้าบุหรี่   ทางโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) เป็น
โรงเรียนที่ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีขาว    
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บุคลากรในโรงเรียนทุกคนไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติด   ก าหนดให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการด้านต่างๆ งดใช้สิ่งเสพ
ติด เหล้าบุหรี่  จัดท าป้ายประกาศห้ามสูบบุหรี่ และดื่มเหล้าติดทั่วบริเวณโรงเรียน  ด้านการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือป้องกันสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่  โรงเรียนได้จัดท าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ
โรงเรียนสีขาว  โดยวางแผนจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของสิ่งเหล่านี้แก่นักเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น การให้ความรู้หน้าเสาธง  ชั่วโมงโฮมรูม และกิจกรรมแนะแนว และบูรณาการทุก
กลุ่มสาระ การจัดป้ายนิเทศทั่วบริเวณโรงเรียน โดยเน้นบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จัด
กิจกรรมประกวดค าขวัญรณรงค์เป็นประจ าทุกปี  นอกจากนั้นยังร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัด
กิจกรรมด้านนี้ เช่น โรงพยาบาลแม่วาง  สาธารณสุขอ าเภอแม่วาง  เทศบาล  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน สถานีต ารวจอ าเภอแม่วาง  มาให้ความรู้แก่นักเรียนเพ่ือเป็นการป้องกัน  กิจกรรมหนึ่งที่
สามารถเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงได้ คือ กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ D.A.R.E 
Thailand  ซึงด าเนินการโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันด้านสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่ง
ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอแม่วาง  ได้พิจารณาว่าโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)  มีความพร้อมและให้
การสนับสนุนด้านนี้อย่างเป็นที่ประจักษ์จึง   เลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ โดยจัดให้มีครูวิทยากรที่
มีความสามารถตลอดจนมีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่เป็นเด็กเล็ก มาท า
การสอนและกิจกรรมให้แก่นักเรียนเป็นประจ าทุกปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จนถึง
ปัจจุบัน ผลของการจัดกิจกรรมได้รับค าชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาในพ้ืนที่ โดย ในพิธีปิดโครงการทุก
ครั้งจะได้รับเกียรติจากท่านนายอ าเภอ  และผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอแม่วาง ให้ความ
ความส าคัญมาร่วมเป็นเกียรติเป็นประจ าทุกปี และให้ค าชื่นชมอันเป็นก าลังใจต่อนักเรียนเรียน 
วิทยากรครู D.A.R.E ตลอดจนผู้บริหารและคณะครูในการจัดกิจกรรมป้องกับพิษภัยสิ่งเสพติด  เหล้า
บุหรี่   เป็นอย่างมาก   ปัจจุบันคณะครูบุคลากร  และนักเรียนโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)  ทุกคน
ปลอดจากสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐ % 

๒) ด้านการเรียนการสอน   ๕ ประการ 
โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)  ได้น าแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธมาจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนดังนี้  
กิจกรรมการบริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน  ในช่วงเช้าของทุก
วัน หลังจากนักเรียนมาถึงโรงเรียน ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนท าความสะอาดบริเวณ โดยก าหนด
เป็นกลุ่มสีต่าง ๆ จ านวน ๑๐ สี แต่ละสีจะมีบริเวณที่รับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบร้อยของตนเอง
อย่างชัดเจน มีครูที่ปรึกษาประจ ากลุ่มสี คอยดูแลให้ความสะดวกตลอดจนก ากับ ควบคุมให้นัก เรียน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนี้แล้วจะเข้าสู่กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมหนึ่งที่ทาง
โรงเรียนให้ความส าคัญคือ  กิจกรรมบริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน ที่ท าพร้อมกันทั้งครูและ
นักเรียน โดยเริ่มจากการท่องบทร้อยกรอง ”ศีลห้าพาสุข” แล้วนักเรียนจะเดินแถวสู่ลานธรรม นั่งอยู่
ท่าที่สงบ เป็นระเบียบตามแถว  นักเรียนผู้น าจะเป็นผู้เริ่มต้นกล่าวถึงความส าคัญของ การบริหารจิต
เจริญปัญญา ที่มีต่อสมาธิของผู้ปฏิบัติ จากนั้นจึงเริ่มต้นนั่งสมาธิ โดยมีเสียงบรรยายประกอบ ให้
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นักเรียนเริ่มต้นอย่างช้า ๆ จนถึงการมีสมาธิ เมื่อเสร็จสิ้นการนั่งสมาธิแล้วจะมีผู้น านักเรียนเป็นตัวแทน
ของครูและนักเรียนทั้งหมด กล่าวแผ่ส่วนกุศลให้แก่ครอบครัวและสรรพสัตว์ทั้งหลาย  เป็นการปลูกฝัง
ความเมตตาให้แก่นักเรียนทุกคน ในภาคบ่ายก่อนเข้าเรียน นักเรียนจะท ากิจกรรมเดียวกันใน
ห้องเรียน ทั้งนี้เนื่องจากมีเวลาไม่พอส าหรับที่จะท าร่วมกัน ณ บริเวณลานธรรมเหมือนเช่นในภาคเช้า
กิจกรรมนี้ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสมาธิสามารถเรียนรู้ได้ดีพร้อมที่จะรองรับการเรียนรู้ในแต่ละ 
ชั่วโมงได้ดียิ่งขึ้น              
            กิจกรรมการบูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)  ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยน าแนวทางวิถีพุทธบูรณาการลงใน
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ก าหนดให้ครูจัดท าหน่วยการเรียนที่มีจุดประสงค์ด้านคุณลักษณะที่
น าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  เช่น กิจกรรมการท างานกลุ่ม  เน้น
การใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ อันได้แก่ ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของๆ
ตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว ปิยวาจา คือ การ
พูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์เหมาะส าหรับกาลเทศะ  อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอ
ปลาย คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม 
และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย  
     กิจกรรมการท าโครงงานคุณธรรม ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)  
ได้จัดให้มีการท าโครงงานคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปแบบของชมรมกลุ่มสนใจ  แต่ละปีได้
ก าหนดหัวข้อคุณธรรมที่แตกต่างกัน  เช่น  คุณธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง  คุณธรรมด้านความ
สามัคคี  คุณธรรมด้านจิตอาสา  โดยพิจารณาคัดเลือกคุณธรรมจากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมใน
ช่วงเวลานั้น ๆ   

ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
ซึ่งเป็นโอกาสให้คณะครูทั้งระบบได้อบรมกระบวนการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมของมูลลนิธิยุวสถิรกุล  
ซึ่งใช้กระบวนการโครงงานคุณธรรมโดยใช้ใบงาน ๖ ขั้นตอน มีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมเป้าหมาย ๓ คุณธรรม และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่สอดคล้องกับ
คุณธรรมเป้าหมาย โดยการท าโครงงานจะท าร่วมกันทั้ง  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปทั้งระบบ ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม
เห็นผลได้ชัดเจนนอกจากนั้นทุกเช้าวันอังคารของทุกสัปดาห์ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนขึ้นในตอนเช้า ซึ่งช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจัดเก็บขยะที่มีผลกระทบมาจากการจัดตลาด
นัดเย็นวันจันทร์ได้เป็นอย่างดี  พร้อมทั้งยังฝึกให้นักเรียนให้เกิดความรักต่อสถาบันที่ตนเองได้ศึกษา 
เล่าเรียน 
             กิจกรรมการน านักเรียนปฏิบัติศาสนกิจที่วัด โรงเรียนได้ด าเนินการต่อเนื่องอย่าง
น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง นอกจากนั้นยังได้ใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ปัจจัยเกื้อหนุนที่ท าให้
สามารถด าเนินการได้ดีเนื่องมาจากการได้รับความอนุเคราะห์จากวัดจ าลอง  ต าบลบ้านกาด ซึ่งเป็น
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วัดที่ก่อตั้งโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)  ขึ้นก่อนที่จะย้ายมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งถึงแม้ว่า
โรงเรียนไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแล้วก็ตามแต่ทางวัดยังคงให้การดูแล สนับสนุนด้านพระพุทธศาสนา
แก่ทางโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เห็นได้จากการที่ท่านเจ้าอาวาสให้ความเมตตามาเป็นประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนเข้ามาสอนเป็นครู
พระให้แก่ทางโรงเรียนทุกวัน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน
มากกว่า ๒๐ปี ในแต่ละเดือนและทุกวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาทางโรงเรียนอันประกอบด้วยคณะครู 
บุคลากร และนักเรียนจะไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่
วัดจ าลอง และวัดอื่นๆ ใกล้เคียง  เช่นการท าบุญถวายทาน 
การสวดมนต์ ฟังเทศน์  การเป็นจิตอาสาพัฒนาบริเวณวัด 
เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสที่จะได้ใช้วัดเป็นแห่ง
เรียนรู้ด้านพุทธประวัติจากภาพเขียนภายในพระวิหาร 
ศิลปะไทยจากการประดับตกแต่งภายในบริเวณวัด ประวัติความเป็นมาการก่อตั้งชุมชนไทยใหญ่และ 
ความผูกพันเกี่ยวข้องของผู้คนที่มีต่อวัดในพ้ืนที่อีกด้วย 
            กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้ด าเนินงานมา
เป็นประจ าทุกปี โดยถือเป็นแนวปฏิบัติว่า ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมปีละ 
๑ ครั้ง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติ พร้อมกับได้รับฟังการอบรมธรรมะจากพระสงฆ์ 
เพ่ือฝึกจิตใจของตนให้มีความสงบ มีสมาธิ  ส ารวจตนเองว่ามีจุดใดที่ต้องพัฒนา อีกท้ังสามารถน ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเองตลอดไป 

๓) ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน   และนักเรียน ๕ ประการ 
บุคลากรโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ

นักเรียน ได้พัฒนาพฤติกรรมตามแนววิถีพุทธ ดังนี้ การรักษาศีล ๕  โรงเรียนได้บูรณาการการรักษา
ศีลลงสู่กิจกรรมของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  กล่าวคือ  ในต้นปีการศึกษาของทุกปี ได้จัดให้มีพิธี
ปฏิญาณแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในการเป็นพุทธศาสนิกชน 
เพ่ือเป็นการสืบทอดการเป็นชาวพุทธให้มีความต่อเนื่อง มั่นคง และนอกจากนั้นก็ยังให้นักเรียนได้
เรียนรู้ถึงการรักษาศีล ๕ ว่ามีแนวปฏิบัติอย่างไร มีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมทั้งปวง
อย่างไร  นอกจากนั้นยังให้คณะครูและนักเรียนบันทึกความดีของตนลงในสมุดบันทึกความดีที่จัดท า
ขึ้นกิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนให้นักเรียนท าเป็นประจ าทุกวันในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน คือ การท่อง
บทร้อยกรอง ศีลห้าพาสุข ซึ่งเป็นบทร้อยกรองที่มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเหมาะส าหรับการสร้างความ 
เข้าใจของเด็กวัยนี้อีกด้วย  
             การปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทาง
โรงเรียนให้ความส าคัญ ซึ่งหากพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ของทุกระดับชั้นจะพบว่า  มีการ
สอดแทรกเรื่อง การมีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี อยู่ในทุกระดับชั้น  ทางโรงเรียนจึงบูรณา
การความรู้ลงสู่การฝึกปฏิบัติโดยก าหนดให้กิจกรรมการไหว้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท าขึ้นหน้าเสาธง โดย
เริ่มต้นจากการอ่านบทร้อยกรอง ที่กล่าวถึงความความส าคัญของการไหว้เป็นวัฒนธรรมไทย และให้
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น้องไหว้พ่ี  พ่ีรับไหว้น้อง เป็นการฝึกต่อเนื่องจากการไหว้ผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังคัดเลือกนักเรียนที่มี
มารยาทงามในท้ังสองระดับชั้น เป็นตัวแทนเข้าประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับพื้นท่ี 
เป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้เพ่ือต้องการให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเป็นคนยิ้มง่าย  ไหว้สวย  กราบ
งามอีกทางหนึ่ง 

กิจกรรมการพิจารณาอาหารเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้รู้จักคุณค่าของ
อาหารที่มีต่อมนุษย์  ไม่ให้เป็นผู้กินอยู่อย่างฟุ่มเฟือย   ดังที่ทางโรงเรียนจึงก าหนดให้ก่อนรับประทาน
อาหารนักเรียนจะพิจารณาอาหารโดยการท่องค าคล้องจอง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าของการมีอาหาร
ให้รับประทานและมีมารยาทในระหว่างที่ก าลังรับประทานอาหาร คือไม่รับประทานเสียงดังไม่หก 
เลอะเทอะไม่เหลือ               
             กิจกรรมส่งเสริมการประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และสิ่งของ ทางโรงเรียนได้จัดให้มี
กิจกรรมออมทรัพย์เป็นประจ าทุกวันต่อเนื่องมามากกว่า ๑๐ ปี   ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นว่าการน า
เงินมาฝากในแต่ละวัน ถึงแม้จะเป็นเงินจ านวนไม่มาก แต่เมื่อท าเป็นประจ าต่อเนื่องเป็นเดือนเป็นปี 
เงินเหล่านั้นก็จะพอกพูนขึ้นเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สามารถน ามาแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในยาม
จ าเป็น และเม่ือถึงคราวเปิดภาคเรียนนักเรียนมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการจัดหาเสื้อผ้า เครื่องแบบ 
และเครื่องใช้ต่าง ๆก็มีเงินเพียงพอที่จะจัดซื้อได้จากเงินออมทรัพย์ที่ออมต่อเนื่องมาทั้งปี นอกจากนั้น
ยังให้การอบรมสอดแทรกรวมไปถึงการถนอมข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว   โดยจัดหากระเป๋าหนังสือ
เรียนที่มีความแข็งแรงทนทานมอบให้นักเรียนทุกคน   จัดหากระเป๋าใส่เครื่องเขียนที่สวยงามน่าใช้ให้  
และปลูกฝังให้ดูแลรักษาให้มีความสะอาด น่าใช้    ทั้งนี้เนื่องจากต้องการปลูกฝังให้เป็นคนรักความมี
ระเบียบ  เก็บของใช้ส่วนตัวให้เป็นสัดส่วนไม่สูญหาย    ตกหล่น หรือแตกหัก   ซึ่งจะผลให้เมื่อเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักดูแลทรัพย์สมบัติที่มีค่าให้สามารถใช้ได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น 

 การปลูกฝังให้เป็นคนมีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก  ในสภาพสังคมยุคปัจจุบัน เป็นสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน เช่นเดียวกับด้านวิชาการความรู้ใหม่ ต่าง ๆ ทางโรงเรียน
ตระหนักดีว่า การปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก หรือเป็นผู้แสวงหาความรู้ และอดทนมานะ
พากเพียร เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้พวกเขาเหล่านั้นประสบความส าเร็จในชีวิต กิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียนจึงเน้นในเรื่องการค้นคว้า จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งหนังสือต ารา และ
สื่อที่เกิดขึ้นใหม่ๆ และสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก คือ การรู้จักเลือกใช้สื่ อที่
มีความปลอดภัย เพราะปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารทางเครือข่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากเด็กไม่
สามารถแยกแยะสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องก็จะรับข้อมูลที่ผิด ๆ ไปใช้ทางโรงเรียนจึงได้
ให้ความรู้เหล่านี้ให้แก่เด็กเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคต 
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๔) ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ   ๔ ประการ  วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วัน
อุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนา
ประจ าสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกค าหนึ่งว่า 
"วันธรรมสวนะ" อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม โดยวัน
พระเป็นวันที่มีก าหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมี
เดือนละ ๔ วัน ได้แก่ วันขึ้น ๘ ค่ า, วันขึ้น ๑๕ ค่ า 
(วันเพ็ญ), วันแรม ๘ ค่ า และวันแรม ๑๕ ค่ า  สิ่งที่
พุทธศาสนิกชนพึงกระท าในวันพระคือการถือศีล
อุโบสถ อย่างเคร่งครัด จากความส าคัญของวัน
ธรรมสวนะดังกล่าว ทางโรงเรียนบ้านกาด (เขม
วังส์ฯ)  จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร และนักเรียน  ดังนี้ 

สวมเสื้อขาวทุกคน  ในทุกวันพระ โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบัติตลอดทั้งปีการศึกษา ครบทุก
คน ทางโรงเรียนได้จัดหาชุดขาวแจกให้กับนักเรียนและก าหนดให้สวมใส่มาโรงเรียนทั้งนี้เพ่ือช่วยเหลือ
ครอบครัวที่ยากจนให้ลูกหลานของตนร่วมกิจกรรมวันพระได้เหมือนกับผู้อ่ืน สร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับนักเรียนทุกคน 

กิจกรรมการท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นทุกวันพระ
ส าคัญ เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันพระระหว่าง
เข้าพรรษา โดยนักเรียนจะเดินจากโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) ไปท ากิจกรรมที่วัดจ าลอง ทาง
โรงเรียนจะท าหน้าที่ประสานกับทางวัด นิมนต์พระภิกษุ ท ากิจกรรม ท าบุญใส่บาตร และฟังพระธรรม
เทศนาร่วมกัน เป็นประจ า 
           กิจกรรมการ รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน โดยทางโรงเรียนได้ก าหนดให้ทาง
โครงการอาหารกลางวันจัดรายการอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ๕ หมู่ และเป็นรายการอาหารที่
นักเรียนชอบรับประทาน เช่น ผัดไทมังสวิรัติ  ไข่เจียวมังสวิรัติ แกงจืดไข่  เป็นต้น     ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การจูงใจให้นักเรียนเห็นว่าการรับประทานมังสวิรัติหากเข้าใจหลักแล้ว สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้
โดยไม่ยุ่งยากและขณะเดียวกันก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบถ้วนเช่นกันและยังเป็นการ
การไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตตามศีลข้อ ๑ สามารถฝึก
ตามความอดทนให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

การสวดมนต์แปลเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทาง
โรงเรียนได้จัดให้แก่นักเรียนมาเป็นระยะเวลา
มากกว่า ๒๐ ปี ทั้งนี้เพราะการแปลจากบาลีเป็นไทย 
จะท าให้นักเรียนเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์
ได้ง่าย บทสวดมนต์มีความไพเราะ การสวดมนต์
พร้อมกันเป็นการฝึกให้นักเรียนมีจิตตั้งมั่นในบทสวด
ทั้งนี้เพราะต้องคอยรับฟังเสียงสวดของเพ่ือนและ
สวดให้เข้าจังหวะและน้ าเสียงจึงจะมีความไพเราะ  การ
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สวดมนต์นอกจากจะได้อานิสงส์ผลบุญแล้วยังช่วยให้ผู้สวดและผู้ฟัง มีจิตใจสงบ เป็นสมาธิ ผ่อนคลาย
จากความเครียดและความวุ่นวายอารมณ์ทั้งปวง ท าให้ผู้สวดมีจิตใจเบิกบาน ไม่ตึงเครียด สามารถ
ท างานใด ๆ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
๕) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ  ๘ ประการ 
กิจกรรมส่งเสริมวิถีพุทธ เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติ ทั้งเป็นการตัด

สิ่งที่มายั่วยุให้ด าเนินชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้อง หลงผิด และในขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมเมื่อมีการท าดี 
โดยการยกย่องชื่นชมให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนอ่ืน ๆ โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของวิถีพุทธ ดังนี้ 
            การก าหนดให้ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน อาหารขยะ เป็นค าใช้กับอาหารที่มีแคลอรี
จากน้ าตาลหรือไขมันสูง โดยมีโปรตีน วิตามินหรือเกลือแร่ต่ า การใช้ค านี้สื่อว่า อาหารนั้น ๆ มี 
"คุณค่าทางโภชนาการ" ต่ าและมีไขมัน น้ าตาล เกลือและแคลอรีมากเกิน  ซึ่งในปัจจุบันอาหารเหล่านี้
ได้โฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เข้าใจว่าเป็นอาหารที่มี
ประโยชน์ เพราะแม้ถูกเรียกว่าเป็น "ขยะ" แต่อาหารเหล่านี้ก็ไม่มีผล
ต่อสุขภาพในทันที แต่จะมีผลเสียในระยะยาว ทางโรงเรียนมีความ
ห่วงใยต่อพฤติกรรมการรับประทานของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง จึงจัด
ให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
และเพ่ือให้เป็นรูปธรรมตามวิถีชีวิตจึงห้ามไม่ให้มีการขายอาหาร
ขยะในโรงเรียน             

การไม่ดุ ด่า นักเรียน เปลี่ยนมาใช้การสื่อสารเชิงบวก ทางโรงเรียนได้ให้คณะครูและครูพ่ี
เลี้ยงเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง   จัดโดยศูนย์การศึกษา
พิเศษเขต ๘ เนื้อหาหลักสูตรเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูว่า  เด็กที่มีปัญหาด้าน
พฤติกรรม หากครูและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะสามารถปรับพฤติกรรมเด็ก
เหล่านั้นให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างปกติ เป็นการลดความขัดแย้งระหว่างครูกับเด็กได้เป็นอย่าง
ดี เทคนิคที่ใช้แทนการดุด่าหรือลงโทษ  ได้แก่ การใช้ค าพูด การลงโทษนักเรียนที่ก่อกวนด้วยการ
เพิกเฉย หรือหากพฤติกรรมก่อกวนมีความรุนแรง ก็จะใช้วิธีแยกตัวนักเรียนออกจากกลุ่มเพ่ือน ซึ่ง
เทคนิคนี้สามารถท าให้การจัดการชั้นเรียนเชิงบวกท าได้มีประสิทธิภาพขึ้น ครูมีความสุขนักเรียนได้รับ
การปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย 



 

 

๘๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

           การพูดและแสดงความชื่นชมคุณความดี หน้า
เสาธงทุกวันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ใช้ได้ผลกับการปรับ
จริยธรรมของนักเรียนทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนวัย
ประถมศึกษา เป็นวัยที่ต้องการได้รับความยอมรับและชื่น
ชมเม่ือท าความดี  ซึ่งหากโรงเรียนส่งเสริมในทางท่ีถูกต้อง
จะท าให้เด็กมีความเชื่อมั่นในการท าความดีและสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้นักเรียนอ่ืนได้   กิจกรรมโฮม
รูมเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ใช้เพื่อสะท้อนความรู้สึกต่างๆ เช่น
ความรู้สึกท่ีได้ท าความดี เป็นแรงเสริมให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจในตนเองและปฏิบัติตนเป็นคนดีได้ใน 
สังคมท้ังปัจจุบันและในอนาคต 
             กิจกรรมส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี โดยในแต่ละปีการศึกษา
ทางโรงเรียนจะจัดท าสมุดบันทึกความดีโดยให้รูปแบบที่นักเรียนสามารถบันทึกได้อย่างง่าย ๆ  
สะดวกเพ่ือจูงใจให้นักเรียนบันทึกความดีลงในสมุดอย่างสม่ าเสมอ  ได้ตั้งข้อก าหนดไว้ว่าข้อความดีท่ี
นักเรียนบันทึกไว้จะน าไปเป็นหลักฐาน ร่องรอยส าคัญในการตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนทุกคนเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
             กิจกรรมการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท าให้คณะครู  ผู้บริหาร และ
นักเรียน โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) มีความรู้ด้านธรรมศึกษา โดยครูพระเป็นก าลังที่ส าคัญท่ีสุดที่
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ทุกคนโดยจะใช้เวลาในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และชั่วโมงอบรมศีลธรรม 
ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักเรียนสมัครเข้ารับการสอบธรรมศึกษาครบ ๑๐๐% เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
นักเรียนทุกคนจะสอบผ่านได้ธรรมศึกษาชั้นตรีเป็นอย่างน้อย 
 ก่อนการประชุมคณะครู ผู้ปกครอง หรือนักเรียนทุกครั้ง เมื่อประธานการประชุมจุดเทียนธูป
และกล่าวค าบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วทางโรงเรียนก าหนดให้ที่ประชุมทุกคนนั่งสมาธิตามเวลาที่
สมควร ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกคนมีจิตใจที่สงบนิ่ง จดจ่ออยู่ในเรื่องที่ก าลังจะประชุม ไม่วอกแวกคิดเรื่องต่าง 
ๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมเรื่องการบริหารจิตเจริญปัญญาตลอดจนท าให้การประชุมครั้งนั้นมี
ประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้เข้าประชุม 
จัดให้มีครูพระมาสอนธรรมศึกษาอย่างสม่ าเสมอ กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนได้ด าเนินการเป็นที่ประจักษ์
มาเป็นเวลามากกว่า ๒๐ ปี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านพระครูสุนทร ธรรมโชติ และพระ
อนุรักษ์  ตาฝั้น  มาสอนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน เป็นประจ าทุกวัน 
นอกจากนั้นยังเป็นผู้น าในการประกอบพิธีทางศาสนาในวันส าคัญต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 ผลจากการน าแนวทางวิถีพุทธมาจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน   โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) 
ดังกล่าวมาทั้งหมด ท าให้ปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนได้รับการยอมรับ และชื่นชมจากชุมชนอ าเภอแม่วาง 
ตลอดจนโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลถึงก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเอง ให้ยึดมั่นในหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
น ามาเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตทั้งส่วนตัวและหน้าที่การงานตลอดไป 
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 ๓.  การตรวจสอบระหว่างปฏิบัติการ  (Check) 
         การนิเทศก ากับติดตามท าโรงเรือนโดยใช้เกณฑ์การประเมินของโครงการวิถีพุทธที่ทาง
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดตามอัตลักษณ์ทาง ๒๙ ประการมาเป็นเครื่องมือในการนิเทศติดตาม
โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะด าเนินการให้ได้ในระดับคะแนนที่จะสามารถขอรับการยกย่องเป็นโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นน าได้ด าเนินการนิเทศภายในก าหนดเป็นปฏิทินการนิเทศภาคเรียนละ ๑ ครั้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินโครงการตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการประเมิน ๑ ครั้งต่อภาคเรียนและผู้บริหาร
ได้มีการนิเทศแบบไม่เป็นทางการเป็นระยะๆ 

             ๔. การปรับปรุงประเมินผลและรายงานผล  (Act) 
        หลังจากการด าเนินการครบปีการศึกษาโรงเรียนรู้ศึกษาคู่มือการประเมินตนเองตามอัต
ลักษณ์ ๒๙ ประการและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลังจากทราบผลการประเมินแล้วได้น าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์หาจุดที่ต้องพัฒนาโดยศึกษาจากเกณฑ์ซึ่งในระยะเริ่มต้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่า
ด้านกายภาพตัวชี้วัดที่ ๑   และตัวชี้วัดที่ ๖ ด้านพฤติกรรมนักเรียนครูผู้บริหารโรงเรียนตัวชี้วัดที่ ๑ 
ด้านการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่ ๑ ด้านกิจกรรมบนฟ้าตัวชี้วัดที่ ๒ ด้านอ่ืนอ่ืนตัวชี้วัดที่ ๖ และ ๗ ได้
คะแนนประเมินไม่เป็นที่น่าพอใจจึงน าผลการประเมินที่ได้มาสังเคราะห์เป็นแนวทางการด าเนินงานใน
ปีถัดไปพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผลการประเมินเฉลี่ยของสองร้อยละ ๙๘.๗๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ร้อยละ ๙๖.๕๕  ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนได้รับการประเมินเชิงประจักษ์เพ่ือ
ยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าในวันที่ ๗  สิงหาคม  พ. ศ. ๒๕๖๐ และได้รับการยกระดับเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นรางวัลที่สร้างขวัญและก าลังใจ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่ง 

ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
         หลังจากด าเนินงานตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนได้ประเมินรวมข้อมูลวิเคร าะห์
สังเคราะห์สรุปเป็นรายงานรูปเล่มจากผลการประเมินตามตัวชี้วัด ๕ ด้าน  ดังปรากฎตามตาราง 
 

 
ด้ำนที่ 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๙ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

๑ ด้านกายภาพ ๙๕.๐๐ ๙๖.๔๓ 

๒ ด้านกิจกรรมประจ าวัน ๙๓.๕๐ ๙๖.๘๘ 

๓ ด้านการเรียนการสอน ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ 

๔ ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหาร
โรงเรียนและนักเรียน 

๙๕.๕๐ ๙๗.๕๐ 

๕ ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ๙๕.๐๐ ๙๖.๘๘ 

รวมเฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๐๖ ๙๖.๕๔ 
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จากตารางผลการวิเคราะห์  สังเคราะห์แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด  ๕ ด้าน  ใน ๒ ปีการศึกษา  ดังนี้  ด้านกายภาพ  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้ร้อยละ ๙๕.๐๐  ปี
การศึกษา ๒๕๖๐  ได้ร้อยละ  ๙๖.๔๓  มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑.๔๓  ด้านกิจกรรมประจ าวัน  ปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ได้ร้อยละ ๙๓.๕๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้ร้อยละ  ๙๖.๘๘  มีความก้าวหน้า 
๓.๘๘ ด้านการเรียนการสอน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้ร้อยละ  ๙๕.๐๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้ร้อย
ละ  ๙๕.๐๐  มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑.๐๐  ด้านพฤติกรรมครู  ผู้บริหาร  โรงเรียนและนักเรียน  ปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ได้ร้อยละ  ๙๕.๕๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้ร้อยละ ๙๗.๕๐  มีความก้าวหน้าร้อย
ละ  ๒.๐๐  และด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้ร้อยละ  ๙๕.๐๐  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  ได้ร้อยละ  ๙๖.๘๘  มีความก้าวหน้าร้อยละ  ๑.๘๘  ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  จะเห็น
ได้ว่าทุกตัวชี้วัดมีความก้าวหน้าขึ้น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กำรปรับปรุงและพัฒนำโครงกำรทุกปี 
เมื่ อด า เนินการ เสร็ จสิ้ นทุกปีทาง

โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินตนเองโดยมี
คณะกรรมการร่วมการประเมินความประเมิน
ตามเกณฑ์อัตลักษณ์ ๒๙ ประการจากนั้นได้
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจน ามาสรุปเป็น
รายงานโครงการประจ าปีเพ่ิมผลการประเมินที่
ค้นพบคือข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ
เช่นการรับประทานอาหารมั งสวิ รั ติ ต้ อ ง
ปรับปรุงเรื่องรสชาติของอาหารและนักเรียน
สวมใส่เสื้อสีขาววันพระทุกคนพบว่านักเรียน
บางคนไม่มีชุดขาวจึงจัดหางบประมาณจัดซื้อ
ให้จนครบทุกคน  และในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)  ได้รับการ
ประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  เมื่อ
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  ซึ่งผลการประเมิน



 

 

๘๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)  ได้รับการประเมินผ่าน  ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  รุ่นที่ ๘  ซึ่ง
ได้รับโล่เกียรติยศจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อวันที่ ๑๗  กันยายน ๒๕๖๐ ยังความปลาบปลื้มยินดี  มาให้กับบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน และสร้างความยินดีให้กับชุมชน  ผู้ปกครอง  หน่วยงาน  องค์กร  และเป็นก าลังใจใน
การที่จะพัฒนาโรงเรียนให้สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธสากลต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

๘๖ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อ ำเภอสำรภี 



 

 

๘๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

โรงเรียนวัดเวฬุวัน  
 

1. ด้ำนกำยภำพ 7 ประกำร 
1.1 มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 มีพระพุทธรูปหน้ำโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

1.3 มีพระพุทธรูปประจ ำห้องเรียน 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

๘๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

1.4 มีพระพุทธศำสนสุภำษิต วำทะธรรม พระรำชด ำรัสติดตำมท่ีต่ำงๆ   
 

 

 

 

 

 

  

 
 
1.5 มีควำมสะอำด  สงบ ร่มรื่น   
 
 

 

 

 

 

 

 
1.6 มีห้องพระพุทธศำสนำหรือลำนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

๘๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้ำบุหรี่ 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ 4 ประกำร 
           2.1 ใส่เสื้อขำวทุกคน    
 
 

 

 

 

 

 

 
2.2 ท ำบุญใส่บำตร ฟังเทศน์   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๙๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

   2.3 รับประทำนอำหำรมังสวิรัติในม้ือกลำงวัน    
   

 

 

 

 

 

 

   2.4 สวดมนต์แปล 
 
 

 

 

 

 

 

 
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 5 ประกำร 
            3.1 บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนเข้ำเรียน เช้ำ บ่ำย ท้ังครู และ นักเรียน    

     
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

๙๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

3.2 บูรณำกำรวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสำระ และในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
     

 

 

 

 

 

 

                3.3 ครูพำนักเรียนท ำโครงงำนคุณธรรม กิจกรรมจิตอำสำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

              



 

 

๙๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
3.5 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

๙๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

4. ด้ำนพฤติกรรม ครู ผู้บริหำรโรงเรียนและนักเรียน 5 ประกำร 
       4.1 รักษำศีล 5    
 

 

 

 

 

 

  

          4.2 ยิ้มง่ำย ไหว้สวย กรำบงำม 

 

 

 

 

 

 

 

          4.3 ก่อนรับประทำนอำหำรจะมีกำรพิจำรณำอำหำร รับประทำนอำหำรไม่ดัง ไม่หก ไม่
เหลือ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

๙๔ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

4.4  ประหยัด ออม ถนอมใช้เงิน และ สิ่งของ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยำก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประกำร 
            5.1  ไม่มีอำหำรขยะขำยในโรงเรียน  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

๙๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

            5.2 ไม่ดุ ด่ำ นักเรียน         
 

 

 

 

 

 

 

  

       
5.3 ชื่นชมคุณควำมดี หน้ำเสำธงทุกวัน      

      
 

 

 

 

 

 

 

  

  5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนควำมรู้สึก เช่นควำมรู้สึกที่ได้ท ำควำมดี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

๙๖ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 

            5.5 ครู ผู้บริหำร และนักเรียน มีสมุดบันทึกควำมดี    
 
 

 

 

 

 

 

 

   5.6 ครู ผู้บริหำร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษำตรีเป็นอย่ำงน้อย  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   5.7 บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนกำรประชุมทุกครั้ง  
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

๙๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

            5.8 มีพระมำสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 
กิจกรรมเด่น ๕ กิจกรรม  โรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

กิจกรรมเด่นภายใต้การด าเนินการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โดยใช้รูปแบบการ

เรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา ๖ ขั้น ดังที่ได้กล่าวรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว ทางโรงเรียนได้

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา อาทิ กิจกรรมการปลูกผักพ้ืนบ้านประสานวิถีพุทธ (ตามแนวปรัชญา

ของ เศรษฐกิจพอเพียง)กิจกรรมการจัดการขยะ (ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  กิจกรรมออม

วันละนิด กิจกรรมแผนที่คนดี ( people  mapping )  โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  กิจกรรมดาว

คุณธรรม   กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน  กิจกรรมเจริญจิตภาวนาเจริญปัญญาด้วยลูกประค า (โครงงาน)  

กิจกรรมนกน้อยร้อยความดี    กิจกรรมสร้างจิตอาสา Give &Take  และ(โครงงาน)กิจกรรมผึ้งงาน

สานรักเพ่ือครอบครัว (Good Family Good Unity)   เป็นต้น  

การด าเนินกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ ๕ กิจกรรม ได้แก่            

                     

 กิจกรรม “การจัดการขยะตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
       สืบเนื่องจาก โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง มีพ้ืนที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา และใน

แต่ละวันจะมีปริมาณขยะที่เหลือใช้ ใบไม้ กิ่งไม้เป็นจ านวนมา     ก ทางโรงเรียนจึงได้มีการแก้ปัญหา

เกี่ยวกับขยะ  เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือให้มีการเรียนรู้วิธีการจัดการขยะ การคัด

แยกขยะ การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด การน าขยะอินทรีย์ไปท าเป็นปุ๋ย   



 

 

๙๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

     กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเชิงปริมาณ  ให้นักเรียนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งมีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องการจัดการขยะวิธีท าปุ๋ยหมัก อินทรีย์ ชีวภาพ  ในเชิงคุณภาพ ให้มีจิตส านึกรัก

สิ่งแวดล้อม รู้วิธี  รักษา ป้องกันภาวะโลกร้อน ภายใต้การปลูกฝังคุณธรรม ความสามัคคี ความอดทน 

ความเอ้ือเฟ้ือ จิตสาธารณะ ความสามัคคี 

               เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้น้อมน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวในการจัด

กิจกรรม  โดยมุ่งเน้นการน าหลักคิด  ๓  ห่วง  ๒  เงื่อนไข  และนวัตกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนซึ่ง

ได้แก่  รูปแบบการเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา  ๖  ขั้น มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม  และ

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  โดยมีหลักคิด  หลักปฏิบัติแก่นักเรียน  ตามกรอบกิจกรรม  ๓  กิจกรรม 

ในสัดส่วน  ๖๐:๓๐:๑๐  ได้แก่ 

 ๑.  กิจกรรมหลัก ( ๖๐% ) 

  เป็นกิจกรรมที่ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาเรียนรู้เรื่องขยะ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้

จากการกระท าด้วยปัญญา  ๖  ขั้น  ก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้  สร้างจิตส านึก  จิตอาสา   ความ

ตระหนัก  เป็นการปลูกฝังนิสัยและค่านิยมรักความสะอาด ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด ซึ่งเมื่อนักเรียนมี

จิตส านึก  บริเวณสถานที่ต่างๆ และสภาพแวดล้อมจะสะอาด  ไม่มีขยะ   

 ๒.  กิจกรรมรอง ( ๓๐% ) 

   หากผลของกิจกรรมหลักยังไม่บรรลุ  ยังมีขยะอยู่  จึงเป็นขั้นตอนของการบริหาร

กิจกรรมการจัดการขยะ โดยมีกิจกรรมน าขยะที่มีอยู่มาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์  เช่น  การน ามารี

ไซเคิล  การคัดแยกเพ่ือจ าหน่าย  การน าขยะไปท าเป็นปุ๋ยชีวภาพ    กิจกรรมในขั้นนี้เป็นการสร้าง

พฤติกรรม ด้านการมีเหตุผล  ความขยัน อดทน และแบ่งปัน  

 ๓.  กิจกรรมเสริม ( ๑๐% ) 

                      เป็นกิจกรรมที่มีพ้ืนที่น้อยที่สุด  ซึ่งหากกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์    ขยะที่ เหลือ  ขยะที่ ไม่มี

ประโยชน์  จะลดลงหรือไม่มีเลย  ในกิจกรรม

เสริมนี้เป็นการน าขยะไปก าจัดหรือน าไปทิ้ง  

โดยมีการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มี

หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น เทศบาลต าบล

หนองผึ้ง 

 



 

 

๙๙ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 

 

 

 

 

 

เมื่อมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้น าไปสู่การท าปุ๋ยหมักพิทักษ์โลกร้อน นักเรียนจะปฏิบัติ

กิจกรรมด้วยวิธีการเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา  ๖  ขั้น ซึ่งได้แก่  
๑.  ขั้นส ารวจปัญหา(ทุกข์) 

       -  บริเวณโรงเรียนมีเศษพืชกิ่งไม้  ใบไม้มาก  ท าให้รกรุงรังไม่สวยงาม 

       -  เศษพืชที่ถูกคัดแยกมีปริมาณมาก 

 ๒.  ขั้นพาวิเคราะห์ (สมุทัย) เหตุแห่งปัญหา  

       -  มีการร่วงหล่นของใบไม้จ านวนมาก 

       -  ที่จัดเก็บขยะไม่เพียงพอ 

       -  ไม่สามารถจ ากัดด้วยการเผาได้ 

 

    ๓.  ขั้นบ่มเพาะความส านึก (นิโรธ)  

        -  สร้างจิตส านึก  

        -  หาแนวรว่ม 

        -  สร้างพลังจิตอาสาเพื่อแก้ปัญหา 

        -  ตั้งชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

        -  กลุ่มนักเรียนแกนน าจัดท าปุ๋ย 

    ๔.  ขั้นบันทึกแนวปฏิบัติ (นิโรธ) 

        -  ก าหนดเป้าหมาย 

        -  วางแผนก าหนดแนวปฏิบัติ และวิธีการจัดท าปุ๋ย 

    ๕.  จัดระเบียบชีวิต (มรรค) 

        -  จัดท าปุ๋ยอินทรีย์และน าไปใช้ในงานเกษตรของโรงเรียน 

 

 



 

 

๑๐๐ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

    ๖.  สาธิตความดีงาม (มรรค) 

        -  แสดงผลงาน  จ าหน่ายปุ๋ย 

        -  ขยายเครือข่ายการจัดท าปุ๋ยสู่ชุมชน 

ผลการด าเนินงาน   

          จากการด าเนินงานตามโครงการ นักเรียนมีทักษะการจัดการขยะที่เป็นแบบอย่างได้  นักเรียน

เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนด สามารถน าแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

การปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ และสร้างผลงานร่วมกับชุมชน 

เป็นประจ า เช่น กลุ่มเครือข่ายสมุนไพร กลุ่มเครือข่ายการท าปุ๋ยอินทรีย์ในต าบลหนองผึ้ง อ าเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับงบประมาณสนับสนุน บริษัทอินทัช โฮดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 

๗๐,๐๐๐ บาท  เป็นต้น  

 

กิจกรรม “ยิ้มใสไหวส้วยด้วยใจ” 

ด้วยนักเรียนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งส่วนหนึ่ง ยังขาดความตระหนัก ในการประพฤติ

ตามวัฒนธรรมอันดีงาม ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ มารยาทในการทักทาย การใช้ภาษาพูด การแสดง

พฤติกรรมการแสดงความเคารพท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม โรงเรียนจึงได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่าน

กิจกรรมประจ าวันทั้งในและนอกห้องเรียนตั้งแต่ตอนเช้าจนกลับบ้านทุกวัน เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรม

ความเป็นไทย โดยเฉพาะมารยาท การยิ้ม ไหว้ และทักทาย 

 

 

 

เป็นกิจกรรมที่นักเรียน และครู ได้ปฏิบัติต่อกันทุกวัน  ตั้งแต่ในช่างเวลา เช้าก่อนเคารพธงชาติ 

ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนที่ประตูทางเข้าโรงเรียนจะมีครู และตัวแทนนักเรียน คอยยืนรับไหว้ทักทาย  ผู้ปกครอง  และ

นักเรียนที่มาโรงเรียนตอนเช้า ด้วย ด้วยไมตรีมิตร ทักทายพูดคุย เป็นการรักษาประเพณีไทย มารยาทการ

กราบ การไหว้แบบไทยๆ นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์จัดกิจกรรมแสดงมารยาทการไหว้รูปแบบต่างๆ 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถน าไปใช้จริงในทุกโอกาส 



 

 

๑๐๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง มีความส านึกในการด ารงตนเพ่ือรักษา

เอกลักษณ์ความเป็นไทยในการไหว้ ทักทาย มีมารยาทงดงาม  ชุมชนและผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจ

ในพฤติกรรมที่ได้ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวัน  จะเห็นได้จาก มีแกนน านักเรียนได้แก่ เด็กหญิงทอแสง  

ใจซื่อ  เด็กหญิงธมรภรณ์  หาญยุทธ   เด็กหญิงสร้อยฟ้า  มณีวรรณ   เด็กหญิงนิลาวัลย์  ตาค า

ไว  เด็กหญิงนลพรรณ  มั่งมูล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จากการประกวดโครงงานคุณธรรมหัวข้อ ยิ้ม

ใสไหว้สวยด้วยใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖  ในการประกวด ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖๔ ปี 

๒๕๕๗  ณ จังหวัดแพร่    

 

กิจกรรม “เจริญจิตภาวนาเจริญปัญญาด้วยลูกประค า” 

         โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ได้ประสบกับปัญหานักเรียนส่วนใหญ่ ขาดสมาธิในการศึกษา

เล่าเรียน รวมไปถึงการปฏิบัติกิจกรรมในในการเรียนแต่ละกลุ่มสาระวิชา  ส่งผลให้ ผลการเรียนรู้ 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนยังไม่ 

เป็นที่น่าพอใจตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

  

 

 

  

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม      

      ๑.   เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการเจริญสมาธิโดยลูกประค า 

      ๒.   เพ่ือให้นักเรียนได้มีสมาธิในการศึกษาเรียนรู้และการด าเนินชีวิต 

            โรงเรียนจึงได้มีการส่งเสริมระเบียบวินัย สมาธิของนักเรียน โดยเฉพาะการท าสมาธิเพื่อ

พัฒนาสติ ปัญญา โดยการจัดท า  โครงงาน เจริญจิตภาวนา เจริญปัญญาด้วยลูกประค า   ซึ่งเป็น

โครงงานที่กลุ่มเยาวชนผึ้งน้อย  ได้จัดท าขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีวินัยคุณธรรมที่ดีงาม แบบ

มุ่งเน้นการท าสมาธิโดยใช้ลูกประค า และใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา  ๖  ขั้น   

          ในกิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องการเจริญสมาธิ ได้มีการใช้ลูกประค าเป็นอุปกรณ์ในการฝึก

ชั่วโมงเรียนธรรมะ โดยครูประจ าชั้น  ครูเวรประจ าวันทุกคน ช่วยกันฝึกอบรมการท าให้เกิดสมาธิโดย



 

 

๑๐๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

ใช้ลูกประค าเป็นเครื่องก าหนดการท ากิจกรรมต่างๆ คือ การยืนอย่างสงบ  การเดินอย่างส ารวม การ

ก้าวเดินอย่างมีสติ การใช้ลูกประค ามาประกอบการนับเลข  การบวก   การลบ  ในชั่วโมงเรียน  และ

ในวันศุกร์สุดสัปดาห์  ทุกสัปดาห์ นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖  จะ

ร่วมกันสวดมนต์ท านองสรภัญญะ จากนั้นจะฝึกนั่งสมาธิโดยใช้ลูกประค า (ในวันศุกร์นักเรียนทุกคนจะ

แต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง และสวมสร้อยลูกประค า) ในระยะเริ่มแรกของการจัดกิจกรรมนี้ จะมีพระ

วิทยากรจากวัดในเขตบริการของโรงเรียน มาให้ความรู้ วิธีฝึกสมาธิโดยใช้ลูกประค า  ผลของการฝึก

นั่งสมาธิ นักเรียนจะมีจิตใจที่มีสติมั่นคง  มีจิตใจที่ดีงาม  มีสมาธิ และความพร้อมในการเรียน 

         จากผลการด าเนินงาน  ท าให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่
โรงเรียนจัดมากขึ้น รวมถึงสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเป็นสุข  ซึ่งการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๙ ประการ ได้แก่ รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย   และมีจิตสาธารณะ เป็นที่น่าพอใจตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
            นักเรียนได้น าความรู้เกี่ยวกับการท าสมาธิโดยใช้ลูกประค าน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ 

การศึกษาเล่าเรียน  และการปฏิบัติสติในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 

กิจกรรม “นกน้อยร้อยความดี” 

เนื่องจากนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งต้องได้รับการส่งเสริมคุณธรรม 

และพฤติกรรมจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  มีเป้าหมายนักเรียนในระดับ

อนุบาล จ านวน ๖๐ คน วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนรู้จัก

การช่วยเหลือตนเอง เพ่ือน พ่อแม่ และครอบครัวผู้ปกครอง  ทั้งในห้องเรียน โรงเรียนและที่บ้าน มี

การส่งเสริมการท างานเล็กๆน้อยๆ เช่น เก็บขยะ กวาด ถู จัดเก็บเสื้อผ้าของใช้ของตนเอง ทั้งที่

โรงเรียนและท่ีบ้านของนักเรียน  

  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียน ในระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๒) ให้ช่วยเหลือตนเอง 

ครอบครัว และสังคม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. ทุกวัน

พฤหัสบดี ซึ่งทางโรงเรียนได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชินูปถัมภ์อย่างถูกต้องเป็นทางการ   และจัดตั้งหมวด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์รุ่นนกน้อย ในระดับ

ปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนในวัยนี้

ได ้



 

 

๑๐๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

         ผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนกน้อยร้อยความดี ส่งผลให้นักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนวัดพระ

นอนหนองผึ้งมีทักษะ และคุณธรรมด้านจิตอาสา ชอบช่วยเหลืองานของครู และผู้ปกครองรวมถึง

ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ อาทิ การไปบ าเพ็ญประโยชน์ ในวันร าลึกการก่อตั้งสมาคมฯ ณ ศูนย์

ฝึกอบรมสมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  และผลจากการส่งเสริมคุณธรรมในระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนได้รับ

รางวัลเกียรติบัตร “โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ” ในพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์  ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เป็นต้น 

  

 

 

 

  

 กิจกรรม “เสียงเพลงน าทางสร้างวินัยตามแนววิถีพุทธ” 

จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งส่วนใหญ่ ขาดระเบียบวินัยใน

เรื่องของการรักษาเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การท าความสะอาดเขตบริการ การ

เข้าแถว เคารพธงชาติ การรับประทานอาหารกลางวัน การแปรงฟัน การอ่านหนังสือ ฯลฯ ทาง

โรงเรียนจึงได้น าเสียงเพลงมาใช้ แทนการกดกริ่งเคาะระฆัง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในเรื่อง

การรักษาเวลาความรับผิดชอบ  ในการท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตลอดทั้งวัน 

ในระยะแรกเริ่มได้มีการประชุมครู แกนน านักเรียน หารือปัญหาเกี่ยวกับการปลูกฝังวินัย

เกี่ยวกับการรักษาเวลาในการ ท ากิจกรรมต่างๆ ได้ข้อสรุปให้น าเสียงเพลงมาเป็น เครื่องก าหนดเวลา 

ให้สัญญาณในการท ากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๗.๔๕ สัญญาณเพลงเข้า

แถวเคารพธงชาติ (เพลงมาร์ชโรงเรียน) สัญญาณเพลงออกก าลังกาย(กิจกรรม  BBL) และสัญญาณ

เพลงต่างๆ ที่จะเป็นสื่อสัญญาณน าทางบอกแต่ละช่วงเวลาที่จะท ากิจกรรมประจ าวัน จนถึงสัญญาณ

เพลงสุดท้าย เป็นสัญญาณบอกเวลาเลิกเรียน ซึ่งช่วงเวลาทั้งหมดนี้จะจัดแบ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมกับ

การปฏิบัติแต่ละกิจกรรม  นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนพฤติกรรมตามแนววิถีพุทธเกี่ยวกับ การกิน อยู่ 

ดู ฟัง ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน 



 

 

๑๐๔ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง  คือ นักเรียนมีความสุขในการท า

กิจกรรมมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ การกิน อยู่ ดู ฟัง การรักษาเวลาในการท ากิจกรรม

ประจ าวันที่โรงเรียนได้ก าหนดขึ้น โดยใช้เสียงเพลงเป็นตัวก าหนดในการท ากิจกรรมต่างๆตั้งแต่เช้าถึง

โรงเรียนเลิกเรียนกลับบ้าน  

           ซึ่งหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมนี้ กลุ่มแกนน านักเรียนประกอบด้วย เด็กหญิงแสงดาว    

เด็กหญิงเพชร  เด็กหญิงรวิพร  ลุงติ  เด็กหญิงศคิวิภา  ทิพย์วรรณ  และ เด็กหญิงตรัย อู ได้รับ    

เกียรติบัตรเหรียญทอง เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  ครั้งที่ ๖๕  ณ  โรงเรียนวัดเวฬุวัน ปี  ๒๕๕๘  และในปี 

๒๕๕๙ แกนน านักเรียนประกอบด้วย เด็กหญิงธันยชนก กาวิโก  เด็กหญิงวราภรณ์   ค าพรม  เด็กหญิง

จุฑามาศ    สารินจา  เด็กหญิงชนินันท์    ลุงวิ  เด็กหญิงจันทิมา  ค ามั่น  ได้น ากิจกรรมนี้ไปเสนอเป็น

โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖  ในการประกวดทักษะทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปี ๒๕๕๙  ได้รับรางวัลเหรียญทอง    

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

๑๐๕ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

 

      
 

 

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของ

โรงเรียนวิถีพุทธ 

 

               ด้านนักเรียน 
              ๑. นักเรียนสามารถน าวิธีการเรียนรู้จากการกระท าด้วยปัญญา ๖ ขั้น เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ และพัฒนาทักษะชีวิตตนเอง 
              ๒. นักเรียนรู้คุณค่าของความดี มีการจัดการความดี และสามารถดึงเอาคุณธรรมความดี  
โดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ผ่านการพัฒนา การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น คือ มีปัญญารู้เข้าใจ
ในคุณค่าชีวิต มาก่อประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม  



 

 

๑๐๖ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

               ๓. นักเรียนมีพฤติกรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดีขึ้นกว่าเดิม เกิดพัฒนาการในทางที่ดี มี
การประพฤติปฏิบัติตนดีขึ้น ทั้งในด้านสติปัญญา  ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านร่างกาย และ ด้านสังคม 

สามารถปฏิบัติตนอยู่ในโรงเรียน ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุขเหมาะสมตามอัตภาพ 

               ๔. แกนน านักเรียน ประกอบด้วย  เด็กหญิงทอแสง  ใจซื่อ  เด็กหญิงธมรภรณ์  หาญ
ยุทธ    เด็กหญิงสร้อยฟ้า  มณีวรรณ  เด็กหญิงนิลาวัลย์  ตาค าไว   เด็กหญิงนลพรรณ  มั่งมูล ได้เข้า
ร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมระดับ ชั้นป. ๔ -๖   ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖๔  
ที่จังหวัดแพร่ 
              ๕. แกนน านักเรียน เด็กหญิงศศิกานต์  ทิพย์วรรณ   เด็กหญิงอาทิตยา  บุญจม  เด็กหญิง
โสรยา อะแมน  เด็กหญิงภัทราวดี  มูลเขียว   เด็กหญิงพลอยไพลิน  จอมตระกูล  รับเกียรติบัตร 
เหรียญทอง ในการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  ครั้งที่ ๖๕ ปี  ๒๕๕๘  ณ โรงเรียน
วัดเวฬุวัน   
              ๖. เด็กหญิงธัญยชนก   กาวิโท , เด็กหญิงจุฑามาศ  สารินจา ,  เด็กหญิงวราภรณ์   ค า
พรม , เด็กหญิงศศิกานต์    ทิพวรรณ , เด็กชายภาคิน    ลุงนะ  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับภาค ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง  ปี  ๒๕๕๙    
 
            ด้านโรงเรียน 
             ๑. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนธรรมาภิบาลดีเด่น จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ปี ๒๕๕๖ 

            ๒. เป็นโรงเรียนแกนน าโรงเรียนสุจริต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต๔ ปี ๒๕๕๗  
            ๓. ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนรักษาศีล ๕ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  ปี ๒๕๕๘       
            ๔. รับรางวัลเกียรตบิัตรโรงเรียนส่งเสริมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา รางวัลโรงเรียน
เครือข่ายครูพระสอนศีลธรรมดีเด่น จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (ม.มร.) วิทยาเขตล้านนา 
ปี ๒๕๕๘ 

            ๕. โรงเรียนต้นแบบจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ ระดับอ าเภอ 
ตามโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ต าบลต้นแบบ ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 



 

 

๑๐๗ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

            ด้านชุมชน 
            ไดเ้ชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสู่ระดับเครือข่ายชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ไดเ้ผยแพร่ผลงานสู่ชุมชน หน่วยงานต่างๆ  คณะบุคคล และองค์กรต่าง ๆ ที่มาศึกษา
ดูงาน ณ โรงเรียนวัดพระนอน    หนองผึ้ง อาทิ วันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๗ น าเสนอวิธีการบรหิารจัดการ
สถานศึกษาและการส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม ให้แก่  ผูบ้ริหาร คณะครูบุคลากร จากโรงเรียนในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย เขต ๑       
 
  
                 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

        



 

 

๑๐๘ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8  

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 |       

รำยชื่อคณะท ำงำน 

 

ที่ปรึกษำ 

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

คณะผู้ให้ข้อมูล 

ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนวถิีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8 ประจ าปี 2560 จ านวน 10 โรงเรียน 
ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 8 ประจ าปี 2560 จ านวน 10 โรงเรียน 

ผู้จัดท ำ        

นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวจีรภา ยาวิชัย  ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ตรวจควำมถูกต้อง/จัดท ำเอกสำรรูปเล่ม 

นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ออกแบบปก 

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