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เอกสารวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 
10 ประจ าปี 2562 (ระดับประเทศ) เล่มนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยการสังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง
ผลงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ที่ได้รับรางวัล
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 10 ประจ าปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีเด่นด้านวิถีพุทธ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมด้านวิถีพุทธให้แก่ผู้บริหาร ครู โรงเรียนและบุคลากรที่สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ขอขอบคุณ ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ตลอดจนบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรในระดับ
โรงเรียนที่ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านวิถีพุทธ ตามแนวทางอัตลักษณ์ 29 ประการ 
ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน (โรงเรียน-บ้าน-วัด) 
ร่วมมือกันยกระดับการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธจนประสบความส าเร็จเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า
(ระดับประเทศ) ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 19 โรงเรียน เมื่อดูข้อมูลในภาพรวมตั้งแต่เริ่ม
โครงการจนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าระดับประเทศมากที่สุด จ านวน 53 โรงเรียน และ
สามารถยกระดับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีล้อม 

ขอขอบคุณ นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของผลงานกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียน   
ได้สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียงผลงาน และได้จัดท าเป็นเอกสารรูปเล่มที่มีความสมบูรณ์     
พร้อมเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นคนดี มีคุณธรรม 
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อันจะส่งผลถึงคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานอีกด้วย และท่ีส าคัญยิ่ง เป็นการน้อมน าพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง    
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ความส าคัญ/ปัญหา 
       ในสังคมยุคป๓จจุบันก าลังประสบป๓ญหาด๎านคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย๑สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยสํวนใหญํ สํงผลให๎
สังคมเสื่อม จึงเป็นหน๎าที่ของแตํละหนํวยงานที่ต๎องชํวยกันแก๎ไข 
        โรงเรียนสันปุาตอง(สุวรรณราษฎร๑วิทยาคาร) เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่เปิดการจัดการเรียน
การสอนในระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีนักเรียนมารับบริการหลายอ าเภอ  
ได๎แกํอ าเภอสันปุาตอง  อ าเภอแมํวาง  อ าเภอดอยหลํอ  อ าเภอหางดง  อ าเภอเหลํานี้ถึงแม๎จะตั้งอยูํ
ในจังหวัดเชียงใหมํแตํในด๎านขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นมีความแตกตํางกันอยูํในบางเรื่องประกอบ
กับนักเรียนไมํคํอยมีโอกาสที่จะรํวมในพิธีส าคัญ ๆ ของชุมชนเนื่องจากต๎องมาเรียนในโรงเรียนแหํงนี้
อาจท าให๎ขาดความรู๎และประสบการณ๑ที่จะได๎รับสิ่งที่ดีงามที่ได๎ท าสืบตํอกันมา  สํงผลตํอขัดเกลาทั้ง
ด๎านพฤติกรรมและด๎านจิตใจให๎กับนักเรียน  ทางโรงเรียนได๎เล็งเห็นความส าคัญในด๎านนี้จึงได๎จัด
กิจกรรม  “โรงเรียนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง  บ  ว  ร”  ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประสานความ
รํวมมือทั้งทางบ๎านมีผู๎น าหมูํบ๎าน  วัดมีเจ๎าอาวาส  และโรงเรียนมีผู๎บริหารโรงเรียนและครูผู๎รับผิดชอบ
กิจกรรมในการด าเนินการจัดกิจกรรมตํางๆให๎บรรลุผลอยํางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือจัดประสบการณ๑ตรงในการมีสํวนรํวมของวัด  ชุมชน  และโรงเรียนในการประกอบ

กิจกรรมที่ดีงามตํางๆ  ให๎กับนักเรียน 
๒. เพ่ือปลูกฝ๓ง คุณธรรม  จริยธรรม   
๓. เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ๑และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่นให๎

ด ารงอยูํตํอไป   
 
 
 
 

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 

 

กิจกรรม  “โรงเรียนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง  บ  ว  ร” 
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วิธีด าเนินงาน 
๑. จัดประชุมรํวมกันระหวํางผู๎น าชุมชน  หมูํที่  10  หมูํที่  

14  ต าบลยุหวํา  อ าเภอสันปุาตอง  จังหวัดเชียงใหมํ  
(บ๎าน)   เจ๎าอาวาสวัดร๎องสร๎าน  (วัด)  และ
ผู๎อ านวยการโรงเรียนพร๎อมตัวแทนคณะครู  (โรงเรียน) 

๒. ก าหนดกิจกรรมที่จะจัดรํวมกัน 
๓. จัดท าปฏิทินจัดกิจกรรม 
๔. ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม 
๕. ประชาสัมพันธ๑ให๎คนในชุมชน  พระสงฆ๑ในวัด  และคณะครู นักเรียน  รับทราบ 
๖. ด าเนินการจัดกิจกรรม 

 
กิจกรรมที่จัดขึ้นมีดังต่อไปนี้ 

ท าบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ 

 
 
 
 
          

 
 
               เป็นกิจกรรมที่มีการจัดตารางให๎นักเรียน แตํละชั้นเป็นตัวแทนเข๎ารํวมท าบุญกับชุมชน
ทุกๆวัน ธรรมสวนะที่เกิดขึ้นในวันท าการ ณ วัดร๎องสร๎านตลอดปีการศึกษา  กิจกรรมนี้นอกจาก 
การเรียนรู๎เรื่องการอยูํรํวมกันแล๎วนักเรียนยังได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับศาสนพิธีของท๎อถิ่น(ล๎านนา)  เชํน การ
ใสํขันดอก การสวดแผํเมตตาแบบล๎านนา(วันตา) ตลอดจนการปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสมเมื่ออยูํทีว่ัด 
 
               ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ปันน้ าใจสู่น้องบนดอย      

       
     
 
 
 
  
 เป็นกิจกรรมที่บ๎าน  วัดและโรงเรียนรํวมกันจัดให๎มีการท าบุญตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎ง   
เนื่องในวันสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ  โดยนิมนต๑พระสงฆ๑จ านวน  ๙  รูปมารับบาตร  สิ่งของที่ได๎สํวน
ใหญํถูกน าไปบริจาคให๎ผู๎ด๎อยโอกาสบนดอยอีกตํอหนึ่ง 
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 กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรตดของรัชกาลที่  ๙ 
 

 
 

  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรม
หาภูมิพลดดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่  ๙  ปลูกจิตส านึกในการจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย๑ 
 
    
กิจกรรมถวายพระพร  รัชกาลที่  ๑๐ 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ๎าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ๑  พระบรมราชินี 
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    เป็นอีกกิจกรรมที่น๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑รํวมกันของ บ๎าน  วัด  โรงเรียน 
 
 
 
 
 
ความส าคัญ/ปัญหา 
        เป็นที่ทราบกันดีวํา  ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเกิดจาการสืบสานสืบทอดความรู๎และประสบการณ๑จาก
รุํนสูํรุํน  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมาเป็นเวลาช๎านาน  ถ๎าถูกละเลย  ขาดการยอมรับและ
ถูกท าลายลงก็จะสูญหายไป  ไร๎ซึ่งเอกลักษณ๑และภูมิป๓ญญาของตนเองท าให๎คนในท๎องถิ่นไมํมีศักดิ์ศรี
ขาดความภูมิใจในท๎องถิ่นของตน  จึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะเปิดโอกาสให๎อนุชนรุํนหลังได๎เรียนรู๎เพ่ือให๎
เกิดความรัก  หวงแหนและอนุรักษ๑ ด ารงรักษาไว๎ให๎ยั่งยืน 
        กิจกรรมอุ๏ย(ยาย)สอนหลานที่โรงเรียนสันปุาตอง(สุวรรณราษฏร๑วิทยาคาร)จัดขึ้น  เป็นกิจกรรม
ที่เชิญผู๎เฒําผู๎แกํที่เป็นภูมิป๓ญญาในชุมชนมีความเชี่ยวชาญด๎านการสาน  ถักทอ  และตัดมาสาธิตและ
ให๎ความรู๎แกํนักเรียน 
 
วัตถุประสงค ์

๑.  เพ่ือให๎ความรู๎และประสบการณ๑ด๎านภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นให๎กับนักเรียน 
๒. เพ่ือปลูกจิตส านึกในการรัก  หวงแหน  อนุรักษ๑และด ารงไว๎ซึ่งภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของตนเอง 
๓. ฝึกสมาธิและความรับผิดชอบ 

 

กจิกรรม  “อุ๊ย (ยาย)  สอนหลาน” 
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วิธีด าเนินงาน 
๑.  ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
๒. ส ารวจบุคคลที่เป็นภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่น 
๓. เชิญวิทยากรภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่นมาสาธิต  และให๎ความรู๎ 
๔. น านักเรียนเข๎าเรียนรู๎  โดยใช๎สถานที่คือวัดร๎องสร๎าน การจัดกิจกรรมแบํงเป็นฐาน 

การเรียนรู๎  ๓  ฐาน  ได๎แกํ 
 
ฐานที่  ๑ “ ขวดน้ าหยาดมีคุณคําควรรักษาให๎คงทน”  เรียนรู๎และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ 

สานขวดน้ าหยาด  ซึ่งขวดน้ าหยาด  หมายถึงขวดที่ใสํน้ าไว๎กรวดอุทิศสํวนบุญสํวนกุศลไปให๎ผู๎ที่
ลํวงลับไปแล๎ว  ใช๎แหยํงสานรอบๆขวดเพ่ือความสวยงาม  นําใช๎  ผู๎เรียนรู๎อาจน าเทคนิคการสานไป
ประยุกต๑ใช๎กับภาชนะอ่ืนๆเพื่อความคงทน  และสวยงาม 

 

 
ฐานที่  ๒  “ถักร๎อยข๎าวเปลือก  เพ่ือเสริมสิริมงคล”  เป็นฐานที่ศึกษาเรียนรู๎และฝึกปฏิบัติ 

กี่ยวกับการน าข๎าวเปลือกมาถักร๎อยเรียงเป็นส๎นตรงแล๎วน ามาพันเป็นรอบกรอบเหรียญบาทสามารถ
น าไปแขวนไว๎ที่ประตูบ๎านตามความเชื่อที่วําจะสามรถปูองกันภยันตรายตํางๆ  หรือนิยมใช๎แขวน
ประดับต๎นครัวทานเพื่อความสวยงามและเป็นสิริมงคล   
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ฐานที่  ๓  “ตุงไส๎หมูเชิดชูป๓ญญา”  เป็นฐานที่ศึกษาเรียนรู๎และฝึกปฏิบัติการตัดตุงไส๎หมู   
หรือพวงมะโหตร  ซึ่งคนทางภาคเหนือนิยมใช๎ตกแตํงสถานที่ตํางๆที่แสดงถึงความเป็นล๎านนา และใน
เทศกาลปี๋ใหมํเมืองจะใช๎ป๓กบนกองทรายในวัดเพ่ือเสริมสิริมงคลให๎กับตนเองและครอบครัว 

 

 
 
 

 
 
 
ความส าคัญ/ปัญหา 
        จากผลการเก็บข๎อมูลการวิจัยกึ่งทดลอง  โดยศูนย๑วิจัยเพื่อศีลธรรม  สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก  
ได๎ท าการทดสอบการจดจํอและความจ าของนักเรียนด๎วยการให๎นักเรียนชมสื่อวีดิทัศน๑และท า
แบบทดสอบความจ าโดยท าการทดสอบกํอนเริ่มและหลังจากการได๎สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ระยะเวลา ๖  สัปดาห๑  ผลปรากฏวํา  กลุํมที่สวดบํอยครั้งท าคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบความจ า
เพ่ิมขึ้น  สามารถสรุปได๎วําการที่นักเรียนสามารถท าคะแนนได๎มากขึ้นเป็นผลมาจากการที่นักเรียนมี
สมาธิในการสนใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากยิ่งขึ้น  ท าให๎สามารถจ าเรื่องราว  รายละเอียดที่เพ่ิงผํานไปได๎
มากยิ่งขึ้น  ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการฝึกสมาธิจดจํอกับการสวดมนต๑เป็นประจ านั่นเอง  โรงเรียนสันปุา
ตอง(สุวรรณราษฎร๑วิทยาคาร)ได๎เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้จึงได๎จัดกิจกรรม “น าสวดธรรมจักร”ขึ้น   
 
วัตถุประสงค์ 

๑.  ฝึกสมาธิให๎กับนักเรียน 
๒. เพ่ือฝึกความมีระเบียบวินัยให๎กับนักเรียน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. จัดการประชุมโดยมี  เจ๎าอาวาส  ผู๎อ านวยการโรงเรียน  ตัวแทนคณะครู  และตัวแทนชุมชน
รํวมประชุม 

กิจกรรม “น าสวดธรรมจักร” 
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๒. วางแผน  ก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ๆใช๎สวด 
๓. ประชาสัมพันธ๑ให๎นักเรียนรับทราบ 
๔. จัดพิมพ๑บทสวด 
๕. จัดสวดธรรมจักรโดยให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ เป็นผู๎สวด ในชํวงเช๎ากํอนชั่วโมง

แรกของการจัดการเรียนการสอน  โดยสวดพร๎อมบทสวด(ในยูทูป)ในแตํละห๎องเรียนในวัน
จันทร๑  และวันพุธ  และสวดรวมในพิธีส าคัญ  เชํน  วันเปิดโรงเรียนรักษาศีลห๎า  วันท าบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหมํ  เป็นต๎น 
 

                    
              
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
        จากการด าเนินกิจกรรมทั้ง  ๓  กิจกรรมได๎สังเกตเห็นวําการประสานการท างานรํวมกัน
ระหวํางบ๎านวัดและโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมเห็นได๎
จากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑มีนักเรียนผํานการประเมินร๎อยละร๎อย  นักเรียนมี 
ความกระตือรือร๎นในการเข๎ารับการเรียนรู๎เกี่ยวกับภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น มีความตั้งใจใฝุเรียนรู๎และมีสติ  
สมาธิในการท างาน   มีจิตส านึกที่จะอนุรักษ๑รักษาไว๎  มีความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงาน   
กล๎าแสดงออกในทางที่ถูกต๎อง  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑สามารถน าความรู๎และและประสบการณ๑ที่
ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม 
 
 
 
 
ผลที่ได้รับ 

๑.  นักเรียนได๎รับคัดเลือกเป็นยุวทูตความดี  ได๎ไปศึกษาดูงานยังตํางประเทศจ านวน  ๓  คน 
๒. นักเรียนสามารถท าคะแนนโอเน็ตสูงกวําระดับประเทศทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
๓. นักเรียนได๎รับรางวัลชนะเลิศในการแขํงขันตอบป๓ญหาธรรมะระดับภาคเหนือ  และรางวัล

ชมเชยในระดับประเทศ 
๔. โรงเรียนได๎โลํรับรางวัลชนะการสวดบทธัมมจักัปปวัตตนสูตร  ในระดับภาคเหนือ 
๕. โรงเรียนผํานเกณฑ๑การประเมินโรงเรียนรักษาศีลห๎าในระดับ  ๕  ดาว ทั้ง  ๓  ภาคเรียน 
๖. โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินงานโรงเรียนวถิีพุทธ 

 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๙ 

๗. โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล 
 
 

 
 
 
                            
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 
        กิจกรรมทั้ง  ๓  กิจกรรมนี้ประสบผลส าเร็จได๎เพราะ 

๑.  ความรํวมมือระหวํางบ๎าน วัดและโรงเรียนได๎รํวมมือประสานงานกันเป็นอยํางดี 
๒. ความรํวมมือของคณะครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาในการรํวมมือกันประกอบ

กิจกรรมเป็นอยํางดี 
๓. นักเรียนมีความกระตือรือร๎นและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความเต็มใจและมีความสุข   
๔. ผู๎อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํเขต ๔  มีนโยบายสนับสนุน  ให๎

ค าแนะน าและให๎ก าลังใจในการท างาน อยํางตํอเนื่อง 
๕. ผู๎อ านวยการโรงเรียนมีมนุษยสัมพันธ๑  และวิสัยทัศน๑ที่ดีในการประสานกับชุมชนพร๎อมทั้งให๎

การสนับสนุน  แนะน า การจัดกิจกรรม ด๎วยดีตลอดมา 
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๖. เจ๎าอาวาสวัดร๎องสร๎านเมตตาให๎การสนับสนุน  แนะน าพร๎อมทั้งให๎ก าลังใจกับทุกฝุายด๎วยดี 
๗. ศึกษานิเทศก๑ผู๎รับผิดชอบโครงการให๎ค าแนะน า  ให๎ก าลังใจในการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่อง 

 
แนวทางพัฒนา 
           ควรมีการเพ่ิมกิจกรรมจิตอาสาท าดีด๎วยหัวใจ 
 
 

 

 
 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 

ป๓จจุบันโรงเรียนวัดสามหลังเกิดป๓ญหาเรื่องการขาดระเบียบวินัยและขาดความรับผิดชอบ
ของนักเรียน ซึ่งแตํละชั้นเรียนมีป๓ญหาที่เกิดขึ้นแตกตํางกัน จึงจัดกิจกรรม “ห๎องเรียนแหํงนี้เด็กดีจัด
ให๎” เพ่ือฝึกให๎นักเรียนได๎วิเคราะห๑สภาพป๓ญหาและแก๎ไขป๓ญหาอยํางตรงประเด็นด๎วยตนเอง เป็น  
การสํงเสริมให๎นักเรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และความสามัคคี 
 
วิธีด าเนินงาน 

๑. นักเรียนตั้งแตํชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ แตํละห๎องวิเคราะห๑ป๓ญหาที่เกิดภายใน
ชั้นเรียน เลือกประเด็นป๓ญหาส าคัญที่ต๎องการแก๎ไข และรํวมกันหาแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว    
โดยด าเนินงานในรูปแบบของโครงงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ภาคเรียน 

๒. ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนแตํ
ละชั้นได๎จัดท าโครงงาน ดังนี้ 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  โครงงานเด็กดีเลํนแล๎วต๎องเก็บ 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓  โครงงานรองเท๎าเข๎าแถว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โครงงานห๎องเรียนสะอาดด๎วยมือเรา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โครงงานห๎องเรียนสะอาด 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โครงงานห๎องเรียนสะอาดด๎วยมือเรา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โครงงานเด็กดีต๎องสํงการบ๎าน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โครงงานห๎องเรียนสะอาด 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โครงงานความรับผิดชอบรอบตัวเรา 

โรงเรียนวัดสามหลัง 

 
กิจกรรม “หอ้งเรียนแห่งนี้เด็กดีจัดให้” 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๑ 

๓. ปลายภาคเรียน นักเรียนแตํละชั้นน าผลการด าเนินโครงงานมาน าเสนอให๎แกํนักเรียนและ
คณะครูชั้นอ่ืนๆ โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด๎วย ผู๎บริหารและครู ๒ ทําน เป็นผู๎ให๎ค าแนะน า  

๔. นักเรียนน าข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการแจ๎งสมาชิกในชั้นเรียน เพ่ือให๎นักเรียนได๎
สรุปผลและน ามาปรับปรุง แก๎ไข พัฒนาโครงงานในภาคเรียนถัดไป 

 
 

 
 
 

 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลจากการท ากิจกรรม “ห๎องเรียนแหํงนี้เด็กดีจัดให๎” พบวําโครงงานที่บรรลุวัตถุประสงค๑
ของโครงงานมากกวําร๎อยละ ๙๐ ได๎แกํ โครงงานเด็กดีเลํนแล๎วต๎องเก็บ, โครงงานรองเท๎าเข๎าแถว, 
โครงงานห๎องเรียนสะอาด, โครงงานห๎องเรียนสะอาดด๎วยมือเราและโครงงานเด็กดีต๎องสํงการบ๎าน 
สํวนโครงงานที่ไมํบรรลุวัตถุประสงค๑ ได๎แกํ โครงงานห๎องเรียนสะอาดด๎วยมือเรา (ป.๑) และโครงงาน
ความรับผิดชอบรอบตัวเรา ซึ่งนักเรียนได๎ค าแนะน าเพ่ือน าไปแก๎ไขในภาคเรียนตํอไป จากกิจกรรมนี้
นักเรียนได๎ฝึกการวิเคราะห๑ป๓ญหา การหาสาเหตุของป๓ญหา และการหาแนวทางการแก๎ไขด๎วยตนเอง 
ได๎ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดจากความสนใจหรือความต๎องการของตนเอง ท าให๎นักเรียนเห็น
ความส าคัญของงาน มีความรับผิดชอบ และมีวินัยเพิ่มข้ึน คิดเป็นร๎อยละ ๘๐  
 

แนวทางการพัฒนา 
ขยายระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมเป็น ๑ ปีการศึกษา โดยให๎นักเรียนวิเคราะห๑ป๓ญหา

ด๎านคุณธรรมของนักเรียนในภาพรวมของโรงเรียนและน ามาจัดท าโครงงานตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๒ 

 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
โรงเรียนวัดสามหลังเกิดป๓ญหาเรื่องความสะอาดภายในโรงเรียน นักเรียนบางสํวนทิ้งขยะไมํ

ถูกที่ เข๎าห๎องน้ าแตํไมํท าความสะอาด และหากมีการจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน ครูต๎องท างาน
หลายหน๎าที่สํงผลให๎การดูแลนักเรียนอาจไมํทั่วถึงจึงเกิดกิจกรรมนี้ขึ้น เพ่ือให๎นักเรียนได๎เกิด 
ความสามัคคี ความเสียสละ ความรับผิดชอบในหน๎าที่ของตนเอง และการมีจิตสาธารณะตํอสังคม
สํวนรวม 

 
วิธีด าเนินงาน 

๑. แบํงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ 
ออกเป็น ๕ สี จ านวนสมาชิกสีละ ๑๑ - ๑๒ คน แตํละสี
แตํงตั้งประธาน รองประธานของสีตนเอง เพ่ือรับผิดชอบ
การท างานแตํละจุด ประธานสีท าหน๎าที่ เป็นผู๎บันทึก 
การท างานแตํละวัน โดยให๎ครูคอยดูแลและให๎ค าปรึกษาใน
แตํละสี 

๒. การด าเนินกิจกรรมมีทั้งหมด ๕ จุด ประกอบด๎วย ๑) บริเวณอาคารเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๓ อํางล๎างมือด๎านข๎างอาคาร และด าเนินกิจกรรมหน๎าเสาธง ๒) บริเวณอาคารอนุบาล ห๎องน้ า
อนุบาล และลานกิจกรรม ๓) บริเวณโรงอาหาร ลานเด็กเลํน และอํางล๎างจาน ๔) บริเวณอาคาร
เอนกประสงค๑ และห๎องน้ าชั้นประถม ๕) บริเวณห๎องธนาคาร ห๎องประชุมและโรงจอดรถจักรยาน 
ส าหรับการท างานของแตํละสีจะมีการหมุนเวียนจุดสัปดาห๑ละ ๑ ครั้ง 

๓. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามจุดที่ได๎รับผิดชอบ พร๎อมทั้งประเมินผลการท างานในแตํละวัน 
วําพบข๎อบกพรํองอะไรและจะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร ทุกวัน
ศุกร๑ครูประชาธิปไตยสรุปคะแนนสีที่ท าผลงานได๎ยอดเยี่ยม
และให๎นักเรียนชักธงสีตนเองขึ้นสูํยอดเสา 

๔. หากมีการท ากิจกรรมงานวันส าคัญ การทัศน
ศึกษา และการเข๎ารํวมงานกับหนํวยงานภายนอก ทาง
โรงเรียนได๎มอบหมายให๎แตํละสีชํวยกันดูแลสมาชิกรํวมกับครู
ที่ปรึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช๎แบบสังเกต พบวํานักเรียนเข๎าใจกระบวนการ

ท างานที่เป็นระบบ รู๎บทบาทหน๎าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือ และ
ความเสียสละในท างานให๎กับสํวนรวม คิดเป็นร๎อยละ ๙๐ และพบวํานักเรียนเกิดภาวะความเป็นผู๎น า

กิจกรรม “ขบวนการเด็กดีห้าสีรวมพลัง” 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๓ 

และผู๎ตามที่ดี รุํนพี่สามารถเป็นต๎นแบบที่ดีของรุํนน๎อง ด๎านกายภาพท าให๎โรงเรียนสะอาด บรรยากาศ
รํมรื่นซึ่งเป็นป๓จจัยหนึ่งที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน การด าเนินกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถน าไป
ปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนา 

น านักเรียนชั้นอนุบาลเข๎ารํวมกิจกรรมขบวนการเด็กดีห๎าสีรวมพลัง เพ่ือให๎นักเรียนได๎ฝึกการ
ท างาน การเข๎ารํวมสังคม ได๎ซึมซับการท าความดี และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

 
 
 

 
ความส าคัญ/ปัญหา  

ผู๎ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสามหลังสํวนใหญํเป็นผู๎มีรายได๎น๎อย แตํนักเรียนใช๎เงินที่
ได๎รับจากผู๎ปกครองอยํางฟุุมเฟือยและไมํคุ๎มคํา ทางโรงเรียนวัดสามหลังจึงได๎จัดกิจกรรม “ตลาดนัด
สร๎างสุข” ขึ้นเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว โดยให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะสํงผลให๎นักเรียนได๎
ตระหนักถึงคุณคําของเงิน รู๎จักประหยัดอดออม รู๎จักใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง และท าให๎นักเรียนเข๎าใจ
ผู๎ปกครองมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 

กิจกรรม “ตลาดนัดสร้างสุข” 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๔ 

วิธีด าเนินงาน 
๑. คระครูให๎ความรู๎ เกี่ยวกับเรื่องการประหยัดอดออม ความ

พอเพียง และคุณคําของเงินโดยสอดแทรกในทุกกลุํมสาระวิชา 
๒. นักเรียนแตํละชั้นคิดรายการอาหารหรือเครื่องดื่มที่จะท าเพ่ือ

น ามาขายในตลาดนัด โดยก าหนดให๎เป็นอาหารที่มีประโยชน๑ตํอสุขภาพหรือ
บางชั้นสามารถน าผลผลิตจากกิจกรรมยุวชนเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารได๎ 
ชั้นละ ๑ เมนู พร๎อมทั้ งประมาณเงินทุน และแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ          
ชํวงกิจกรรมยุวชนเกษตรในบํายวันจันทร๑  

๓. คณะกรรมการยุวชนเกษตรพิจารณาเพ่ืออนุมัติเงินลงทุน ตัวแทนชั้นเรียนท าการยืมเงิน
ลงทุนจากสหกรณ๑ 

๔. นักเรียนเจ๎าหน๎าที่และครูสหกรณ๑ ท าการจํายเงินให๎แกํตัวแทนห๎องเรียน  
๕. ครูประจ าชั้นให๎ค าปรึกษาและชํวยนักเรียนแบํงบทบาทหน๎าที่ในการท างาน ได๎แกํ หน๎าที่

ท าอาหาร หน๎าที่คนขาย และหน๎าที่ผู๎ชํวยคนขาย (ชํวยรับเงินและทอนเงิน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. เช๎าวันตลาดนัด ตัวแทนนักเรียนแตํละชั้นจัดเตรียมอาหารที่น ามาขาย พร๎อมตั้งร๎าน

บริเวณโรงอาหาร และท างานตามบทบาทหน๎าที่ที่ได๎รับผิดชอบ 
7. เวลา ๑๑.๐๐ น. นักเรียนทุกชั้นสามารถเข๎าตลาดนัดเพ่ือซื้ออาหาร นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ท าหน๎าที่ดูแลความเรียบร๎อยและจัดที่นั่งให๎แกํน๎อง โดยจะให๎นักเรียนชั้นอนุบาล
เข๎าจํายตลาดกํอนชั้นอ่ืนๆ ตลาดนัดปิดเวลา ๑๒.๐๐ น. ตัวแทนแตํละชั้นสรุปยอดการขาย และน า
เงินไปฝากคืนที่เจ๎าหน๎าที่สหกรณ๑ 

8. กิจกรรมตลาดนัดจะเปิดทุกวันพุธแรกและวันพุธสุดท๎ายของเดือน โดยบทบาทหน๎าที่ของ
คนขายแตํละครั้งจะหมุนเวียนให๎ครบทุกคนในชั้นเรียน 

 
ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนได๎เรียนรู๎กระบวนการท างานของอาชีพค๎าขาย ท าให๎เข๎าใจผู๎ปกครอง และเห็นคุณคํา
ของเงินมากขึ้น นักเรียนได๎พัฒนาการสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ๑ การเข๎าสังคม และเพ่ิมความ
ซื่อสัตย๑ ประหยัดอดออม ความพอเพียง และความมีระเบียบวินัยให๎แกํนักเรียน อีกทั้งสามารถน าไป
ปฏิบัติได๎จริงในชีวิตประจ าวัน เป็นการเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพให๎แกํนักเรียนในอนาคตได๎ 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๕ 

แนวทางการพัฒนา 
ประชาสัมพันธ๑เชิญชวนผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมตลาดนัดของโรงเรียน 

 

 

 
 
ความส าคัญ/ปัญหา 

กิจกรรมทางศาสนาเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักเรียนเข๎าใจ
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ๎า และเข๎าใจการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 
ทางโรงเรียน  วัดสามหลังจึงได๎จัดกิจกรรม “คนดีศรีสามหลัง” ขึ้น เพ่ือ
สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเมื่อเข๎ารํวมกิจกรรมทาง
ศาสนาได๎อยํางถูกต๎อง รู๎จักอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีไทย ประสาน
ความสัมพันธ๑ที่ดีตํอชุมชน และเป็น  ผู๎มีจิตอาสาตํอสังคม 
 

 
วิธีด าเนินงาน 

๑. กิจกรรมหน๎าเสาธงตอนเช๎านักเรียนทุกคนไหว๎
พระ สวดมนต๑ และกลําวค าแผํเมตตา   ชํวงเย็นกํอน
เดินทางกลับบ๎านนักเรียนได๎สวดมนต๑เป็นประจ าทุกวัน และ
ทุกวันศุกร๑นักเรียนท ากิจกรรมจริยธรรมโดยมีการสวดมนต๑
ตามแบบสวดมนต๑ไหว๎พระของนักเรียน 

๒. กํอนเข๎าชั้นเรียนนักเรียนท าความเคารพครู ยิ้ม
งําย ไหว๎สวย ฝึกบริหารจิต เจริญป๓ญญา กํอนเริ่มกิจกรรม
การเรียนการสอน และมีการฝากเงินออมทรัพย๑เป็นประจ าทุกวัน 

๓. วันส าคัญทางพุทธศาสนา เชํน วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา   
วันเข๎าพรรษาโรงเรียนวัดสามหลังจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรในบริเวณโรงเรียน โดยนิมนต๑ครูพระ
สอนศีลธรรม    มารับบิณฑบาต การแตํงกายครูและนักเรียนจะสวมชุดขาวทุกคน กรณีนักเรียนไมํมี
ชุดขาวสามารถสวมชุดนักเรียนได๎ 

๔. กํอนรับประทานอาหารจะให๎นักเรียนฝึกสมาธิและพิจารณาอาหาร ไมํดัง ไมํหก ไมํเหลือ   
๕. นักเรียนจดบันทึกความดีของตนเอง และความดีของคนรอบข๎างลงสมุดบันทึกความดีเป็น

ประจ าทุกสัปดาห๑ 
 
 
 
 

กิจกรรม “คนดีศรีสามหลัง” 
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7. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ สอบธรรมศึกษาชั้นตรีผ่านจ านวน 

๙ คน ธรรมศึกษาชั้นโท ๑ คน และธรรมศึกษาชั้นเอก ๑ คน 
8. นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าค่ายคุณธรรม ปีละ ๑ ครั้ง โดยได้นิมนต์

พระมาเทศน์สอน และมีคณะครูเป็นวิทยากรร่วม 
9. ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระ ณ วัดท่ากานและวัดบ้านใหม่สาม

หลัง เป็นประจ าทุกปี 
 
ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนวัดสามหลัง มีการพัฒนา
พฤติกรรมด๎านคุณธรรมดีขึ้นร๎อยละ ๘๐ รู๎จักการ
ปฏิบัติ กิจกรรมทางศาสนาได๎อยํ างถูกต๎องและ
เหมาะสมกับชํว งวั ย  เป็นผู๎ มี จิต ใจงดงาม มีจิ ต
สาธารณะ รู๎จักการเผื่อแผํแบํงป๓น เห็นความส าคัญของ
การท าความดี เชํน นักเรียนให๎การชํวยเหลือเพ่ือนใน
การท ากิจกรรมตํางๆ นักเรียนมีความซื่อสัตย๑ในการน าเงินไปฝากธนาคารโรงเรียน และการไมํท าร๎าย
รํางกายผู๎อ่ืน เป็นต๎น รวมถึงนักเรียนได๎รํวมกัน      ท านุบ ารุงพุทธศาสนาโดยการเข๎าวัดท าบุญเป็น
ประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๗ 

แนวทางการพัฒนา 
 จัดการประกวด “คนดีศรีสามหลัง” เพ่ือให๎รางวัลแกํนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนด๎าน
คุณธรรม จริยธรรมยอดเยี่ยมตามหลักเกณฑ๑ที่เหมาะสม 

 
 
 
 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 

ผู๎บริหาร คณะครู ให๎ความรํวมมือสนับสนุน แนะน าและให๎ค าปรึกษานักเรียนด๎วยความเต็ม
ใจ ชํวยดูแลนักเรียนอยํางใกล๎ชิดและปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํนักเรียนอยํางตํอเนื่อง 
ผู๎ปกครองและชุมชนให๎ความรํวมมือ สนับสนุนการท ากิจกรรมอยํางสม่ าเสมอ รวมถึงนักเรียนให๎ 
ความรํวมมือ จนกิจกรรมตํางๆ ประสบผลส าเร็จด๎วยดี 

 

 

 

 

ความส าเร็จที่เกิดขึ้น 
 จากการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสํงผลให๎โรงเรียนวัดสามหลังเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง 
ในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนี้ 
  ผลต่อนักเรียน  
๑. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-Net) สูงกวําเกณฑ๑ระดับประเทศ 
    และเพ่ิมสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา 
๒. นักเรียนมีผลทดสอบระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) สูงกวําระดับประเทศ 
๓. นักเรียนได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จากการแขํงขันโครงงานคุณธรรม  
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  ผลต่อโรงเรียน 
๑. รางวัลโรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอํุน ระดับ ๕ ดาว 
๒. รางวัลจากโครงการนักวิทยาศาสตร๑น๎อย 
๓. รางวัลจากโครงการ อย.น๎อย 
๔. จ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผํานมา 
 
  ผลต่อชุมชน  
๑. ชุมชนเกิดความสงบเรียบร๎อยและสะอาด 
๒. ชุมชนได๎พลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
 โรงเรียนบ๎านมํวงพ่ีน๎อง มีป๓ญหาด๎านขยะที่เพ่ิมขึ้นสืบเนื่องจาก
จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนในทุกปี การจัดการเรียนการสอนที่เข๎าสูํ
ศตวรรษที่ ๒๑ ทางโรงเรียนได๎จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
นักเรียนในโรงเรียนของเราได๎ตระหนักถึงป๓ญหาขยะที่มากขึ้นภายใน
โรงเรียน จึงมีการเรียกประชุม โดยใช๎ระบบสภานักเรียนให๎ประธาน
นักเรียนน าเสนอโครงการให๎คณะครูไปสูํผู๎บริหารสถานศึกษา ทาง
โรงเรียนมีมติได๎จัดตั้งกิจกรรม “School Zero Waste ”คุณธรรมสีขาว 

ด๎วยหัวใจสีเขียว โดยใช๎กระบวนการสิ่งแวดล๎อมวิถีพุทธศึกษา 
เป็นกระบวนการที่มุํงเน๎นให๎กลุํมเปูาหมายได๎รับการพัฒนาทั้ง 
๓ ด๎าน คือ พุทธิพิสัย – จิตพิสัย – ทักษะพิสัย ซึ่งในท๎ายที่สุด
พฤติกรรมของกลุํมเปูาหมายจะต๎องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ดีข้ึน 
 

 
 

กิจกรรม “School Zero Waste” คุณธรรมสขีาว ด้วยหัวใจสีเขียว 

โรงเรียนบ้านม่วงพ่ีน้อง 
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วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนในการด าเนินโครงการของนักเรียนโรงเรียนบ๎านมํวงพ่ีน๎อง เป็นกิจกรรมที่ต๎องปฏิบัติ
อยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎เกิดคุณธรรมภายในจิตใจ โดยมีวิธีการด าเนินการ ดังตํอไปนี้ 
 ๑. ครูแบํงพ้ืนที่รับผิดชอบให๎แกํนักเรียนในแตํละระดับชั้น โดยรับผิดชอบในชํวงเช๎า และ   
ชํวงเย็น ดังนี้ 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   รับผิดชอบห๎องพักครู 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   รับผิดชอบห๎องจริยธรรม 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   รับผิดชอบห๎องสมุด 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   รับผิดชอบบริเวณรอบๆโรงเรียน/แปลงพืชผัก     
สวนครัว 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   รับผิดชอบห๎องประชุม/โรงเลี้ยงไกํ 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   รับผิดชอบบริเวณห๎องน้ า/โรงเพาะเห็ด 
 

 ๒. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท าความสะอาดบริเวณที่
แตํละระดับชั้นรับผิดชอบตามที่ครูได๎แบํงไว๎ 
 ๓. ขยะที่นักเรียนเก็บให๎นักเรียนแยกขยะตามสี ขยะ
ที่สามารถน าไปไว๎ขายได๎ให๎นักเรียนแยกออก เพ่ือน าไปขาย
น ารายได๎มาพัฒนาห๎องเรียนของตนเอง 

 ๔. หลังจากท ากิจกรรมตามที่แตํละชั้นได๎รับผิดชอบ
เสร็จแล๎วคณะกรรมการนักเรียนลงพ้ืนที่ตรวจสอบความ
เรียบร๎อย และรายงานให๎กับครูเวรในแตํละวันรับทราบ 

 ๕. คณะกรรมการนักเรียนบอกขอปรับปรุง และข๎อเสนอแนะแกํนักเรียนที่รับผิดชอบในแตํ
ละจุด 

 ๖. ครูเวรประจ าวันชี้แนะแนวทาง พร๎อมทั้งกลําวชื่นชมนักเรียนที่ท างานได๎สะอาดเรียบร๎อย 
สํวนที่ยังไมํเรียบร๎อยให๎ไปด าเนินการให๎แล๎วเสร็จ 
  

ผลการด าเนินการ 
การด าเนินกิจกรรม“School Zero Waste” คุณธรรมสีขาว ด๎วยหัวใจสีเขียว หลังจาก

ด าเนินกิจกรรมสามารถสรุปผลการด าเนินการ ได๎ดังตํอไปนี้ 
 ๑. ปริมาณขยะในสถานศึกษา บ๎าน และชุมชนมีปริมาณที่น๎อยลง สํงผลให๎สถานศึกษา บ๎าน 
และชุมชนมีความสะอาด นําอยูํ 
 ๒. ไมํต๎องพ่ึงพาภารโรงในการท าความสะอาด ท าให๎การท างานในโรงเรียนมีความยํนระยะใน
การท างาน 

 ๓. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการท างาน มีการทิ้งขยะตามสี จัดการขยะ
อยํางถูกวิธี 
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 ๔. การปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนน าไปตํอยอดปฏิบัติตํอ
ที่บ๎านสํงผลให๎บ๎าน และชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยูํมีความ
สะอาด ลดปริมาณขยะได๎อยํางเห็นผล 

 ๕. การปฏิบัติกิจกรรมสร๎างรายได๎ให๎แกํนักเรียน เพ่ือ
น าไปใช๎ในการเรียนรู๎ 
 

ปัจจัยทางความส าเร็จ 
 นักเรียนและครูรํวมกันขับเคลื่อนด าเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งปรับแก๎ไขกิจกรรมให๎มี
ความนําสนใจอยูํเสมอจนท าให๎กิจกรรม “School Zero Waste” คุณธรรมสีขาว ด๎วยหัวใจสีเขียว 
เป็นเหมือนกิจวัตรที่นักเรียนปฏิบัติจนเกิดความคุ๎นเคย และมีความต๎องการที่จะปฏิบัติกิจกรรมด๎วย
ความเต็มใจจึงท าให๎กิจกรรม “School Zero Waste” คุณธรรมสีขาว ด๎วยหัวใจสีเขียว ยังคงด าเนิน
ตํอไป 
 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะสํงเสริมกิจกรรม “School Zero Waste คุณธรรมสีขาว ด๎วยหัวใจสีเขียว” ให๎
เป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะนิสัยและฝ๓งอยูํในตัวของนักเรียนเอง โดยที่ไมํต๎องมีครูคอยชี้แนะ 
 
 
 
 

 
 

ความส าคัญ/ปัญหา 
โรงเรียนบ๎านมํวงพ่ีน๎อง เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนควบคูํคุณธรรม มีการด าเนิน 

การท ากิจกรรม และงานด๎านคุณธรรมอยํางตํอเนื่อง ดังนั้น เพื่อให๎นักเรียนเกิดการสืบสานคุณธรรมให๎
มีความสอดคล๎องกับการปฏิบัติ มีแรงจูงใจในการท ากิจกรรม 
และสามารถน าคุณธรรมที่ปฏิบัติไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอ
ตนเอง สังคม สร๎างแรงจูงใจในการท าความดี จึงได๎จัดกิจกรรม
ทํองโลกกว๎างสูํนิทานคุณธรรม เพ่ือสะท๎อนคุณธรรมที่ปลูกฝ๓ง
ในตัวของนักเรียน น ามาถํายทอด เป็นเรื่องราวให๎ เกิด
ประโยชน๑ตํอการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา และสํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนเห็นถึงความส าคัญในการน าคุณธรรมไปปฏิบัติให๎เกิด
ประโยชน๑อยํางสูงสุดกับตนเอง ครอบครัว ตลอดจนเผยแพรํให๎คนในชุมชน และผู๎ที่สนใจได๎เห็นคุณคํา
ธ ารงไว๎ซึ่งพระพุทธศาสนา 

 

 

กิจกรรม “ท่องโลกกวา้งสู่นิทานคุณธรรม” 
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วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมทํองโลกกว๎างสูํนิทานคุณธรรม มีวิธีการด าเนินการ 

ดังตํอไปนี้ 
๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับคุณธรรมอยํางที่

เคยปฏิบัติเป็นประจ า เพ่ือเก็บเป็นข๎อมูลในการด าเนินการ ทั้งปฏิบัติ
ในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน เชํน การท าบุญตักบาตร การไหว๎
พระ-สวดมนต๑ การชํวยเหลือผู๎อ่ืน การท าบุญเนื่องในวันส าคัญทาง
ศาสนา เป็นระยะเวลา ๕-๘ เดือน โดยผู๎ เรียนต๎องสามารถระบุ
คุณธรรมที่ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติได๎  

๒. นักเรียนเลือกหัวข๎อคุณธรรมที่เคยปฏิบัติมาแล๎วจากข๎อที่ ๑ ของแตํละบุคคล แล๎วจับกัน
เป็นกลุํม น ามารวบรวม วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ข๎อมูลของกิจกรรม 

๓. นักเรียนใช๎หัวข๎อคุณธรรมที่ได๎รํวมกันวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ข๎อมูลตามกระบวนการกลุํมมา
ใช๎ก าหนดเป็นหัวข๎อของนิทานคุณธรรม 

๔. หลังจากได๎หัวข๎อคุณธรรมเพ่ือจะน ามาก าหนดเป็น
หัวข๎อที่จะใช๎ท านิทาน ให๎นักเรียนน าเรื่องราวที่เกี่ยวข๎องจาก
สมาชิกในกลุํมมาหลํอหลอมสร๎างเป็นเนื้อเรื่องตามที่แตํละ
บุคคลได๎ปฏิบัติ 

๕ . เนื้อเรื่องที่ ได๎จากการหลํอหลอมจะถูกน าไป
ถํายทอดลงบนกระดาษ แตํงแต๎มสีสัน เข๎าเลํมโดยอาศัย
จินตนาการของนักเรียน ความคิดสร๎างสรรค๑ ผนวกกับการสัมผัสสิ่งเหลํานั้นด๎วยตนเอง จึงสรรสร๎าง
ผลงานที่สะท๎อนคุณธรรมที่เป็นพ้ืนฐานในตัวตนของนักเรียนที่ได๎ปฏิบัติเป็นประจ าอยํางตํอเนื่อง  
 
ผลการด าเนินการ 
 ๑. นักเรียนมากกวําร๎อยละ ๘๐ สามารถน าคุณธรรมที่ปฏิบัติอยูํเป็นประจ ามาตํอยอดเขียน
นิทานคุณธรรมได ๎
 ๒. นักเรียนสามารถสามารถน านิทานคุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของตนเองไปเผยแพรํตาม
ชุมชน เพื่อให๎ชุมชนตระหนักในการท าความดี 

๓. นักเรียนได๎ฝึกการท างานเป็นทีม มีวินัยในตนเอง รู๎จักบทบาทหน๎าที่ ความรับผิดชอบ 
อดทนตํอป๓ญหาและอุปสรรค สร๎างความสามัคคีให๎เกิดขึ้นในหมูํคณะเป็นผลให๎นักเรียนมีการพัฒนา
คุณธรรมอันเกิดขึ้นกับตนเอง 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 การด าเนินกิจกรรมที่สํงตํอจากรุํนพ่ีถึงรุํนน๎องจึงท าให๎กิจกรรม “ทํองโลกกว๎างสูํนิทาน
คุณธรรม” ยังคงเป็นกิจกรรมที่ให๎ผู๎เรียนได๎สะท๎อนถึงป๓ญหาของตัวเองผํานงานเขียนแทนการพูดได๎
เป็นอยํางดี และยังคงมีการด าเนินกิจกรรมตํอไป เพ่ือให๎ป๓ญหาที่ตัวนักเรียนสะท๎อนกลับมาได๎รับการ
แก๎ไขอยํางทันทํวงท ี
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แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะให๎การสนับสนุน สํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีเวทีในการจัดกิจกรรมการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ และเวทีแลกเปลี่ยนผลงาน เพ่ือให๎นักเรียนได๎ใช๎เป็นการตํอยอดทางความคิด และฝึกฝน
ตนเองให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
 
 
 
 
 

 
 
ความส าคัญ/ปัญหา 
 การพัฒนาผู๎เรียนถือเป็นภารกิจรํวมกันของโรงเรียน 
ครอบครัว และชุมชน นับเป็นการจุดประกายภายในของการ
พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ ประกอบกับ
โรงเรียนได๎เล็งเห็นและต๎องการสํงเสริมให๎ก าลังใจนักเรียน 
เพ่ือให๎เป็นต๎นแบบที่ดี เกิดความตื่นตัวกับการท าความดีอยูํ
เสมอจนยึดเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิต จึงได๎จัดตั้งกิจกรรม “ธนาคารความดี เปลวเทียนแหํง
ธรรม สร๎างสรรค๑คนดี” โดยโรงเรียนเปรียบเสมือนธนาคารคอยเก็บสะสมคุณงามความดีหรือการ
ประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนที่เป็นแบบอยํางที่ดี มีจิตใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ รู๎จักหน๎าที่และความ

รับผิดชอบ เคารพผู๎ใหญํ อันเป็นสมบัติของคนไทยที่
ควรประพฤติ การสร๎างทัศนคติที่ดีอีกทั้งสร๎างความ
ภาคภูมิใจแกํนักเรียนที่ได๎รับการเชิดชูท าให๎นักเรียน
ตระหนักถึงความดีที่ได๎กระท านั้นมิให๎สูญหายไป หาก
ได๎สะสมเข๎าไว๎ในจิตส านึกของตนเอง ซึ่งดอกผลคือคุณ
ความดีทั้งปวงที่จะเจริญงอกงามข้ึนในจิตใจ 
 
วิธีด าเนินการ 

 กิจกรรมธนาคารความดี เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมคุณธรรมที่อยูํภายใต๎จิตใจของผู๎เรียน เพ่ือให๎
ผู๎เรียนเกิดแรงจูงใจหรือสร๎างแรงบันดาลใจในการกระท าความดี โดยมีวิธีการด าเนินการดังตํอไปนี้ 

๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่สํงเสริมคุณธรรม 
หากมีการปฏิบัติ ๑ กิจกรรมให๎มีการบันทึกความดีลง
ในใบฝากความดี 

๒. น าใบฝากความดีไปฝากที่ธนาคาร (ก าหนด
ฝากวันจันทร๑ และวันศุกร๑) ผํานครูประจ าชั้นซึ่งเป็น
นายธนาคาร นายธนาคารจะจํายเหรียญความดีตาม
เลขที่ของนักเรียนที่ท าการฝากความดี ๑ เหรียญ ตํอ ๑ 

กิจกรรม “ธนาคารความดี เปลวเทยีนแห่งธรรม สร้างสรรค์คนดี” 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๒๓ 

ความดี น าไปหยอดลงกระปุกในห๎องเรียนของตนเอง พร๎อมทั้งเซ็นรับรองสมุดคูํฝาก สรุปความดีทุกๆ
สัปดาห๑ แล๎วสํงคืนเหรียญแกํนายธนาคาร 

๓. นายธนาคารสรุปยอดความดีแตํละสัปดาห๑ไปจนสิ้นสุดปีการศึกษา เพ่ือใช๎เป็นหลักฐาน
เก็บข๎อมูลในการประเมินผลความดีตามหลักเกณฑ๑ นักเรียนผู๎ที่สะสมความดีครบตามเกณฑ๑จะได๎รับ
การเชิดชูเกียรติสร๎างขวัญก าลังใจตํอบุคคลผู๎กระท าความดี 
 โดยธนาคารความดี มีหลักเกณฑ๑ในการเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณไว๎ ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. เกียรติบัตรความดีระดับที่ ๑  สะสมเหรียญความดีครบ ๕๐ เหรียญ 
๒. เกียรติบัตรความดีระดับที่ ๒  สะสมเหรียญความดีครบ ๑๐๐ เหรียญ 
๓. เกียรติบัตรความดีระดับที่ ๓  สะสมเหรียญความดีครบ ๑๕๐ เหรียญ 
๔. เกียรติบัตรความดีระดับที่ ๔  สะสมเหรียญความดีครบ ๒๐๐ เหรียญ 
๕. เกียรติบัตรคนดีศรีบ๎านมํวง  สะสมเหรียญความดีครบ ๒๕๐ เหรียญ 

 

ผลการด าเนินการ 
๑ . นักเรียนโรงเรียนบ๎านมํวงพ่ีน๎องมากกวําร๎อยละ ๘๐         

มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
๒. นักเรียนมีผลการประเมินพฤติกรรมบํงชี้คุณธรรม จริยธรรม 

ในระดับ ดี ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๙๐  
๓. นักเรียนตระหนัก และเห็นคุณคําในการกระท าคุณงามความ

ดี มีโอกาสส ารวจความดีของตนเอง และกระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดการ
อยากท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในการท าหน๎าที่ของตน
ได๎อยํางเห็นผล 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ครูและนักเรียนมีการปฏิบัติอยํางจริงจัง ตํอเนื่องท าให๎กิจกรรม“ธนาคารความดี เปลวเทียน

แหํงธรรม สร๎างสรรค๑คนดี” ยังคงเป็นกิจกรรมที่ยังคงได๎รับการสานตํอ ชํวยให๎นักเรียนมีคุณธรรมด๎าน
จิตอาสามากยิ่งขึ้น และมีแนวโน๎มที่จะเกิดข้ึนอยํางตํอเนื่องเห็นผลชัดเจน 
 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนมีแนวทางในการตํอยอดกิจกรรม“ธนาคารความดี เปลวเทียนแหํงธรรม สร๎างสรรค๑
คนดี”จากโรงเรียนสูํครอบครัว และชุมชน ซึ่งเป็นการปลูกฝ๓่งคุณธรรมด๎านความซื่อสัตย๑ให๎เกิดกับตัว
นักเรียนเอง โดยจะให๎นักเรียนน ากิจกรรมนี้ไปท าที่บ๎านเพ่ือให๎ผู๎ปกครองได๎ตระหนักและปฏิบัติตนให๎
เป็นแบบอยํางแกํนักเรียนให๎มากขึ้น 
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ความส าคัญ/ปัญหา 
 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ผู๎คนโดยสํวนใหญํในประเทศไทยนับถือ อาจจะเป็นศาสนาประจ า
ชาติก็วําได๎ โดยโรงเรียนบ๎านมํวงพ่ีน๎องได๎ปฏิบัติกิจกรรมในฐานะพุทธศาสนิกชนไมํวําจะเป็น การเข๎า
แถวสวดมนต๑-เคารพธงชาติ พิธีกรรมตํางๆ เป็นต๎น ศาสนาพุทธมีอิทธิพลอยํางมากในการด ารงชีวิต 
อาจจะเรียกได๎วําเป็นสํวนหนึ่งของการด ารงชีวิตของศา
สนิกชนคนไทย ทางโรงเรียนบ๎านมํวงพ่ีน๎องจึงได๎เล็งเห็น

ความส าคัญของศาสนพิธี 
รวมไปถึงการพัฒนาตํอยอด
น าไปประกอบเป็นอาชีพ 
เ พ่ือเป็นการสร๎างรายได๎
และเป็นการใช๎เวลาวํางให๎
ประโยชน๑ อีกทั้งยังเป็นการ
ฝึกให๎นักเรียนรู๎จักรักษาศีล เจริญภาวนา มีสติ เพ่ือให๎เป็นคนเกํง คนดี 
และอยูํรํวมกันกับคนในสังคมอยํางมีความสุข 
 

 
 
วิธีด าเนินการ 

ในการด าเนินโครงการ “มัคนายกน๎อย เพชรผู๎น าสูํชุมชน”โรงเรียนบ๎านมํวงพ่ีน๎องได๎ก าหนด
แนวทางรํวมกันกับพระภิกษุสงฆ๑หรือวิทยากรผู๎ที่มีความรู๎ด๎าน ศาสนพิธี วิทยากรที่ให๎ความรู๎และ
ด าเนินงานด๎านกิจการสงฆ๑ พระอาจารย๑สุวรรณ วรพโล ต าแหนํงครูพระสอนศีลธรรม ขั้นตอน  
การด าเนินการ หลังจากเคารพ-ธงชาติ เรียบร๎อยแล๎ว คณะกรรรมการนักเรียนหรือครูเวรที่รับผิดชอบ
ในวันศุกร๑จะให๎นักเรียนเข๎าห๎องเรียนเตรียมของใสํบาตรพระเข๎าห๎องประชุม นักเรียนที่ได๎รับผิดชอบ

เกี่ ย ว กั บก ารด า เ นิ น โ ค ร งกา ร  คื อ  นั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ทั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
จะมีหน๎าที่ที่ได๎รับผิดชอบที่แตกตํางกันไปตามบทบาท
และหน๎าที่ ยกตัวอยํางเชํน นักเรียนชายจะดูแลโต๏ะหมูํ
บูชา ดูแลรักษาท าความสะอาดอุปกรณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับ
ของใช๎ของพระภิกษุสงฆ๑ นักเรียนหญิงจะจัดสถานที่ การ
จัดเก๎าอ้ีและดูแลน ารุํนน๎องนักเรียนมายังห๎องประชุม  

เมื่อเริ่มพิธีนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

กิจกรรม “มัคนายกน้อย เพชรผู้น าสู่ชุมชน” 
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๕ กลําวค าบูชาพระรัตนตรัยและเชิญประธานนักเรียนหรือตัวแทนนักเรียนจุดธูปเทียนที่โต๏ะหมูํบูชา 
จากนั้นพระอาจารย๑กลําวค าอาราธนาศีล พร๎อมกับใสํบาตร โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
กลําวบทสวดมนต๑ตั้งแตํต๎นจนจบบทสวดมนต๑ โดยให๎นักเรียนกลําวตามหรือกลําวพร๎อมกัน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ๑. ในโอกาสที่นักเรียนได๎ไปท าบุญที่วัด นักเรียนมีโอกาสในการเป็นผู๎น าตามรอยของคณะครู 
ผู๎ใหญํในท๎องถิ่น 
 ๒. นักเรียนมากกวําร๎อยละ ๙๐ ปฏิบัติตามศาสนาพิธี เข๎าวัด ฟ๓งธรรม ทุกวันพระ และ     
วันส าคัญทางศาสนา 
 ๓. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามศาสนพิธี ทํองบทสวดมนต๑ ฝึกสภาวะความเป็นผู๎น า ความ
กล๎าแสดงออก และการอยูํรํวมกันกับสังคมท่ีประกอบด๎วยหลายๆศาสนา 
 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 การเป็นแบบอยํางของอดีตผู๎บริหารถูกถํายทอดผํานรุํนพ่ีสํงไม๎ตํอสูํรุํนน๎องจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมของโรงเรียน ท าให๎นักเรียนมีแรงกระตุ๎น และแรงผลักดันให๎นักเรียนโรงเรียนบ๎านมํวงพ่ีน๎อง
สามารถเป็นผู๎น าในการประกอบศาสนพิธีทางศาสนาได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม 
 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนมีแนวทางในการจัดประกวดการแขํงขันการเป็นผู๎น าด๎านศาสนากิจกรรม “มัคนายก
น๎อย เพชรผู๎น าสูํชุมชน” เพ่ือให๎นักเรียนเกิดการฝึกฝน และมีความช านาญอยํางตํอเนื่อง 
 

 
 
 

ผลที่เกิดกับนักเรียน 
 ๑. นักเรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ใน
ครอบครั ว  ชุ มชน  โดยน า ไป เผยแพรํ ให๎ แกํ
ผู๎ปกครอง สมาชิกในครอบครัว หรือคนในชุมชน
เพ่ือให๎ครอบครัว ชุมชน และสังคมเกิดความนําอยูํ 
ไมํเกิดมลพิษทางสังคม 

 ๒. นักเรียนสามารถน าไปใช๎ในการ
เผยแพรํให๎กับรุํนน๎องๆ ครอบครัว ชุมชนได๎เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ และน าไปเป็นคุณธรรม
พ้ืนฐานในการประกอบการเรียน ประกอบอาชีพ เพื่อให๎เกิดความตื่นตัวกับการกระท าความดีอยูํเสมอ
จนยึดเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิต 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินงานโรงเรียนวถิีพุทธ 
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 ๓. ผลจากการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธท าให๎
นักเรียนมีผลการทดสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
(O-Net) มีผลการทดสอบในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
 
ผลที่เกิดกับครู และผู้บริหาร 
 ๑. ครูและผู๎บริหารสามารถปฏิบัติตนให๎ เป็น
แบบอยํางแกํนักเรียนได๎โดยแท๎จริง ไมํวําจะเป็นการกระท า
ทั้งตํอหน๎าและลับหลัง 
 

ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
 ๑. โรงเรียนมีผลงานด๎านคุณธรรมเป็นที่รู๎จักตํอ
สาธารณะชนมากขึ้น สะท๎อนให๎เห็นถึงเปูาหมายที่ชัดเจน 
สุจริต โปรํงใส ตรวจสอบได๎ บนพื้นฐานแหํงคุณธรรม 
 ๒. โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนสํงเสริมจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการด าเนิน
กิจกรรม ท าให๎โรงเรียนมีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเปูาประสงค๑ 
 
 

 
 
 

 โรงเรียนบ๎านมํวงพ่ีน๎อง ด าเนินกิจกรรมด๎านวิถีพุทธอยําง
ตํอเนื่อง ซึ่งเปูาหมายหลัก คือการท าให๎นักเรียนของโรงเรียนมี
ความรู๎ควบคูํคุณธรรม นักเรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เห็นผล

ชัดเจนมากยิ่ งขึ้น มีผลการ
ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม สํ ง ผ ล ใ ห๎
โรงเรียนได๎รับรางวัลในแตํละ
กิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรม “School Zero Waste” คุณธรรม
สีขาว ด๎วยหัวใจสีเขียว ที่ท าให๎โรงเรียนได๎รับรางวัลยอดเยี่ยม
ด๎านจัดการขยะ ประจ าปี ๒๕๖๐ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต ๔ ผลจากการด าเนินการด๎านขยะยัง
ท าให๎โรงเรียนได๎รับความสนใจ
จาก UN ที่สํงผู๎แทนลงมาเยี่ยม
ช ม  ดู ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
โรงเรียนในการสํง เสริมด๎าน

สิ่งแวดล๎อม ซึ่งถือเป็นการปลูกฝ๓งให๎นักเรียนรู๎จักคุณธรรมภายใน

รางวัล และความภาคภูมิใจท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตนเอง ควบคูํกับสิ่งแวดล๎อม รักตนเอง และรักษ๑โลก จากการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนด๎านวิถีพุทธ
สํงผลให๎ในปี๒๕๖๐ ผู๎อ านวยการประพันธ๑  จิรจรัสตระกูล อดีตผู๎อ านวยการโรงเรียนได๎รับคัดเลือก
จากคณะสงฆ๑จังหวัดเชียงใหมํ และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหมํ ให๎ได๎รับรางวัลอุบาสก
ดีเดํน ประจ าปี ๒๕๖๐ จากผลงานของโรงเรียนในอดีตภายใต๎การน าของทํานผู๎อ านวยการประพันธ๑  
จิรจรัสตระกูลสูํการสานตํอภายใต๎การน าของทํานผู๎อ านวยการนันท๑นภัส  เชนธาดากุล ซึ่งในปี ๒๕๖๑ 
นั้นผู๎อ านวยการโรงเรียนได๎สนับสนุนให๎โรงเรียนด าเนินกิจกรรมในด๎านวิถีพุทธอยํางหลากหลาย ทั้งได๎
เข๎ารํวมกิจกรรมการร๎องเพลงธรรมะในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ ๒๓ และเข๎ารํวม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด๎วย ๗ กิจวัตรความดี ในโครงการ “โรงเรียนรักษาศีล ๕ เชิง
คุณภาพ ครอบครัวอบอํุน” ระดับ ๕ ดาว เป็นต๎น จะเห็นได๎วําผลงานตํางๆสะท๎อนให๎เห็นถึงการเป็น
แบบอยํางการปฏิบัติตนของผู๎บริหาร และคณะครูที่เป็นผลให๎นักเรียนน ามาเป็นแบบอยํางท าให๎
กิจกรรมของโรงเรียนด๎านวิถีพุทธ เป็นไปในทิศทางที่พัฒนามากยิ่งขึ้น และโรงเรียนจะพัฒนาในทุก
กิจกรรมเรื่อยไป เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ คูํคุณธรรมอยํางแท๎จริง 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 

ความส าคัญ/ปัญหา 
 พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย  ซึ่งได๎รับอิทธิพลมาจาก
หลักธรรมค าสั่งสอนจากพระพุทธเจ๎าอันเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให๎ถูกต๎องเพ่ือความสงบสุขแกํ
ชีวิตและสังคม  การปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่ดีงามตํอเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่ต๎อง
ค านึงถึงและยึดปฏิบัติ  โดยใช๎หลักธรรมค าสั่งสอนและแนวปฏิบัติในพระพุทธศาสนา  ทางโรงเรียน
บ๎านทุํงเสี้ยว (นวรัฐ) จึงได๎จัดกิจกรรมขํวงธรรม น๎อมน าความดีเพ่ือเป็นศูนย๑รวมใจและเป็นแนวทาง
ให๎นักเรียนได๎ยึดและประพฤติปฏิบัติตาม 

 

วิธีด าเนินการกิจกรรม 
 ๑.  กิจกรรมหน๎าเสาธงชํวงเช๎ามีการน าสวดมนต๑ไหว๎พระน าโดยคณะกรรมการนักเรียน 

 ๒.  หลังจากท ากิจกรรมหน๎าเสาธงนักเรียนในทุกระดับชั้นเดินแถวไหว๎พระพุทธรูปประจ า
โรงเรียน 

 ๓.  ในเวลา ๑๔.๓๐ ของทุกวันจันทร๑นักเรียนและคุณครูจะรํวมกันจัดกิจกรรมพร๎อมกัน  
ณ บริเวณขํวงธรรม  เพ่ือเตรียมการ 
 ๔.  โรงเรียนบ๎านทุํงเสี้ยว (นวรัฐ) ได๎กราบอาราธนาพระภิกษุจากวัดท๎องฝาย  วัดต๎นแหน  
และวัดศรีนวรัฐ (ทุํงเสี้ยว)  ได๎มาฝึกการปฏิบัติธรรมและเทศนาธรรมให๎แกํนักเรียนและครูโรงเรียน
บ๎านทุํงเสี้ยว (นวรัฐ) 
 ๕.  โดยผู๎น านักเรียนจะน าไหว๎พระสวดมนต๑ท านองสรภัญญะ สวดมนต๑แปล ท าสมาธิ  
แผํเมตตา 

 ๖.  ครูอบรมให๎ความรู๎ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  โดยยึดค าสอน มงคล ๓๘ ประการ  
เป็นแนวทางการอบรมหลักธรรมให๎กับนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 

 

กิจกรรม “ข่วงธรรม น้อมน าความดี” 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ๑.  นักเรียนมีความประพฤติท่ีดีขึ้น 

 ๒.  นักเรยีนมีสมาธิและอยูํในระเบียบวินัยดีขึ้น เชํน การเดินแถวอยํางเป็นระเบียบเมื่อเข๎าเรียนหรือ
เปลี่ยนอาคารเรียน 
 ๓.  นักเรียนมีทักษะการสวดมนต๑หมูํท านองสรภัญญะ การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่ดีข้ึน 

 ๔.  นักเรียนและครูได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญของการฝึกปฏิบัติธรรม 

 ๕.  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เชํน กิจกรรมวันส าคัญ   
การสอบนักธรรมในระดับนักธรรมตรี โท เอก   
 ๖.  นักเรียนได๎น าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได๎ เชํน การมีสัมมาคารวะรู๎จักการไหว๎
บุคคลที่นับถือ 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 ๑.  นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยความสมัครใจ และให๎ความรํวมมือ เป็นอยํางดี 
คุณครูและผู๎บริหารเห็นคุณคํา และให๎การสนับสนุน 
 ๒.  ได๎รับการสนับสนุนและความเมตตาและให๎ความอนุเคราะห๑ขอพระภิกษุจากวัดท๎องฝาย  
วัดต๎นแหน  และวัดศรีนวรัฐ (ทุํงเสี้ยว) เป็นอยํางดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๓๐ 

 
 
 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
 สภาพสังคมไทยในป๓จจุบัน  มีการแขํงขันทางเศรษฐกิจอยํางรุนแรง  ท าให๎เกิดผลกระทบตํอ
สภาวะความเป็นอยูํของบุคคล  เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจใน
การศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือน าไปใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎อยูํรํวมกันในสังคมได๎
อยํางมีความสุข การแขํงขันอยํางรุนแรงทางด๎านเศรษฐกิจ ท าให๎คนสํวนใหญํเห็นแกํประโยชน๑สํวนตน  
ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบตํอสังคม  ประเทศชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย๑  
โรงเรียนจึงต๎องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎รู๎จักหน๎าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของ
ประเทศชาติ  สํงเสริมให๎ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  ชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติตาม
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน๑สํวนรวมมากกวําสํวนตน 

 เพ่ือเป็นการปลูกฝ๓งศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ให๎เกิดขึ้นในจิตใจของนักเรียนนั้นถือวํา
มีความส าคัญที่สุด    ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไปในอนาคต  การจัด
โครงการคํายคุณธรรมเป็นการสํงเสริมรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎ คุณธรรม จริยธรรมให๎กับ
นักเรียน โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่  เพ่ือฝึกบุคลิกภาพให๎สามารถพ่ึงตนเองและ
ฝึกทักษะชีวิต  รู๎จักคิด ใครํครวญ มีวินัย รู๎จักยับยั้งชั่งใจ มีความรับผิดชอบ    การจัดการเรี ยน 
การสอนที่ดีนั้น ไมํใชํมีเฉพาะในห๎องเรียนเทํานั้น แตํการศึกษานอกสถานที่ จะท าให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎
จากธรรมชาติ จากสถานที่จริง ท าให๎มีแรงจูงใจ มีความสนใจ มีความกระตือรือร๎น เกิดความซึมซับ 
ความรู๎ ความเข๎าใจได๎งําย และยังเป็นการลดป๓ญหายาเสพติดอีกทางหนึ่งด๎วย 

 

วิธีด าเนินการกิจกรรม 
 ๑.  การเข๎าคํายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านทุํงเสี้ยว (นวรัฐ) ซึ่งจัดขึ้น  ณ 
วัดศรีนวรัฐ (ทุํงเสี้ยว)  โดยนิมนต๑พระวิทยากร มาให๎ความรู๎แกํนักเรียนและการเข๎าคํายคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านทุํงเสี้ยว (นวรัฐ) จะน านักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 ๒.  ด าเนินการโดยพระวิทยากรซึ่งเริ่มจากกิจกรรมประกาศตนเป็นพุทธธรรมกะ  หลักธรรม
ในชีวิตประจ าเรื่อง ธรรมกับการปฏิบัติ  กิจกรรมกัมฐาน (ฝึกนั่งสมาธิ , เดินจงกรม)  เข๎าฐานอริยสัจ 
๔ (ทุกข๑ , สมุทัย , นิโรธ , มรรค) และฐานความกตัญ๒ู (VDO) เพลงพระคุณที่สามและรางวัลของครู) 
ตามล าดับจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 

กิจกรรม “ฝึกธรรม ส่องใจ” 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ๑. นักเรียนโรงเรียนบ๎านทุํงเสี้ยว (นวรัฐ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถผํานการเข๎าคํายคุณธรรมทุกคน คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
 ๒. นักเรียนมีความตระหนักและรู๎ถึงความกตัญ๒ูกตเวที เชํน การชํวยเหลือและแบํงเบา
ภาระของพํอแมํ   โดยการชํวยท างานบ๎าน เป็นต๎น 
 ๓. นักเรียนมีสติรู๎เทําทันอารมณ๑และสามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วลด
ป๓ญหาตํางๆ ที่เกิดจากการขาดคุณธรรมและมีระเบียบวินัยในตนเอง 
 ๔. นักเรียนได๎ฝึกจิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎ คุณธรรม จริยธรรมและความมีระเบียบวินัย 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 ๑.  นักเรียน คณะครูและผู๎บริหารเล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมเพ่ือนักเรียนได๎เป็น
คนดี มีศีลธรรม และอยูํรํวมกันกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 

 ๒.  วัดศรีนวรัฐ (ทุํงเสี้ยว) โดยพระครูถาวรนพรัฐ เจ๎าอาวาสวัดศรีนวรัฐ เจ๎าคณะต าบลบ๎าน
กลางเขต ๒ มีความเมตตาและให๎ความอนุเคราะห๑ 
การจัดโครงการคํายคุณธรรม 

 
 
 

ภาพกิจกรรมฝึกธรรม ส่องใจ  
โดยพระครูถาวรนพรัฐและคณะสงฆ์ 

พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๓๒ 

 
 
 
 

ความส าคัญและปัญหา 
 เพ่ือเป็นการอนุรักษ๑และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามทางโรงเรียนบ๎านทุํงเสี้ยว (นวรัฐ) 
ได๎จัดกิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ประเพณี  เพ่ือเป็นการปลูกฝ๓งจิตสึกนึกรู๎รักษาอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีไทย สืบสานและประสานความสัมพันธ๑ที่ดีและมีจิตอาสา  โดยเน๎นกิจกรรมในวันส าคัญทาง
พุทธศาสนาซึ่งเก่ียวโยงกับวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทย              
 

วิธีด าเนินการกิจกรรม 
 ในชํวงเทศกาลเข๎าพรรษานักเรียนจะชํวยกันตกแตํงต๎นเทียนพรรษาเพ่ือน าไปถวายที่วัดตาม
เขตบริการของโรงเรียนที่นักเรียนอยูํ รํวมกันท าบุญตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎ง รับศีลรับพร โดยครู
เป็นผู๎ควบคุมไป นักเรียนจะกลําวค าถวายเทียนพรรษาตามที่ได๎ฝึกในเรื่องของการถวายทานท าให๎
นักเรียนได๎ปฏิบัติจริง นักเรียนไปในชีวิตประวัน              รวมถึงในเทศกาลประเพณีตําง ๆ โรงเรียน
ได๎จัดให๎มีการสํงเสริมประเพณีในท๎องถิ่นเชํน ประเพณีลอยกระทง ปลํอยโคมลอย ประเพณีตานก๐วย
สลาก ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ ผ๎าปุา งานกฐิน ทางโรงเรียนก็จะนานักเรียนไปรํวมกิจกรรม         
และชํวยงานเสมอมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย วิถีพุทธ” 
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ผลการด าเนินงาน 
 ๑.  นักเรียนรู๎ถึงประวัติความเป็นมาของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ๒.  นักเรียนรู๎ถึงข้ันตอนและวิธีการทางศาสนาในการประกอบพิธี 
 ๓.  นักเรียนเกิดความรักและความผูกพันในประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งได๎สืบตํอกันมา 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 ๑.  นักเรียน คณะครูและผู๎บริหารเล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมเพ่ือนักเรียนได๎เป็น
คนดี มีศีลธรรม และอยูํรํวมกันกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข 

 ๒.  วัดศรีนวรัฐ (ทุํงเสี้ยว) โดยพระครูถาวรนพรัฐ เจ๎าอาวาสวัดศรีนวรัฐ เจ๎าคณะต าบลบ๎าน
กลางเขต ๒   มีความเมตตาและให๎ความอนุเคราะห๑การจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 นักเรียนโรงเรียนบ๎านทุํงเสี้ยว (นวรัฐ) ร๎อยละ ๘๐ มีการแสดงพฤติกรรมในด๎านคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีขึ้น  โดยรู๎จักการปฏิบัติตนให๎เหมาะสมตามกาลเทศะและสามารถปฏิบัติตนตามศาสนพิธี
ได๎อยํางถูกวิธีเป็นผู๎มีจิตใจอันงดงามเพราะได๎ฝึกจิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎ คุณธรรม จริยธรรมและ

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนนิงานโรงเรียนวถิพีุทธ 
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ความมีระเบียบวินัย  รู๎จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํแบํงป๓น มีความเมตตา กรุณา เห็นความส าคัญในการท า
ความดตีลอดจนรํวมกันท านุบ ารุงพุทธศาสนาให๎เจริญงอกงามสืบตํอไป 

 ผลที่เกิดกับผู้บริหารและคณะครู 
 ผู๎บริหารและคณะครูโรงเรียนบ๎านทุํงเสี้ยว (นวรัฐ) ได๎ฝึกปฏิบัติและพัฒนาจิตใจควบคูํกับการ
ให๎ความรู๎แกํนักเรียนในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม  อันเป็นผลตํอเนื่องไปถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค๑กรที่ดีขึ้นพร๎อมทั้งเป็นกัลยาณมิตรที่ดีตํอกัน 

 ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
 โรงเรียนบ๎านทุํงเสี้ยว (นวรัฐ) ได๎ก๎าวขึ้นสูํโรงเรียนวิถีพุทธอยํางแท๎จริง โดยได๎มีโครงการและ
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธที่ด าเนินการสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให๎กับนักเรียน  และได๎รับรางวัล
และเกียรติบัตรด๎านโรงเรียนคุณธรรม    อาทิเชํน  เกียรติบัตรโครงการห๎องเรียนต๎นแบบศีลธรรม 
๔.๐ บ-ว-ร ดีศรีเวียงพิงค๑  

 ผลที่เกิดกับชมุชน 
 ชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมและรับรู๎ถึงการพัฒนาด๎านคุณธรรมและจริยธรรม  อันเป็นผลจาก
การรํวมมือที่ดีตํอกนัสร๎างความเชื่องโยงและสามัคคีระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  
 
 
 

 ด๎วยทางโรงเรียนบ๎านทุํงเสี้ยว (นวรัฐ) เล็งเห็นความส าคัญในด๎านคุณธรรมจริยธรรมและ 
การปลูกจิตส านึก  ในการท าความดี  จึงได๎จัดกิจกรรมตําง ๆ เชํน กิจกรรมขํวงธรรม น๎อมน าความดี  
กิจกรรมฝึกธรรม สํองใจ กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ประเพณี และยังด าเนินการอีกหลายกิจกรรมควบคูํ
กับกิจกรรมหลักดังกลําว  ทั้งนี้กิจกรรมตําง ๆ ทางผู๎บริหาร คณะครู และนักเรียน ได๎พยายามสืบสาน
และตํอยอดด๎วยกระบวนการตําง ๆ โดยเน๎นการปฏิบัติจริง  ดังนี้ 
 ๑.  อบรม ให๎ความรู๎ สร๎างความตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมที่ด าเนินการทั้งคณะครู
และนักเรียน 

 ๒.  การให๎นักเรียนในทุกระดับชั้นได๎ฝึกปฏิบัติการเป็นผู๎น ากิจกรรมเพ่ือตํอยอดและสืบสาน
ให๎กิจกรรมตํางๆ คงอยูํ 
 ๓.  การปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมเพื่อความมีสํวนรํวมและความตระหนักรู๎ถึงความส าคัญใน
กิจกรรม 

 ๔.  การรํวมมือกันของทุกภาคสํวนโดยเฉพาะชุมชนให๎เข๎ามามีบทบาทและรํวมมือกันด าเนิน
กิจกรรม 

 
 
 

แนวทางการพัฒนาต่อยอดสู่โรงเรียนวิถีพุทธที่ยัง่ยนื 
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 โรงเรียนวัดน้ าบํอหลวง ได๎น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาบูรณาการปรับใช๎ให๎เป็นไปตามหลักธรรมพุทธ
ศาสนา โดยน าเอา ๔ ความด ีสูํวิถีธรรม น าวิถีพุทธ มาพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนที่ขาดการ
เอาใจใสํ ไมํมีความมุํงม่ันในการท างาน ชอบคุย ชอบเลํนในเวลาท ากิจกรรมหน๎าเสาธง มาพัฒนาจิตใจ 
ให๎เป็นมนุษย๑ 
ที่สมบูรณ๑ ให๎เข๎ากับบริบทและการด ารงชีวิตของนักเรียน ๔ ความดี สูํวิถีธรรม น าวิถีพุทธ มีดังนี้ 

ความดีที ่๑   สมาธิสร๎างป๓ญญา 
 ความดีที่ ๒   ท าบุญตักบาตร แบํงป๓นน้ าใจ   

ความดีที่ ๓   อยูํอยํางพอดี   วิถีพอเพียง 
 ความดีที่ ๔  อนุรักษ๑วัฒนธรรมล๎านนา ขับขานเพลงซอ 
                                 ร าศิลป์ฟูอนเล็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอประมาณ 

มีเหตุผล 

ความรู๎            รอบรู ๎รอบคอบ ระมัดระวัง                                      เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล๎อม / วัฒนธรรม 

คุณธรรม          ซ่ือสัตย๑สุจริต ขยันอดทน สติป๓ญญา แบํงป๓น           สมดุล / พร๎อมรับตํอการเปลี่ยนแปลง 

โรงเรียนวัดน้ าบ่อหลวง(ภาวนาภรัิต) 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          ทางสายกลาง 
 

 

มีภูมิคุ้มกันในตัว      

ทีด่ี 

น าไปสู่ 
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ความดทีี ่๒ 

ท าบุญตักบาตร 

แบ่งปันน า้ใจ 

ความดทีี ่๑ 

สมาธ ิ 

สร้างปัญญา 

ความดทีี ่๓ 

อยู่อย่างพอด ี 

วิถพีอเพยีง 

ความดทีี ่๔ 

อนุรักษ ์ 

วัฒนธรรมล้านนา 

 
 
 
 
 
 
 

ทิศที่  2 

ทิศเบ้ืองขวา 

กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคัญ/ปัญหา 

 โรงเรียนวัดน้ าบํอหลวงได๎รํวมกันสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในด๎านความสนใจ ความเอาใจใสํ 
ความมุํงมั่นในการเรียน และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในกิจกรรมของโรงเรียน พบวํานักเรียนขาด
คุณธรรม”ขันติ” ความอดทนคือการรักษาภาวะปกติของตนไว๎ได๎ เมื่อถูกกระทบกระทั่งในสิ่งที่ตน
ปรารถนาและไมํปรารถนาจะไมํสามารถควบคุมจิตใจของตนไว๎ได๎ สํงผลตํอการเรียนและการท า
กิจกรรมตํางๆของโรงเรียน ท าให๎นักเรียนมีพฤติกรรมก๎าวร๎าว  หงุดหงิด โมโหงําย  และสภาวะสมาธิ
สั้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะให๎นักเรียนประพฤติตัวอยูํในกฎระเบียบของโรงเรียน เอาใจใสํตํอการเรียน 
และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตํอความเป็นนักเรียน พฤติกรรมเหลํานี้จึงเป็นป๓ญหาของผู๎ปกครอง

วิถีพทุธ 

ความดทีี่  ๑ :  กจิกรรมสมาธิสร้างปัญญา 
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นักเรียนเอง และเป็นป๓ญหาของทางโรงเรียน ตํอไปถ๎าไมํรีบแก๎ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อาจจะเป็น
ป๓ญหาตํอสังคมสิ่งแวดล๎อมที่นักเรียนได๎อยูํ 

 ทางโรงเรียนจึงได๎ตระหนักและให๎ความส าคัญตํอ
พฤติกรรมเหลํานี้ของนักเรียน จึงได๎คิดค๎นกิจกรรม ๔  
ความดี  สูํวิถีธรรม  น าวิถีพุทธ มาปรับใช๎ภายในโรงเรียน 
โดยทางโรงเรียนจะเน๎นการท ากิจกรรม ๔ อยํางนี้ควบคูํกับ
แผนการเรียนการสอนในทุกกลุํมสาระวิชา เพ่ือให๎นักเรียน
เกิดสมาธิ  เพราะสมาธิเป็นพ้ืนฐานของการท ากิจกรรมทุก
องอยําง  เมื่อนักเรียนมีความตั้งใจ มีจิตใจที่มั่นคงไมํวอกแวก  ก็จะน าไปสูํผลความส าเร็จในกิจกรรมที่
ได๎เรียนและได๎ท า นักเรียนก็จะเป็นคนดี และเป็นผู๎น าที่ดีพาประเทศชาติสูํความสงบสุขรํมเย็นตํอไป           
   

วิธีด าเนินการ 
 จากการวิเคราะห๑ป๓ญหาเพ่ือการพัฒนาด๎านการเรียนเรียนและการท างานเพ่ือปรับปรุง
พฤติกรรมให๎ดีขึ้น ทางโรงเรียนจึงรํวมกันด าเนินการ  ดังนี้ 

๑. ประชุมคณะครูรํวมวางแผนด าเนินกิจกรรม 
๒. เริ่มกิจกรรมโดยน านักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ เข๎ารับ

การฝึกฝนนั่งสมาธิทุกวันจันทร๑และวันพุธ และอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม โดยผู๎น านักเรียนจะน าไหว๎พระ สวดมนต๑ท านอง
สรภัญญะ สวนมนต๑แปล ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.เป็นประจ าทุกวัน  

๓. คณะครูและนักเรียนจะสวมใสํเสื้อขาวมาโรงเรียนทุกวันพระ และจะรับประทานอาหาร
มังสวิรัต  คิดเป็น๑๐๐ เปอร๑เซ็นของนักเรียนและครู 

๔. เข๎าคํายคุณธรรม  จริยธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  รํวมกับกลุํม
โรงเรียนสันกลาง – บ๎านแมเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ณ วัดร่ าเปิง ตโปธาราม  ต.สุเทพ อ.เมือง  
จ.เชียงใหมํ 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลที่เกิดขึ้น คือ นักเรียนมีความเอาใจใสํตํอการเรียนมากขึ้น มีความอดทน อดกลั้นตํอ
สภาวะอารมณ๑ได๎ดีขึ้น มีสมรรถนะในการเรียนเพ่ิมขึ้น พฤติกรรมกิริยา มารยาทเรียบร๎อย สํงผลให๎
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑อยูํในระดับดี – ดี
เยี่ยม  คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ๑การประเมินและเลื่อนชั้น   
ร๎อยละ  ๑๐๐ 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๓๘ 

 
 
 
 

ความส าคัญ/ปัญหา 
 จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนวัดน้ าบํอหลวง สํวนใหญํไมํคํอยมีเวลาใน 
การสํงเสริมให๎เยาวชนท าบุญตักบาตร เพราะยุคสังคมป๓จจุบันผู๎ปกครองของนักเรียนต๎องรีบเรํงท างาน
แตํเช๎า จึงท าให๎วิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงาม ในด๎านการท าบุญตักบาตรหํางหายไป ท าให๎นักเรียนไมํได๎
ตระหนักในความเป็นวิถีพุทธ จึงใช๎ชีวิตที่เห็นแกํตัว ไมํมีความเอ้ือเฟ้ือ ไมํแบํงป๓นจึงเป็นสังคมที่ไร๎
น้ าใจ ทางโรงเรียนวัดน้ าบํอหลวง จึงได๎จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรขึ้น เพ่ือพัฒนาจิตใจที่ดีงาม 
สํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักความเสียสละ  แบํงป๓น ความเอ้ือเฟ้ือ ความมีน้ าใจให๎แกํกันและกัน  จึงท าให๎
เกิดความสามัคคีในหมูํคณะ  เมื่อนักเรียนได๎สัมผัสกับจริยวัตรที่งดงามของพระสงฆ๑แล๎ว  ความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นในใจของนักเรียน  พุทธมามกะน๎อยในวันนี้ก็จะเป็นผู๎ใหญํที่มีน้ าใจ
แบํงป๓น เป็นผู๎สืบทอดจรรโลงพระพุทธศาสนาเคียงคํูกับชาติไทยให๎คงอยูํตํอไปตลอดกาลนาน 

 
วิธีด าเนินการ 

โรงเรียนวัดน้ าบํอหลวงจึงรํวมกันด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. นิมนต๑พระมารับบิณฑบาต (พระวรัญ๒ู วุฑฒิธัม

โม วัดทุํงฟูาฮําม ต.น้ าบํอหลวง อ.สันปุาตอง จ.เชียงใหมํ) มา 
อบรมสั่งสอนศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรมให๎แกํ
นักเรียน พร๎อมสมาทานศีล ๕  รับพรแผํเมตตา ทุกวันศุกร๑

เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. 
๒.  ป๓จจัยไทยทานที่พระสงฆ๑ได๎รับก็จะน ามาแบํงป๓นให๎นักเรียนน าไปแจกจํายให๎แกํบุคคล

หรือนักเรยีนที่มีฐานะยากจนเป็นล าดับไป  
 

ผลการด าเนินงาน  
 ผลที่เกิด นักเรียนได๎เรียนรู๎ประเพณี วัฒนธรรมในการ
ท าบุญตักบาตร ได๎สัมผัสจริยวัตรที่งดงามของพระสงฆ๑ มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือ รู๎จักการเสียสละแบํงป๓น เมตตากรุณา และมีความ
สามัคคีตํอเพ่ือนนักเรียนด๎วยกัน ปฏิบัติศาสนกิจ กระท าความดีพร๎อมกับบันทึกความดี สํงผลให๎
นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ อยูํในระดับดี – ดีเยี่ยม คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 

ความดทีี่  ๒  กจิกรรม: ท าบุญตกับาตร  แบ่งปันน า้ใจ 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๓๙ 

 
 
 
 

ความส าคัญ/ปัญหา 
 การด ารงชีวิตประจ าวันของนักเรียนโรงเรียนวัดน้ าบํอหลวง  สํวนใหญํผู๎ปกครอง มีอาชีพ
รับจ๎าง  เกษตรกรรม  และมีรายได๎น๎อย  จึงต๎องใช๎จํายอยํางประหยัด เนื่องด๎วยคําครองชีพที่สูงรายได๎
ไมํพอกับรายจําย  สภาพที่อยูํอาศัยมีพ้ืนที่วําง  ส าหรับเพาะปลูกพืชผักสวนครัว  เพ่ือน ามาบริโภค 
ทางโรงเรียนจึงได๎ด าเนินกิจกรรม”อยูํอยํางพอดี  วิถีพอเพียง”  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักอาชีพที่
สุจริต เชํนการท าเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย๑  ลดต๎นทุน เพ่ิมรายได๎ ปลอดภัยจากสารพิษ  มี
ภูมิคุ๎มกันที่ดี  รู๎จักอดออม ประหยัด  ซื่อสัตย๑ตํอหน๎าที่  เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  เคารพในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นพระประมุข 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว๑โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑  ประชุมคณะครูและกรรมการนักเรียนเพ่ือ
วางแผนในการด าเนินงาน 
๑.๒   ขอความรํวมมือจากหนํวยงานเกษตรอ าเภอ
และเทศบาลต าบลน้ าบํอหลวง 

           ๑.๓  จัดตารางเรียนในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ 
๑.๔   จัดให๎นักเรียนได๎รับความรู๎และลงมือปลูกผักตามความยากงํายของแตํละชั้นเรียน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ส ารวจสิ่งมีชีวิตและไมํมีชีวิต 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  พืชสมุนไพร ได๎แกํ ขิง ขํา ตะไคร๎  มะนาว ขมิ้น อัญชัน เป็น
ต๎น 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ วิถีกล๎วย 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปลูกผักสวนครัว ได๎แกํ 
ผักบุ๎ง ผัดกาด พริก ฟ๓กเขียว  เป็นต๎น 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชาสมุนไพร (ใบหมํอน 
ดาวอินคา เชียงดา อัญชัน) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เลี้ยงสัตว๑ ได๎แกํ เลี้ยงไกํ
ไขํ  ปลา กบ เป็นต๎น 
 

ความดทีี่  3  กจิกรรม: อยู่อย่างพอด ี วถิีพอเพยีง 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๔๐ 

ความดีที ่ ๔  กจิกรรม: อนุรักษ์วฒันธรรมล้านนา ขบัขานเพลงซอ ร าศิลป์ฟ้อนเลบ็ 

      2.  ออมทรัพย์ นักเรียนทุกคนออมทรัพย๑  โดยออมจากคําขนมที่ผู๎ปกครองให๎ในแตํละวัน ทุกชั้น
เรียนจะมีเจ๎าหน๎าที่เก็บเงินออมทรัพย๑ มีบัญชีออมทรัพย๑ประจ าชั้นเรียน   เปิดบัญชีกับธนาคาร
สหกรณ๑ออมทรัพย๑สันปุาตองพร๎อมน าเงินไปฝากทุกสิ้นเดือน  
 

ผลการด าเนินงาน  
 ผลที่เกิดนักเรียนร๎อยละ 80 ดูแลผักสวนครัวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว๑ที่โรงเรียนและน าความรู๎ที่ได๎รับไป

ปรับใช๎ในครอบครัว ชุมชน  นักเรียนร๎อยละ 100 เก็บออมเงิน สํงผล
ให๎นักเรียนได๎รับประทานอาหารพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ  
ลดภาระคําใช๎จํายของครอบครัวและฝึกนิสัย ขยัน ประหยัด  
อดออม 
 
 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
 จากสภาพป๓จจุบันได๎เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว  เนื่อง
ด๎วยในการสื่อสารที่ไร๎พรมแดน เพลงซอและการฟูอนเล็บของชาว
ล๎านนา  มีคุณคําทางภูมิป๓ญญาเริ่มจะเลือนหายไป  ดังนั้น 
การปลูกฝ๓งและสร๎างจิตส านึกที่ดีให๎กับนักเรียนรุํนใหมํให๎มี 
ความภาคภูมิใจและเห็นคุณคําของศิลปะพ้ืนบ๎านอันเป็นมรดกล้ า
คําของล๎านนาไทย  จึงเป็นสิ่งที่ดียิ่งประกอบกับความต๎องการของ
นักเรียน  ผู๎ปกครอง  และชุมชนที่เกี่ยวข๎องจึงได๎เกิดกิจกรรม   
ขับร๎องเพลงพื้นเมืองล๎านนา (ซอ)  สืบสานวัฒนธรรมฟูอนร า(ฟูอน
เล็บ)  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนักถึงคุณคําในการอนุรักษ๑สํงเสริมและสืบสานให๎คงอยูํสืบไป ทั้ง
นักเรียนยังได๎มองเห็นความถนัดและความสามารถของตนเอง  มีสุนทรียภาพทางอารมณ๑ สังคม และ
สติป๓ญญา เกิดความสามัคคีในหมูํคณะ มีมนุษยสัมพันธ๑เกิดประโยชน๑ในการเข๎ารํวมกิจกรรมกับชุมชน   
กล๎าแสดงออกอยํางอิสระในทางที่ถูกต๎องอยํางสร๎างสรรค๑  
 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๔๑ 

วิธีด าเนินการ 
๑. ประชุมคณะครูและกรรมการนักเรียนใน 

การด าเนินงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล๎านนาให๎คงอยูํ 
 ๒. ติดตํอประสานงานวิทยากรหรือปราชญ๑ชาวบ๎านที่

มีความรู๎ความช านาญในด๎านการขับซอและฟูอนเล็บ 
- แมํครูบัวชุม   อินถา  ปราชญ๑ชาวบ๎าน (เพลงซอ) 
- แมํครูกิ่งจันทร๑   อุตอ่ินแก๎ว  ศิษย๑เกําโรงเรียนวัดน้ า

บํอหลวง  (ฟูอนเล็บ) 
๓. น านักเรียนชั้นป.๓-ป.๖ มารับการฝึกฝนในชํวงลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู๎ 
๔. นักเรียนได๎รับการฝึกซ๎อมจนเกิดความช านาญ และได๎เข๎ารํวมแสดงชํวยเหลือกิจกรรม

ชุมชนและวัดใกล๎เคียง 

 
ผลการด าเนินงาน  
 นักเรียนมีความสามารถในการขับขานเพลงซอและฟูอนเล็บได๎    เป็นที่รู๎จักได๎รับการยอม
และสนับสนุนจากชุมชน   ท าให๎นักเรียนได๎รับการซึมซับ  เกิดจิตส านึกรักและหวงแหน
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี สํงผลให๎นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ อยูํในระดับดี 
– ดีเยี่ยม คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 

ผลลัพธ์ 
- นักเรียนมีน้ าใจ  และมนุษยสัมพันธ๑  ให๎ความรํวมมือและท างานรํวมกับเพ่ือนได๎ดี 
- นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการท างาน   มีกริยามารยาท  พูดจาสุภาพเรียบร๎อย 

รู๎จักกาลเทศะ  มีความอํอนน๎อมถํอมตน 

- ผู๎ปกครองและชุมชนมีความชื่นชมยินดีในบุตรหลานของตัวเอง  พร๎อมสนับสนุน
ทุนการศึกษาให๎กับนักเรียนเรียนดี  แตํยากจน 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๔๒ 

ปัจจัยความส าเร็จ 
โรงเรียนวัดน้ าบํอหลวงน า   ๔ ความดี  สูํวิถีธรรม  น าวิถีพุทธ มาพัฒนาผู๎เรียนด๎านคุณธรรม 

จริยธรรมอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง ชุมชนร๎อยละ  ๙๐  มีความพึงพอใจให๎การสนับสนุน  สํงผลให๎
ประสบความส าเร็จ มีผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ 
 ๑.  ได๎รับรางวัล ขวัญใจมหาชนในการประกวดฟูอนเล็บ  งานเปิดบ๎านวิชาการ ร าเพยล๎านนา 
รํวมรักษาวัฒนธรรมเชียงใหมํ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร๑ 
 ๒.  แสดงขับซอพ้ืนเมืองตํอต๎านยาเสพติด  รายการสานศิลป์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน๑แหํง
ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหมํ 

๓. มีผลการทดสอบระดับชาติ NT , O-NET เพ่ิมข้ึน 
 
แนวทางการพัฒนา 

- จัดสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียนให๎รํมรื่น สงบ รํมเย็น เป็นแหลํงศึกษาเรียนรู๎เกี่ยวกับ
พุทธศาสนา สร๎างโรงเรียนให๎เป็นโรงเรียนชั้นน าทั้งด๎านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม  
จัดกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิตประจ าวัน  กิจกรรมวันส าคัญ  กิจกรรมด๎านการเรียนการสอน  
และให๎มีบรรยากาศมีปฏิสัมพันธ๑ที่ดีทั้งครูและนักเรียนตํอกันภายในโรงเรียน และกลุํม
โรงเรียนเครือขํายวิถีพุทธตํอไป 
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 โรงเรียนวัดทํากาน ตั้งอยูํหมูํที่ ๕ ต.บ๎านกลาง อ.สันปุาตอง จ.เชียงใหมํ เปิดท าการสอน
ตั้งแตํชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีครูประจ าการทั้งหมด ๖ คน อัตราจ๎าง 
๑ คน ลูกจ๎างประจ า ๒ คน จ านวนนักเรียนทั้งหมด ๗๑ คน นักเรียนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ 
 โรงเรียนวัดทํากาน ได๎เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได๎
ด าเนินการพัฒนากิจกรรมตามอัตลักษณ๑ ๒๙ ประการ ซึ่งโรงเรียนได๎ด าเนินกิจกรรมดังตํอไปนี้ 
“คารวะธรรมน๎อมน าใจเศรษฐกิจพอเพียงใช๎น าชีวิต ห๎องคุณธรรมน าผูกมิตรปลูกฝ๓งจิตคุณธรรมสูํเลํม
เล็ก” 

 
 
  
  อิทธิบาท ๔เป็นฐานแหํงความส าเร็จในการเรียนรู๎ โรงเรียนวัดทํากาน ได๎น ามาประยุกต๑ใช๎ให๎
เข๎ากับบริบทและการด ารงชีวิตของนักเรียน ประกอบด๎วย หลักอิทธิบาท ๔ ดังนี้ 
 หลักท่ี ๑ ฉันทะ คารวะธรรมน๎อมน าใจ น าความรู๎สูํการปฏิบัติด๎านมารยาท 
 หลักท่ี ๒ วิริยะ เศรษฐกิจพอเพียงใช๎น าชีวิต น าความรู๎สูํการปฏิบัติด๎านความพอเพียง 
 หลักท่ี ๓ จิตตะ ห๎องคุณธรรมน าผูกมิตร น าความรู๎สูํการปฏิบัติด๎านการอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข 
 หลักท่ี ๔ วิมังสา ปลูกฝ๓งจิตส านึกสูํเลํมเล็ก น าความรู๎สูํการปฏิบัติด๎านการด าเนินชีวิตตาม
หลักคุณธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดท่ากาน 

 

กิจกรรม “สร้างคุณธรรม ตามหลกัอิทธิบาท น าสู่วิถีพุทธ” 
” 
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 หลักท่ี ๑ ฉันทะ  
 คารวะธรรม 
 น๎อมน าใจ 
 
 
 
      หลักท่ี ๒ วิริยะ          หลักท่ี ๓ จิตตะ 
         เศรษฐกิจพอเพียง       ห๎องคุณธรรม 
         ใช๎น าชีวิต            น าผูกมิตร 
 
 
 

   หลักท่ี ๔ วิมังสา  
    ปลูกฝ๓งจิตส านึก 
        สูํเลํมเล็ก 

 

 

 

 

 
 
 
ความส าคัญ/ความเป็นมา 

โรงเรียนวัดทํากานปลูกฝ๓งให๎นักเรียนเป็นคนยิ้มงําย  ไหว๎สวย เนื่องจากนักเรียนมีป๓ญหาเรื่อง
มารยาทในการไหว๎  ไหว๎ไมํถูกต๎อง และไมํสวย จึงได๎จัดกิจกรรมนี้ขึ้น และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทาง
โรงเรียนให๎ความส าคัญ ตลอดจนการสํงเสริมด๎านศิลปะถํายทอดออกมาเป็นรูปภาพที่แสดงถึงด๎าน
พุทธศาสนาและความเป็นไทย สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม คารวะธรรมน้อมน าใจ 
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วิธีด าเนินการ 
๑. ยิ้มไหว๎ ทักทายในชํวงเช๎า กิจกรรมหน๎าเสาธงนักเรียนกิจกรรมพ่ีไหว๎น๎อง   น๎องไหว๎พ่ี

ตั้งแตํชั้นอนุบาล –ชั้นประถมศึกษาปีที่๖  
๒. ครูทักทาย และยิ้มไหว๎ ในทุกชํวงเวลาเช๎าของคณะครู จากครูผู๎น๎อยจนถุงครูผู๎อาวุโสกวํา 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
 ๑.นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้นหลังจากได๎ปฏิบัติฝึกฝน โดยมีมารยาทที่ดีงาม 
พูดจาไพเราะ ไหว๎สวย กราบงาม ฝึกความอดทน มีความคิดรอบครอบ มีสติ และแก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้น
ได๎ มีความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นที่ชื่นชมของผู๎ปกครอง คณะครูในโรงเรียนและผู๎พบเห็น ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ดีของมารยาทของชาวพุทธและสํงเสริมนักเรียนในการประกวดมารยาทไทยในระดับกลุํม อ าเภอ 
เขตพ้ืนที่ ซึ่งทางโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีมารยาทดีตามชํวงชั้น 
 ๒.จากการท ากิจกรรมสํงผลให๎นักเรียนได๎รับรางวัลการประกวดมารยาทไทยในระดับกลุํม
โรงเรียนเด็กชายปิญังกูร แสนบุญ เด็กหญิงจุฑารัตน๑ ตาโม 
 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความเต็มใจและปฏิบัติอยํางมีความสุข   
 
 
 
 

 

 

ความส าคัญ/ความเป็นมา 
 นักเรียนโรงเรียนวัดทํากานสํวนใหญํ ผู๎ปกครองมีอาชีพรับจ๎าง  เกษตรกรรม  มีรายได๎น๎อย 
จึงต๎องใช๎จํายอยํางประหยัด เนื่องจากคําครองชีพสูง นักเรียนบางสํวนจึงขาดเงินในการสนับสนุนด๎าน
การเรียนการสอนตลอดจนอุปกรณ๑การเรียน เงินงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรไมํเพียงพอ  และโรงเรียน
มีเนื้อที่วําง จึงเลี้ยงไกํไขํและปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อน ามาจ าหนํายในราคาถูก และน ามาสนับสนุนใน
โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับประทานอาหารครบ ๕ หมูํ สํงเสริมการอาชีพ 

กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงใช้น าชีวิต 
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และให๎มีนิสัย ประหยัดและอดออมและความรับผิดชอบพ่ึงพาตนเองและเป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันความ
เสี่ยงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
หลวงรัชกาลที่ ๙โรงเรียนจึงได๎จัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการ 

๑.ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
๒. แบํงนักเรียนชํวงชั้นที่ ๒ ดูแลให๎อาหารไกํ เก็บไขํ และ จ าหนํายไขํไกํ  ตั้งแตํวันจันทร๑ถึง

ศุกร๑ 
๓.ให๎นักเรียนแตํละชั้นเลือกพืชที่ต๎องการเพาะปลูก  วิธีการปลูกเชํน ปลูกในกระถาง  ขวดน้ า

พลาสติก หรืออ่ืนๆ ตามความถนัดและเหมาะสมกับชํวงชั้น พืชผักสวนครัวเชํน  มะเขือ   ผักบุ๎ง  
ถั่วฝ๓กยาวฯลฯและชํวยกันดูแล รดน้ าพรวนดิน  ก าจัดวัชพืช น าผลผลิตมาสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที๑่ เพาะถั่วงอก 
ชั้นประถมศึกษาปีที่๒ ปลูกพืชสมุนไพร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่๓-๖ ปลูกผักสวนครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.ในชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียนได๎แบํงนักเรียนออกเป็นกลุํม   ชํวยกันคิดเมนูไขํ   
เครื่องปรุง อุปกรณ๑ในการประกอบอาหารจากไขํ เขียนขั้นตอนการท า ลงมือปฏิบัติออกแบบ  ตกแตํง
ผลงาน (ทักษะชีวิต) 

๕.น าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดยครูคอยใช๎ค าถามกระตุ๎นเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งคุณธรรมที่
ได๎รับจากการปฏิบัติกิจกรรม 
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ผลการด าเนินงาน 
 ผลที่เกิดขึ้นคือ นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการท างาน ยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืน   เป็น
ผู๎น าผู๎ตามท่ีดี การท างานมีความรับผิดชอบ  มีน้ าใจ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํตํอกัน  กล๎าแสดงออก  
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยความเต็มใจ  มีความรับผิดชอบ และมีน้ าใจตํอกัน 
 

 

 

 

 

ความส าคัญ/ปัญหา/ความเป็นมา 
ทางโรงเรียนวัดทํากานได๎สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบวํา นักเรียนบางสํวนไมํมีระเบียบ

วินัย  ในการเข๎าแถว   ทิ้งขยะไมํถูกท่ี ชอบเลํนในห๎อง  ไมํมีความรับผิดชอบตํอตนเอง ทางโรงเรียนจึง
ได๎จัดกิจกรรม   ๑ ห๎องเรียน ๑ โครงงานเพ่ือแก๎ ป๓ญหาให๎นักเรียนทุกคน มีความรับผิดชอบมีระเบียบ
วินัย  ยอมรับความคิดเห็นผู๎อ่ืน  มีน้ าใจ และอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
  
วิธีด าเนินการ 

๑. นักเรียนชํวงชั้นที่ ๑ ชํวยกันระดมความคิดป๓ญหาที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนเขียนลงในกระดาษบรู๏ฟให๎ครูประจ าชั้นให๎
ค าแนะน าและใช๎ค าถามกระตุ๎น ให๎นักเรียนชํวยกันตอบ และครู
เขียนป๓ญหาที่นักเรียนบอกบนกระดานด า เมื่อได๎แล๎ว ให๎ชํวยกัน
เรียงล าดับความส าคัญของป๓ญหา เลือกมา ๑ ป๓ญหา 

๒. ส าหรับชํวงชั้นที่ ๒ ชํวยกันระดมความคิดป๓ญหาที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนเขียนลงในกระดาษบรู๏ฟชํวยกันเรียงล าดับ
ความส าคัญของป๓ญหา เลือก ๑ ป๓ญหา 

กิจกรรม ห้องคุณธรรมน าผูกมิตร 
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๓. เมื่อได๎ป๓ญหาแล๎วแตํละชั้นชํวยกันระดมความคิด
ก าหนด สาเหตุของป๓ญหา วัตถุประสงค๑เปูาหมาย  วิธีแก๎ป๓ญหา  
หลักธรรมที่น าไปใช๎  สรุปผล 

๔. ชํวยกันแก๎ป๓ญหาตามวิธีการ ระยะเวลาที่ก าหนดไว๎  
๕. น าเสนอในรูปแบบโครงงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  

สนทนาซักถาม เพ่ือให๎ได๎องค๑ความรู๎และคุณธรรมที่ได๎รับ 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลที่เกิดขึ้นคือ นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการท างาน  มีระเบียบวินัยมากขึ้น  ยอมรับความ
คิดเห็นผู๎อ่ืน  กล๎าแสดงออก  และสํงผลให๎นักเรียน ชนะเลิศการแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร๑ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาในกิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาการ 
 

 
 

เด็กหญิงณัฐนิชา วังอ่ินค า เด็กหญิงธัญญาลักษณ๑ ศิริป๓ญญาวงค๑ เด็กหญิงเกศริน ด๎วงปูอ 
ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภททดลอง ในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา         
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยความสมัครใจและให๎ความรํวมมือ ผู๎ปกครองให๎การสนับสนุน
เป็นอยํางด ี
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ความส าคัญ 
 โรงเรียนวัดทํากาน ได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ควบคูํกับคุณธรรมเพ่ือปลูกฝ๓งให๎
นักเรียนน าเป็นคนดีมีคุณธรรมและน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอตนเองและสํวนรวม จึงได๎ที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมใน๘กลุํมสาระการเรียนรู๎โดยให๎นักเรียนถํายทอดเรื่องราวคุณธรรมจริยธรรม ที่
นักเรียนได๎ปฏิบัติที่บ๎านและที่โรงเรียน จัดท าเป็นหนังสือเลํมเล็ก 
 
วิธีด าเนินการ 
 ๑.นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับพุทธศาสนาทั้งที่บ๎าน    โรงเรียน  ชุมชน รํวม
กิจกรรมใน วันส าคัญตํางๆ เชํนวันเข๎าพรรษา  วันอาสาฬหบูชา  ในชุมชนเชํน วันสงกรานต๑   
ประเพณี ใสํขันดอก  สามารถระบุคุณธรรม จริยธรรมได๎ 
 ๒.แบํงกลุํมนักเรียนให๎ชํวยกันระดมความคิดก าหนดหัวข๎อคุณธรรมที่ปฏิบัติได๎และที่ได๎รับ
จากการรํวมกิจกรรมตํางๆที่เก่ียวข๎องกับคุณธรรมจริยธรรม 
 ๓.เมื่อได๎หัวข๎อคุณธรรมแล๎วให๎ชํวยกันเขียนแผนภาพโครงเรื่องให๎สอดคล๎องกับหัวข๎อที่
ชํวยกันเลือกแตํละกลุํมชํวยกันถํายทอดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมลงในตัวละคร   
สถานที่   เนื้อเรื่อง ออกมาเป็นสมุดเลํมเล็กของแตํละกลุํม 
 ๔.เมื่อเสร็จแล๎วแตํละกลุํมน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ครูและนักเรียนรํวมกันสนทนา
เกี่ยวกับประโยชน๑ของคุณธรรมนั้นและรํวมกันสนทนาถึงการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ได๎สมุดเลํมเล็กที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่ได๎ปฏิบัติมาถํายทอดเป็นสมุดเลํม
เล็กได๎  นอกจากนี้นักเรียนยังได๎ความสามัคคี  ความมีวินัย  รู๎จักแบํงหน๎าที่กันท า  รู๎จักกระบวนการ
ท างานกลุํม 
 

 

 

 

 
 
 
 

กิจกรรม ปลูกฝังจิตคุณธรรมสู่เล่มเล็ก 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม  รู๎จักแบํงหน๎าที่รับผิดชอบกันท า และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
อยํางมีความสุข 
 
 

 
จากการด าเนินงานกิจกรรมทั้ง  ๔ ของโรงเรียนวัดทํากานเป็นผล ให๎นักเรียน  ครู   ผู๎บริหาร

และโรงเรียน ได๎พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมให๎เกิดข้ึนดังนี้ 
 
นักเรียน 

๑.นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีความรับผิดชอบ  เชํนการท าเวรหมูํสี  การเสียสละจิต
อาสาชํวยเหลืองานของโรงเรียน งานวัดและงานของชุมชน เชํนงานท าบุญทอดผ๎าปุา  งานกฐินและ
งานมงคลตํางๆ ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในการแขํงขันมารยาทไทย    เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาสูงขึ้น 
๓.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ตามหลักสูตรแกนกลาง รักชาติ ศาสน๑กษัตริย๑ 
ซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทยและมี
จิตสาธารณะ 

 ครู 
๑.ครูได๎รับการพัฒนาในการอบรมจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เป็นประจ าและได๎น าเทคนิค 

มาพัฒนาการเรียนการสอน  
๒.ครูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  เชํน การปฺฏิบัติตนตามประเพณี ท าบุญตักบาตรและ 

รํวมกิจกรรมในวันส าคัญตํางๆเป็นประจ า  ในกจิกรรมของโรงเรียนและชุมชนเป็นที่ประจักษ๑โดยทั่วไป 
๓.คณะครูเป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํลูกศิษย๑ โดยประพฤติตนอยูํในศีลห๎า  

มีความเมตตากรุณา  
และชํวยเหลือนักเรียนที่ด๎อยโอกาส ทั้งเสื้อผ๎าอาหารและทุนการศึกษา   

ผู้บริหาร 
ผู๎บริหารเป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยํางที่ดีแกํคณะครูและนักเรียน ยึดหลักใน

การบริหารงานโดยใช๎หลักธรรม พรมวิหาร ๔  และอิทธิบาท ๔ และเป็นผู๎ประพฤติตนในศีล  ๕ เป็น
ที่ยอมรับทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 

โรงเรียน 

ผลการสํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมในโรงเรียน  เป็นผลให๎โรงเรียนได๎รับความ  
ไว๎วางใจจากชุมชน  เป็นที่ยอมรับจากหนํวยงานและองค๑กรอ่ืนๆ  เชํน  เทศบาลต าบลบ๎านกลางให๎
งบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนอยูํเสมอ    

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนนิงานโรงเรียนวถิพีุทธ 
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อ าเภอหางดง 
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 โรงเรียนบ๎านวังศรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจ านวน ๔๑ คน ครู ๔ คน ครูและ
นักเรียนนับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ ๑๐๐ โรงเรียนบ๎านวังศรีเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
นับตั้งแตํนั้นมากิจกรรมของโรงเรียนที่จัดท าเป็นประจ าทุกปีจะสอดแทรกหลักคุณธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนา โดยยึดคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ ได๎แกํ ๑.ขยัน ๒.ประหยัด ๓.ซื่อสัตย๑ ๔.มีวินัย 
๕.สุภาพ ๖.สะอาด ๗.สามัคคี ๘.มีน้ าใจ  ซึ่งได๎น ามาจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํ
นักเรียน เพ่ือให๎นักเรียนเป็นคนดี มีความรู๎ อยูํดีมีสุข ก๎าวสูํสังคมคุณธรรม ท าให๎นักเรียนเกิดจิตส านึก
ที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนในการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติ 
มุํงเน๎นให๎นักเรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ ความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผํ เห็นแกํประโยชน๑สํวนรวม
มากกวําประโยชน๑สํวนตน รักความสะอาด มีระเบียบวินัย และน าหลักศีล สมาธิ ป๓ญญา มาใช๎ใน  
การด ารงชีวิตประจ าวัน เพ่ือให๎เกิดความรัก ความสามัคคี ความสงบสุขในโรงเรียน บ๎าน และชุมชน 
ซึ่งทางโรงเรียนได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎กับนักเรียน ดังนี้ 

 

 
 

ความส าคัญ/ปัญหา 
  ชุมชนต าบลสบแมํขํามีชื่อเสียงในด๎านการเลํนลิเก และยังมีครูภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในด๎าน 
การแสดงลิเกคือนายเสนํห๑   ค ายามา ทางโรงเรียนบ๎านวังศรีจึงได๎เชิญครูภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเข๎ามามี
สํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมวังศรีสืบสานลายศิลปะคุณธรรม ซึ่ง  
การแสดงลิเกสํวนใหญํจะแสดงในงานวัด โดยจะมีผู๎ใหญํแสดงกัน ในป๓จจุบันคนรุํนใหมํไมํคํอยนิยมดู
ลิเกกันจึงท าให๎ศิลปะการเลํนลิเกเลือนหายไปพร๎อมกับมีเทคโนโลยีใหมํ ๆ เข๎ามาแทนที่ จึงท าให๎ผู๎คน
ไมํเห็นความส าคัญ เราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ไมํอยากให๎ประเพณีเหลํานั้นสูญหาย  จุดเริ่มต๎นการ
แสดงลิเกของนักเรียนโรงเรียนบ๎านวังศรี คือ นายเสนํห๑  ค ายามา ได๎น านักเรียนไปเข๎าคํายลูกเสือและ

น าการแสดงลิเกไปเลํนรอบกองไฟในคืนนั้น จึงท าให๎การ
แสดงในครั้งนั้นเป็นที่ชื่นชมจากคณะครูนักเรียนและ
ผู๎ปกครองเป็นอยํางมาก เนื่องจากนักเรียนทุกคนสามารถ
เลํนได๎อยํางสนุกสนาน และได๎น าการแสดงลิเกชุดนั้นมา
แสดงในงานประจ าปีโรงเรียนอีกครั้งตามค าขอร๎องจาก
ผู๎ปกครองและก็ไมํท าให๎ผู๎ชมผิดหวัง ได๎รับการชื่นชมปาก
ตํอปากและได๎รับเชิญไปแสดงในงานตํางๆของชุมชน   

การฝึกซ๎อมเลํนลิเก  

โรงเรียนบ้านวังศรี 

 

กิจกรรม “วังศรีสืบสานลายศิลป์คุณธรรม” 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๕๓ 

 

ดังนั้นทางโรงเรียนบ๎านวังศรีจึงจัดกิจกรรม 
“วังศรีสืบสานลายศิลป์คุณธรรม” เพ่ือให๎

นักเรียนได๎เรียนรู๎ในเรื่องของศิลปะการแสดงลิเก อนุรักษ๑ศิลปะการเลํนลิเก และที่ส าคัญคือการ
รํวมกันสืบสานการเลํนลิเกให๎อยูํคูํกับชุมชน ต าบลสบแมํขําตํอไป 
 

วิธีการด าเนินการ 
  ๑.  ผู๎ บ ริหาร โ รง เ รี ยน คณะครู  และครู 
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น รํวมประชุมหารือกันในการจัด
กิจกรรม “วังศรีสืบสานลายศิลป์คุณธรรม” เพ่ือสร๎าง
เป็นอัตลักษณ๑ของโรงเรียนบ๎านวังศรี 
  ๒. การจัดการเรียนรู๎การเลํนลิเกในชํวงเวลา
บํายของวันอังคาร เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมี
นายเสนํห๑ ค ายามา ครูภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่ม ี

ความสามารถในด๎านการแสดงลิเก มาให๎ความรู๎และสอนการเลํนลิเกให๎กับนักเรียนตั้งแตํระดับ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยเนื้อเรื่องในการแสดงนั้นจะสอดคล๎องกับ
คุณธรรมตําง ๆ เชํน ความกตัญ๒ู ความซื่อสัตย๑ ความมีน้ าใจ เป็นต๎น ซึ่งการแสดงลิเกนั้นไมํใชํเรื่อง
งํายเลย แตํนักเรียนโรงเรียนบ๎านวังศรีทุกคนที่แสดงลิเกก็ไมํยอมแพ๎ตํอความยากล าบาก นักเรียนทุก
คนคอยชํวยให๎ก าลังใจซึ่งกันและกัน และมีผู๎ปกครองคอยให๎ก าลังใจและสนับสนุนเป็นอยํางดี 
   ๓. แตํละปีการศึกษาทางโรงเรียนจะจัดงาน “วังศรีสัมพันธ๑” ขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี 
เพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดงลิเก ๑ เรื่อง ให๎แขกผู๎ชมได๎รับชม   
 

ผลการด าเนินงาน  
 ๑. นักเรียนทุกคนได๎เรียนรู๎ในเรื่องของศิลปะการแสดงลิเก 

  ๒. นักเรียนเกิดความกล๎าแสดงออกและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

  ๓. นักเรียนทุกคนเห็นความส าคัญของการเลํนลิเก 

  ๔. ผู๎ปกครอง และชาวบ๎านต าบลสบแมํขําชื่นชมในการเลํนลิเกของนักเรียน 

  ๕. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสบแมํขําได๎มาขอเชิญให๎ทางโรงเรียนบ๎านวังศรีน า
นักเรียนไปเลํนลิเกโชว๑ที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสบแมํขํา 

การเรยีนแสดงลิเก  การแสดงลิเกในงาน “วังศรีสัมพันธ๑” 

การแสดงของคณะ “วังศรีนาฏศลิป์” 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๕๔ 

  ๖. หนํวยงานภายนอก อาทิเชํน งานวันเด็กขององค๑การบริหารสํวนต าบลสบแมํขําจัดที่ตลาด
สวนเจ๎าเป็นประจ าทุกปี วัดไชยสถาน มาเชิญให๎ทางโรงเรียนบ๎านวังศรีน านักเรียนไปเลํนลิเกโชว๑ 
 ๗. จากผลงานการแสดงลิเกท าให๎ได๎รับความอนุเคราะห๑จากหนํวยงานและคณะลิเกตํางๆก็ให๎การ
สนับสนุน ทางองค๑การบริหารสํวนต าบลสบแมํขําได๎มอบเงิน ชื้อชุดลิเก ให๎จ านวนเงิน 20,000  บาท 
ในการแสดงแตํละครั้งได๎รับการสนับสนุนด๎าน เวที เครื่องเสียง ฉากการแสดงจากหัวหน๎าคณะลิเกตําง 
ๆ เชํน  คณะหงส๑ฟูาธิดาพร  ชายเล็กนาฏศิลป์  เชิงชายดาวร๎าย  สุรชาตินาฏศิลป์ และศิลปินรับเชิญ
มารํวมด๎วยชํวยกัน คือ ดาวตลก เบิ้มการรันตี จากคณะมีชัยนาฏศิลป์  พระเอกกล๎ารักษ๑ เพชรกุญชร     
ดาวตลกสวํางรุํงศิลป์,  พระเอกชายเล็ก จากคณะชายเล็กนาฏศิลป์,   นางเอกหงส๑ฟูาจากคณะหงส๑
ฟูาธิดาพร และ ดาวร๎าย ช เชิงชาย จากคณะเชิงชายดาวร๎าย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
    ๑. ครูภูมิป๓ญญาท๎องถิน่เข๎ามาจัดการเรียนการสอนการเลํนลิเกให๎แกํนักเรียน 

    ๒. คณะครู และผู๎ปกครอง ที่คอยสํงเสริมสนับสนุนนักเรียนให๎เลํนลิเก 

   ๓. นักเรียนโรงเรียนบ๎านวังศรีที่กล๎าแสดงออกในการเลํนลิเก 

   ๔. ชุมชนต าบลสบแมํขําที่คอยให๎ก าลังใจ สนับสนุนการเลํนลิเก 
 

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 
    ๑. จัดตั้งคณะลิเกของโรงเรียนบ๎านวังศรี ให๎เป็นที่รู๎จักอยํางกว๎างขวาง 

    ๒. ประยุกต๑การเลํนลิเกให๎ทันสมัยทันตํอการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

 
 

 

 

 

วัดมงคลรตันารามเชิญนักเรียนรํวมแสดง  ศิลปินรับเชิญ คุณเบิ้มการรันตี  



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๕๕ 

 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
  พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแกํพสกนิกรชาว
ไทยเก่ียวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยูํบน
พ้ืนฐานของทางสายกลางและไมํประมาท โดยค านึงถึงการรู๎จักพ่ึงพา
ตนเอง  ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช๎ ความมีเหตุผล การ
สร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช๎ความรู๎ ความรอบคอบและ
คุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจ และกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น 
เพ่ือให๎สามารถด ารงชีวิตอยํางยั่งยืนภายใต๎กระแสโลกาภิวัฒน๑ และ
ความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ดังนั้นทางโรงเรียนบ๎านวังศรีจึงได๎ตระหนัก
ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได๎จัดกิจกรรมเส๎นทางวังศรีสูํ

ความพอเพียงเพ่ือสํงเสริม
นักเรียนในด๎านทักษะอาชีพและทักษะชีวิตควบคูํกันไป 
โดยเน๎นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ความรู๎พ้ืนฐานการ
ปลูกผักปลอดสารพิษไร๎สารเคมี เพื่อใช๎บริโภคในโครงการ
อาหารกลางวันและจัดจ าหนําย  
 
วิธีการด าเนินการ 
   ๑. ผู๎บริหารสถานศึกษา คณะครู  คณะกรรมการ

สถานศึกษา รํวมประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรม “เส๎นทางวังศรีสูํความพอเพียง” 

   ๒. ผู๎บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และนักเรียน รํวมกันสร๎างสวน
ผักและแปลงปลูกผัก โดยปลูก มะเขือยาว  ผักคะน๎า  พริก  ผักชี  ผักกาด ฯลฯ 

  ๓. แบํงหน๎าที่ให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รับผิดชอบแปลงผักที่ปลูก โดยรดน้ าผักทุกเช๎า
และคอยก าจัดศัตรูวัชพืช 

 ๔. พอผักเติบโตเต็มที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีหน๎าที่รับผิดชอบเก็บผักตํางๆ มาให๎โครงการ
อาหารท าอาหารกลางวันให๎แกํนักเรียนทุกคนรับประทาน  หลังจาก
ผักเหลือจากโครงการอาหารกลางวันแล๎ว นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔ ได๎น าผักที่เหลือมาแบํงบริจาคให๎กับงานในชุมชน เชํน งาน
ศพ งานบุญ เป็นต๎น รวมไปถึงน าไปแจกให๎กับผู๎ปกครองนักเรียนที่
ต๎องการ นอกจากนั้นยังน าผักไปจ าหนํายในชุมชน ร๎านค๎าตํางๆ 
และบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร๑เซ็นเตอร๑ จ ากัด ทุกสาขาในจังหวัดเชียงใหมํ  
โดยใช๎ชื่อวํา “ผัก ป. ๔” 
 
 
 

กิจกรรม “เส้นทางวังศรีสู่ความพอเพียง” 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๕๖ 

ผลการด าเนินงาน  
   ๑. นักเรียนโรงเรียนบ๎านวังศรีมีความรู๎ในเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษไร๎สารเคมี 
    ๒. นักเรียนได๎รับประทานผักปลอดสารพิษ   

   ๓. นักเรียนได๎มีรายได๎ระหวํางเรียน เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให๎แกํนักเรียน 
   ๔. นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพติดตัวไปใช๎ในอนาคตได๎ 
   ๕. ได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานอื่น ๆ มากมาย 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
  ได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานทุกภาคสํวน อาทิเชํน  ชุมชนในต าบลสบแมํขํา,  องค๑การ
บริหารสํวนต าบลสบแมํขํา  ผู๎ปกครอง  นักเรียน บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร๑เซ็นเตอร๑ จ ากัด  เอ่ียมดี และ
Sustainable Project  เข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นแบบอยํางที่ดีในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 
 ๑. ทางโรงเรียนจะต๎องปลูกผักหลากหลายชนิดเพิ่มมากขึ้น 

 ๒. ให๎นักเรียนปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเองที่บ๎าน
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคัญ/ปัญหา 
     สภาพป๓ญญาป๓จจุบันของโรงเรียนบ๎านวังศรี พบวํา นักเรียนสํวนใหญํชอบท าเงินหลํนหาย 
ขณะวิ่งเลํนกันกลางสนาม  และมีนักเรียนเก็บได๎มาสํงครู พอเวลาครูประกาศหาเจ๎าของเงินจ านวนนั้น 
ปรากฏวําไมํมีนักเรียนคนใดเลยเป็นเจ๎าของ จึงท าให๎เงินจ านวนนั้นต๎อง
เก็บเข๎าโรงเรียน เพื่อน าไปจัดกิจกรรมให๎แกํนักเรียนตํอไป ทางคณะครู
จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมให๎นักเรียนท าความดี
โดย ไมํน าเงินของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง และ เมื่อเก็บเงินได๎ต๎อง
น าไปประกาศหาเจ๎าของ 

กิจกรรม “เดก็ดี ณ วังศรี  ท าดีได้แต้ม” 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๕๗ 

วิธีการด าเนินการ 
  ๑. คณะครูจัดกิจกรรม “เด็กดี ณ วังศรี” ขึ้น เพื่อ
ปลูกฝ๓งและสํงเสริมให๎นักเรียนทุกคนได๎ท าความดีโดยคณะครู
เป็นที่ดูแลและคอยให๎ค าปรึกษา 
  ๒. ครูและนักเรียนรํวมกันท าความเข๎าใจกิจกรรม “เด็ก
ดี ณ วังศร ีท าดีได๎แต๎ม” 
  ๓. กระบวนการท ากิจกรรม “เด็กดี ณ วังศรี ท าดีได๎แต๎ม” มีดังนี้  
      ๓.๑ นักเรียนคนใดเก็บเงินได๎ ให๎น ามาสํงคืนที่พ่ีประธานนักเรียน  พร๎อมลงบันทึกความดี 
      ๓.๒ พ่ีประธานนักเรียนประกาศหาเจ๎าของ  
   - กรณีเงินจ านวนนั้นมีเจ๎าของให๎คนที่เก็บเงินได๎มอบให๎เจ๎าของเงินนั้น ตํอหน๎า
นักเรียนทุกคน ครูก็ให๎ค าชื่นชม 

   - กรณีเงินจ านวนนั้นไมํมีเจ๎าของ ให๎พี่ประธาน
เก็บเงินนั้นไว๎เป็นเวลา ๑ สัปดาห๑เพื่อรอเจ๎าของพอหลังจาก ๑ 
สัปดาห๑ ที่ไมํมีเจ๎าของ พี่ประธานจะน าเงินจ านวนนั้นหยอดลง
กระปุกออมสิน 
   ๔. พอสิ้นปีการศึกษา พ่ีประธานก็จะน ากระปุกออมสิน
นั้นมาเปิด นับจ านวนเงินทั้งหมด และน าสมุดบันทึกความดีมานับ
จ านวนครั้งวํานักเรียนแตํละคนท าความดีได๎กี่ครั้ง โดยมีเกณฑ๑ดังนี้ 
  จ านวน ๑๐  ครั้ง ขึน้ไป ได๎รับกระปุกออมสินและ
เกียรติบัตร 
  จ านวน ๕-๙ ครั้ง ได๎รับกระเป๋าสตางค๑และเกียรติบัตร 

  จ านวน ๑-๔ ครั้ง ได๎รับปากกาและเกียรติบัตร โดยได๎รับรางวัลและเกียรติบัตรจาก
ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านวังศรี พร๎อมให๎ค าชื่นชมและให๎รักษาความดีนี้ตํอไป 

ผลการด าเนินงาน 
    ๑. นักเรียนโรงเรียนบ๎านวังศรีทุกคน ให๎ความรํวมมือในกิจกรรม “เด็กดี ณ วังศรี  ท าดีได๎แต๎ม” 
    ๒. นักเรียนทุกคนเก็บเงินที่ตกได๎ มาสํงคืนเพ่ือตามหาเจ๎าของตํอไป 
    ๓. ท าให๎นักเรียนเกิดคุณธรรมความซื่อสัตย๑ตํอตนเอง โดยไมํเอาของคนอ่ืนมาเป็นของตัวเอง 

ปัจจัยความส าเร็จ 
  ผู๎อ านวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให๎ความรํวมมือในการท ากิจกรรม จึงสํงผลให๎
การท างานส าเร็จ และท าให๎นักเรียนโรงเรียนบ๎านวังศรีเป็นเด็กดี มีความซื่อสัตย๑ 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๕๘ 

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 
  ในอนาคตจะน าเงินที่ได๎จากการไมํมีเจ๎าของไป 
ซื้อของบริจาคให๎แกํคนแกํในชุมชนที่ยากจน หรือน าไป
เป็นทุนการศึกษามอบให๎แกํนักเรียนที่มีฐานะยากจนตํอไป 

 
 
 
 
 
 

ความส าคัญ/ปัญหา 
  จิตอาสา หมายถึง ความส านึกของบุคคลที่มีตํอสํวนรวม เป็นจิตที่เป็นผู๎ให๎ คิดดี คิดทางบวก 
มีความหวังดีตํอผู๎อื่น เป็นความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจท า อยากชํวยเหลือ โดยไมํหวังผลตอบแทน และ
สํงผลให๎เกิดความสุขทางจิตใจ ซ่ึงเป็นป๓จจัยหนึ่งที่ส าคัญตํอการด ารงชีวิตของเรา เพราะจิตอาสาท าให๎

ทุกคนในสังคมสามารถอยูํรํวมกันได๎ อยํางมี
ความสุข  เป็นสังคมที่มีการให๎และแบํงป๓นซึ่ง
กันและกัน  โดยค านึงถึงประโยชน๑ของสํวนรวม
เป็นที่ตั้ง ดังนั้นทางโรงเรียนบ๎านวังศรีจึงได๎จัด
กิจกรรม “ชาววังศรีท าดีด๎วยหัวใจ” ขึ้น เพ่ือ
ปลูกฝ๓งให๎นักเรียนมีจิตอาสาท าความดีเพ่ือ
สังคม โดยไมํหวังสิ่งตอบแทน 
 

วิธีการด าเนินการ 
 ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ จะท ากิจกรรม “ชาววังศรีท าดีด๎วยหัวใจ”  
เป็นประจ าทุกวันพฤหัสบดี ในเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. หรือกํอนวันที่วัดจะมีงาน  ซึ่งในต าบลสบ
แมํขํามีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา จ านวน ๕ แหํง คือ  

      ๑)  วัดรัตนอารามใหมํ  ตั้งอยูํในหมูํที่ ๑ บ๎านทําขี้ควาย 
    ๒)  วัดศรีวารีสถาน ตั้งอยูํในหมูํที่  ๒ บ๎านน้ าโท๎ง   
    ๓)  วัดไชยสถาน   ตั้งอยูํใน หมูํที ่๓ บ๎านเกาะ   
    ๔) ส านักสงฆ๑พระเจ๎าอมลิ้น ตั้งอยูํในหมูํที่  ๔ บ๎านทําศาลา   
    ๕)  วัดจันทราวาส  ตั้งอยูํในหมูํที่  ๕ บ๎านหนองค า 
 ๒. การเก็บขยะบริเวณในโรงเรียน  รอบโรงเรียน  ชุมชนบา๎น
ทําข้ีควาย  โดยจะท าการเก็บขยะที่เรี่ยราดตามถนน ริมทาง  
และบริเวณฝายน้ าปิงหน๎าโรงเรียน  

กิจกรรม “ชาววังศรีท าดีด้วยหัวใจ” 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๕๙ 

๓. การกวาดลานวัดและการล๎างห๎องน้ า โดยจะแบํงนักเรียนออกเป็น ๒ กลุํม ได๎แกํ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ กวาดลานวัด และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ล๎างห๎องน้ า 
 ๔. การท าน้ ายาล๎างจานและน้ ายาล๎างห๎องน้ าไปถวายให๎แกํวัด 

ผลการด าเนินงาน 
   นักเรียนโรงเรียนบ๎านวังศรีทุกคนท าความดีด๎วยความเต็มใจ  อดทน และสามัคคีกันในการ
ท างาน  โดยนึกถึงประโยชน๑แกํสํวนรวมมากกวํานึกถึงประโยชน๑สํวนตนและไมํนึกถึงสิ่งตอบแทน  ใน
ปีการศึกษาที่ผํานนักเรียนโรงเรียนบ๎านวังศรีได๎ท ากิจกรรม “ชาววังศรีท าดีด๎วยหัวใจ” จ านวน ๒๖ 
ครั้ง ได๎แกํ  โรงเรียน จ านวน  ๑๒  ครั้ง  ชุมชน จ านวน  ๘ ครั้ง และวัดจ านวน ๖ ครั้ง 

ปัจจัยความส าเร็จ 
  นักเรียน ให๎ความรํวมมือในการท ากิจกรรม จึงสํงผลให๎การท างานส าเร็จ พร๎อมทั้งได๎รับค าชื่น
ชมจากผู๎ปกครอง และชุมชนเป็นอยํางมาก   

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 
  ๑. จัดท าน้ ายาล๎างงาน เพื่อน าไปบริจาคให๎แกํงานตํางๆ ในชุมชน ได๎แกํ งานวัด งานศพ ฯลฯ 
  ๒. เมื่อชุมชนจัดงานส าคัญตําง จะน านักเรียนไปชํวยงาน ไมํวําจะล๎างถ๎วยล๎างจาน หรือเสิร๑ฟ
น้ า เป็นต๎น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ด้านนักเรียน 
   นักเรียนได๎เข๎ารํวมการแขํงขันประกวด “เพลงคุณธรรม” ได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทนส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต ๔ ไปแขํงขันที่จังหวัดก าแพงเพชร ได๎รับรางวัล   
เหรียญทอง 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินงานโรงเรียนวถิีพุทธ 

 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๖๐ 

 

 

 

 
 

๒. ด้านครูและผู้บริหาร 
  ได๎รับรางวัลครูดีเดํนประจ าปี 2561 ณ หอประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยนอร๑ทเชียงใหมํ 

๓. โรงเรียน 
  ๓.๑ โรงเรียนบ๎านวังศรีได๎เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  ๓.๒ โรงเรียนบ๎านวังศรีได๎เป็นโรงเรียนศีล ๕ 
  ๓.๓ โรงเรียนบ๎านวังศรีได๎เป็นโรงเรียนคุณธรรม 
๔. ชุมชน 
  ๔.๑ ชุมชนให๎ความรํวมมือ และคอยสนับสนุนกิจกรรม 
และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
  ๔.๒ ชุมชนคอยชํวยเหลือโรงเรียนในด๎านตํางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ในป๓จจุบันนี้ ศีลธรรมจริยธรรมในหมูํเยาวชนได๎เสื่อมถอยลงไป กํอให๎เกิดป๓ญหาตํางๆขึ้น เชํน 
ป๓ญหาครอบครัว ยาเสพติด อาชญากรรมและอ่ืนๆอีกมากมาย การแก๎ป๓ญหาดังกลําวควรมีการพัฒนา
ศีลธรรมของเยาวชนควบคูํไปด๎วย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได๎น านโยบาย “คุณธรรม น าความรู๎” มา
เป็นหลักในการบริหารจัดการศึกษา มุํงเน๎นให๎ใช๎หลักธรรมขององค๑สมเด็จพระผู๎มีพระภาคเจ๎า มาเป็น

เครื่องมือในการพัฒนายกระดับจิตใจของเยาวชนให๎สูงขึ้น   
โรงเรียนบ๎านตองกายจึงได๎จัดกิจกรรม “ต๎นกล๎าคุณธรรม น าชีวิต ” น๎อมน าแนวปฏิบัติ 

อนุรักษ๑สืบสาน  วัฒนธรรมชาวพุทธ เพ่ือมุํงให๎นักเรียนได๎รับการปลูกฝ๓ง ฝึกฝนกิจกรรมให๎ตนเองมี
ศีลธรรมและคุณธรรมขั้นพ้ืนฐาน ผํานกิจกรรมที่สร๎างสรรค๑สังคมการเรียนรู๎หลักศีลธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา ด๎วยความรํวมมือของสถานบันหลักในสังคม คือ บ๎าน วัด และโรงเรียน 

 
 
 

๑. อบรมคุณธรรมทุกวันศุกร์และมกีารสวดมนต๑แปลในชั่วโมง 
คุณธรรมและชั่วโมงสุขจริงหนอ 
ในเวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๓๐ น. 
โดยการให๎ความรู๎นักเรียนใน
เรื่องของคุณธรรม ศีล ๕ การ
ด าเนินชีวิตทีมีความสุข พร๎อม
ทั้งนักเรียนเลําประสบการณ๑ใน
การท าความดีในสัปดาห๑ที่ผําน
และมีการบันทึกสมุดธนาคารความดี ในสัปดาห๑ที่ผํานมา วํานักเรียนท า
ความดี ให๎กับตนเองและบุคคล   รอบข๎างอยํางไร 

๒. ทุกวันพระสุดท้ายของเดือนจะมีการท าบุญตักบาตร โดย
การนิมนต๑พระสงฆ๑บิณฑบาตที่โรงเรียนจากนั้น พระสงฆ๑จะสวดธรรมเทศนาสอนครู 
บุคคลากร นักเรียนและผู๎ปกครอง  เพ่ือฝึกให๎ มีสมาธิและป๓ญญา รวมถึงการด าเนินชีวิต
ที่มี ศีล ๕ เป็นองค๑ประกอบ 

กิจกรรม “ ต้นกล้าคุณธรรม น าชีวิต 
” 
 ความส าคัญ / ปัญหา 

 

วิธีด าเนินงาน 
 

โรงเรียนบ้านตองกาย 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๖๒ 

๓. ประเพณีและวันส าคัญทางศาสนา จะน า  
นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการท ากิจกรรมที่วัดใกล๎กับโรงเรียน 
เชํน ประเพณีสงฆ๑น้ าพระธาตุ หลํอเทียนเข๎าพรรษาและแหํ
เทียนเข๎าพรรษา รวมถึงประเพณีสงกรานต๑ ปี๋ใหมํเมือง เป็นต๎น 

๔. นักเรียนมีการเข้าค่ายคุณธรรมปี
การศึกษา ละ 1 ครั้ง โดยการเข๎าคําย
คุณธรรมแตํละครั้ง จะใช๎เวลา ๒ คืน 
๓ วัน เพ่ือให๎นักเรียนได๎ฝึกการปฏิบัติ
จริง เรียนรู๎การปฏิบัติธรรมในสถานที่ 

จริง รวมถึงมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการ
ปฏิบัติธรรมให๎ความรู๎แกํนักเรียน 

๕. ภาคเรียนฤดูร๎อน นักเรียนมีการเข้าร่วม 
กิจกรรมตามประเพณีแต่ละชนชาติ เชํน ปอยสํางลอง
ส าหรับนักเรียนที่เป็นสัญชาติ ไทยใหญํ บวชสามเณรฤดู
ร๎อนตามประเพณีของชาวเหนือและการถือศีล ๘ 
ส าหรับนักเรียนที่เป็นอุบาสิกา 

๖. วิชาสังคมศึกษาและวิชา 
พระพุทธศาสนา สอนการ กราบ-ไหว้ การแสดง
คว าม เ ค า รพตํ อบุ ค คลตํ า ง ๆ ในส ถาน ที่ แ ล ะ
สถานการณ๑ตํางๆเพ่ือฝึกให๎นักเรียนรู๎จักกาลเทศะ
และการแสดงความเคารพอยํางอํอนน๎อมถํอมตน ให๎
สอดคล๎องกับเอกลักษณ๑ของสถานศึกษาที่วํา “ 
ประพฤติดี มีมารยาท ”  
 
 

    
  
 

๑. นักเรียนบ๎านตองกายไหว๎สวยด๎วยใจ รวมถึงการได๎รับรางวัล มารยาทไทย ระดับเหรียญ
ทองในการแขํงขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๗-๖๘ 

๒. นักเรียนทุกคนได๎เรียนรู๎พิธีกรรม แนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน 
๓. นักเรยีนมากกวําร๎อยละ ๘๐ สามารถสืบตํอพระพุทธศาสนาสูํชุมชนอยํางยั่งยืน 

ผลการด าเนินงาน 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๖๓ 

๔. นักเรียนมากกวําร๎อยละ ๘๐ เข๎าใจหลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา และน าไปปรับ
ใช๎เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต  เป็น “ ต๎นกล๎าคุณธรรม ” ให๎สังคมรํมเย็นสงบสุข 

๕. นักเรียนได๎ทดแทนบิดา – มารดา ผู๎มีพระคุณ ได๎ชื่อวําเป็นลูกกตัญ๒ู 
๖. ปลูกฝ๓งให๎เด็กรู๎คุณคําของเวลา  ใช๎เวลาให๎เกิดประโยชน๑  หํางไกลจากการ  มัวเมาเลํน

เกมส๑คอมพิวเตอร๑ และอบายมุขท้ังหลาย 
 
 
 

 
 

 

ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได๎พระราชทานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎แกํพสกนิกรชาวไทย น าไปใช๎ด ารงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี 
มีเหตุผลและความไมํประมาท สามารถด ารงตนได๎อยํางสมดุล มั่นคง ยั่งยืน โดยมีการสร๎างภูมิคุ๎มกัน
ในตัวที่ดี เพ่ือเป็นการปลูกฝ๓งจิตส านึกให๎นักเรียน มีความ ความขยัน อดทน พ่ึงตนเองได๎  

 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม“ บ่มเพาะเกษตรกรน้อย หัวใจสีเขียว ” โดยน าความรู๎สูํการปฏิบัติ 

ท าผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวันและจ าหนํายในโรงเรียนและรอบโรงเรียน 
 
 

 
 

๑. นักเรียนชั้น ป.๓-ป.๕ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทฤษฎีเกษตรพอเพียง โดย
มีเจ๎าหน๎าที่เกษตรให๎ความรู๎และลงมือปฏิบัติ ที่อุทยานหลวงราช
พฤกษ๑ ในเรื่องการปลูกพืชปลอดสารพิษ ทุกวันพุธเวล  า ๑๓.๐๐-
๑๕.๓๐ น. 

๒. นักเรียนน าผลผลิตที่ได๎จาการเรียนรู๎และลงมือปฏิบัติมาประกอบ
อาหารกลางวันที่โรงเรียน นักเรียนจะได๎รับประทานอาหารที่ปลอด

กิจกรรม “ บ่มเพาะเกษตรกรน้อย หัวใจสีเขียว ” 
 

ความส าคัญ / ปัญหา 

วิธีการด าเนินงาน 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๖๔ 

สารพิษและอาหารที่มีประโยชน๑  
๓. นักเรียนจัดนิทรรศการ “บ่มเพาะเกษตรน้อย หัวใจ

สีเขียว ” รํวมกับหนํวยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือเผยแพรํความรู๎ ทฤษฎีเกษตรพอเพียง 

๔. ผลผลิตที่ เหลือจากการประกอบอาหารกลางวัน  
นักเรียนได๎จัดจ าหน่ายที่ห้องสหกรณ์และตลาดชุมชน
ใกล๎กับโรงเรียนพร๎อมทั้งจดบันทึกรายรับ-รายจําย  เพ่ือ
ฝึกวินัยของนักเรียนในเรื่องของการอดออม 

 
 
 
 

๑. นักเรียนได๎รับประสบการณ๑ตรงจากการจัดกิจกรรมสํงเสริมและปลูกฝ๓งวิธีการคิด  ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันที่ดี 

๒. นักเรียนได๎รับความรู๎ควบคูํคุณธรรมในทุกกิจกรรม เพ่ือมุํงให๎เกิดความสมดุลและ 
นักเรียนสามารถปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อมและ
วัฒนธรรม 

๓. นักเรียนมากกวําร๎อยละ ๘๐ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีทั้งในด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ รวม
ไปถึงเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบตํอสังคม 

๔. นักเรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับมาสร๎างรายได๎ให๎กับตนเองและครอบครัวตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

๕. นักเรียนสามารถถํายทอดความรู๎สูํชุมชนได๎เพ่ือพัฒนาชุมชนตํอไป 
 
 
 

  
 

 
 
 กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค๑เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักเรียนเข๎าใจเกี่ยวกับนาฏศิลป์
พ้ืนเมืองล๎านนา และอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นเพ่ือให๎คงอยูํสืบตํอไป 

 โรงเรียนบ๎านตองกาย ได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ จัด
กระบวนการสอนที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริง และการสร๎างองค๑ความรู๎ที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียน 
กิจกรรม “ จุ้มสะหลี วิถีล้านนา รักษ์นาฏศิลป์ไทย ” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชํวยสํงเสริมผู๎เรียนได๎

ผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม “ จุ้มสะหลี วถิลี้านนา รักษ์นาฏศิลป์ไทย ”  
 

ความส าคัญ / ที่มา / ปัญหา 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๖๕ 

เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง อันจะสํงผลตํอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามแนวทางพระพุทธศาสนา นั่นคือ การใช๎อิทธิบาท ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑.ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความยินดี ความพอใจ ความเต็มใจ ความมีใจรัก ความอยากหรือ 

ฝ๓กใฝุที่จะท าสิ่งนั้นๆให๎บรรลุถึงจุดหมาย มีปรารถนาจะท าให๎ ได๎ผลดียิ่งๆขึ้นไป มีความรักใครํและ
พอใจในงานที่ได๎รับมอบหมาย 

๒.วิริยะ (ความเพียร) คือ ความเพียรพยายาม ความอุตสาหะ และมานะบากบั่น ที่จะท างาน 
หรือท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให๎ดีที่สุด ไมํท๎อถอยตํออุปสรรค และความยากล าบาก มองป๓ญหาหรืออุปสรรคที่
ขัดขวางเป็นสิ่งที่ท๎าทาย และต๎องเอาชนะให๎ส าเร็จ  

๓.จิตตะ (ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู๎ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด๎วยความคิด เอาจิตฝ๓กใฝุ ไมํปลํอยใจ  
ให๎ฟูุงซํานเลื่อนลอยไป  ควบคุมการเกิดของสมาธิ โดยสภาวะจิตที่มีความแนํวแนํ และจดจํอตํอ  
      สิ่งสิ่งที่ก าลังท าอยูํ โดยไมํเกิดความฟูุงซําน ยํอมท าให๎งานประสบความส าเร็จได๎ดี  

๔.วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) คือ หมั่นใช๎ป๓ญญา พิจารณาใครํครวญ ตรวจหาเหตุผล   
และตรวจสอบสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค๎นวิธีแก๎ไขปรับปรุง 

 
 
 

๑.  วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ครูและนักเรียนได๎รํวมกันคิดประดิษฐ๑ทําการฟูอนร า โดยศึกษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีล๎านนาเพ่ือให๎สอดคล๎องกับบทบาทตัวละคร ในการแสดงแตํละครั้งอยําง
อํอนช๎อยและงดงาม 

๒. นักเรียนฝึกฝนทําร า ในคาบพักกลางวัน และตอนเย็นหลังเลิกเรียน เพ่ือเพ่ิมความช านาญ ท า 
ให๎ทาํร าออกมางดงามและอํอนช๎อย ซึ่งนักเรียนต๎องปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ อยํางเครํงครัด  

๓. นักเรียนเข๎ารํวม 
กิ จกรรมกั บชุ มชนและ
หนํวยงานที่ เกี่ยวข๎องทั้ ง
งานภาครัฐและเอกชน  
 

วิธีการด าเนินงาน 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๖๖ 

ระดับต าบล –   รํวมแสดงในงานปอยหลวง งานกฐิน งานขึ้นบ๎านใหมํ 
ระดับอ าเภอ  –   รํวมแสดงในงานแอํวผํอของดี ตี้อ าเภอหางดง 
ระดับจังหวัด  –   รํวมแสดงในงานด าหัวนายก อบจ.เชียงใหมํ  

–   รํวมแสดงในงานคืนสูํเหย๎าโรงเรียนเมตตา 
–  รํวมแสดงบนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชมรมรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม 

              เชียงใหมํ 
–   รํวมแสดงในงานสืบสานประเพณีสงกรานต๑ล๎านนา ณ ขํวงประตูทําแพ 
–   รํวมแสดงในงานงานประเพณีใสํขันดอกอินทขิล  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. นักเรียนบ๎านตองกาย มีการร าในทําร าที่อํอนช๎อยงดงาม และยังได๎รับรางวัลการประกวด 
นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค๑ ได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ในการแขํงขันศิลปะหัต
กรรมระดับประเทศครั้งที่ 68  

2. นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ในการสรรสร๎างการแสดงนาฏศิลป์  
ตามวิถลี๎านนา 

3. จากการที่ทางโรงเรียนให๎การสนับสนุนนักเรียนให๎รํวมเผยแพรํนาฏศิลป์สูํชุมชนก็ได๎รับ 
การชื่นชมจากหนํวยงานตํางๆเรื่อยมา 

4. นักเรียนรุํนพี่สามารถเป็นแบบอยํางที่ดีและน าไปฝึกสอนรุํนน๎องได๎ตํอไป 
5. นักเรียนทุกคนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับประเพณีวิถีล๎านนา และสามารถน ามาประดิษฐ๑เป็นทํา 

ฟูอนร าที่งดงามและอํอนช๎อย 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๖๗ 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๖๘ 

 

 

 
 

ในป๓จจุบันเราจะพบป๓ญหาวํา เด็กและเยาวชนบางกลุํม มีความรู๎ ความสามารถ แตํขาด
คุณธรรม เอาตนเองเป็นที่ตั้ง ไมํสนใจคนรอบข๎าง มีความเห็นแกํตัว เอาประโยชน๑ตนเองเป็นหลัก โดย
ที่ไมํได๎ค านึงถึงบุคคลอ่ืน ขาดความรับผิดชอบ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปลูกฝ๓งนิสัย ความประพฤติให๎
นักเรียนบ๎านตองกายเป็นคนดีของสังคม และอยูํรํวมกับสังคมอยํางมีความสุข จึงได๎จัดกิจกรรม  “ จิต
อาสา T.K.”ตามค าขวัญวันเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๘   ที่วํา ความรู๎ คูํคุณธรรม น าสูํอนาคต   เด็ก
ประพฤติดีและ การศึกษาดี  ท าให๎มีอนาคตแจํมใส 

 
 

๑. ท าความสะอาดโรงเรียน โดยการแบํงโซนเวรสี มี ๕ สีแตํละ 
กลุํมสี มีจ านวนประชากร สีละ ๒๕ คน ตั้งแตํ ชั้น ป.๑-ป.๖  ในการ
ท าความสะอาดตอนเช๎า เวลา ๗.๓๐ น. กํอนเข๎าแถวเคารพธงชาติทุก
วัน จากนั้นมีการรายงานการท าความสะอาดของทุกกลุํมสี กลุํมสีไหน
ที่ผํานเกณฑ๑ 

๒. บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
รํวมกับ ชุมชน วัด ละหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน เชํน ท า
ความสะอาดวัด กิจกรรม               

Big Cleaning Day รํวมกับเทศบาลหนองควาย ก าจัดลูกน้ ายุงลาย
รํวมกับ อสม.หมูํบ๎าน รณรงค๑ยาเสพติด รวมถึงการปลูกต๎นรวงผึ้ง ปลูกต๎นไม๎ ในวันส าคัญตํางๆ 

๓. จิตอาสาร่วมกับชุมชน  เชํน การชํวยบริการน้ า อาหาร ใน 
งานมงคลและอวมงคล ในบริเวณสถานที่ใกล๎เคียงกับโรงเรียน การ
พัฒนาความสะอาดบริเวณในโรงเรียนรอบๆโรงเรียน 

 
 
 
 
๑. นักเรียนมากกวําร๎อยละ ๘๐ มีสํวนรํวมในการท างาน มีความรับผิดชอบ ยอมรับความ 

คิดเห็นของผู๎อื่น รู๎จักแบํงป๓นและมีน้ าใจ  มีจิตสาธารณะ  เชํน ชํวยกันท าเวรสีเป็นหมูํคณะไมํเกี่ยงกัน 
เจอขยะ นักเรียนเก็บใสํถังขยะ เจอครูถือของหนัก อาสาชํวย รวมถึงมีกิจกรรมตํางๆที่ชุมชนจัดขึ้น
นักเรียนก็จะอาสาชํวยตามก าลังที่นักเรียนสามารถชํวยได๎  

วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม “ จิตอาสา T.K.” 

ความส าคัญ / ปัญหา 

ผลการด าเนินงาน 
 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๖๙ 

 
๒. นักเรียนมีความกล๎าคิดกล๎าท ากล๎าแสดงออกในทางที่ถูกต๎อง 
๓. เกิดความสัมพันธ๑อันดีระหวํางโรงเรียนและชุมชน ได๎รับการชื่นชมในความดี มีมารยาท  
๔. และความเสียสละของนักเรียน “ จิตอาสา T.K.” 

 
 

 
 

๑. ผู๎บริหารเป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยํางท่ีดีแกํคณะครูและนักเรียน ยึดหลักใน 
การบริหารงานโดยใช๎หลักพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 และเป็นผู๎ประพฤติตนในศีล 5 เป็นที่
ยอมรับทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 

๒. ครูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เชํน การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณี ท าบุญตักบาตร 
และเข๎ารํวมกิจกรรมในวันส าคัญตํางๆสม่ าเสมอ ทั้งในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนเป็นที่ประจักษ๑ 

๓. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ จากการที่นักเรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมตํางๆท าให๎นักเรียน 
มีนิสัยรักการท างาน มีความสามัคคี มีวินัยในตนเอง ใฝุเรียนรู๎ มีคุณธรรม จริยธรรมที่งดงาม 

๔. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ ศรัทธาของชุมชน หนํวยงานและองค๑กรอ่ืนๆเชํน เทศบาลหนองควาย 
 ได๎จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมตํางๆในโรงเรียนอยํางสม่ าเสมอ 

๕. โรงเรียนได๎รับเกียรติจากอ าเภอหางดงให๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญตํางๆทุกปี เชํน รํวมแสดง 
นาฏศิลป์ไทย วิถีล๎านนาในงานของดี อ าเภอหางดง 

๖. ผู๎ปกครองและชุมชน มีความชื่นชมพึงพอใจ ภูมิใจในการด าเนินกิจกรรมตามแนววิถีพุทธของ 
โรงเรียน จะเห็นได๎จากการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ เชํน การร าใสํขันดอก การร าโคมล๎านนา เป็นต๎น 

 
 
 

 
โรงเรียนบ๎านตองกายจะใช๎หลักธรรมมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในแตํ

ละรายวิชารวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เพื่อให๎นักเรียน โรงเรียนบ๎านตองกาย  มีคุณธรรม น าความรู๎ 
ตามปรัชญาของโรงเรียนสืบตํอไป 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 

แนวทางการพัฒนา 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๗๐ 

 

 
 
 
 

กิจกรรม : ประเพณีเตียวขึ้นดอย  ไหว้สาพระธาตุศรีเมืองปงโลหะปราสาททิพยวิมาน 

 

ความเป็นมา 
 

ประเพณีเตียวขึ้นดอย  ไหว้สาพระธาตุศรีเมืองปงโลหะ
ปร าส าททิพย วิ ม าน  เ ป็ น กิ จก ร รมที่ จั ด ขึ้ น เ ป็ นค รั้ ง ที่  ๑   
ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  ให้นักเรียนรู้จักรักและหวงแหนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  สิ่งดีงาม
ในชุมชน   

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการท ากิจกรรม 
๑.  ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันประชุมวางแผนเตรียมกิจกรรม (ก าหนดชั้นที่เตียวขึ้นดอย  คือ 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓)  
๒.  การจัดกิจกรรมจะจัดในวันวิสาขบูชาของทุกปี  
๓.  ท าการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ท่านพระครูอาชวปรีชา  เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส,รถกู้ภัย
ประจ าต าบล) 
๔.  นักเรียนเตียวขึ้นดอย  ไหว้สาพระธาตุศรีเมืองปงโลหะปราสาททิพยวิมานตามวันเวลาที่ก าหนด  
โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนไปถึงพระธาตุศรีเมืองปงโลหะปราสาททิพยวิมาน  ท ากิจกรรมถวายสังฆทาน  
เจริญศีล-  ภาวนา  จากนั้นบ าเพ็ญประโยชน์และเดินทางกลับโรงเรียน   
 
 

โรงเรียนบ้านปง 
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ผลการด าเนินกิจกรรม   
๑.  นักเรียนมีจิตส านึกในการรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น  
๒.  นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม จากเจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาสโดยตรง 
๓.  สร้างและปลุกจิตสาธารณะให้แก่นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
 

แนวทางการพัฒนา 
 

 ในปีการศึกษาต่อไปจะมีการประชาสัมพันธ์คนในชุมชนหรือละแวกใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรม
สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย  ไหว้สาพระธาตุศรีเมืองปงโลหะปราสาททิพยวิมาน  เพ่ือให้นักเรียน  
ชุมชน เกิดความรัก  หวงแหนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  สิ่งดีงามในชุมชน  นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  และชุมชนเพ่ือก่อเกิดความสามัคคี  ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
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 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๗๒ 

กิจกรรม : วัยรุ่นยุคใหม่  หัวใจคุณธรรม 
 

 

ความเป็นมา 
               สถานการณ์โลกในป๎จจุบันที่เปลี่ยนไปตามกระแส
โลกาภิวัตน์  ก่อให้เกิดป๎ญหาความวุ่นวาย   ขาดความสามัคคีใน
สังคม   การแก้ป๎ญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ  การพัฒนา
คุณภาพของมนุษย์   ซึ่งเยาวชนเปรียบเป็นต้นกล้าของอนาคตที่ดี  
หาก-ได้รับการแนะน าแนวทางที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิต   ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนบ้านปง จึงเห็น

ตรงกันให้มีโครงการนี้   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเอาค าสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนา มาช่วยจรรโลงจิตใจเยาวชนให้เกิด 
ความเข้มแข็ง  มีคุณธรรมจริยธรรม  ประพฤติตนเป็นคนดี เป็น
เยาวชนต้นแบบในสังคมที่ดีต่อไป 
 

 

ขั้นตอนการท ากิจกรรม 
๑.  จัดประชุมวางแผนเตรียมกิจกรรม  โดยผู้บริหาร  คณะครู  ได้ก าหนดการจัดกิจกรรมให้

นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

๒.  กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่  หัวใจคุณธรรม  จะจัดในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือก่อนประเพณีวัน
เข้าพรรษาของทุกปี  โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะเข้าค่ายคุณธรรมก่อนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา (เข้าค่าย ๑ วัน)  โดยนัดหมายให้นักเรียนพร้อมกันที่โรงเรียนเวลา ๐๗.๓๐ น.  จากนั้น
เดินขบวนไปวัด โดยนักเรียนจะสวมชุดสีขาว  การจัดกิจกรรมจะด าเนินกิจกรรมตามพระวิทย ากร 
(เริ่มกิจกรรมเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.) รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้ 

-  กิจกรรมละลายพฤติกรรม (กิจกรรมช่วงเช้า) 
- การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ คุณธรรม จริยธรรมน าสังคม, วัยรุ่นยุคใหม่ หัวใจ

คุณธรรม”และ “ค่านิยม  หลัก ๑๒  ประการ”เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นถึงความเป็นจริงของสังคมในยุค
ป๎จจุบันและเพ่ือเป็นการเตรียมภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวนักเรียนเอง  (กิจกรรมช่วงเช้า)   

- การแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับคุณธรรมเพ่ือเป็นการสะท้อนสังคมในยุคป๎จจุบันที่นักเรียน
แต่ละคนได้ประสบมาเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเพ่ือนๆ  (กิจกรรมช่วงเช้า)  
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   - การแบ่งกลุ่มนักเรียนเข้าฐานเรียนรู้คุณธรรม  (กิจกรรมช่วงบ่าย)  โดย
แบ่งเป็น  ๖  ฐาน 

๑.  ฐานที่ 1  หลักธรรมน าทาง พระวิทยากรจะปลูกฝ๎งคุณธรรมต่างๆ เช่น ความ
กตัญํู-กตเวทีให้แก่เด็กๆ 

๒.  ฐานที่ 2 จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน เน้นให้นักเรียนใช้ชีวิตทุกวันอย่างมี
คุณค่าและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 

๓.  ฐานที ่ 3  ขยะนี้ดีถ้ารู้วิธีใช้  สอนการคัดแยกขยะและลดโลกร้อนสอน  ให้รู้จัก
การคัด 

แยกขยะชนิดต่างๆ  
  ๔.  ฐานที่ 4 พุทธศิลป์  ให้นักเรียนศึกษาภาพจิตรกรรมภายในวัด 
  ๕.  ฐานที่ 5 พุทธศาสน์  ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น ศีล สมาธิ ป๎ญญา 
เป็นต้น 
  ๖.  ฐานที่ 6 ฮีโร่ของฉัน  เป็นฐานที่ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า  ฮีโร่ของนักเรียนคือ
ใคร  เขามีความดีอย่างไรบ้าง  แล้วออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
จากการสังเกตพฤติกรรมด้านความมีวินัย  พบว่า  

นักเรียนร้อยละ  ๙๐  มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น  มีสัมมาคารวะกับ
ครูอาจารย์มากขึ้น  โรงเรียนมีความสะอาดอย่างเห็นได้
ชัดเจน  นักเรียนมีการคัดแยกขยะตามจุดที่มีบริการ 
นอกจากนี้นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมไป
ในทางที่ดี  มีสมาธิในการเรียน  มีสัมมาคารวะ  มีวินัย มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมไปในทางที่ดีมากยิ่งข้ึน 
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กิจกรรม : ศุกร์พัฒนาจิต  เจริญปัญญา  พาสวดมนต์ 
 

แนวทางการพัฒนา 
ในปีการศึกษาต่อไปเห็นควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ในผู้เข้าร่วมสมาทานศีล  เป็นวิทยากรร่วมกับพระวิทยากร เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีและสืบสาน
ให้กิจกรรมนี้ยังคงอยู่สืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     

ความเป็นมา 
 

การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่งที่ใช้ใน
การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ  ท าให้ทุกคนคิดท าด้วย
เมตตา  มุ่งดี  มุ่งเจริญต่อกัน  เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมซึ่ง
เป็นที่ตั้งของความสามัคคี  ที่ท าให้เกิดความพร้อมเพรียงในหมู่
ผู้นับถือศาสนา  เป็นการเชื่อมโยงระหว่างศาสนิกชนกับ
หลักธรรมค าสอนเข้าด้วยกัน  

โรงเรียนบ้านปงเล็งเห็นความส าคัญของการนั่งสมาธิและสวดมนต์เจริญป๎ญญา  เพ่ือเป็นการ
ปลูกฝ๎งคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนและน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาไปกล่อมเกลาจิตใจ  
ประพฤติ  ปฏิบัติขัดเกลานิสัยตนเองให้เป็นเยาวชนคนดีของสังคมต่อไป  

 

ขั้นตอนการท ากิจกรรม 
๑.  ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันประชุมวางแผนเตรียมกิจกรรม  
๒.  การจัดกิจกรรมจะจัดทุกๆ วันศุกร์เช้า  หลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง(จดักิจกรรมที่อาคาร
อาชวปรีชา-นุสรณ์) 
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๓.  นักเรียนที่เป็นสภานักเรียนจะเป็นผู้น าสวดมนต์ 
๔.  นักเรียนทุกคนมีหนังสือสวดมนต์คนละ  ๑  เล่ม  (ใช้เวลาสวดมนต์  ๑๐ นาที)  บทสวดมีดังนี้  

-  บทสวดบูชาพระรัตนตรัย 
-  บทสวดนมัสการ 
-  บทสวดพระพุทธคุณ 
-  บทสวดพระพุทธคุณ  (ท านองสรภัญญะ) 
-  บทสวดพระธรรมคุณ 
-  บทสวดพระธรรมคุณ  (ท านองสรภัญญะ)  
-  บทสวดพระสังฆคุณ   
-  บทสวดพระสังฆคุณ  (ท านองสรภัญญะ)  
-  บทสวดชัยสิทธิคาถา 
-  บทสวดชัยสิทธิคาถา  (ท านองสรภัญญะ)  

๕.  เมื่อสวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิต่ออีก  ๕  นาที  เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
๖.  ครูร่วมกันสวดมนต์และนั่งสมาธิร่วมกับนักเรียน  
 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพบว่า  
๑.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐  เกิดสมาธิในการเรียน  มีจิตใจสุขสงบมาก
ขึ้นหลังจากปฏิบัติกิจกรรม 
๒.  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง   เช่น  
การสวดบทบูชาพระรัตนตรัยในกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน , การกราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์ , การไหว้พระ/ครู แบบที่ถูกต้อง   
๓.  ผู้บริหารและคณะครูร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
นักเรียน 
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แนวทางการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมเห็นควรให้มีการ
ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์ตาม
สถานที่ต่างๆ  ที่มีการประกาศรับสมัครการ
แข่งขัน  และฝึกนักเรียนที่มีความสามารถในการ
สวดมนต์เป็นผู้น าสวดในการท ากิจกรรมต่างๆ ใน
โรงเรียนและเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาของชุมชนต่อไป  
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
จากการปฏิบัติทุกกิจกรรมพบว่าป๎จจัยความส าเร็จของงานเกิดจาก 
๑.  ความร่วมมือร่วมใจ  ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวของผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  นักเรียน  วัดและ
ชุมชน  ส่งผลให้การจัดกิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี 
๒.  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน 
๓.  นักเรียนซึมซับความมีคุณธรรมจริยธรรม  ส่งผลให้นักเรียนมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยและได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกผู้ปฏิบัติ  ๗  กิจวัตรความดี  ตามโครงการ “โรงเรียนรักษาศีล  ๕ ครอบครัวอบอุ่น”  
เป็นผลส าเร็จ  
 
 
 

จากการที่โรงเรียนบ้านปง  ต าบลบ้านปง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ด าเนิน
กิจกรรมในด้านการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  ผลเชิงประจักษ์ด้านผู้บริหาร  คณะครู  
บุคลากร  นักเรียน พบว่า  

๑.  โรงเรียนเป็นที่ยอมรับแก่คนในชุมชนมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากการที่มีจ านวนนักเรียนเพ่ิม
มากยิ่งขึ้นทุกๆ ปี  เช่น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  มีนักเรียน  ๒๑๕  คนและปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มี
นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น   ๒๒๙  คน  
 ๒.  ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนและคนในชุมชน    
 ๓.  ชุมชนยอมรับและมีแรงศรัทธาต่อครูและโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  สังเกตได้จากจ านวน
นักเรียนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีการศึกษา 
 ๔.  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนรักษาศีล  ๕ ครอบครัว
อบอุ่น” นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ส าเร็จและได้รับเกียรติบัตรทุกคน 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนนิงานโรงเรียนวถิพีุทธ 
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๑. กิจกรรม  ต้นกล้าคนดี  ศรีหนองตอง 
 

ความส าคัญและปัญหา 
ป๓ญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล  สํงผลให๎เกิดป๓ญหาในสังคมจนกลายเป็น

ป๓ญหาของชาติบ๎านเมือง  คุณธรรม  เป็นความดีงามที่ถูกปลูกฝ๓งขึ้นในจิตใจ  จริยธรรม  เป็นหลัก
ประพฤติหรือแนวทางในการปฏิบัติตนที่ควรแกํการยึดถือปฏิบัติ  ดังนั้นการปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรม  
จึงเปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตใจ  ที่มีอิทธิพลตํอความประพฤติของตน  โรงเรียนบ๎านหนอง
ตองเล็งเห็นป๓ญหาดังกลําว  จึงมุํงพัฒนานักเรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี   
เป็นแบบอยํางท่ีดีแกํผู๎อื่นและสามารถอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข  จึงจัดกิจกรรม”ต๎นกล๎าคนดี  
ศรีหนองตอง”  

วิธีด าเนินการ 
ผู๎บริหารประชุมรํวมกับคณะครูและตัวแทน

นักเรียนวางแนวทางในการท ากิจกรรม”ต๎นกล๎าคนดี   
ศรีหนองตอง” โดยก าหนดทุกวันพระในชํวงเข๎าพรรษาที่มี
วันพระตรงกับวันมาเรียน(จันทร๑ถึงศุกร๑)  ครูและนักเรียน
สวมเสื้อสีขาว  รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน      

ทุกคนรํวมกันใสํบาตร โดยเริ่มตั้ งแตํ เวลา ๐๘.๐๐ - 
๐๙.๐๐น.  นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในการท าบุญตัก
บาตร  ตั้งแตํการวางแผนการท างาน  การจัดเตรียมสถานที่และการปฏิบัติ  รวมถึงการท าหน๎าที่
มัคนายก ได๎อยํางถูกต๎องตามล าดับขั้นตอนของรูปแบบพื้นเมืองล๎านนา  โดยอาราธนานิมนต๑พระภิกษุ
สงฆ๑จากวัดหนองตองมารับบิณฑบาต   

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนได๎เรียนรู๎  สามารถรํวมกิจกรรมท าบุญตักบาตรได๎ถูกต๎องตามล าดับขั้นตอน  รู๎จัก

การใหล๎ดความเห็นแกํตัว  มีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจจากการฟ๓งพระธรรมเทศนา  สร๎างใจให๎เป็นสุข  
สร๎างสัมพันธ๑อันดีระหวํางครูกับนักเรียนและยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ของชาวพุทธด๎วย 

โรงเรียนบ้านหนองตอง 
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๒. กิจกรรม หนองตองวัยใส ใส่ใจคุณธรรม 

 

ความส าคัญและปัญหา 
 ป๓จจุบันสังคมและสิ่งแวดล๎อมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ก๎าวหน๎าในทางวัตถุอยํางรวดเร็ว  อารยธรรมตํางประเทศ  
การสื่อสารเข๎ามามีบทบาท  มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมและการ
ด ารงชีวิตของนักเรียนมากขึ้น ท าให๎นักเรียนขาดคุณธรรม  
จริยธรรม ไมํสนใจกฎเกณฑ๑ ระเบียบวินัย วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสิ่งเหลํานี้อาจท าให๎เกิดป๓ญหา
กับชุมชนและประเทศชาติในอนาคต 

สภาพป๓ญหาของโรงเรียนบ๎านหนองตอง พบวําสํวนใหญํนักเรียนมีพฤติกรรมที่เป็นป๓ญหา 
เชํน พูดจาเสียงดัง ทะเลาะวิวาท เลํนและคุยกันขณะ
นั่งสมาธิ หรือขณะเรียนหนังสือ จึงได๎น าหลักธรรม
พระพุทธศาสนามาใช๎ในการบริหารและพัฒนาผู๎เรียน  
โดยวิธีบูรณาการเข๎ากับกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียน ได๎พัฒนาการกิน อยูํ 
ดู ฟ๓ง  ให๎เป็นและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน โดยผําน

กิจกรรม “หนองตองวัยใส ใสํใจคุณธรรม” 

วิธีด าเนินการ 
 ประชุมวางแผนโดยผู๎บริหาร ครูรํวมกับตัวแทนนักเรียน 
ด าเนินการและก าหนดกิจกรรมดังนี้  
 ๑.  ปรับพื้นฐานการเรียนรู๎เพ่ิมพูนคุณธรรมในวันศุกร๑แรก
ของการเปิดภาคเรียน โดยโรงเรียนให๎นักเรียนเข๎าเรียนรู๎และท า
กิจกรรม   ฐานการเรียนรู๎ ๔ ฐาน ๑.) ฐานสมาธิ ๒.) ฐานมารยาท
ไทย ๓.) การร๎องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี ๔.) การ
อาราธนาศีล อาราธนาธรรมและอาราธนาพระปริตร 

 ๒. ฝึกและปฏิบัติสวดมนต๑แปล ท าสมาธิ แผํเมตตา 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. กํอนเข๎าเรียนภาคเช๎า และกํอนเลิกเรียน
กลับบ๎าน เพ่ือฝึกให๎นักเรียนมีสมาธิ สติ สามารถเรียนรู๎ได๎ดีขึ้น 
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๓. ทุกวันศุกร๑ของสัปดาห๑ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม มีรายละเอียดดังนี้                
- สวดมนต๑บทสรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ  
- สวดมนต๑ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  
- ชมวีดีทัศน๑ละครคุณธรรมและรํวมกันแสดงความคิดเห็น  โดยตัวแทนนักเรียนออกมาน าเสนอ 
- ครแูละนักเรียนรํวมกันสรุปการเรียนรู๎ที่เก่ียวข๎องกับคุณธรรม จริยธรรม 
 ๔. นักเรียนทุกระดับชั้น พิจารณาอาหาร ขอบคุณแมํบ๎านและคุณครูที่ประกอบอาหาร   
กํอนรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง  

 ๕. นักเรียนได๎เรียนสาระพระพุทธศาสนากับครูพระสอนศีลธรรมประจ าโรงเรียน  รับ 
การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและรํวมกิจกรรมตํางๆอยํางสม่ าเสมอ 

๖. เข๎าคํายเรียนรู๎คุณธรรม จริยธรรมปีการศึกษา
ละ  ๑  ค รั้ ง  นั ก เ รี ย นชั้ น ป ร ะถม ศึ กษ าปี ที่  ๑  ถึ ง
ประถมศึกษาปีที่ ๓  จัดกิจกรรม  เข๎าคํายคุณธรรม 
จริยธรรม แบบเช๎าไปเย็นกลับ ที่วัดหนองตองและวัด
ใกล๎เคียง ระยะเวลา ๑ วัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน ดังเชํน พ.ศ.
๒๕๕๙ จัดที่วัดเจ็ดยอด(โพธาราม) อ.เมืองเชียงใหมํ พ.ศ.

๒๕๖๑  จัดคํายที่ศูนย๑พุทธธรรม อ าเภอแมํวาง และพ.ศ.๒๕๖๒ ได๎ก าหนดจัดที่วัดหนองตอง วันที่ ๔-
๕ กรกฎาคมนี้ 

๗. จดัท าสมุดบันทึกความดี โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
บันทึกความดี เมื่อนักเรียนท าความดี โดยให๎ผู๎พบเห็น เพื่อน ครู หรือผู๎ปกครอง รับรองความดีท่ีได๎
กระท าตามค ากลําว “วันนี้หนทู าความดีหรือยัง”ลงในบันทึกความดีท่ีโรงเรียนจัดท าและชื่นชมความดี
ของนักเรียนหน๎าเสาธงทุกวัน 

๘. ท าบุญตักบาตร ฟ๓งพระธรรมเทศนาโดยอาราธนาพระภิกษุสงฆ๑วัดหนองตอง  ทุกวันพระ
และวันส าคัญทางศาสนาตํางๆ  เชํน  วันวิสาขบูชา   
วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา เป็นต๎น ด าเนินการโดย
คณะกรรมการนักเรียนและตัวแทนนักเรียนท าหน๎าที่มัคนายก  
อีกท้ังในชํวงเทศกาลเข๎าพรรษา โรงเรียนบ๎านหนองตองถวาย
เทียนพรรษาในวันเข๎าพรรษาจ านวน  ๙ วัด  และ  รํวม
กิจกรรมการตอบป๓ญหาธรรมะ ประกวดการสวดมนต๑หมูํ 
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๙. โรงเรียนบ๎านหนองตองน านักเรียนรํวมท าบุญกุศลกับชุมชนในโอกาสตํางๆ เชํนงาน
สลากภัต งานปอยหลวง งานลอยกระทง งานบุญผ๎าปุา  และงานบุญทอดกฐิน ฯลฯ   เพ่ือสร๎าง
สัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียน  บ๎าน  วัด และชุมชน 
 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนได๎ศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมขั้นพ้ืนฐาน  ฝึกบริหารจิต  เจริญป๓ญญา  ฝึกปฏิบัติทาง

พุทธศาสนา ระลึกถึงความดีของพระรัตนตรัย รู๎สึกละอายตํอบาป เกรงกลัวตํอการท าชั่ว ได๎ฝึกสมาธิ 
มีความสงบตั้งมั่นอยูํกับค าสวดมนต๑ อีกทั้งยังรํวมปฏิบัติศาสนกิจ กระท าความดี  ลดความเห็นแกํตัว 
รู๎จักการให๎ เสียสละ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ พร๎อมบันทึกความดี 
สํงผลให๎นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ อยูํในระดับดี -ดีเยี่ยม คิดเป็นร๎อยละ
๑๐๐ 

 

๓. กิจกรรม พี่อาสา พาน้อง ท าความดี 

 

ความส าคัญ/ความเป็นมา/ปัญหา 
 ทางโรงเรียนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบป๓ญหา คือ นักเรียนบางสํวน ไมํให๎ความรํวมมือ
ในการท างาน ไมํมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํตํอผู๎อื่น ชอบเลํน หลบงาน ไมํมีความรับผิดชอบตํอตนเอง และ
สํวนรวม     ทางโรงเรียนจึงได๎จัดกิจกรรม “พ่ีอาสา พาน๎องท าดี”เพ่ือแก๎ป๓ญหาให๎นักเรียนทุกคน มี
สํวนรํวมในการท างาน มีความรับผิดชอบ ยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืน เป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี     อยูํ
รํวมกันอยํางมีความสุข มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ซึ่งกันและกัน มีจิตอาสากล๎าแสดงออก ตลอดจน สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 

วิธีด าเนินการ 
    ๑. ผู๎บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนประชุม
รํวมกันวางแผน
ด าเนินการ 
    ๒. แบํงเขตการ
ท า คว ามสะอาด
โรงเรียนโดยแบํ ง

นักเรียนออกเป็น ๔ กลุํมสี แตํละกลุํมสีประกอบด๎วยนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีจ านวนสมาชิกประมาณกลุํมละ๑๗-๑๙ คน รํวมกัน
รบัผิดชอบท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
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 ๓. ประเมินผลการท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนในแตํละวัน   โดยคณะกรรมการและ
หัวหน๎ากลุํมสีที่ไมํใชํของตัวเอง บันทึกลงในบันทึกการปฏิบัติงาน  สํงตัวแทนรายงานผลและน าธง  
หมูํสีขึ้นยอดเสาทุกวัน 
 ๔. บ าเพ็ญสาธารณประโยชน๑ ท าความสะอาด  บริเวณวัดและโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต าบลบ๎านหนองตอง เดือนละครั้ง  รวมไปถึงการก าจัดลูกน้ ายุงลาย ปลูกต๎นไม๎ และรณรงค๑ปูองกันยา
เสพติด 

๕. น าการแสดงของนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมกับ
ชุมชนและหนํวยงานราชการตํางๆ เชํน ดนตรี
พ้ืนเมือง กลองสะบัดชัย ฟูอนเล็บ ฟูอนร าชุดตํางๆ 
๖.  โครงการจิ ตอาสาประดิษฐ๑ ดอกไม๎ จั นท น๑
พระราชทาน ตัวแทนคณะครู นักเรียนรํวมประดิษฐ๑
ดอกไม๎จันทน๑ของจังหวัดเชียงใหมํ เพ่ือใช๎ในงาน
พระราชทานเพลิงศพของพระบาทสมเด็จพระมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
 

ผลการด าเนินการ 
  นักเรียนโรงเรียนบ๎านหนองตองจ านวนร๎อยละ 
๙๐ ได๎ท าประโยชน๑แกํสํวนรวมมากกวําสํวนตน มีความ
อดทนเสียสละ ได๎รับการพัฒนาภาวะผู๎น าผู๎ตามที่ดี       
มีสํวนรํวมพัฒนาชุมชน และมีความสามารถคิดวางแผน
สร๎างกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม  โดยที่ไมํคิดหวัง
สิ่งใดเป็นสิ่งตอบแทน  มีความเอ้ือเฟ้ือตํอคนในชุมชน เกิด
การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นได๎จาก 
การลงมือปฏิบัติจริง กํอให๎เกิดความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางโรงเรียน ชุมชน ครู นักเรียน และผู๎ปกครอง 
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๔.  กิจกรรม ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ร่วมอนุรักษ์สืบสาน 
 

ความส าคัญและปัญหา 
  ภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่นเป็นองค๑ความรู๎ที่มีคุณคําและความดีงาม
ที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชน กํอให๎เกิดบุคคลที่มีความอํอนโยน นุํมนวล 
มี ส ติ  มี ส ม า ธิ  ขั ด เ ก ล า จิ ต ใ จ ใ ห๎ ส ง บ  แ ตํ ใ น ยุ ค ป๓ จ จุ บั น มี 
ความเจริญก๎าวหน๎า เทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้น ท าให๎ชุมชนละเลย       
ภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่น ขาดการสืบทอด ความรู๎จ านวนมากได๎สูญหายไป  
สํงผลให๎วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป  

  ดังนั้น ทางโรงเรียนบ๎านหนองตอง เห็นความส าคัญของภูมิ
ป๓ญญาในท๎องถิ่นจึงได๎จัดกิจกรรม  “ภูมิป๓ญญาพ้ืนบ๎าน รํวมอนุรักษ๑สืบสาน” ขึ้น 

  

วิธีการด าเนินงาน 
 โรงเรียนบ๎านหนองตองน านักเรียนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ใน
ท๎องถิ่น  คือ ศูนย๑การเรียนรู๎ผู๎สูงอายุบ๎านปุาลาน ซึ่งให๎ความรู๎ภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น ได๎แกํ 
การท า โคมลอย  
การท าโคมประดับ

บ๎าน  การตัดตุง  การท าเหรียญโปรยทาน  กลอง
สะบั ด ชั ย   ดนตรี แ ล ะน าฏศิ ลป์ ล๎ า นน าจ า ก 
ภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่น  

นักเรียนหญิงตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๕๒ คน ฝึกทักษะการแสดงดนตรีพ้ืนเมืองจาก พํอครูมนูญ วณีสอน 
และฟูอนนาฏศิลป์พ้ืนบ๎านล๎านนาจาก แมํครูมณี ป๓นอินทร๑ กับแมํครูสุภาพ มํวงโมด ในชํวงลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู๎ทุกวันพุธ เสริมสร๎างให๎นักเรียนมีสมาธิ สติ ขัดเกลาจิตใจให๎สงบ อีกทั้งสามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน บูรณาการกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน  และจัดแสดงตาม
โอกาสตํางๆหรือกิจกรรมวันส าคัญของโรงเรียน  

นักเรียนแกนน าที่มีความช านาญในการแสดงดนตรีพ้ืนบ๎านภาคเหนือและนาฏศิลป์พ้ืนบ๎าน
จ านวน ๕๒ คน เข๎ารํวมแสดงชํวยเหลือกิจกรรมทั้งในชุมชนและนอกชุมชนและงานกิจกรรมของ
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องค๑กรตํางๆในชุมชน เชํนงานปอยหลวง งานประเพณีของวัดตํางๆ งานลอยกระทง มีการแสดงการ  
ตีกลองสะบัดชัย  วงสะล๎อซอซึง ฟูอนขันดอก ฟูอนเล็บ 
ฟูอนผางปะทีป  ฟูอนเงี้ยว  
  

ผลการด าเนินงาน 
 ผลจากการด าเนินการจัดกิจกรรม ภูมิป๓ญญา
พ้ืนบ๎าน รํวมอนุรักษ๑สืบสาน  ท าให๎นักเรียนมีความรู๎ 

ความสามารถ ภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่นด๎านตํางๆ เพ่ิมขึ้น มีสมาธิ
ในการแสดงและใช๎สติป๓ญญาในการแก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้นขณะท า
การแสดง มีกิริยามารยาทอํอนน๎อม มีความสุขและรําเริง
แจํมใส  ได๎รับการยอมรับและสนับสนุนจากชุมชน บุคคล
ทั่วไปและองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง อีกทั้งนักเรียนยังมีสํวนรํวมใน

การอนุรักษ๑ สืบทอดตํอไป 
  

ปัจจัยความส าเร็จ 
จากการที่โรงเรียนบ๎านหนองตองจัดกิจกรรม  

ต๎นกล๎าคนดี  ศรีหนองตอง กิจกรรมหนองตองวัยใสใสํ
ใจคุณธรรม  กิจกรรมพ่ีอาสา พาน๎องท าความดี  และ
กิจกรรมภูมิป๓ญญาพ้ืนบ๎าน รํวมอนุรักษ๑สืบสาน ตาม
แนววิถีพุทธมาอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎เกิดความส าเร็จ  

ด้านนักเรียน 
 ๑. ไดร๎ับรางวัลชนะเลิศ แขํงขันตอบป๓ญหาธรรมะ เนื่องในเทศกาลวัน
มาฆบูชา ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ วัดหนองตอง  

๒. เป็นตัวแทนรํวมแขํงขันสวดมนต๑หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ มูลนิธิครูบาศรีวิชัย ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๓. ได๎รับโลํรางวัลชนะเลิศสวดมนต๑หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง

สรภัญญะ โครงการเยาวชนเข๎าวัด สืบสานวัฒนธรรม ณ วัดหางดง 
๔. ได๎รับโลํรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย โครงการ

เยาวชนเข๎าวัด สืบสานวัฒนธรรม ณ วัดหางดง 
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๕. ไดร๎ับรางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร๑ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปี ๒๕๖๐ จังหวัดก าแพงเพชร 

๖. นักเรียนสอบธรรมศึกษาของส านักงานแมํกองธรรมสนามหลวงทุกปี ในพ.ศ.๒๕๖๐ สอบ
ผํานธรรมศึกษาชั้นตรี ๑๑ คน ธรรมศึกษาชั้นโท ๑๑ คน ธรรมศึกษาชั้น
เอก ๔ คน รวม ๒๖ คน พ.ศ.๒๕๖๑  สอบผํานธรรมศึกษาชั้นตรี ๑๐ คน 
ธรรมศึกษาชั้นโท ๗ คน ธรรมศึกษาชั้นเอก ๑๐ คน รวม ๒๗ คน 

ด้านผู้บริหารและคณะครู 
๗. เป็นแบบอยํางท่ีดี  จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  

บูรณาการพุทธธรรมในกระบวนการเรียนการสอนทุกสาระ  จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มี
สื่อ อุปกรณ๑ และแหลํงเรียนรู๎ที่เหมาะสม 

๘. ผู๎บริหารได๎นักธรรมศึกษาชั้นเอก ผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยํางที่ดีแกํ คณะครู
และนักเรียน ผู๎ประพฤติตนในศีล ๕  เป็นที่ยอมรับทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 

๙. ครูสอบธรรมศึกษาของส านักงานแมํกองธรรมสนามหลวงทุกปี พ.ศ.๒๕๖๑  สอบผําน
ธรรมศึกษาชั้นตรี ๘ คน 

๑๐. ครูได๎รับยกยํองเป็นครูผู๎สอนที่สํงผลให๎ผู๎เรียนได๎คะแนนโดยรวมเฉลี่ยสูงกวําประเทศ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 
 
 

 
 

ด้านโรงเรียน 
๑๑.โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ ศรัทธาของชุมชน 

หนํวยงานและองค๑กรอ่ืนๆ เชํน เทศบาลต าบลหนอง
ตอง ได๎จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม
ตํางๆในโรงเรียนอยํางสม่ าเสมอ 

๑๒.โรงเรียนได๎รับเกียรติจากสภาวัฒนธรรม
อ าเภอหางดงให๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญตํางๆทุกปี 
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เชํน การแขํงขันสวดมนต๑หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
๑๓. ผํานการประเมินโรงเรียนรักษาศีล ๕ เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอํุน ระดับ ๕ ดาว 
๑๔. มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลรวม ๓ ด๎าน เพิม่สูงขึ้นตามเปูาหมายร๎ายละ ๓ 
๑๕. มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ผลรวม ๓ ด๎าน สูงกวําระดับประเทศตํอเนื่อง 
๑๖. มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานออกของผู๎เรียน(RT) ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกวําระดับประเทศ 
๑๗. มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ผลรวม ๔ ด๎าน สูงกวําระดับประเทศตํอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ด้านชุมชน 
๑๘. โรงเรียนบ๎านหนองตองมีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 

เกิดจากผู๎ปกครอง และชุมชน มีความชื่นชมพึงพอใจ ในการ
ด าเนินกิจกรรมตามแนววิถีพุทธของโรงเรียน และการเข๎ารํวม
กิจกรรมตํางๆของชุมชน 
 ๑๙. โรงเรียนบ๎านหนองตอง ได๎รํวมมือกับหนํวยงาน 
องค๑กรทุกภาคสํวนในชุมชนและท๎องถิ่น ในการท ากิจกรรมตํางๆ 

๒๐. มีสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่ดี  ได๎รับการสนับสนุนจากสังคม  มีความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางโรงเรียน  วัด  ชุมชน  โดยทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
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๑. เพ่ิมเติมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธด าเนินกิจกรรมที่มีอยูํเดิมอยําง

ตํอเนื่อง เชํน คืนคุณธรรมสูํห๎องเรียน ๑ ห๎องเรียน ๑ คุณธรรม เป็นต๎น 
๒. ประสานและสร๎างเครือขํายผู๎ปกครอง ชุมชน รํวมกันด าเนินกิจกรรม พร๎อมทั้งแตํงตั้ง

คณะท างานจากตัวแทนของแตํละฝุาย เพ่ือความยั่งยืนของกิจกรรมที่ต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง
และสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โรงเรียนบ๎านดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหมํ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหมํเขต ๔ จัดการเรียนการสอนแกํนักเรียนตั้งแตํระดับชั้น ป.๑-ป.๖ และสมัครเข๎า
รํวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาตั้งแตํปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีการด าเนินกิจกรรมหลายอยํางตามตัวบํงชี้ 
อัตลักษณ๑ของโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้ง ๕ ด๎าน ๒๙ ประการ มาเป็นล าดับอยํางตํอเนื่อง และมีผลประเมิน
ตามตัวบํงชี้ที่มีแนวโน๎มสูงขึ้นมาโดยตลอดแสดงถึงการมีพัฒนาการของน าหลักการของโรงเรียนวิถี
พุทธมาปรับปรุงใช๎ในโรงเรียนได๎เป็นอยํางดี ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวทางการด าเนินกิจกรรม/โครงการ/
งานตํางๆ แล๎ว โรงเรียนมีกิจกรรม/โครงงาน/งานที่เป็นจุดเดํนหรือผลงานมีความส าเร็จในขั้นดีเดํน
หลายกิจกรรม ดังนี้ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนนิงานโรงเรียนวถิีพุทธ 

 

 

    โรงเรียนบ้านดง 
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เหตุผลที่จัดโครงการ 
  ป๓ญหาสังคมที่เกิดขึ้นในป๓จจุบันท าให๎จิตใจของคนรุนแรงมากยิ่งข้ึน การปลูกฝ๓งให๎
นักเรียน ฝึกปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา และน าหลักทางศาสนามาใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติตน
ในชีวิตประจ าวัน บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในด๎านระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย๑ 
สุจริต รับผิดชอบ กตัญ๒ูกตเวทีและมีจิตสาธารณะ  จะสร๎างจิตส านึกท่ีดีงาม  สามารถด ารงตนอยูํใน
สังคมได๎อยํางสงบสุข และเป็นแบบอยํางที่ดีแกํผู๎อ่ืน   

ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม คือ 
  ชํวงเดือนมิถุนายน  ของทุกปี  จ านวน  2  คืน  3  วัน  
  กิจกรรมส าคัญของนักเรียนหรือรูปแบบ คือ 
  การเข๎าคํายฝึกปฏิบัติเจริญสติป๓ฏฐาน  การฝึกปฏิบัติวิป๓สสนากรรมฐาน 
  ผลที่เกิดกับนักเรียน คือ 

1. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ  หลักธรรมของศาสนา มีจิตส านึกท่ีดีงาม  
2. นักเรียนน าหลักธรรมมาใช๎เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน   

  สิ่งท่ีโรงเรียนคิดว่าจะด าเนินการพัฒนาต่อคือ 
  สํงเสริมให๎นักเรียนน าไปใช๎ฝึกปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอยํางยั่งยืน 

 
ภาพแสดงการด าเนินกิจกรรมโครงการน านักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.โครงการน านักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม เป็นโครงการที่น านักเรียนทุกชั้น
ไปท ากิจกรรมพัฒนาตนเองตามก าหนดการที่โรงเรียนจัดร่วมกับครูพระวิทยากร
จากศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมวัดร่ าเปิง  
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เหตุผลที่จัดโครงการ 

ให๎นักเรียนได๎ตระหนักถึงความส าคัญ   เลื่อมใส  ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร าลึก 
อยูํเสมอวําตนเป็นพุทธศาสนิกชน   ควรปฏิบัติตนเป็นผู๎นับถือพระพุทธศาสนา   น าหลักธรรมค าสอน
ของ องค๑พระสัมมาสัมพุทธเจ๎ามาประพฤติปฏิบัติ  แสดงตัวเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  โดยการแสดงตน
เป็นพุทธมามะกะ  จะท าให๎นักเรียนเข๎าใจถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติ  ในการเป็นชาวพุทธที่ดี  
และจะท าให๎เกิดคุณธรรมจริยธรรม ท าให๎ผู๎เรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางสงบสุข 
  ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม คือ 
  ต๎นภาคเรียนที่ 1 ทุกปีการศึกษา 
  กิจกรรมส าคัญของนักเรียนหรือรูปแบบ คือ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รํวมพิธีแสดงตนเป็นพุทธ
มามะกะ  
 
  ผลที่เกิดกับนักเรียน คือ 
  นักเรียนเกิดความศรัทธา เลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา  และน าหลักธรรมของ                           
พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า มาประพฤติปฏิบัติในการด ารงชีวิตในสังคม และอยูํรํวมกับคนอ่ืนได๎  
   

สิ่งท่ีโรงเรียนคิดว่าจะด าเนินการพัฒนาต่อคือ 
  นักเรียนน าหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎ามาปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง                         
และน าไปเผยแพรํสูํครอบครัว  ชุมชน   
 

ภาพแสดงการด าเนินกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 
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  เหตุผลที่จัดโครงการ 
  การสวดมนต๑เป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันทางด๎านจิตใจท าให๎ทุกคนคิด ท าด๎วยเมตตา   
มุํงดี มุํงเจริญตํอกัน  เสริมสร๎างคุณธรรม  ความสามัคคี  ที่ท าให๎เกิดความพร๎อมเพรียงในหมูํคณะ  
การสวดมนต๑หมูํท านองสรภัญญะ  เป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  และพระ -     
สังฆคุณ  ซึ่งเป็นองค๑ประกอบของพระรัตนตรัย  ท าให๎นักเรียนเกิดความรู๎สึกซาบซึ้งในการสวดได๎รับ
ความเบิกบานใจ   สงบและเป็นสุข  สิ่งส าคัญที่สุด  การสวดมนต๑อยํางสม่ าเสมอจะเกิดความรู๎สึกวํา
ได๎ใกล๎ชิดกับพระรัตนตรัย ศึกษาและน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาไปกลํอมเกลาจิตใจ  
ประพฤติปฏิบัติขัดเกลานิสัยให๎เป็นเยาวชนคนดีของสังคมตํอไปในอนาคต 

  ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม คือ 
  ทุกวันศุกร๑ของต๎นเดือน  ชํวงเวลา  14.00 – 15.00 น. 
  กิจกรรมส าคัญของนักเรียนหรือรูปแบบ คือ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง 6  รํวมกันสวดมนต๑เป็นภาษาบาลี และสวดมนต๑
แปล เพ่ือระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย  
  ผลที่เกิดกับนักเรียน คือ 
  นักเรียนมีจิตใจเมตตา กรุณา  ศรัทธา เลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา สามารถน า
หลักธรรมค าสอนไปใช๎ประพฤติปฏิบัติและพัฒนาตนเองเป็นเยาวชนที่ดีในสังคม 
  สิ่งท่ีโรงเรียนคิดว่าจะด าเนินการพัฒนาต่อคือ 
  นักเรียนน าไปฝึกปฏิบัติในครอบครัว  อยํางสม่ าเสมอ  และสามารถสํงเสริมให๎
บุคลากรในครอบครัวปฏิบัติตามได๎ 
 

ภาพแสดงการด าเนินกิจกรรมสวดมนต์หมู่ประจ าสัปดาห์ 
 

 
   

๓. กิจกรรมสวดมนต์หมูป่ระจ าสัปดาห์ 
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เหตุผลที่จัดโครงการ 
 คือโครงการที่รณรงค๑เรื่องการน าธรรมะไปสูํภาคปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ฝึกฝนพัฒนาสร๎าง
นิสัยที่ดี โดยการ “คิดดี พูดดี ท าดี” อยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ เพราะ “นิสัยที่ดี เป็นรากฐานส าคัญของ
การอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ครอบครัวอบอํุน และเป็นจุดเริ่มต๎นของการสร๎างสังคมที่สงบสุข” โดย
ยึดหลักการส าคัญ คือ “เปลี่ยนแปลงจากภายในสูํภายนอก” โดยอุปนิสัยที่รณรงค๑ให๎สมาชิกหมั่น
ปฏิบัติมีอยูํ ๗ ข๎อ เรียกวํา ๗ กิจวัตรความดี ถ๎าฝึกฝน พัฒนาอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ จะสํงผลให๎
ครอบครัวอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข มีความอบอํุน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนฐานที่
ส าคัญที่น าไปสูํคุณธรรมอื่น ๆ ที่สูงยิ่งขึ้นไป เชํนความเคารพ ความกตัญ๒ู ความอดทนเสียสละ  

  ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม คือ 
  ตลอดปีการศึกษา 2561 
  กิจกรรมส าคัญของนักเรียนหรือรูปแบบ คือ 
  โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุํน คือโครงการน าธรรมะสูํ
ภาคปฏิบัติ ฝึกฝนพัฒนาให๎เป็นนิสัย โดยรณรงค๑ให๎สมาชิกหมั่นท า 7 กิจวัตรความดีจนเป็นนิสัย อัน
ได๎แกํ 1) รักษาศีล ๕ 2) สวดมนต๑ นั่งสมาธิ 3) จัดเก็บห๎องนอน ห๎องน้ าให๎สะอาด เป็นระเบียบ 4) จับ
ดีคนรอบข๎าง 5) พูดจาไพเราะ 6) บ าเพ็ญประโยชน๑ 7) รํวมกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ  
 
  ผลที่เกิดกับนักเรียน คือ 
  นักเรียนเกิดคุณลักษณะนิสัยที่ดี ได๎แกํ 
  ๑. รักษาศีล ๕ 

๔. โครงการโรงเรียนรักษาศีลห้า 
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  ๒. สวดมนต๑ นั่งสมาธ ิ
  ๓. จัดเก็บห๎องนอน ห๎องน้ า ห๎องครัวให๎สะอาด เป็นระเบียบ 
  ๔. คิดดี...ด๎วยการจับดีคนรอบข๎าง 
  ๕. พูดดี...ด๎วยการพูดจาไพเราะ 
  ๖. ท าดี...ดว๎ยการท าบุญหรือบ าเพ็ญประโยชน๑อยํางน๎อย 1 เรื่อง 
  ๗. รํวมกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ ชํวงเวลาที่สมาชิกมาท าดีรํวมกัน ทั้งอาราธนาศีล 
๕ สวดมนต๑นั่งสมาธิ แบํงป๓นประสบการณ๑ที่ดี ๆ ที่เกิดจากการท า ๖ กิจวัตรความดี และได๎ฟ๓งธรรมะ
ที่ตอกย้ าความส าคัญของการท า ๖ กิจวัตรความดี ซึ่งกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอนี้ จะชํวยเสริมสร๎าง
ก าลังใจในการท าความดีของสมาชิกให๎มีความมั่นคง และ เข๎มแข็งขึ้น 
  สิ่งท่ีโรงเรียนคิดว่าจะด าเนินการพัฒนาต่อคือ 
  นักเรียนน าไปฝึกปฏิบัติทั้งสํวนตนเองและในครอบครัว  อยํางสม่ าเสมอ  และ
สามารถสํงเสริมให๎บุคลากรในครอบครัวปฏิบัติตามได๎ 
 
  ภาพแสดงการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนรักษาศีลห๎า 
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กิจกรรม  “เข้าวัดท าบุญเพิ่มพูนคุณธรรม 
 
ความส าคัญและความเปน็มา 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยได้รับการปลูกฝ๎งจากค าสอนของพุทธศาสนา จนเป็น
เอกลักษณ์    ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ  แต่ผู้คนส่วนใหญ่ละเลยที่จะประพฤติและปฏิบัติตามแนววิถี
พุทธ  กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาน าแนวปฏิบัติของพุทธธรรมมา
ประยุกต์จัดกระบวนการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง
และมีความสุขอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การไปวัด  ท าบุญ การไหว้พระสวด
มนต์ แผ่เมตตา เป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธเราปฏิบัติกันเป็นประจ าในชีวิตประจ าวันแต่ป๎จจุบันสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไปคนมีเวลาน้อยลงและสนใจท ากิจกรรมอ่ืนกันมากกว่าการไหว้พระสวดมนต์ มีชีวิตความเป็นอยู่
เปลี่ยนไปในทุกด้านแต่คุณค่าของศาสนา  ยังเป็นเรื่องจ าเป็นควบคู่กับการพัฒนาประเทศ เพราะศาสนา
เป็นเรื่องของจิตใจ เป็นพ้ืนฐานที่ดีงามให้กับสังคมไทยมาโดยตลอด ดังนั้น โรงเรียนบ้านสันผักหวานจึง
ด าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 
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วิธีด าเนินกิจกรรม 
 กิจกรรม  “เข้าวัดท าบุญเพิ่มพูนคุณธรรม” จัดท าขึ้นในช่วงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านสันผักหวานนั้น คณะกรรมการนักเรียนได้วางแผนได้ร่วมกัน แบ่ง
หน้าที่ประกาศเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมาร่วมท าบุญ บริจาคป๎จจัยในการจัดหาเครื่อง
สังฆทาน  น าไปถวายแด่ คณะสงฆ์  ที่มาบ าเพ็ญบุญและมาปฏิบัติธรรมที่วัด  ในวันพระธรรมะสวนะ
และในทุกวันพระใหญ่ นักเรียน จะเป็นผู้น าสมาทานศีล โดยนักเรียนที่ฝึกปฏิบัติในศาสนาพิธีจะมีการ
พลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า หลังจากนั้น  จะมีการร่วมกันท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพ่ือเป็นสิริมงคลให้
คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา  และชุมชน   

 
 

       

 

ผลการด าเนินงาน 
๑. นักเรียนได้ความอ่ิมเอมใจปราบปลื้มใจที่ได้ร่วมท าบุญรู้จักการเสียสละ   
๒. นักเรียนมีกริยามารยาท อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะ รักษ์ในประเพณีไทย                          
และมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
๓. ผู้ปกครองชื่นชมนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกที่ดีของพ่อแม่  

          ๔. ชุมชนมีความใกล้ชิดนักเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนมากขึ้น 
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โครงการ “ธรรมะร้อยดวงใจเข้าค่ายคุณธรรม” 
 
ความส าคัญและความเปน็มา 

 การที่จะท าให้สังคมเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั้น คนในสังคมต้องยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนดขึ้น ควบคู่กับความมีระเบียบวินัย ซึ่งหากขาดระเบียบวินัยและ
คุณธรรมแล้ว สังคมอาจเกิดความสับสนวุ่นวายได้ ดังจะเห็นได้จากป๎ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าง
สลับซับซ้อน  สภาพสังคม ทั่วไปจึงอยู่ในขั้นวิกฤต  ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนบ้านสันผักหวาน จึงได้จัด
กิจกรรม เข้าค่ายธรรมะร้อยดวงใจเข้าค่ายคุณธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖   
เพ่ือพัฒนา  วินัย  ศีล สมาธิ ป๎ญญา เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อ่ืน และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ไดด้ังนั้นการสร้างระเบียบวินัยและคุณธรรมในสังคมจึงจ าเป็นต้องวางรากฐานให้กับเด็ก  ซึ่งจะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ดังนั้นวินัยควบคู่กับหลักธรรม  เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนจิตใจของมนุษย์ให้รู้จัก
รับผิดชอบชั่วดีและรู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม 

 

      

วิธีด าเนินกิจกรรม 
๑. คณะกรรมการนักเรียนประชุมเพ่ือก าหนดเปูาหมายการพัฒนาคุณธรรมในด้านระเบียบ 

วินัยของนักเรียน 
๒. คณะกรรมการนักเรียนปรึกษาจากคณะครูและร่วมกันคัดเลือกสถานที่ วัน  เวลา ในการ 

เข้าค่ายคุณธรรม 
๓. บันทึกการเรียนรู้เพื่อน ามาต่อยอดขยายผลที่โรงเรียน  
๔. เมื่อกลับจากการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมน ามาใช้ต่อเนื่องที่โรงเรียนและที่บ้านให้เป็นกิจวัตร

  

ผลการด าเนินงาน 
๑. จากการเข้าค่าย “ธรรมะร้อยดวงใจ  เข้าค่ายคุณธรรม”  ท าให้นักเรียน ร้อยละ  ๘๐   

มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ ครอบครัว ชุมชน และสังคม        
๒. นักเรียนมีสมาธิในการเรียน  ส่งผลให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากผลการทดสอบ 

ระดับชาติติดต่อกัน 4 ปี 
๓. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการมีวินัยของเด็กและเยาวชนร้อยละคิดเป็น ๙๐ 
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กิจกรรม  ออมบุญสร้างตน้ทุนความดตีามวิถีพุทธ 
 

ความส าคัญและความเปน็มา 

        เพ่ือเป็นการปลูกฝ๎งจิตส านึกให้ ผู้ เรียนเข้าใจถึงหลักธรรมค าสั่ งสอนและเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี ร่วมกันปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย สืบสานประเพณี มีความเสียสละต่อสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนในการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุขในสังคมป๎จจุบัน และเป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ  อีกทั้ง
ส่งเสริมให้โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จึงได้จัดท ากิจกรรม  “ออมบุญสร้างต้นทุน
ความดีตามวิถีพุทธ“     

   

 

วิธีด าเนินการ 
               ๑. คณะกรรมการนักเรียน นิมนต์พระครูสอนศีลธรรม คือ พระอธิการณัฏฐกิตติ์       
โสภณเมธี  เจ้าอาวาสวัดชัยสถิต  เพื่อมารับบิณฑบาตร 
               ๒. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านผักหวานใส่ชุดขาวทุกวันพุธ  เพื่อฝึกปฏิบัติศาสนพิธี      
การใส่ขันดอกไม้ตามประเพณีล้านนา  สวดมนต์ไหว้พระ  ท าบุญใส่บาตร นั่งสมาธิ แผ่เมตตา                        
รวมถึงฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 
               ๓. หลังจากเสร็จพิธีการตักบาตรแล้ว  พระครูสอนศีลธรรมจะ มอบของที่ได้รับจากการ
ใส่บาตรมอบให้คณะกรรมการนักเรียน เพ่ือคณะกรรมการจะแยกของแห้งกับของเปียกออกจากกัน   
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              ๔. น าของอาหารเปียกไปแจกจ่ายแก่ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นที่โรงอาหารน าไป
รับประทาน   ร่วมกันแต่ละชั้น 
              ๕. ของแห้งน าไปส่งบุญต่อในโอกาสต่างๆ หรือประมูล  น าป๎จจัยรวบรวมท าบุญในโอกาส
ต่างๆ เช่น ถวายผ้าอาบน้ าฝน  เทียนพรรษา  ร่วมกิจกรรมการกุศลในชุมชน  เป็นต้น 
              ๖. ครูและนักเรียนร่วมสะท้อนความคิดเห็นจากการร่วมปฏิบัติกิจกรรม แล้วสรุปผล
ร่วมกัน น าไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
ผลการด าเนินการ 

1. คณะครูและนักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามประเพณี 
ท้องถิ่น 

2. คณะครูนักเรียนมีสมาธิในการท างานและการเรียนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. คณะครูและนักเรียนรู้จักเสียสละ ลดความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  นึกถึงผู้อื่น 
4. โรงเรียนบ้านผักหวานได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนรอบข้างในเรื่อง       

การจัดวิทยากรและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม เช่นจัดรถรับส่ง นักเรียนรับการ
เสริมแรงจาก  หน่วยงานต้นสังกัด ในการสนับสนุนกระบวนการ 
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โครงการ วิถีพุทธ  วิถีพอเพียง 
 

ความส าคัญและความเปน็มา 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ
แนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงานของประชาชน โดยให้ด าเนินชีวิตในทางสายกลาง      
มีความพอดี ไม่ฟูุงเฟูอ รู้จักพ่ึงพาตนเอง โดยน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใน
การด ารงชีวิตประจ า ไม่พยายามพ่ึงพาป๎จจัยภายนอกที่ เราไม่ได้เป็นเจ้าของ และค านึงถึง
ป๎จจัยพื้นฐานในการด าเนินชีวิตที่ส าคัญ   

ดังนั้น กิจกรรม” วิถีพุทธ วิถีพอเพียง” เป็นกิจกรรมที่ร่วมเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้กับ
นักเรียนรวมทั้งครูรวมถึงบุคลาการทางการศึกษาและผู้ปกครองได้รูจักการด ารง ชีวิตยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนโด
ยกมีการพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา 

 

   
 

 
 
วิธีด าเนินการ 

๑. ครูจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ผ่านกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  แบ่งเป็นฐานต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ ผลัดเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละฐาน   

๒. การท าปุ๋ยหมัก ให้นักเรียนช่วยกันเตรียมวัสดุเพื่อท าปุ๋ยหมักในท้องถิ่น  ผู้ที่มีแหล่งวัตถุดิบ   
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เช่นที่บ้านเลี้ยงวัว  ไก่  ให้น ามูลสัตว์ที่เลี้ยงมา ส าหรับผู้ไม่มีวัสดุใดๆ สามารถใช้เศษอาหารมาในการ
ท าปุ๋ยได้    

๓. ส่วนฐานอื่นๆ  เช่นการปลูกพืชสวนครัว  ส ารวจผักสวนครัวที่นักเรียนชอบรับประทาน แล้ว 
แจ้งครูที่ปรึกษาในฐานนั้นเพื่อศึกษาวิธีการปลูกและดูแลรักษา 

๔. น ามาแลกเปลี่ยนความรู้กับฐานอื่นจนครบ 
๕. ลงมือปฏิบัติ  ใช้สถานที่  รอบๆ โรงเรียน ปลูกผักและใช้ปุ๋ยที่ช่วยกันท ามาบ ารุงพืชผัก 
๖. เก็บผลผลิตจ าหน่ายในโรงเรียน  และตลาดนัดในโรงเรียน   
๗. ท าบัญชีรายรับรายจ่าย  และใช้เงินหมุนเวียนในโครงการต่อเนื่อง 

 
ผลการด าเนินการ 

๑. นักเรียนร้อยละ  ๙๐ รู้แนวทางการปฏิบัติตนและมีทักษะในการปลูกผักปลอดสารเคมี 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. นักเรียนร้อยละ๙๐ มีนิสัยรักการท างาน และรู้จักพ่ึงพาตนเอง น าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓. นักเรียนมีผักปลอดสารเคมีรับประทานในโครงการอาหารกลางวัน 
๔. นักเรียนจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายจากการจ าหน่ายผักท่ีปลูกเอง 
๕. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

     
 

 
ผลที่เกิดจากการด าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนด้านวิถีพุทธ 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ท าให้นักเรียนมี 
นิสัยรักการท างาน มีความสามัคคี มีวินัยในตนเอง ใฝุเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมที่งดงาม 

๒. นักเรียนมีผลการสอบ วัดความสามารถ ตามระดับชั้น สูงขึ้น  เช่น การทดสอบการศึกษา 
ระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน ชั้น ป.๓ , O-net (การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน ระดับ ป.๖)                 
สูงกว่าระดับประเทศ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกระดับชั้น 

๓. ผู้บริหารและครูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เช่น การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีท าบุญ 
ตักบาตรและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ สม่ าเสมอ  
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๔. โรงเรียนได้รับเกียรติจากสภาวัฒนธรรมอ าเภอหางดง สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้า 
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทุกปี เช่น การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดเชียงใหม่ 

๕. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
อ าเภอหางดง จากการปฏิบัติดีไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน 

๖. ผู้ปกครอง และชุมชน มีความยินดี ชื่นชม พึงพอใจ ภาคภูมิใจในการด าเนินกิจกรรมตามแนว   
วิถีพุทธของโรงเรียน จะเห็นได้จากการน านักเรียนไปแสดง เช่น ฟูอนเล็บ ฟูอนขันดอก ฯลฯ เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 

๗. โรงเรียนมีความร่มรื่น สะอาด มีบรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้ 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 

๑. คณะกรรมการนักเรียนมีกระตือรือร้น ให้ความสนใจ ใส่ใจ  ช่วยเหลือกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งใน 
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยเป็นพ่ีเลี้ยงคอยดูแลน้องๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี  

๒. คณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านสันผักหวาน ตลอดจนมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการท ากิจกรรม 
ตามนโยบายมุ่งเน้นให้โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม : โรงเรียนวิถีพุทธ     

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  เชียงใหม่ เขต ๔ มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนและ 
ให้ความช่วยเหลือกิจกรรม วิถีพุทธ ทั้งเป็นที่ปรึกษาและน าพาให้ขับเคลื่อนทั้งระบบส่งผลให้โรงเรียน
ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย  

๔. พระสอน ศีลธรรม พระอธิการณัฏฐกิตติ์   โสภณเมธี ตลอดเจ้าคณะต าบล  หน่วยงานท้องถิ่น   
คือ เทศบาลต าบลสันผักหวาน และผู้ปกครองนักเรียนต่างมีส่วนช่วยเหลือให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการวิถีพุทธ อย่างดีเยี่ยม โรงเรียนจึงสามารถด าเนินกิจกรรมจนส าเร็จลุล่วงดังกล่าว 

 

 

แนวทางการพัฒนาต่อยอด   
๑. โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมปลูกพืชผัก 

ปลอดพิษขยายผลจากโรงเรียนไปที่บ้าน  มีการแบ่งหน้าที่ดูติดตามให้ค าแนะน าในระดับหมู่บ้าน 
๒. น าตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรมกับมูลนิธิ ไทยรักษ์ปุา แล้วน ามา 
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ขยายผลในโรงเรียนในเรื่องการบ ารุงและอนุรักษ์ต้นไม้  จัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาด้วยสวนสมุนไพร 
๓. หาช่องทางจ าหน่ายผลผลิตช่วยให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนปูทางสู่อาชีพในอนาคต 
๔. จัดท าโครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติศาสนพิธีที่ดีงาม ให้กับผู้ปกครอง  

ชุมชนที่สนใจ โดยมีครูพระ คณะครู และตัวแทนนักเรียนร่วมเป็นคณะในการจัดอบรม 
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อ าเภอแม่วาง 
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  ศาสนาทุก ๆ ศาสนา สอนให๎อยูํรํวมกันอยํางสงบสุข มุํงให๎ทุกคนเป็นคนดี ศาสนาเป็นบํอเกิด
แหํงจริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  สามารถด าเนินวิถี
ชีวิตตามแบบอยํางของพระศาสดา หรือปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนา  ท าให๎ทราบถึงผลแหํง 
การกระท า เชํน ค าสอนเรื่องหลักธรรมในพระพุทธศาสนา วําท าดีได๎ดี หรือท าชั่วได๎ชั่ว รวมถึงเป็น
เครื่องสํงเสริมความมั่นคงในการปกครองประเทศ  เป็นที่พ่ึงทางใจ เมื่อเกิดความทุกข๑ร๎อนใจ ยํอมจะ
หาทางออกให๎กับป๓ญหาที่เกิดขึ้น และรูปแบบของการแก๎ไขป๓ญหาคือการน าหลักธรรมทางศาสนาที่
คนเคารพนับถือมาเป็นที่พ่ึงทางใจ และน าหลักธรรมมาใช๎เป็นแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหา 
 

  โรงเรียนสโมสรไลออนส๑รัตนโกสินทร๑  ตั้งอยูํเลขที่  ๒  หมูํที่ ๑๙  ต าบลแมํวิน  อ าเภอแมํ
วาง  จังหวัดเชียงใหมํ  มีสภาพแวดล๎อมโดยทั่วไปเป็นสังคมแบบชนบท   ที่ตั้งอยูํบนดอยสูง เป็น
นักเรียนทั้งหมดเป็นชนเผําปกาเกะญอ นักเรียนสํวนใหญํมาจากครอบครัวที่ยากจนและขาดแคลน   
ซึ่งสํงผลให๎การดูแลความเป็นอยูํและพฤติกรรมของ
นักเรียนมีชํองวําง  ผู๎ปกครองนักเรียนสํวนมากไมํคํอย
มีเวลา  เนื่องจากต๎องหารายได๎มาใช๎จํายภายใน
ครอบครัว  ท าให๎นักเรียนเกิดการเลียนแบบพฤติกรรม
ที่ไมํดีจากผู๎ปกครองเองหรือสื่อตําง ๆ   ที่แพรํเข๎ามา
ตลอดจนกระทั่งคนรอบข๎างนักเรียนเอง   ท าให๎
พฤติกรรมของนักเรียนไมํ เป็นไปตามที่ โรงเรียน
ต๎องการและมีแนวโน๎มไปในทางทีเ่สื่อมลง  

โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร ์

 

 

 

วิถีพุทธ  วิถธีรรม   น าชีวิต 
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  โรงเรียนสโมสรไลออนส๑รัตนโกสินทร๑  จึงมีความ
คิดเห็น
รํวมกันกับ
คณะกรรม
สถานศึกษาวํา
ควรมีกิจกรรม

ที่สํงเสริมและปลูกจิตส านึกของนักเรียนให๎ตระหนักในใช๎
ชีวิตหรือการด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุขโดยการน าหลักธรรมมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
   

โดยกิจกรรมที่เป็นผลงานดีเดํนเป็นที่ประจักษ๑ของโรงเรียนสโมสร 
ไลออนส๑รัตนโกสินทร๑   ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตลอดปีการศึกษา   
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑   มีดังตํอไปนี้ 

 
 

 

ความส าคัญของกิจกรรม  
 

 ต๎นกล๎า ศีลงาม  เป็นกิจกรรมที่รณรงค๑เรื่อง
การน าธรรมะไปสูํการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ฝึกฝน
พัฒนาสร๎างนิสัยที่ดี โดยการ “คิดดี พูดดี ท าดี” อยําง
ตํอเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือน าไปสูํโรงเรียนวิถีพุทธและ
โรงเรียนคุณธรรม ระดับคุณภาพ เพราะนิสัยที่ดี เป็น
รากฐานส าคัญของการอยูํ รํ วมกันอยํางมีความสุข 
ครอบครัวอบอํุนและเป็นจุดเริ่มต๎นของการสร๎างสังคมที่
สงบสุข” โดยยึดหลักการส าคัญคือ “เปลี่ยนแปลงจาก
ภายในสูํภายนอก” โดยอุปนิสัยที่รณรงค๑ให๎นักเรียนได๎หมั่นปฏิบัติมีอยูํ  ๗  ข๎อ เรียกวํา ๗  กิจวัตร
ความดี ถ๎าฝึกฝนพัฒนาอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ จะสํงผลให๎ทุกคนอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข    มีความ
อบอํุน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนฐานที่
ส าคัญที่น าไปสูํคุณธรรมอ่ืน ๆ ที่สูงยิ่งขึ้นไป เชํน ความ
เคารพ ความกตัญ๒ู ความอดทน  เสียสละ  

วิธีด าเนินการ 
 

  การด าเนินกิจกรรมต๎นกล๎า  ศีลงาม  โดยนักเรียน
ไดด๎ าเนินการตามล าดับขั้นตอน  ดังตํอไปนี้   
 ๑.   นักเรียนศึกษาท าความเข๎าใจความหมายของ

กิจกรรม “ต้นกล้า  ศีลงาม” 
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การรณรงค๑การสร๎างนิสัยที่ดีโดยการฝึกให๎ “คิด
ดี พูดดี ท าดี” อยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ ผําน
หลักสูตรโรงเรียนรักษาศีล ๕  เชิงคุณภาพ   
ครอบครับอบอํุน  
 ๒.   นักเรียนน าเสนอตํอสมาชิก
ภายในโรงเรียน  มติที่ประชุมลงความเห็นวํา
ควรน าหลัก  ๗ กิจวัตรความดี  มาใช๎ใน
โรงเรียน 

๓.   นักเรียนน าเสนอตํอคุณครูผู๎รับผิดชอบกิจกรรม  ได๎รับค าแนะน าวํา ควรมีกิจกรรมที่  
ต๎องฝึกฝน 
            ๔.   นักเรียนศึกษาความหมายและความส าคัญของแตํละกิจกรรม ได๎แกํ  รักษาศีล ๕  สวด
มนต๑ นั่งสมาธิ  สะอาด  ระเบียบ จับดีคนรอบข๎าง  พูดจาไพเราะ  ออมบุญ บ าเพ็ญประโยชน๑ 
            ๕.   นักเรียนได๎รํวมด าเนินกิจกรรมต๎นกล๎า  ศีลงาม  โดยปลูกฝ๓งให๎นักเรียนหมั่นปฏิบัติ  ๗  
กิจวัตรความดี  แล๎วบันทึกความดีของตนเองในสมุดบันทึกความดีทุกวัน 
            ๖.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   ๖  เป็นผู๎น ากิจกรรมโดยเรียงตามล าดับที่ เป็นผู๎น า
กลําวค าอาราธนาศีล   ๕  ในกิจกรรมเข๎าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต๑ทุกเช๎า  
            ๗.   ครูจัดกิจกรรม “ชั่วโมงสุขจริงหนอ”ทุกวันศุกร๑  โดยนิมนต๑พระอาจารย๑มาให๎ความรู๎ 
ในวันส าคัญทางพุทธศาสนา  ครูผู๎สอนสอนโดยใช๎สื่อประกอบการเรียนรู๎ 
           ๘. ครสูอดแทรกแนวการรักษาศลี  ๕  และพระพุทธศาสนาในแผนการสอนทุกกลุํมสาระ  
กิจกรรมโฮมรูม  การอบรมนักเรียนหน๎าเสาธง  
           ๙.  จัดกิจกรรมนั่งสมาธิกํอนเข๎าเรียนในภาคเช๎า และบํายโดยใช๎สัญญาณเพลงดั่งดอกไม๎บาน 
  

ผลการด าเนินการ 

   นักเรียนโรงเรียนสโมสรไลออนส๑รั ตนโกสินทร๑ร๎อยละ  ๙๕  ได๎ปฏิบัติการนั่ งสมาธิ   
ฝึกการกราบไหว๎  มีมารยาทที่ดีงาม  มีความสุขุมรอบคอบ  อํอนน๎อมถํอมตน  พูดจาไพเราะ  
ทุกวันศุกร๑นักเรียนได๎เรียนรู๎   เรื่องธรรมศึกษาจากครูพระ   นักเรียนได๎รับการปลูกฝ๓งทางด๎าน
คุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ มีวินัย มีความรับผิดชอบตํอตนเอง ตํอสังคมมีจิตใจที่ดีขึ้น  
ตลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักศาสนา  รวมถึงสามารถกลําว อาราธนาศีล  ๕  และเข๎าใจ

ประโยชน๑ของการรักษาศีล  ๕  ท าให๎เกิดแรงบันดาลใจ
ใ น ก า ร รั ก ษ า ศี ล  ๕  ต ล อ ด จ น ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น
พุทธศาสนิกชนที่ดี 
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 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๐๕ 

 

 

 

ความส าคัญของกิจกรรม 
 โรงเรียนสโมสรไลออนส๑รัตนโกสินทร๑  ซึ่งเป็นสถานศึกษาให๎ความตระหนักและด าเนินการ
อยํางเป็นรูปธรรม  เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนที่เป็นเยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และ
สามารถอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนองเจตนารมณ๑ของ

โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งได๎ด าเนินการมาทุกปี หลังจากผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผํานมาพบวํา  มีนักเรียนบางสํวนที่
ยั งต๎องได๎ รับการอบรมให๎มากขึ้น   เ พ่ือให๎ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นการสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑ ตามแนววิถี
พุทธ รวมทั้งคํานิยมของคนไทย ๑๒ ประการ โดยใช๎
หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ท าให๎เห็นคุณคํา

ของการท าความดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม กํอให๎เกิดความรู๎สึกที่ดี   

วิธีด าเนินการ 

  โรงเรียนสโมสรไลออนส๑รัตนโกสินทร๑   จัด
กิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีผู๎บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนของโรงเรียนจน
รํวมประชุมวางแผนในการก าหนดคุณธรรมพ้ืนฐานที่
นักเรียนควรมี โดยเน๎นการพัฒนาจิตใจให๎บริสุทธิ์ คิดดีท าดีและใฝุดี  ในคาบสุดท๎ายของทุก ๆ วันศุกร๑
และได๎ก าหนดแนวการจัดกิจกรรมไว๎ดังนี้  

1.   จัดกิจกรรมปลูกฝ๎งให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยครูประจ าชั้นมีการสอน
สอดแทรกเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมในทุกสาระวิชา 

2.   ครูมีการสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมใน 
สังคม  
           ๓.    ครูจัดกิจกรรมดาวน้อย  เคียงคู่คุณธรรมให้กับนักเรียน โดยมอบดาวให้กับนักเรียนที่
ท าความดีอย่างสม่ าเสมอ เป็นประจ าทุกบ่ายวันศุกร์ 

กิจกรรม “ดาวน้อยเคียงคู่  คุณธรรม” 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๐๖ 

          ๔.    ครูจัดกิจกรรมฝึกให้นักเรียนได้คิดโดยการใช้สื่อที่หลากหลาย  เช่น  การดูภาพยนตร์สั้น  
แล้วให้นักเรียนคิดวิเคราะห์สาเหตุ และสรุป โดยเน้นการสอนแบบ Active  Learning 

6. ครูจัดกิจกรรมการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เช่น  ในปี 
การศึกษา ๒๕๖๑  นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม  ณ วัดดอยสัพพัญํู  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
          7.   กิจกรรมบุคคลต้นแบบ ของโรงเรียน ที่มีความประพฤติดี  และน าหลักธรรมมาใช้ในชีวิต  
เช่น การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  การช่วยเหลืองานโรงเรียน  และชุมชน 
   

ผลการด าเนินการ 
      นักเรียนโรงเรียนสโมสรไลออนส๑รัตนโกสินทร๑  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   ได๎รับ
การอบรมคํายคุณธรรม  ณ  วัดดอยสัพพัญ๒ู   ได๎รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึง
ประสงค๑   ในคาบคุณธรรมทุกสัปดาห๑   ได๎เรียนพระพุทธศาสนากับพระสงฆ๑ ในโครงการครูพระสอน
ศีลธรรม  ได๎เรียนศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสโมสรไลออนส๑
รัตนโกสินทร๑  ทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของทางโรงเรียน  ตลอดจน
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทรผู๎อื่นและกตัญ๒ูกตเวทีตํอผู๎มี

พระคุณ  ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกตําง  
ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมและ
สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 
 
 
 

 

 

ความส าคัญของกิจกรรม 
  ถ๎าหากจะกลําวถึง การท าบุญ และการใสํ
บาตร เรามักจะนึกถึงการน าของไปใสํบาตรที่วัด 
หรือไมํก็ใสํบาตรพระที่ออกมาบิณฑบาตรในตอนเช๎า 
เนื่องจากชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูํ ใกล๎กับวัด  แตํไมํมีพระ
จ าวัดอยูํ  ถ๎าพูดถึงการไปวัดนักเรียนทุกคนแทบไมํได๎ไป
วัด เพราะชุมชนประมาณร๎อยละ ๙๐ นับถือศาสนา
คริสต๑ ซึ่งถ๎าเป็นอยํางนี้ไปเรื่อยจะท าให๎นักเรียนซึ่งเป็น

กิจกรรม “สร้างบุญ  หนุนความสุข” 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๐๗ 

เยาวชนของชาติหํ า ง ไกลจากวัด  หํ า ง ไกลจาก
พระพุทธศาสนา ขาดการฝึกปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี 
และเข๎าถึงแหลํงอบายมุขได๎งําย   ทางโรงเรียนได๎จัดให๎
มีการใสํท าบุญตักบาตรหน๎าพระพุทธรูปเพ่ือเป็นการ
แก๎ป๓ญหาและปลูกฝ๓งให๎นักเรียนได๎รู๎จักวิธีปฏิบัติของ
ชาวพุทธ  การหํางไกลจากวัดก็คือการหํางไกล จาก
ธรรมะ เพ่ือสร๎างโอกาสให๎กับนักเรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
การท าบุญ และการใสํบาตร และแสดงออกถึงการให๎ การแบํงป๓น และการรับ      
 

วิธีด าเนินการ 
  ในแตํละเดือนจะมีวันพระ สัปดาห๑ละ  ๑  ครั้ง  ถ๎าวันพระใดที่ตรงกับวันมาเรียน คือวัน
จันทร๑ ถึง วันศุกร๑  จะจัดให๎มีกิจกรรมดังนี้ 

๑.  ครูและนักเรียนทั้งโรงเรียน จะน าข๎าวสารอาหารแห๎งมา 
หรือป๓จจัย มารํวมท าบุญ ใสํบาตร ที่หน๎าพระพุทธรูป
ประจ าโรงเรียนบริเวณ หน๎าเสาธง หรือนิมนต๑พระมาที่
โรงเรียน  
๒.  นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติ ใสํบาตรในวันพระมา  
๓.  ตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  

เรียงล าดับตามเลขที่ น าสวดมนต๑แปลแผํเมตตา   
๔.  ครใูห๎ข๎อคิด เกี่ยวกับปฏิบัติตน   ตามหลักธรรมตําง ๆ   
ให๎นักเรียนฟ๓ง    

๕.  ครแูละนักเรียนน าของที่ได๎รับจากการใสํบาตร ไปเยี่ยม
ผู๎ปุวยยากไร๎ ผู๎ปุวยติดเตียงในหมูํบ๎านตํอไป  โดยแตํละ
สัปดาห๑คณะกรรมการนักเรียนจะประชุมเพ่ือเลือกบุคคลที่
จะไปเยี่ยม 

 ผลการด าเนินการ 

          กิจกรรมนี้เกิดประโยชน๑แกํครู นักเรียนและ
ชุมชน ที่รํวมกิจกรรม โดย ครูและนักเรียนทุกคนได๎มี
โอกาสในการท าบุญ ใสํบาตร ในวันพระมากขึ้น  นักเรียน



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๐๘ 

เข๎าใจในวิธีการท าบุญ ใสํบาตร และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ คือการท าบุญใสํ
บาตร ฟ๓งเทศน๑หรือข๎อคิดในวันพระ  ได๎มีโอกาสสวดมนต๑แปล ฝึกสมาธิ  กลําวค าแผํเมตตาได๎ฝึกตน
ในการเป็นผู๎ให๎และผู๎รับ รวมหลักธรรมไว๎ยึดเหนี่ยวจิตใจ ผู๎รับเยี่ยมมีขวัญและก าลังใจที่ดี  สร๎าง
ความสัมพันธ๑อันดีของครูกับนักเรียนและชุมชน และอาจชํวยเหลือผู๎ปุวยยากไร๎ ผู๎ปุวยติดเตียงใน
หมูํบ๎าน เชํน  ในวันที่ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ได๎ไปเยี่ยมคุณยาย 
แปยา  ออเปีย  อายุ  ๘๐ ปี   ซึ่งผลจะได๎รับค าชมทุกครั้งที่ไปเยี่ยมชุมชนให๎การสนับสนุนและตอบรับ
เป็นอยํางด ี

                

 

   

ความส าคัญของกิจกรรม 
  จากสภาพสังคมในป๓จจุบัน ผู๎ปกครองในชุมชนมีฐานะยากจน ต๎องท างานเลี้ยงชีพ   เวลาเป็น
สิ่งมีคํา  สํวนมากไมํมีเวลามารํวมท ากิจกรรมสาธารณะ  อันเป็นสาเหตุให๎เกิดความเห็นแกํตัว  ไมํมี
ความเสียสละเพ่ือประโยชน๑สํวนรวม  ทั้งขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํซึ่งกันและกัน  ศาสนสถาน สถานที่
ทํองเที่ยว หรือพ้ืนที่สาธารณะบางแหํงในชุมชน ขาดคน
ดูแลเอาใจใสํจึงท าให๎สถานที ่เหลํานั ้นสกปรก   ทาง
โรงเรียนสโมสรไลออนส๑รัตนโกสินทร๑จึงตระหนักในการ
ปลูกฝ๓งคุณลักษณะจิตอาสา  หรือจิตสาธารณะให๎กับ
นักเรียน เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักเสียสละเวลาและสร๎างสรรค๑
สังคมให๎มีความสุข  
       

วิธีด าเนินการ 
  ในแตํละสัปดาห๑ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมรํวมด๎วยชํวยกัน รวมใจเป็นหนึ่ง สัปดาห๑ละ  ๑  

ครั้ง  ดังนี้ 

๑.  ครูสร๎างความตระหนักให๎นักเรียนเห็นความส าคัญและ
ชํวยกันรักษาความสะอาดของ สถานที่ตําง ๆ ในชุมชน ไมํ
ทิ้งขยะลงบนพ้ืนและเก็บขยะเมื่อพบ  
๒. ในวันพฤหัสบดีในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  ลูกเสือ  
เนตรนารี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จะท า

กิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยกัน  รวมใจเป็นหนึ่ง  ” 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๐๙ 

กิจกรรมจิตอาสาสถานที่สาธารณะตําง ๆ ใน
ชุมชน 
๓. นักเรียนท ากิจกรรมที่แสดงถึงความรักความ
สามัคคี รู๎จักเอ้ืออาทรตํอคนรอบข๎าง  ฝึกการ
แสดงออกในการชํวยเหลือสังคมตามโอกาส   
๔. ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนมีจิตส านึกรักและ
ไมํท าลายสาธารณะสมบัติหรือสมบัติทาง
ราชการ  ชํวยท าความสะอาด 
วัด  หมูํบ๎าน  โรงเรียน  

๕.  ครูจัดกิจกรรม  รณรงค๑ปูองกันยาเสพติด รณรงค๑การ
เลือกตั้ง รณรงค๑ปูองกันไข๎เลือดออก   

๖.   ครูจัดกิจกรรมสํงเสริมมารยาทมารยาทงาม  ทั้งการกราบ 
การไหว๎  รวมถึงการท าความเคารพตามแบบมารยาทไทย   
๗.   นักเรยีนแสดงออกตํอผู๎มีพระคุณด๎วยการกตัญ๒ูกตเวที และ
การพูดวาจาไพเราะ   รู๎จักการให๎อภัย   
๘.   นักเรียนฝึกปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนและใน
ชุมชน รดน้ าและดูแลต๎นไม๎   ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม  ปลูกต๎นไม๎ 

   ผลการด าเนินการ 

  นักเรียนร๎อยละ ๙๕   รู๎จักความเสียสละ ให๎ความรํวมมือ รํวมใจ ในการท าประโยชน๑เพ่ือ
สํวนรวม ลดป๓ญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชํวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในโรงเรียนและชุมชน 
สามารถน าหลักการไปใช๎ในการด าเนินชีวิต ชํวยแก๎ป๓ญหาและสร๎างสรรค๑ให๎เกิดประโยชน๑สุขแกํสังคม  
เชํน การชํวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม โดยการไมํทิ้งขยะลงในแหลํงน้ า ถนน ดูแลรักษาสาธารณ
สมบัติ รู๎จักการประหยัดน้ า และไฟฟูา ที่เป็นของสํวนรวม ค านึงถึงการใช๎ให๎เกิดประโยชน๑อยํางคุ๎มคํา 
ตลอดจนชํวยกันดูแลรักษา ให๎ความชํวยเหลือผู๎ตกทุกข๑ได๎ยาก หรือผู๎ที่ร๎องขอความชํวยเหลือเทําที่จะ
ท าได๎ นักเรียนได๎ประสบการณ๑ในการใช๎ชีวิตที่หลากหลายยิ่งขึ้น รู๎พัฒนาตนเอง บนคุณธรรมพ้ืนฐาน 
เขํน ประหยัด อดออม อดทน และความตรงตํอเวลา ได๎เรียนรู๎สิ่งที่แตกตํางและได๎ศึกษาจากการ
ปฏิบัติจริง การท างานอยํางจริงจังและการท างาน  ได๎แนวทางในการใช๎ชีวิตที่พึงระวังตํอความเสี่ยง  
และการท าประโยชน๑แกํสํวนรวมมากกวํานึกถึงประโยชน๑สํวนตน 
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ความส าคัญของกิจกรรม 

โรงเรียนสโมสรไลออนส๑รัตนโกสินทร๑  ได๎น ากาแฟและกากกาแฟ  เข๎ามาใช๎ในการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู๎ เนื่องจากการผู๎ปกครองนักเรียนและชุมชน
สํวนใหญํปลูกกาแฟเพ่ือเก็บเมล็ดกาแฟสดขาย  ต๎นกาแฟ
เป็นพืชที่ปลูกได๎รอบ ๆ  และต๎นกาแฟบริเวณโรงเรียนจะ
ให๎ผลผลิตมากในแตํละปี   ทางโรงเรียนสโมสรไลออนส๑
รัตนโกสินทร๑  จึงเล็งเห็นความส าคัญของวัตถุดิบที่มีอยูํ จึงได๎
น ากาแฟมาแปรรูปเป็นกาแฟสด  และน ากากกาแฟมา
ทดลองแปรรูปในรูปแบบตําง ๆ ให๎มีความนําสนใจและสร๎าง
มูลคําเพ่ิมให๎กับเมล็ดกาแฟและกากกาแฟที่มักจะชงแล๎วทิ้ง
ไปราวกับไมํมีประโยชน๑      โดยใช๎หลักธรรมในการ
ด าเนินงาน ซึ่งสอดคล๎องกับ เอกลักษณ๑สถานศึกษา   ของ
โรงเรียนสโมสรไล
ออนส๑รัตนโกสินทร๑ 
ที่ วํ า  “ โ ร ง เ รี ย น
เศรษฐกิจพอเพียง” 

และ อัตลักษณ๑สถานศึกษา  “ ใฝุเรียนรู๎อยูํอยํางพอเพียง” 

วิธีด าเนินการ 
  กิจกรรม กาแฟวิถีธรรม  น าสูํวิถีชุมชน   จัดขึ้นเพ่ือให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ 
ที่เก่ียวกับกาแฟที่ปลูกขึ้นในชุมชนและบริเวณโรงเรียน   และน ากากกาแฟที่มีในหมูํบ๎านหลังจาก 
การชงกาแฟเสร็จมาใช๎ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน   
           ๑.   ครูสร๎างความตระหนักถึงทรัพยากรที่มีอยูํรอบตัว  เชํน เมล็ดกาแฟที่สุกเต็มต๎น       
กากกาแฟที่พบได๎หลังจากการชง 
           ๒.   นักเรียนชํวยกันระดมความคิดเกี่ยวกับการน าเมล็ดกาแฟ   และกากกาแฟมาเพ่ิมมูลคํา 
           ๓.   นักเรียนเลือกปฏิบัติงานตามกลุํม ท ากิจกรรมตามความสนใจ  เชํน  กิจรรมการท าสบูํ
หอมจากกากกาแฟ   การท ากาแฟสด   ชาจากเปลือกกาแฟ  การท าถุงหอมดับกลิ่นจากกากกาแฟ  

กิจกรรม “กาแฟวิถีธรรม  น าสู่วิถีชุมชน” 
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  ผลที่ได้จากการด าเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ 

การดูแลรักษาต๎นกาแฟ   การเก็บเมล็ดกาแฟเพ่ือน าไปแปรรูป  
         ๔.   นักเรียนน าเสนอผลงานชิ้นงานที่ส าเร็จ  
        ๕.   นักเรียนน าผลผลติที่ได๎ไปจัดจ าหนํายในชุมชนเพ่ือ
เป็นรายได๎ระหวํางเรียน 

ผลการด าเนินการ 

  นักเรียนร๎อยละ  ๙๕ ได๎ฝึกการท างานเป็นทีม  ฝึกความมีวินัยในตนเอง  รู๎จักบทบาทหน๎าที่
ความรับผิดชอบ  ตรงตํอเวลา  อดทน เสียสละ  รู๎จักแก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้น  และสร๎างความสามัคคีให๎
เกิดขึ้นในกลุํมหรือหมูํคณะ  รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑  มีน้ าใจ  ความเสียสละ ใฝุรู๎ใฝุเรียน  
ตามปรัชญาของโรงเรียน ที่วํา “มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง” และได๎น าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินกิจกรรม   เป็นผลให๎นักเรียนได๎พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให๎เกิด
ขึ้นกับตนเอง  นักเรียนได๎ตระหนักถึงคุณคําของทรัพยากร  และของเหลือใช๎เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑   
และสํงเสริมการมีรายได๎ระหวํางเรียน  และสามารถน ารายได๎จากการท ากิจกรรมไปสนับสนุนจุนเจือ
ครอบครัว  เมื่อนักเรียนได้รับความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นผลให้โรงเรียนบรรลุตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ  และเป็นผลให้ในอนาคตจะเป็นชุมชนที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง เมื่อโรงเรียนได๎จัด
กิจกรรมและน าหลักธรรมตําง ๆ  ของโรงเรียน    นักเรียนได๎มีโอกาสน าเสนอผลงานชิ้นงานที่ท าขึ้น
ให๎ตํอหนํวยงานภายนอก เชํน การแสดงผลงานทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในวันที่   ๒๔   
ธันวาคม   ๒๕๖๑  ณ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ  เขต  ๔  ซึ่งได๎รับการ
ชื่นชม  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
 

 จากการด าเนินงานกิจกรรมทั้ง  ๕  ของโรงเรียน
สโมสรไลออนส๑รัตนโกสินทร๑ เป็นผลให๎นักเรียน  ครู   
ผู๎บริหารโรงเรียน และผู๎ปกครอง ได๎พัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรมให๎เกิดข้ึน
ดังนี้ 
 
  
 

   ๑.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม ไดต๎ระหนักถึงความ 
ดีงาม  และความเข๎าใจถึง คุณธรรมผิด  ชอบ  ชั่ว  ดี 
   ๒.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ จากการที่

ผลที่เกิดกับนักเรียน 
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ผลที่เกิดกับผู้บริหาร 

นักเรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ ท าให๎ นักเรียนมีนิสัยรักการท างาน  มีความสามัคคี  มีวินัยในตนเอง  
ใฝุเรียนรู๎  มีคุณธรรม จริยธรรมที่งดงาม  
   ๓.  นักเรียนเห็นคุณคําของกิจกรรมและรํวมท ากิจกรรมด๎วยความสมัครใจ 
   ๔.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น ตามศักยภาพและวัตถุประสงค๑ 
   ๕.  ได๎เผยแพรํผลงานและจัดจ าหนํายผลงานท าให๎มีรายได๎ระหวํางเรียน 

 

      
 

   ๑.  ครูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  เชํน การปฺฏิบัติตน ตามประเพณี ท าบุญตักบาตรและรํวม
กิจกรรมในวันส าคัญตํางๆเป็นประจ า  ในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 
   ๒.  คณะครูเป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํลูกศิษย๑ โดยประพฤติตนอยูํในศีลห๎า  มีความเมตตากรุณาตํอ
ศิษย๑    
 

 

 

เป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยํางที่
ดีแกํคณะครูและนักเรียน ยึดหลักในการบริหารงานโดย
ใช๎หลักธรรม พรมวิหาร ๔  และสังคหวัตถุ ๔ และเป็น
ผู๎ประพฤติตนในศีล  ๕ เป็นที่ยอมรับทั้งในสถานศึกษา            

                                            และชุมชน   
                    

       ผลที่เกิดกับโรงเรียน 

๑. ผลการสํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณธรรม  
 จริยธรรมในโรงเรียน เป็นผลให๎โรงเรียนได๎รับความ
ไว๎วางใจจากชุมชน  และได๎รับรางวัลในโครงการ
โรงเรียนรักษาศีล ๕  เชิงคุณภาพ  ครอบครัวอบอุํน 

๒. โรงเรียนสโมสรไลออนส๑รัตนโกสินทร๑ได๎รับ 
การยอมรับทั้งในชุมชน ในด๎านการเสียสละจิตอาสา 

๓. ผู๎น าชุมชน  ผู๎ปกครอง  ชุมชน  องค๑กรภายนอก  ให๎ความเห็นชอบและรํวมสนับสนุนใน 
การท ากิจกรรม   ของโรงเรียนทั้งในด๎านวัสดุ อุปกรณ๑ตําง ๆ  ในการสํงเสริมการท าความดี หรือแม๎แตํ
ก าลังทรัพย๑ส าหรับการท ากิจกรรมในบางครั้ง 
     ๔.   ผู๎ปกครองให๎ก าลังใจและสนับสนุนชื่นชมในการท าความดีของนักเรียน 

ผลที่เกิดกับครู 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๑๓ 

แนวทางในการพัฒนาต่อไป  
 

     ๕.   ความสามัคคีของทุก ๆคน ที่รํวมมือในการท างานของทุกฝุายสํงผลตํอความส าเร็จของการท า
กิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมสํงเสริม ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 
ให๎เกิดแกํผู๎เรียนเพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดงออกทางความคิดวิเคราะห๑ การใช๎เหตุผล  และการกระท า  
ผํานสื่อตําง  ๆ  เชํน เสียงตามสายในโรงเรียน    จัดกิจกรรมเวทีคนเกํง  ตอบป๓ญหาด๎านธรรมะ ทุก
สุดสัปดาห๑  

๒. สํงเสริมจัดกิจกรรมเข๎าคํายนักเรียนหรือบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน  เพ่ือเป็นกิจกรรม 
กลํอมเกลาจิตใจนักเรียน    

๓. การจัดกิจกรรมประกวด  แขํงขัน  ยกยํองคนดี  ตามแบบวิถีพุทธ วิถีธรรม น าชีวิต โดย 
ก าหนดเกณฑ๑  กติกา  และมีวิธีด าเนินการที่มีความหมายท าให๎คนท าความดีเกิดก าลังใจ และคนอ่ืน
อยากท าความดีด๎วย 

๔. สอดแทรกกิจกรรม ความรู๎ วิธีการ เข๎าในกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ในทุกกลุํมสาระ  
ทุกระดับชั้น อยํางตํอเนื่อง ตามบริบทของสถานศึกษา 
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 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอน 
ตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มี
จ านวนนักเรียนท้ังสิ้น ๙๘ คน  บริหารจัดการศึกษาภายใต๎ คุณธรรมอัตลักษณ๑  มีวินัย  
สุภาพ  สะอาด 

 นักเรียนโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร  สํวนใหญํมีฐานะยากจน บิดามารดาหยําร๎างกัน 
ต๎องอาศัยอยูํกับ ปูุ ยํา ตา ยาย และญาติ และเป็นบุคคลท่ีติดตามบิดามารดา มาท างาน
จากตํางถิ่น ขาดการอบรม ดูแลเอาใจใสํจากทางบ๎าน ทาง
โรงเรียนจึงต๎องสนับสนุนด๎านทุนการศึกษา การให๎ความ
รักเอาใจใสํ ปลูกฝ๓งคุณธรรม จริยธรรม ในด๎านระเบียบ
วินัย ใฝุรู๎ใฝุเรียนในการด าเนินชีวิต โรงเรียนจึงได๎จัด
กิจกรรม ๕ กิจกรรม 
การเรียนร๎ูท่ีเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม 
ในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 
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ที่มาและความส าคัญ 
 ป๓ญหานักเรียนในโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร พบวํา อยูํไม่นิ่ง ชอบคุยกัน เล่นกัน ขณะ
เวลาจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมเดินแถวไปร่วมกิจกรรมในและ
นอกห้องเรียน ในเวลาเรียนไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งการบ้าน ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการแก้ไขป๎ญหา จึงได้ท ากิจกรรมนี้ขึ้น 
โยคะ คือ การท าจิตใจให้สงบ วิธีการควบคุมร่างกายและจิตใจได้อย่างสมบูรณ์โดยการท า
จิตให้เป็นสมาธิ  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสมาธิ และพร้อมท่ีจะเรียนและท างานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพท่ีดีตามคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
 
วิธีการด าเนินงาน 

๑. ครูและนักเรียนระดมความคิดชี้แจงป๎ญหาเพื่อหาแนวในการแก้ไขป๎ญหา 
๒. ฝึกให้นักเรียนท าสมาธิก่อนเรียนทุกเช้า  
๓. ในช่วงบ่ายก่อนเข้าเรียน ได้มีการท าโยคะสมาธิโดยให้นักเรียนท าโยคะใน 

ท่าทางต่าง ๆ 
๔. ครูและตัวแทนนักเรียนออกมาน าท่าโยคะสร้างสมาธิ ท่าละประมาณ ๑  นาที 
๕. ครูประจ าชั้น ร่วมท าโยคะสร้างสมาธิ และสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน 
๖. ครูเวรประจ าวันประเมินการท าโยคะสมาธิของนักเรียนในแต่และชั้นโดยการ 

สังเกต 
๗. ผูอ้ านวยการโรงเรียนกล่าวค าชมเชยและมอบเกียรติบัตรแก่ชั้นนักเรียนท่ี 

ปฏิบัติได้ด ี 
 

ผลการด าเนินงาน 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีจิตใจสงบ มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น คุยกันในขณะท า 

กิจกรรม ไม่เล่นกันในเวลาเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีสมาธิตลอดเวลาจนเป็นนิสัย 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนสอนและท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้บรรลุจุดประสงค์ 

ง่ายขึ้น โรงเรียนมีความสงบเป็นระเบียบ เรียบร้อยมากขึ้น 
๓. ผู้ปกครอง ชุมชน ชื่นชมในตัวของนักเรียนว่าเป็นเด็กดี มีมารยาท รู้จักการ 

รอคอยได้ 

กิจกรรม   โยคะสมาธ ิ
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ปัจจัยความส าเร็จ 

 

๑. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดี แก่นักเรียน 
๒. ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝุาย ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน 
๓. ความมุ่งมั่น ความตั้งใจในการท ากิจกรรม ของทุกฝุาย 

 
 
แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

๑. พัฒนาและแก้ไขกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
๒. ฝึกให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้นานขึ้นโดยท่ีไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 
๓. นักเรียนน ากิจกรรมโยคะสมาธิไปฝึกปฏิบัติพร้อมผู้ปกครองท่ีบ้านได้ 
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ที่มาและความส าคัญ 

โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร ได๎จัดกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมในโรงเรียนแล๎วยังพบวํา 
กิจกรรมบ๎างอยํางท่ีคณะครูบุคลากรในโรงเรียนรํวมกันท าแล๎วนักเรียนยังปฏิบัติได๎ไมํดี
เทําท่ีควร โรงเรียนได๎เห็นถึงป๓ญหานี้ จึงได๎จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให๎ ครูและบุคลากร 
นักเรียน ในโรงเรียนได๎เรียนรู๎ เกี่ยวเรื่องคุณธรรม การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน 
หลักธรรม ค าสอนทางพุทธศาสนาอยํางถํองแท๎กับคณะพระอาจารย๑ท่ีมีความรู๎ ความ
ช านาญ น ามาปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 
 
 
 
 
 

 
วิธีการด าเนินงาน 

 

๑. ครูและบุคลากร ปรึกษาชี้แจงป๎ญหาเพื่อหาแนวในการจัดกิจกรรมเพื่อ 
แก้ป๎ญหา 

๒. ฝึกให้ครูและบุคลากร นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ที่จ าเป็น 
ต่อการด ารงชีวิต มีสติในการครองตน กับพระอาจารย์ตามฐานการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ดังนี้ 

ฐานท่ี 1 หลักธรรมน าทาง พระวิทยากรจะปลูกฝ๎งคุณธรรมต่างๆ เช่น 
ความกตัญญกตเวทีให้แก่เด็กๆ  

ฐานท่ี 2 จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน เน้นให้น้องๆ ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมี
คุณค่าและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  

ฐานท่ี 3 การคัดแยกขยะและลดโลกร้อน 
ฐานท่ี 4 ศิลปะ ให้เด็กศึกษาภาพจิตรกรรมภายในวัด  
ฐานท่ี 5 พุทธศาสน์ ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น ศีล สมาธิ 

ป๎ญญา 
๓. ครูและบุคลากร ร่วมท ากิจกรรมตามฐานพร้อมกับนักเรียน สังเกตการร่วม 

กิจกรรม   สนุกกับค่ายคุณธรรมประจ าปี
ประจ าปี 
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กิจกรรมของนักเรียน 
๔. ครูและบุคลากรประเมินการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในแต่และกิจกรรม 
๕. มอบเกียรติบัตรและกล่าวค าชมเชยแก่นักเรียนท่ีปฏิบัติได้ดี  

 
ผลการด าเนินงาน 

๑. นักเรียนได้น ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้เรียนรู้มาฝึกปฏิบัติในโรงเรียนและที่บ้าน 
๒. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีระเบียบวินัย 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีกิริยา มารยาท พูดจาไพเราะ มีความกตัญํู ประหยัด 

อดออม ช่วยเหลืองานมากขึ้น 
๔. ผู้ปกครอง ชื่นชมในตัวของนักเรียน 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 

๑. ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝุาย ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน  
ผู้ปกครอง 

๒. ผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นและไว้ใจในการจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษาของ 
โรงเรียน 

๓. ความมุ่งมั่น ความตั้งใจในการท ากิจกรรม ของครูและบุคลากร นักเรียน  
ทุกฝุาย 

๔. ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของคณะวิทยากร 
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ที่มาและความส าคัญ 

จากการสังเกตนักเรียนโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิต ยังขาดระเบียบวินัย มารยาทในการ
รับประทานอาหาร มักพูดคุยกับเพื่อนขณะรับประทานอาหารท าให๎เกิดการเสียงดัง ไมํมี
มารยาท รับประทานอาหารไมํหมด เลือกรับประทานอาหารท่ีตนเองชอบ มีเศษอาหารตก
ลงบนพื้น เลอะเทอะสกปรก จากป๓ญหาท่ีพบ จึงได๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะรับประทานอาหาร โดยการปลูกฝ๓งลักษณะนิสัยท่ีดี  มีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร  
 
วิธีการด าเนินงาน 
 

๑. นักเรียนเข๎าแถวมารับอาหารแล๎วน าอาหารมานั่ง 
รอท่ีโต๏ะอยํางมีระเบียบ 

๒. เมื่อรับอาหารครบทุกคน ให๎นักเรียนท าสมาธิพร๎อมกับกลําวค าพิจารณาอาหาร 
กํอนรับประทาน 

๓. ขณะรับประทานอาหาร ครูและตัวแทนนักเรียนคอยสังเกตการวําในแตํละโต๏ะ 
 มีการพูดคุยกันเสียงดัง ครูและตัวแทนนักเรียนก็จะชูปูายสัญญาลักษณ๑ในระดับท่ีประเมิน 

๔. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร๎อย น าเอาถาดอาหารมาให๎ครูตรวจวําทาน 
อาหารหมดถาดหรือไมํแล๎วน าถาดอาหารไปล๎างตามล าดับกํอน หลัง 

๕. แตํงตั้งเวรตามชั้นเรียนดูแลท าความสะอาดโต๏ะ ผ๎าปู รับประทานอาหาร  
อํางล๎างจาน ในแตํละวัน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมท่ีดีขึ้น  
มีระเบียบวินัย ไม่พูดคุยกันขณะรับประทานอาหาร  

๒. ตักอาหารในปริมาณท่ีตัวเองรับประทาน  
ไม่มีอาหารเหลือในถาด  

๓. มีสุขภาพท่ีแข็งแรงได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วน  

กิจกรรม  กินดี มีวนิัย 
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๔. ไม่มีขยะจากเศษอาหารท่ีเหลือยังส่งผลให้โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะและยัง
สามารถน าเอามารยาทในการปรับประทานอาหารไปใช้กับท่ีบ้านและสังคมได้ 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 

๑. นักเรียนให้ความร่วมมือกับการท ากิจกรรมเป็นอย่างดีทุกคน 
๒. ความมุ่งมั่น ความตั้งใจในการท ากิจกรรมของนักเรียน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มาและความส าคัญ 
 การจัดการเรียนสอนของโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร ในสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมโดยเฉพาะในสาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม คณะครูขาดความรู๎
ความสามารถ ในด๎านปริยัติและปฏิบัติ และทางโรงเรียนได๎จัด
กิจกรรมตําง ๆ ในวันส าคัญทางพุทธศาสนาเป็นประจ า 
โดยเฉพาะการสอบธรรมศึกษา เพื่อให๎การจัดกิจกรรมการ
เรียนสอนเข๎าถึงหลักธรรมค าสอนและการปฏิบัติท่ีถูกต๎องของ
พุทธศาสนิกชนท่ีดีทางโรงเรียนจึงได๎จัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 

๑. ติดตํอสอบถามพระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ท่ีอยูํใกล๎เขตโรงเรียนท่ีมีความ 
ประสงค๑จะเข๎ามาสอนในโรงเรียน 

๒. ได๎รับความอนุเคราะห๑จากพระสันติ วรปฺญโญ วัดปุาแดด อ าเภอแมํวาง  
จังหวัดเชียงใหมํ มาเป็นครูพระสอนศาสนาศีลธรรมให๎กับนักเรียน 

กิจกรรม ความรู้ในวัด มาจัดในโรงเรียน   
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๓. ครูพระจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาการแก๎
กระทู๎ธรรม  

๔. สอนเรื่องของการประกอบศาสนพิธีตําง ๆ ในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

๕. สอนเกี่ยวกับเครื่องคัวตานในกว๋ยสลาก การแห่คัว  
                                ตานเข้าวัด การแห่ไม้ก้ า 

ผลการด าเนินงาน 
 

๑. นักเรียนได้เรียนรู้จากครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับ 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 

๒. นักเรียนสอบนักธรรมได้ ในระดับนักธรรมตรี นักธรรมโท จ านวน ๑๗  คน 
๓. ได้รางวัลจากการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาประจ าต าบล  

ประจ าอ าเภอ 
๔. นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่น 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 

๑. ได้รับความร่วมมือและจิตอาสาของครูพระสันติ 
 วรปฺญโญ วัดปุาแดด ท่ีมาจัดการเรียนสอนใหน้ักเรียน 

๒. ความร่วมมือ มุ่งมั่น ตั้งใจกับการท ากิจกรรม 
การเรียนเป็นอย่างดีของนักเรียนทุกคน 

๓. ความมุ่งมั่น ความตั้งใจในการจัดการเรียนสอน 
ของครูพระ ท ากิจกรรม ของ นักเรียน 

 
 

 
ที่มาและความส าคัญ 
 จากการสังเกตบริเวณในโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตรและชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนมีขยะ 
กํอให๎เกิดความไมํสะอาด ไมํงามตา และเป็นแหลํงกํอเกิดเชื้อโรค แหลํงแพรํกระจายของ
สารพิษ การท้ิงขยะภายในและนอก โรงเรียนยังไมํมีการคัดแยกประเภทขยะท่ีชัดเจน จึง
ได๎มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อความสะอาดของโรงเรียนและชุมชน การมีจิตสาธารณะ 
สร๎างประโยชน๑ให๎กับสํวนรวม 

กิจกรรม  จิตคิด  มือท า  น าความสะอาด 
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วิธีการด าเนินงาน 
 

๑. แตํงตั้งนักเรียนแกนน าเป็นหมูํสี ท ากิจกรรม จิตคิด  มือท า น าความสะอาด 
๒. ใช๎เวลาท ากิจกรรมในชํวงเวลา๑๔.๓๐ น.–๑๕.๓๐ น. ในทุกวันศุกร๑ 
๓. ท าความสะอาดบริเวณตําง ๆ ในโรงเรียน บริเวณวัด และชุมชนใกล๎เคียง    
๔. คัดแยกขยะกํอนท้ิง เพื่อสะดวกแกํผู๎เก็บขนและสามารถน าขยะบางชนิดไปขาย 

เพื่อเพิ่มรายได๎และงํายตํอการก าจัด 
๕. ท ากิจกรรมรํวมกับ อสม.ประจ าหมูํบ๎านในการท าลายแหลํงเพาะพันธุ๑ลูกน้ า 

ยุงลาย    
๖. ชํวยท ากิจกรรมอื่น ๆ รํวมชุมชน 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

๑. นักเรียนได้เรียนรู้การมีจิตสาธารณะ รู้จักการ 
ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

๒. บริเวณในโรงเรียนและนอกโรงเรียนมีความ
สะอาดมากขึ้น 

๓. ไม่มีแหล่ง
เพาะพันธุ์ของลูกน้ ายุงลาย 

๔. ช่วยปลูกฝ๎งเรื่องจิตอาสา มีส านึกท่ีดี กระท าในสิ่ง
ท่ีดี ๆ 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 

๑. มีการร่วมมือกันวางแผนการท างานท่ีดี 
๒. ความร่วมมือของครูและบุคลากร นักเรียน ชุมชน 
๓. การท างานเป็นทีม ความรักสามัคคี 
๔. จิตส านึกในหารท าความดีเพื่อส่วนรวม 

 
แนวทางการพัฒนาต่อยอด 
 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป จะพัฒนา
และแกไ้ขกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดีขึ้น สร้างกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิด
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คุณธรรม หลักธรรม ท่ีน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต กับ ครูบุคลากร นักเรียน ในโรงเรียนรวม
ไปถึงผู้ปกครอง  ชุมชน โดยให้โรงเรียนเป็นต้นแบบ เป็นศูนย๑กลางแหํงการเรียนรู๎และ
ถํายทอดการด าเนินงาน 

  
ผลความส าเร็จที่ไดจ้ากการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

๑. เกียรติบัตรรางวัล โรงเรียน โครงการห้องเรียนต้นแบบ  4.๐  บ–ว–ร  
ดีศรีเวียงพิงค์ 

๒. เกียรติบัตรรางวัล โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา 
“วันมาฆบูชาร าลึก” 

๓. เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในโครงการหมู่บ้าน 
รักษาศีล ๕ 

๔. ใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมพระพุทะศาสนาดีเด่น 
 ระดับ อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

๕. มีนักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษา ชั้น ตรี , โท ปีการศึกษา 2561 จ านวน ๖ คน 
๖. นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การท างาน มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี 
๗. นักเรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไปท ากิจกรรมวันส าคัญจน 

ได้รับรางวัลต่าง ๆ 
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หนังดีมีคุณธรรม  นวัตกรรมแห่งความดี  ๗กิจฯชีวิตดี  คนดีศรีขุนวาง 

 

 

 

4 ประการ 4 กจิกรรม น าวิถพีทุธ 

 
ตามหลักธรรมพุทธศาสนา  อิทธิบาท 4  คือ  หลักธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่ง

กิจการ  มี 4  ประการคือ   ฉันทะ   วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา  น าหลักทั้งสี่ มาพัฒนาจิตใจ ให้

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง ได้น ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทและ

การด ารงชีวติของนักเรียน ประกอบด้วย 4 ประการ ดังนี้ 

ประการที่ 1. ฉันทะ คอื หนังดีมคีุณธรรม การสรา้งสรรคห์นังสั้นที่ดี มีคุณธรรมสู่สังคม  

ประการที่ 2. วิรยิะ คือ นวัตกรรมแหง่ความดี มีความเพียรพยายาม ในการสร้างความดี 

ประการที่ 3. จิตตะ คือ ๗กิจฯชีวิตดี ความเอาใจใส่และตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติตนและ

ท างานที่ดี 

ประการที่ 4. วิมังสา คือ คนดีศรขีุนวาง การใชป้ัญญาและสติในการกระท าความดี 

 เมื่อปฏิบัติตามกระบวนการทั้ง 4 ประการ สง่ผลใหผู้เ้รียนเกิดองค์ความรู้ดา้น วิถีพุทธ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 
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ประการที่  1   ฉันทะ 

ชื่อกิจกรรม   หนังดีมีคุณธรรม   

ความส าคัญ / ความเป็นมา  

 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง   นักเรียน

ร้อยละ 90 เป็นนักเรียนชนเผ่าม้ง การจัดกิจกรรมนี้เป็นการปลูกจิตส านึกรักสถาบันพระมหา

กษัตรย์ฯและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทางโรงเรียนจงึได้จัดท ากิจกรรมหนังสั้นคุณธรรม ตามค าสอนพ่อ เพื่อให้

นักเรียนสามารถเข้าใจคุณธรรมได้ดีขึน้ ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน สอนให้นักเรียนเป็นคนดีมี

คุณธรรม 

วธิีด าเนินการ 

 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง จัดกิจกรรมการท าหนังสัน้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

เป็นการขับเคลื่อนใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับป.๔ - ป.6 ได้รว่มกันจัดกิจกรรมดังนี้ 

๑.ครูบอกเป้าหมายในการท าหนังสั้น โดยใช้ค าสอนพ่อ เรื่องแรงด าเนินชีวิตและการ

ท างาน 

๒.นักเรียนแบ่งกลุ่ม ท าหน้าที่ คนเขียนบท ตากล้อง นักแสดง จัดสถานที่   

๓. นักเรียนฝกึปฏิบัติโดย ใช้ช่ัวโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

๔.นักเรียนน าชื่อเรื่องมาสรุปร่วมกันและคัดเลือกชื่อเรื่อง ที่เหมาะกับการจัดท าหนังสัน้

คุณธรรม เน้นเนื้อหาที่สื่อถึงคุณธรรมด้านการปลูกส านึกความจงรักภัคดี ความรับผดิชอบ  

ผลการด าเนนิงาน  

1.นักเรียนมีจติส านึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์ฯและปฏิบัติตาม หลักค าสอนพ่อ 

 2.โรงเรียนได้กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม ด้านสร้างจติส านกึผ่านการชมหนังสั้น 

๓.ชุมชนได้เป็นที่รู้จักด้าน ชีวิต วัฒนธรรม และการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว   

จากการท ากิจหนังดมีีคุณธรรม ส่งผลให้มีผลงาน

ที่ภาคภูมิใจ ดังน้ี 

๑. รางวัล ตามรอยธรรม น าประโยชน์สังคม 

“โครงการยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมคุณธรรม จาก พลเอก ประยุทธ์   

จันโอชา นายกรัฐมนตรี จัดโดย กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
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๒.รางวัล เหรียญทอง การประกวดภาพยนตรส์ั้น ป.1-ป.6 เรื่อง น้ าพระทัย งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ  ครั้งที่ 6๘ ประจ าปีการศกึษา 256๑  

 

 

 

 

 

 

๓.รางวัล เหรียญทอง การประกวดภาพยนตรส์ั้น ป.1-ป.6 เรื่อง ตามรอยพ่อ งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศกึษา 2559 

                               
 

 

 

 

ประการที่  2  วิรยิะ 

ชื่อกิจกรรม  นวัตกรรมแห่งความดี 

ความส าคัญ/ความเป็นมา/ปัญหา 

โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางใช้รูปแบบการสอนแบบ PBL 

(Probblem Based Learning) ให้กับนักเรียนช้ันอนุบาล -ป.6 เมื่อพบ

ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาในช้ันเรียนจาก 

การส ารวจปัญหาและรวบรวมข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ปัญหาที่จะต้อง

ด าเนนิการแก้ไขโดยด่วน คือ นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ด้วยสาเหตุ

ดังกล่าว โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางจึงได้น านวัตกรรม

กระบวนการพัฒนาคุณธรรมโดยใช้การมีส่วนร่วม (ขุนวางโมเดล  

สู่คุณธรรมที่ยั่งยืน)  มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยอาศัยการมีส่วน

ร่วมของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้

แบบโครงงาน ด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้รับ 

การแก้ไขและเกิดประโยชน์อย่างแท้จรงิ 
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วธิีด าเนินการ 

โรงเรียนจึงร่วมกันด าเนินงาน ดังนี้ 

  1. แต่ละช้ันเรียนด าเนินโครงงานคุณธรรมเพื่อ

พัฒนา คุณธรรม ความรับผดิชอบของระดับช้ัน  เรียน 

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียนรอ้ยละ 80 มีผลการ

พัฒนาคุณธรรมความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น 

   2.บูรณาการส่งเสริมคุณธรรมรับผดิชอบในวิชาเรียน   

   3.จัดแหล่งเรียนรู้คุณธรรมเชน่ท าป้ายส่งเสริมคุณธรรม

ติดรอบบริเวณโรงเรียน 

 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในช้ันเรยีน โดย

ครูประจ าช้ันอบรมนักเรียนด้านคุณธรรม ความรับผดิชอบ

และท าสมาธิก่อนจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตอนเช้า

และตอนบ่าย 

 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมทุกวันพุธ นักเรียนได้เรียนรูคุ้ณธรรมจากคติธรรม 

นิทาน ธรรมะออนไลน์เป็นต้น 

 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 

เชน่ การท าความสะอาดบริเวณโรงเรยีนโดยแบ่งเขตความ

รับผิดชอบตามระดับช้ัน 
 

ผลการด าเนนิงาน  

1.ทุกช้ันเรยีนมีโครงงานธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม อัตลักษณ์ ด้านความรับผดิชอบ 

 2.นักเรียนรอ้ยละ ๘0 มีคุณธรรมอัตลักษณ์ดา้นความรับผดิชอบเพิ่มขึน้ 

 3. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมและปฏิบัติจนเกิดเป็นวิถีชีวติ   

ผลท่ีเกิดขึ้น  

๑. นักเรียนมโีครงงานคุณธรรมของหอ้งตั้งแต ่ช้ัน อนุบาล ถึง ป.๖ ได้แก่ 

อนุบาล 2 – 3 คือ รองเท้าเข้าแถว  ป.1 คือ 

ห้องเรียนน่าอยู่  ป.2 คือ ห้องสะอาดด้วยมือเรา  

ป.3 คอื หอ้งเรียนสดใสใส่ใจความสะอาด  ป.4 คือ 

รักษ์ห้องเรียน  ป.5 คือ ภูมิทัศน์จะสดใส เพราะใส่

ใจรับผิดชอบ  ป.6 คือ พาสะอาดส่งผลให้นักเรียน
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มีผลการประเมิน 

๒. นักเรียนม ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดี – ดีเยี่ยม คิดเป็นรอ้ยละ 100 

๓.ได้รับการยอมรับจากการจัดนวัตกรรมใน

โรงเรียน ได้แก่ 

นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น 

ระดับภาคเหนอื เนื่องในงานประชุมวิชาการ

คุณธรรมในพืน้ที่ทางสังคม :นวัตกรรมส่งเสริม

คุณธรรม ๔.๐ โดย ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) 
 

๔. การน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน ภาคเหนือ โดย 

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) 

๕. การน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ในงาน 

พืน้ที่แหง่นวัตกรรม ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต ๔ 
 

๖.จากการจัดกิจกรรม นวัตกรรมแหง่ความดี นักเรียน 

ผูป้กครอง และชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหา

แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมในด้านอื่น ๆ ต่อไป 

 

 

ประการที่  3  จิตตะ 

ชื่อกิจกรรม  ๗ กิจฯชีวติดี 

ความส าคัญ/ความเป็นมา 

 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางได้ร่วมโครงการโรงเรียน

รักษาศีล ๕ เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ในภาคเรียนที่  2 ปี

การศึกษา 2561 ซึ่งเป็นการรณรงค์การน าธรรมะไปสู่ 

การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ฝึกฝนพัฒนาให้นักเรียนสร้าง

นิสัยที่ดี โดยการ “คิดดี พูดดี ท าดี” อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ท าให้นักเรียนโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางมีลักษณะที่พึง
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ประสงค์ที่ดี เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมส่วนรวมเป็นอย่างดียิ่ง ท าให้

สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และด้วยเหตุผลนี้โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางจึงเห็น

ความส าคัญและได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น 

ต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๒  เพื่อร่วมสร้างสังคมที่สงบสุข” โดยยึดหลักการ

ส าคัญ คือ “เปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก” โดยอุปนิสัยที่รณรงค์ให้สมาชิกหมั่นปฏิบัติมี

อยู่ ๗ ข้อ เรียกว่า ๗ กิจวัตรความดี ฝึกฝน พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ส่งเสริมคุณธรรม

ให้นักเรียนเกิดความเคารพ ความกตัญญู ความอดทนเสียสละ เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและ

คุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

วธิีด าเนินการ  

 โรงเรียนจึงร่วมกันด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. Home Room 

 -    ครูประจ าช้ัน อบรม 5 หอ้งชีวิต และฝกึปฏิบัติการจัดเก็บหอ้งเรียนนอน 

หอ้งอาหาร ห้องน้ าใหส้ะอาด เป็นระเบียบ 

-    ครูประจ าชั้น อบรม มารยาทการพูด มารยาทไทย 

และการสืบสานวัฒนธรรมไทย 

๒.กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน/ออมบุญ 

กิจกรรมแนะแนว 

- น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง

ในการด าเนินชีวติ 

ลูกเสือ-เนตรนารี 

- บ าเพ็ญประโยชน์พัฒนา วัด โรงเรียน ชุมชน

กิจกรรมจติอาสาจัดเก็บและคัดแยกขยะใน

โรงเรียนชุมนุม 

๓.การประชาสัมพันธ์ /รณรงค์   

     -   ป้ายรณรงค์รักษาศลี 5 

     -    ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา 

๔.เติมศีลเติมบุญ 

      - กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียนตอนเช้าและ

ตอนบ่าย 

     - กิจกรรมช่ัวโมงสุขจรงิหนอทุกวันพุธ 
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    - นักเรียน ครูและผูป้กครองท าบุญตักบาตรวันวันพระ 

๕. เข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 – 6 ซึ่งจัดที่โรงเรียนบ้าน

หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง โดยนิมนตพ์ระวทิยากร มาให้ความรูแ้ก่นักเรียน และการเข้าค่าย

คุณธรรม จรยิธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 4 – 6  เป็นประจ าทุกปี 

ผลการด าเนนิงาน 

ผลที่เกิด นักเรียนเข้าวัด ปฏิบัติศาสนกิจ กระท าความดีพร้อมกับบันทึกความดี ส่งผล

ให้นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดี – ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 

100 

ผลงานที่ส าเร็จ  

๑.ได้ประเมนิผลงานได้ระดับ ๕ ดาวโครงการ    ๒.ผ่านการประเมินโรงเรียนุณธรรม ระดับ 

๓ ดาว 

โรงเรียนศีล ๕ เชงิคุณภาพครอบครับอบอุ่น                ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 

ประการที่  4  วมิังสา 

ชื่อกิจกรรม  คนดีศรีขนุวาง 

ความส าคัญ/ความเป็นมา 

คนดีศรีขุนวาง เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ

อย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี  

เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  มีความกตัญญู

กตเวที  ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่

ความ  เสียสละเพื่อส่วนรวม ดัง พระผู้มีพระภาค ตรัส

ว่า ดูก่อนภิกษุ บุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากใน
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ธรรมวินัยนี้  ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตน ย่อมไม่คิดเพื่อ

เบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น จาก

กิจกรรมนี้โรงเรียนได้ด าเนินการผ่านการส่งต่อความดีจากการ

เล่าเรื่องหน้าธงหลังเคารพธงชาติ เน้นการเสริมแรงจากครูเวร

ประจ าวันและมอบเกียรติคนดีดีศรีขุนวาง เพื่อกระตุ้นให้กระท า

ความดใีนทุกโอกาส  

วธิีด าเนินการ 

 โรงเรียนด าเนินการ โดยให้นักเรียนมกีารจดบันทึกลงในสมุดความดทีุกครั้งที่ท าความดี 

โดยมีครู และผูป้กครองเป็นผูร้ับรองและใหบ้อกเล่าความดีที่ได้ท า ในตอนเช้าหลังเคารพธง

ชาติ ของทุก ๆวัน นักเรียนจะบันทึกการสะสมความดไีด้ ๑๐ ครั้งความดี จากโรงเรียน จ านวน 

๕ ครั้ง และจากที่บ้านหรอืชุมชน จ านวน ๕ ครั้ง จึงจะ

ได้รับเป็นนักเรียนแบบอย่างที่ดี คนดีศรขีุนวาง และเป็น

แบบอย่างที่ดีในโรงเรียน  

ผลการด าเนนิงาน  

 ผลที่เกิดนักเรียนร้อยละ 80 ได้ท าความดี ทั้ง ที่โรงเรียน 

บ้าน และชุมชน และมีการจดบันทึกการท าความดีทุกครั้ง 

ปัจจัยความส าเร็จ 

โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางได้น า หลักอิทธิบาท 4 ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิต

ตะ วมิังสา มาสู่การจัดกิจกรรมความดี 4 กิจกรรม คือ หนังดีมีคุณธรรม นวัตกรรมแห่งความ

ดี ๗กิจฯชีวิตดี และคนดีศรีขุนวาง ตามหลักวิถีพุทธ มาพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ชุมชนมีความพึงพอใจให้การสนับสนุน ส่งผลให้ประสบ

ความส าเร็จ คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ปัญหาในช้ันเรียนมีการ

ติดตาม ให้ค าปรึกษา อย่างต่อเนื่อง และมีการสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนิน  โดยมี

ผลส าเร็จจากการจัดกิจกรรมความดี 4 กิจกรรม คือ หนังดีมีคุณธรรม นวัตกรรมแห่งความดี 

๗กิจฯชวีิตดี และคนดีศรีขุนวาง ตามหลักวิถีพุทธ ดังนี้ 

๑.ระดับคะแนน NT ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงขึ้น   ๒.ระดับคะแนน O-NET ในปีการศึกษา  

๒๕๖๑ สูงขึ้น 
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แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

การด าเนินกิจกรรมวิถีพุทธในโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางในปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

ส่งเสริมใหด้ าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยการใชห้ลักค าสอนของพระพุทธเจา้ คือ อริยสัจ ๔ ได้แก่ 

ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค เพื่อให้กิจกรรมประสบความส าเร็จ โรงเรียนต้องรูจ้ักพื้นฐานในด้าน

ต่างของนักเรียน ผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์จากโรงเรยีนสู่บ้าน  ผ่านวัดในชุมชน  โดยใช้

กระบวนการปฏิบัติ  และพัฒนาตามอัตลักษณ์  ๒๙ ประการ บูรณาการในการเรียนการสอน

และจัดกิจกรรมให้เป็นวิถีชีวิต ผ่านกิจกรรมทางศาสนา เช่น การท าบุญตักบาตร  สวดมนต์ นั่ง

สมาธิ และรับประทานอาหารมังสวิรัติ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อตอ่การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ

กิจกรรมทางศาสนา ให้มากขึ้น ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยใช้

สื่อ เทคโนโลยี ที่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และจัดกิจกรรมผลที่เกิดขึ้นควรจะเน้นเพื่อให้

ลงสู่ นักเรียน โรงเรียน และครูร่วมถึงบุคลากร ในรูปแบบเชงิประจัก และเป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 
NT 

ในร ดับ ้ันปร ถมศึกษาปีที่ 3

 ี      ี      ี     

0

20

40

60

   นวนน    ี น    นนว ิ      ท 

เปรียบเทียบผลทดสอบ O-net วิ าภาษา ทย
ในร ดับ ้ันปร ถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2559-2561

 ี      ี      ี     



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๓๓ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

อ าเภอสารภี 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๓๔ 

 

 

 

  ผลงานดีเด่นโรงเรียนวัดกองทรายที่ได้ด าเนินการ เป็นการ
จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง เป็นวิถีชีวิต ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิด มีการฝึกปฏิบัติ 
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งด้านความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และ
ป๎ญญา (ป๎ญญา) ให้เกิดการพัฒนาทั้ง ๓ ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือ
สร้างผู้เรียนให้เป็น คนดี คนแกร่ง และคนเก่ง เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างยั่งยืน อยู่ในสังคม
โลกได้อย่างมีความสุข 

โครงการ วิถีพุทธ  วิถีไทย  ในกองทราย   
         •  กิจกรรม    ส านึกดี มีจิตอาสา ใฝ่หาคุณธรรม 
                • กิจกรรม   ธรรมะสวัสดี เรียนรู้กับครูพระสอนศีลธรรม  
                    • กิจกรรม   ขยะเปลี่ยนใจ  สร้างวินัยสู่ชุมชน 
  
                             กิจกรรม  :  ส านึกดี มีจติอาสา ใฝ่หาคุณธรรม   
 

ความส าคัญและปัญหา 
จากป๎ญหานักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ไม่มีสัมมาคารวะ ก้าวร้าว ใช้วาจาไม่สุภาพ 

ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ขาดจิตส านึกในการท าตนเป็นคนดี โดยเฉพาะขาด
การมีวินัยในตัวเอง  ห่างไกลคุณธรรม  มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเป็น
ประจ า ขาดจิตส านึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน นักเรียนบางกลุ่มติดเกมไม่สนใจการเรียน และดูสื่อที่ไม่มี
สาระ ทางคณะครูได้ช่วยการคิดหาแนวทางในการแก้ป๎ญหาดังกล่าว โดยจัดกิจกรรม“ส านึกดี มีจิต
อาสา ใฝุหาคุณธรรม” เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและฝึกให้นักเรียนมีจิตส านึก เสียสละ มีความ
รับผิดชอบ ประพฤติปฏิบัติตนสร้างสรรค์ความดีแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ปลูก
จิตส านึกให้มีวินัยในตัวเอง ลดพฤติกรรมก้าวร้าว ปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีระเบียบวินัย 
มีความประพฤติในทางที่ดี ร่วมกันท างานมีจิตอาสาต่อส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีความ
พยายามมุ่งมั่นในการที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่งผลให้นักเรียนเกิดการ
พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

โรงเรียนวัดกองทราย 
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วิธีการด าเนินงาน     

๑. ปลูกฝ๎งให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการท าเวรเขตบริการ  ท าความสะอาด
โรงเรียน เพ่ือฝึกให๎นักเรียนมีจิตส านึกในหน๎าที่ มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีความสามัคคี รํวมกัน
ท างานมีจิตอาสาตํอสํวนรวม โดยแบํงนักเรียนออกเป็น ๔ กลุํมสี ได๎แกํ สีน้ าเงิน สีเขียว สีชมพู สีแดง 
ในแตํละกลุํมจะประกอบด๎วย นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ มีจ านวนสมาชิกประมาณกลุํมละ ๓๗ คน 
รํวมกันรับผิดชอบท าความสะอาดในบริเวณโรงเรียนดังนี้ 

- เขต ที่ ๑. โรงอาหาร ลานสมใจ ห๎องสมุด ทางเข๎าด๎านทิศเหนือ 
- เขต ที่ ๒. หน๎าอาคารเรียน หน๎าเสาธง ลานพระพุทธรูป   
- เขต ที่ ๓. ลานธรรม อาคารอเนกประสงค๑ สนาม

บาสเกตบอล 
- เขต ที่ ๔. ห๎องน้ าด๎านหลังอาคารทิศใต๎ โรงรถ ห๎องน้ า

หลังอาคารด๎านทิศเหนือ   
  สํวนสนามฟุตบอลทุกกลุํมสีชํวยกันท าความสะอาด มีประเมินผลการท าความสะอาดในแตํละ
วันโดยหัวหน๎าเขต และรองหัวหน๎าเขต หัวหน๎าเขตบันทึกในแบบบันทึกการปฏิบัติงาน และสํงตัวแทน

รายงาน 
 ๒. ปลูกฝ๎งให้มีมารยาทที่ดีงามมีสัมมาคารวะ โดยน้องเคารพ
พ่ี ในตอนเช้า ก่อนกิจกรรมเคารพธง
ชาติ ทักทายโดยการไหว้ โดยน้องๆ ชั้น
อนุบาล ๒ จะสวัสดีไหว้พ่ีอนุบาล ๓  พ่ี
อนุบาล ๓ จะสวัสดีไหว้พ่ี ป.๑  พ่ี ป.1 

จะไหว้พ่ี ป.๒ จากกนั้นพ่ี ป.๒ ก็ไหว้พ่ี ป.๓ จนถึงชั้น ป.6 โดยพ่ีก็จะ
รับไหว้น้อง ๆ  

๓. ปลูกฝ๎งให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ดี  มีความกตัญํู  โดย
นักเรียนเคารพคุณครูในตอนเช้า โดยการท าความเคารพปฏิสันถาร
คุณครู หน้าเสาธงพร้อมกัน นักเรียนทุกคนพูดพร้อมกัน“ ใจ นิ่ง โน้ม 
ไหว้ สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะคุณครู ผม/หนูเคารพคุณครู เพราะคุณครู
ให้ความรู้ และนิสัยท่ีดีต่อผม/หนู ผม/หนูจะตั้งใจเรียนครับ/ค่ะ”                    
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๔. ปลูกฝ๎งให้นักเรียนมีสติ  โดยท าสมาธิก่อนเข้าเรียนในตอนเช้า โดยยืนสงบนิ่ง และแผ่
เมตตา เดินอย่างมีสติ  ส่วนในตอนบ่ายก่อนเข้าห้องเรียนโดยนักเรียนจะนั่งท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน
ของตน เสร็จแล้วกล่าวข้อควรปฏิบัติของชาวพุทธในการรักษาศีล ๕ จ านวน ๕ ข้อ ก่อนเดินเข้าให้

เรียนอย่างมีสติ มีการสวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนกลับบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
      ๕. บันทึกความดี  โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 บันทึกความดี เมื่อนักเรียนท าความ
ดี เชํน เก็บเงินได๎ หรือสิ่งของได๎ โดยให๎นักเรียนที่ท าความดี ไปบันทึกความดีลงในสมุดบันทึกความดี 
ของโรงเรียนที่ห๎องสมุด และบันทึกลงในสมุดบันทึกความดีสํวนตัว เสร็จแล๎วให๎ผู๎พบเห็น เพ่ือน ครู 
หรือผู๎ปกครอง รับรองความดีที่ได๎กระท า และน าเงินหรือสิ่งของที่เก็บไดไ๎ปให๎พิธีกรประจ าวันประกาศ
หาเจ๎าของ ครูเวรประกาศหน๎าเสาธง พร๎อมประกาศยกยํองชื่นชมความดีของนักเรียนหน๎าเสาธงทุก
วัน หากมีเจ๎าของก็ให๎มารับได๎ที่คุณครู หากไมํมีเจ๎าชองให๎เก็บใสํบาตร
ออมสินไว๎รํวมท าบุญในวันส าคัญ หากเป็นสิ่งของก็น าไปบริจาคตํอไป 
        ๖. จิตอาสา ปลูกฝ๓งนักเรียนให๎มีจิตสาธารณะโดยให๎นักเรียนได๎
ท าประโยชน๑ให๎คนอ่ืนๆบาเพ็ญประโยชน๑ชํวยเหลือสังคมให๎เด็กฝึกไป
ชํวยงานในชุมชน โดยนักเรียนและครูรํวมมือกันบ าเพ็ญประโยชน๑เพ่ือ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อมทั้งในและนอกโรงเรียน ในวัด  และชุมชน  

 
รวมทั้งรํวมมือกับหนํวยงานตําง ๆ ในการ พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน รํวมรณรงค๑รักษา
สิ่งแวดล๎อม ท าความสะอาดถนน ดูแลรักษาต๎นไม๎ ต๎นยางนา บนถนนเชียงใหมํ – ล าพูน กับเทศบาล
ต าบลหนองผึ้ง เป็นประจ าทุกปี 
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        ๗. เรียนรู้วิถีพุทธ วิถีชีวิต ท าบุญตักบาตร ฟ๎งเทศน์ ในวันพระ และในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูขา วันเข้าพรรษา มีการท าบุญตักบาตร

เข้าสารอาหารแห้งโดยโรงเรียนจะนิมนต์พระในชุมชนใกล้โรงเรียน และครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมารับบิณฑบาต ผู้ปกครองจะจัดเตรียมสิ่งของให้บุตรหลาน มาจากบ้าน เพ่ือมาใส่บาตร 
ท าบุญ สวดมนต์ไหว้พระ รับศีลรับพร  
               ๘. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าสัปดาห์ทุกวันศุกร๑สุดสัปดาห๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. โดย
ผู๎น านักเรียนจะน าไหว๎พระสวดมนต๑ และสวดท านองสรภัญญะ สวนมนต๑แปล นั่งสมาธิ แผํเมตตา ครู
อบรมให๎ความรู๎ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เชํน กิริยามารยาทตํางๆ การพูด การแสดงความเคารพ 
การกราบ การไหว๎ โดยการสาธิตให๎นักเรียนดู และให๎นักเรียนฝึกปฏิบัติ       
  ๙. อบรมบํมนิสัย โดยจัดเข๎าคํายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ซึ่งจัดที่โรงเรียนวัดกองทราย โดยครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและนิมนต๑ทีมพระวิทยากรของคณะ
สงฆ๑อ าเภอสารภี มาให๎ความรู๎แกํนักเรียนเป็นประจ าทุกปี  
 

                         
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลที่เกิดนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี  มีระเบียบวินัย  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และมีคุณธรรม นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมขึ้นนักเรียนมีจิตอาสา
ท างานให้กับส่วนรวม  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จ นักเรียนนั่งสมาธิได้นิ่ง นักเรียนมีจิตใจสงบ มีสมาธิในการเรียน ไมํคุยกัน ไมํเลํน
กันในเวลาเรียน นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่นั่งสมาธิดีจนติดเป็นนิสัยนักเรียนเข๎าวัด ปฏิบัติศาสนกิจ 
กระท าความดีพร๎อมกับบันทึกความดี สํงผลให๎นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
อยูํในระดับด ี– ดีเยี่ยม คิดเป็นร๎อยละ 100 
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 ความส าคัญ/ปัญหา 

นักเรียนโรงเรียนวัดกองทรายสํวนใหญํ  นับถือพุทธศาสนา และได๎แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
และรักษาศีล ๕ จึงเป็นหน๎าที่ของชาวพุทธทุกคนต๎องพึงปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาจิตใจของตนเอง และเพ่ือ
ความสงบสุขของสังคมอยูํรํวมในสังคมได๎อยํางเป็นสุข  ทางโรงเรียนจึงได๎จัดกิจกรรม ธรรมะสวัสดี 
เรียนรู้กับครูพระสอนศีลธรรม ในการการรักษาศีล ๕ ของนักเรียนเพ่ือตอบสนอง กลยุทธ๑ และ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค๑ เป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ   

นอกจากนีโ้รงเรียนของเราได๎รํวมกันสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในด๎านคุณธรรม จริยธรรม การ
ประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนในชีวิตประจ าวัน พบวํา นักเรียนบางสํวนแสดงพฤติกรรมที่ไมํ
เหมาะสม ไมํเข๎าใจและปฏิบัติศาสนพิธีไมํถูกต๎อง ทางโรงเรียนจึงได๎จัดท ากิจกรรม เพ่ือแก๎ป๓ญหาให๎
นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร๎อย พูดจาสุภาพ แสดงความเคารพ กราบไหว๎ ได๎ถูกต๎อง ตลอดจนมี
สมาธิในการเรียน และเพ่ือสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ เน๎นการน าหลักธรรมมา
บูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนสูํการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ฝึกนักเรียนให๎เป็นชาวพุทธที่ดี มี
มารยาท ได๎เรียนรู๎ ศีล ๕ ได๎เรียนรู๎ศาสนพิธีได๎ มีสมาธิ  

วิธีด าเนินการ 
๑. ชี้แจงคณะครูทราบถึงกิจกรรมธรรมะ สวัสดี เรียนรู๎กับครูพระสอนศีลธรรม 
๒. โรงเรียนนิมนต๑ครูพระ มาสอนศีลธรรม จ านวน ๒ รูป ได๎แกํพระสมุห๑คเชนทร๑เทพ  

สุเทโว และพระอนุพงษ๑  ณัฏฐิโก มาสอนทุกวันพุธตอนบําย และจิตอาสาจากมูลนิธิแสงสวําง คุณปูา
ธิดา ราชจินดา มาอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับโรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอํุน การท า ๗ กิจวัตร 
ความดี 

๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยน าหลักธรรม ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ป๓ญญา) มาบรูณาการใน
แผนการจัดการเรียนรู๎ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ ทั้ง ๘ กลุํมสาระ 

๔. นักเรียนทุกคนฝึกกลําวค าอาราธนาศีล ๕ สวดมนต๑ ไหว๎พระ แผํเมตตา สวดมนต๑แปล 
๕. นักเรียนได๎ เรียนรู๎เรื่องการรักษาศีล ๕ ทั้ง ในโรงเรียนจากครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

และนอกโรงเรียนโดยการ  และพานักเรียนออกไปเรียนรู๎และปฏิบัติธรรมที่วัดจากพระท่ีวัดตําง ๆ โดย
สลับหมุนเวียนกันไป 

 

กิจกรรม ธรรมะสวสัดี เรียนรู้กับครูพระสอนศีลธรรม 
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  ๖. นักเรียนฝึกกิจกรรมมารยาทชาวพุทธ  การกราบ การไหว๎ การลุกนั่งท่ีถูกต๎องจากครู
พระสอนศีลธรรม 
 

         
๗. นักเรียนฝึก ร๎องเพลงธรรมะ 

และตอบป๓ญหาธรรมะเพ่ือเตรียมเข๎ารํวม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสภา
วัฒนธรรมอ าเภอสารภี และคณะสงฆ๑
อ าเภอสารภี (กิจกรรมธรรมสัญจร)                           
 ๘. นักเรียน ป. ๔ – ๖ ได๎เรียนธรรมศึกษาฝึกการกระทู๎ธรรม และสมัครสอบธรรมศึกษาชั้น
ตรี โท เอก 
 ๙. น านักเรียนเข๎ารํวมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อนเป็นประจ าทุกปี 
 ๑๐. นักเรียนฝึกสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
 
            
                                                              
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

นักเรียน ได๎เรียนรู๎การรักษา ศีล ๕ ประโยชน๑ ของการรักษาศีล  สามารถ กลําวค าอาราธนา
ศีล ๕ เป็นภาษาบาลีได๎. นักเรียนท าความดีรักษาศีล ๕ นักเรียนได๎ปฏิบัติการนั่งสมาธิ การกราบการ
ไหว๎ ความมีระเบียบ การมีสติ การมีวินัยในการปฏิบัติตนในการเข๎าวัด การนิ่งสงบ การปฏิบัติตนเมื่อ
เข๎าวัดสามารถอาราธนาศีล ประกอบศาสนพิธี และปฏิบัติตนในการเป็นคนดี มีคุณธรรม ผู๎ปกครอง
ชื่นชมนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้นหลังจากได๎มาปฏิบัติธรรมที่วัดรํวมกับผู๎สูงอายุ  โดยมี
มารยาทที่ดีงาม มีความสุขุมรอบคอบ อํอนน๎อมถํอมตน พูดจาไพเราะ ทุกสัปดาห๑  
ทุกวันพระชํวงเทศกาลเข๎าพรรษา นักเรียน คณะครูจะสวมใสํชุดขาว นักเรียนได๎เรียนรู๎เรื่องธรรม
ศึกษาจากครูพระนักเรียนได๎รับการสํงเสริมทางด๎านคุณธรรม จริยธรรมและมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดี มีสมาธิ มีสติ มีสัมมาคารวะ มีวินัย มีความรับผิดชอบตํอตนเอง ตํอสังคม มี
สภาพจิตใจที่ดีขึ้นรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา เมื่อนักเรียนได๎รับความรู๎ทางด๎าน
คุณธรรม 
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ความส าคัญ/ปัญหา 

โรงเรียนวัดกองทราย จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 
จากการสังเกตสภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนและนักเรียน พบว่ายังมีขยะตามบริเวณต่าง ๆ เป็นจ านวน
มาก นักเรียนชอบทะเลาะวิวาท ล้อเลียนชื่อบุพการี รักแกน้อง โกหกไม่ท าการบ้าน พูดไม่เพราะขาด
ระเบียบ ขาดวินัย มีความก้าวร้าว แข็งกระด้าง  ขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ส่ง
งาน   ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงของห้องเรียน  และกฎกติกาของหมู่คณะ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม ”ขยะเปลีย่นใจ สร้างวินัยสู่ชุมชน” ขึ้น  
เพ่ือแก้ไขพฤติกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝึกให้นักเรียนมีจิตส านึก  มีความรับผิดชอบ ประพฤติ
ปฏิบัติตนสร้างสรรค์ความดีแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ปลูกจิตส านึกให้มีวินัยใน
ตัวเอง ลดพฤติกรรมก้าวร้าว  มีระเบียบวินัย มีความประพฤติในทางที่ดี รู้จักละอายต่อการกระท าที่
ไม่ดี ร่วมกันท างานมีจิตอาสาต่อส่วนรวม  มีความพยายามมุ่งมั่นในการที่ท างานที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญา มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

 
วิธีด าเนินการ 

๑. ประชุมชี้แจงให๎คณะครูและนักเรียนทราบเกี่ยวกับกิจกรรมดังกลําวให๎รับรู้และเข้าใจ
ร่วมกัน 

๒. ให๎ผู๎ที่พบเห็นนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม ไมํปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
หรือข๎อตกลงในห๎องเรียน บอกให๎นักเรียนท าความดี ไปเอารางวัล  ๕๐ ชิ้น มาให๎ครู ภายใน ๑ วัน 
โดยไปเก็บรางวัลจากบริเวณตําง ๆ ของโรงเรียน  โดยมีข๎อตกลงวํา ห๎ามไปเก็บมาจากถังขยะ หากไป
เก็บในถังขยะ หรือไมํน ามาสํงตามก าหนด นักเรียนคนนั้นก็จะได๎รับรางวัลเพ่ิมอีก ๕๐ ชิ้น (เพ่ือเป็น
การลงโทษนักเรียนให๎กลับใจเป็นคนดีไมํกระท าพฤติกรรมอยํางนั้นอีก เพ่ือลดความรุนแรงในการ
ลงโทษนักเรียน) 

๓. นักเรียนน ารางวัลมาสํง (ศีล ) ขณะที่นักเรียนน ารางวัล ๕๐ ชิ้นมาสํง ให๎นักเรียนนับ
รางวัลสํงครูให๎ครบอยํางมีสติ (สมาธิ) และให๎พิจารณาคัดแยกรางวัล ออกเป็น ๔ กลุํม คือ กลุํมขวด
พลาสติก ขวดแก๎ว แก๎วพลาสติก ถุงพลาสติก และขยะทั่วไป (ปัญญา) 
 ๔. น ารางวัลที่คัดแยกแล๎วไปใสํในกรงคัดแยกขยะ เพ่ือน าไปใช๎ประโยชน๑ตํอไป 

กิจกรรม ขยะเปลี่ยนใจ สร้างวินัยสู่ชุมชน 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลจากการด าเนินงาน ท าให๎บริเวณโรงเรียนสะอาด ได๎รับค าชื่นชมจากผู๎ปกครองและผู๎มา
เยี่ยมโรงเรียน นักเรียนได๎ฝึก ศีล สมาธิ ป๓ญญา ขณะที่ท า  มีความละอายตํอการกระท าพฤติกรรมที่
ไมํดีของตน (ละอายตํอบาป) รู๎จักคิด ไตรํตรอง ระมัดระวังในการท าสิ่งตําง ๆ รู๎จักควบคุมอารมณ๑ รู๎
วําถ๎าขาดสติเผลอเพลินติดไปกับความคิด นึก ตรึก ตรอง มีอารมณ๑ตํางๆ เหลํานั้น ก็จะท าให๎เกิดทุกข๑ 
ถ๎ามีสติ สมาธิ ป๓ญญารู๎เทําทัน ก็จะไมํเกิดทุกข๑ หากเผลอเพลินติดไปกับสิ่งใดที่ไมํดีก็จะให๎ใจเป็นทุกข๑ 
เรียกวํา เห็นอริยสัจจ๑ นักเรยีนปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรม และจริยธรรมในตนเอง นักเรียนมีพฤติกรรม
ดีขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ มีความสมบูรณ๑ทั้งกาย จิตใจป๓ญญาและสังคม มีสุขภาพกายและ
จิตที่ดี รําเริงแจํมใส มีความตระหนักในหน๎าที่รับผิดชอบ เป็นแบบอยํางที่ดี มีความมุํงมั่นในการท า
ความดี เป็นผู๎มีระเบียบวินัย เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน๑ตํอผู๎อ่ืน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู๎เรียนที่ดี
ของครู รักโรงเรียน มีลักษณะที่พึงประสงค๑ตามหลักสูตร มีครอบครัวที่อบอํุนประพฤติและปฏิบัติตน 
เป็นลูกท่ีดีของพํอแม ํด ารงอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 
 
 
        นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ จากการที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ ท าให๎นักเรียนมีนิสัย
รักการท างาน มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี มีวินัยในตนเอง ใฝุเรียนรู๎ มีคุณธรรม จริยธรรมที่งดงาม 
มีผลงานเชิงประจักษ์ เช่น ด.ญ.ณัฐกาญจน์  สุพรรณ และ ด.ช.วรากร ศรีกอนติ ได้รับรางวัล ระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ด.ญ.สิรินทิพย์ พลฤทธิ์ สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท และด.ญ.ปิ
ยะฉัตร วงค์เมือง นักเรียนสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ สอบได้ชั้นตรี 
จ านวน ๓๒ คน ชั้นโท ๑ คน 
 
     
   
 

 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนนิงานโรงเรียนวถิพีุทธ 
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๑. นักเรียนมีผลการสอบ วัดความสามารถ ตามระดับชั้น ป.๖ สูงขึ้น  เชํน การทดสอบ 
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานชั้นป..๖(O – net) กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยสูงกวําระดับประเทศ 
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวํา ระดับ สพฐ. รวมทั้งในปีที่
ผําน ๆ มาก็มีผลการทดสอบในกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ สูงขึ้น 

๒. ผู๎บริหารและครูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณี มีการ 
ท าบุญตักบาตรและเข๎ารํวมกิจกรรมในวันส าคัญตํางๆ สม่ าเสมอ ผู้บริหารและครูมีผลงานเชิงประจักษ์ 
อาทิเช่น ว่าที่ร้อยตรีถนอม ทาค าแปง ได้รับใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ Super Leader ระดับ ๒ นาง
รัชนีวรรณ  ฟูุงเฟ่ือง ได้รับรางวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ.๒๕๖๒ นางสาวเพ็ญพิมล อรุณศิโรจน์ ได้รับใบ
ประกาศเชิดชูเกียรติคุณSuper Teacherและนางเกศสินีย์ ยาวงค์ได้รับรางวัล ลูกจ้างดีเด่น ประจ าปี 
๒๕๖๑  

 

         
 
 
 
 
 
 
3. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วย ๗ กิจวัตรความ

ดีในโครงการ “โรงเรียนรักษาศีล ๕ เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น” และได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
โครงการห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม ๔.๐ บ-ว-ร ดีศรีเวียงพิงค์ และเกียรติคุณบัตร ที่ทางโรงเรียนให้
การสนับสนุน น านักเรียนเข้าบรรพชาสามเณร 
ศาสนทายาท 
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4. โรงเรียนได๎รับเกียรติจากสภาวัฒนธรรมอ าเภอสารภี  ให๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญตํางๆ  
ทุกปี เชํน การท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ การร๎องเพลงธรรมะ และตอบป๓ญหาธรรมะเพ่ือเตรียมเข๎า
รํวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสภาวัฒนธรรมอ าเภอสารภี และคณะสงฆ๑อ าเภอสารภี (กิจกรรม
ธรรมสัญจร) 

๕. โรงเรียนได้รับเชิญจากเทศบาลต าบลหนองผึ้งให้น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ   
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม กิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ เป็นประจ า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
           6.  ผู้ปกครอง และชุมชน มีความยินดี ชื่นชม พึงพอใจ ภาคภูมิใจในการด าเนินกิจกรรมตาม
แนววิถีพุทธของโรงเรียน จะเห็นได้จากการน านักเรียนไปแสดง เช่น ฟูอนเล็บ ฟูอนสาวไหม ร าอวยพร 
กลองยาว ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 

7.  โรงเรียนมีความร่มรื่น สะอาด มีบรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้ โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วย ๗ กิจวัตรความดีในโครงการ “โรงเรียนรักษาศีล ๕ 
เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น” และได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม ๔.๐ 
บ-ว-ร ดีศรีเวียงพิงค์ และเกียรติคุณบัตรที่ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนน านักเรียนเข้าบรรพชา
สามเณรศาสนทายาท 
 
 

 
 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
๑. คณะกรรมการนักเรียนมีกระตือรือร๎น ให๎ความสนใจ ใสํใจ  ชํวยเหลือกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้ง 

ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยเป็นพ่ีเลี้ยงคอยดูแลน๎องๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ เป็นอยํางดี  
๒. ผู๎บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนวัดกองทราย ตลอดจนบุคลกรในโรงเรียนมีสํวนชํวยใน 

การขับเคลื่อนการท ากิจกรรมตามนโยบายมุํงเน๎นให๎โรงเรียนสํงเสริมนักเรียนด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  
โรงเรียนวิถีพุทธ     
           ๓.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  เชียงใหมํ เขต ๔ มีสํวนรํวมสํงเสริมสนับสนุน 
และให๎ความชํวยเหลือกิจกรรมวิถีพุทธ  ทั้งเป็นที่ปรึกษาและขับเคลื่อนทั้งระบบ สํงผลให๎โรงเรียน
ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย  

๔. เทศบาลต าบลหนองผึ้งให๎การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร พาหนะรับสํงนักเรียนไปรํวม 
กิจกรรมตําง ๆ  

๕. ได๎รับการสนับสนุนป๓จจัยและสิ่งของจากรักษาการเจ๎าอาวาสวัดกองทราย และผู๎ใจบุญเป็น 
ประจ า 

๖. ได๎รับความรํวมมือจากครูพระสอนศีลธรรมตลอดเจ๎าคณะต าบล  หนํวยงานท๎องถิ่น   
เทศบาลต าบลหนองผึ้ง ฯลฯ 
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๗.  ผู๎ปกครองนักเรียนตํางมีสํวนชํวยเหลือ ให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี ท าให๎โรงเรียนด าเนิน 
กิจกรรมตามโครงการวิถีพุทธ อยํางดีเยี่ยม โรงเรียนจึงสามารถด าเนินกิจกรรมจนส าเร็จลุลํวงดังกลําว 

 
แนวทางการพัฒนาต่อยอด   

1. โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียนร่วมมือกันใน 
การจัดกิจกรรมคัดแยกขยะเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น น าไปขาย เพ่ิมรายได้ ท าปุ๋ย และท าน้ าหมัก
ชีวภาพ ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว และเป็นรายได้เสริมได้ด้วย  เป็นขยายผลจากโรงเรียนสู่บ้าน  มี
การแบ่งหน้าที่ดูติดตามให้ค าแนะน าในระดับหมู่บ้าน 

2. น าตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะ ท าปุ๋ยหมัก และ 
น้ าหมักชีวภาพ แล้วน ามาขยายผลในโรงเรียนและชุมชน ในเรื่องการบ ารุงรักษ์ต้นไม้  การปลูกพืชผัก
สวนครัวและการจัดสิ่งแวดล้อม 

3. หาช่องทางจ าหน่ายผลผลิตช่วยให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนสู่งานอาชีพในอนาคต 
4. จัดท าโครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติศาสนพิธีที่ดีงาม ให้กับ 

ผู้ปกครอง ชุมชน ที่สนใจ โดยมีครูพระ คณะครู และตัวแทนนักเรียนร่วมเป็นคณะในการจัดอบรม 
 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดพญาชมภ ู
 
            

การปลูกฝ๎่งคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ โดยต้องเริ่มจาก
การพัฒนาและปลูกฝ๎งจิตส านึกท่ีดีให้เกิดข้ึนภายในจิตใจของเยาวชน ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สิ่งใดควรท า 
สิ่งใดมิควรท า สิ่งใดก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ และร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า อยู่
ด้วยกันในสังคมอย่างปกติสุขต่อไป โรงเรียนวัดพญาชมภูจึงได้จัดให้มีโครงการยกระดับพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาบุคลากร และผู้เรียน ให้เกิด
คุณธรรมขึ้นภายในจิตใจ และแสดงออกถึงจริยธรรมที่ดีงาม โดยมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะ
ของนักเรียนให้เป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
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กิจกรรม : เด็กพญาชมภรู้อยดวงใจใฝ่คุณธรรม 
 
 

ความส าคัญและปญัหา 

ในป๎จจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคโลกาภิวัฒน์  มีการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างสูงเป็น
สังคมที่นิยมวัตถุ  เครื่องอ านวยความสะดวก อีกทั้งมีสิ่งยั่วยุมอมเมาเด็กและเยาวชนให้ลุ่มหลง  เช่น  
เกมคอมพิวเตอร์  และสื่อลามกต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสังคมท าให้สังคมเสื่อมโทรมลง  ขาดระเบียบ
วินัยในการอยู่ร่วมกัน  

ด้วยเหตุนี้จึงต้องปลูกฝ๎งนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมโดยการปลูกจิตส านึกของนักเรียน 
ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อน าความรู้ที่เกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
โดยเฉพาะด้านระเบียบวินัยและความประพฤติของนักเรียน 

 

วิธีด าเนินงาน 
1. สร้างความตระหนักและความเข้าใจโดยจัดการประชุมหารือคณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือชี้แจงหลักการและเหตุผล ความจ าเป็นของการจัดกิจกรรมเด็กพญาชมภูร้อยดวงใจใฝุ
คุณธรรม 

2. แต่งตั้งคณะท างานกิจกรรมเด็กพญาชมภูร้อยดวงใจใฝุคุณธรรม และจัดเตรียมเอกสาร 
ก าหนดการ และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 

3. คณะครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมตามก าหนดการที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
- ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา     

วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา โรงเรียนวัดพญา
ชมภูจะจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในบริเวณ
โรงเรียน โดยนิมนต์พระจากวัดพญาชมภู วัดหนองปุาแสะ วัดศรี
ดอนมูล และวัดทุ่งข้ีเสือ อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมพานักเรียนไปเวียนเทียนที่วัดพญาชมภู  เพ่ือให้
นักเรียนเห็นความส าคัญและเรียนรู้วิธีปฏิบัติของชาวพุทธในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

- ในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้านักเรียนจะได้กล่าว
สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และฝึกจิตสมาธิ เพ่ือบริหารจิตเจริญ
ป๎ญญาให้มีความสงบพร้อมที่จะเข้าเรียน 

- ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน นักเรียนเดินอย่าง
ส ารวมเพ่ือไปรับประทานอาหารกลางวัน มีการกล่าวขอบคุณข้าว 
อาหาร และแม่บ้านที่ประกอบอาหารก่อนรับประทานทุกครั้ง และ
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ยังมีการพิจารณาอาหาร ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ      
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม     

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน โดยมีเนื้อหาการเข้าค่ายใน
ภาควิชาการ ได้แก่ อบรมความรู้ธรรมะพ้ืนฐาน เรื่องพระรัตนตรัย 
ความกตัญํูกตเวที ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย 
อบายมุข และภาคปฏิบัติ ได้แก่ ฝึกมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
เช่น การกราบ การไหว้ การท าความเคารพ การท าวัตรสวดมนต์ 
เจริญสมาธิภาวนา เดินจงกรม แผ่เมตตา  

- ส่งเสริมให้นักเรียนสอบธรรมศึกษาในระดับตรี         
โท และเอก 

- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพญาชมภูถวายสังฆทาน 
เข้าร่วมพิธีทางพุทธศาสนา และจัดตั้งโรงทานบริจาคน้ าดื่มใน
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุของวัดพญาชมภู และพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ
พญาชมภู ซึ่งเป็นประเพณีท่ีส าคัญของคนในชุมชน 

4. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเด็กพญาชมภูร้อยดวงใจ 
ใฝุคุณธรรมบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ในระหว่างการจัด
กิจกรรม ด้วยวิธีการดังนี้ สังเกตจากพฤติกรรม การสอบถาม การร่วมกิจกรรม และแบบประเมิน เพ่ือ
น าผลการด าเนินงานมาสรุปผลเพื่อหาข้อดี ข้อด้อย และน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนโรงเรียนวัดพญาชมภูร้อยละ 80 มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีขึ้น รู้จักการ

ปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามวัย และสามารถปฏิบัติตนตามศาสนพิธีได้อย่างถูก มีระเบียบวินัย รู้จักการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งป๎น มีความเมตตากรุณา เห็นความส าคัญในการท าความดี ตลอดจนร่วมกัน
ทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามสืบไป 

 
 

 
กิจกรรม : หนูน้อยรักการออม 

 
 

ความส าคัญและปญัหา 
สภาวการณ์ป๎จจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่าง ฟุุมเฟือย ไม่เห็นคุณค่า 

เช่น น าเงินไปซื้อขนมหวาน ของเล่น ในขณะที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตัวเอง จึงส่งผลให้
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ผู้ปกครองต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนยังขาดการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในอนาคต จึงท าให้เมื่อถึงเวลาจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้  

โรงเรียนวัดพญาชมภูได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการแก้ป๎ญหา และจัดให้
มีกิจกรรมหนูน้อยรักการออม โดยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและ
เปูาหมายที่ชัดเจนในการ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการ
ออม และรู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ส่งผลให้การด าเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มี
คุณภาพ 
 

วิธีด าเนินงาน 
1. สร้างความตระหนักและความเข้าใจ โดยจัด

อบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผล 
ความจ าเป็นในการน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

2. แต่งตั้งคณะท างานกิจกรรมหนูน้อยรักการออม 
คณะท างานประสานรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชมภูสามัคคี จ ากัด และจัดเตรียมความ
พร้อมเอกสารเพ่ือใช้ส าหรับการเปิดบัญชีเงินฝากของ
นักเรียน และก าหนดเวลา ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมในการ
รับฝากเงินรายวันของนักเรียน  

3. คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการหนูน้อยรักการออม 
จัดท าทะเบียนบัญชีเงินฝากของนักเรียนทุกคน  นักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย และระดับ ประถมศึกษาปีที่๑ – ๖ ทุกคน
วางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันด้วยตนเอง และน าเงินที่
เหลือจากการใช้จ่ายมาฝากกับคุณครูประจ าชั้นทุกวันจันทร์ 
คุณครูประจ าชั้นทุกคนจัดท ารายละเอียดการฝากเงินรายวันของนักเรียนในห้องเรียนที่ตนเอง
รับผิดชอบทุกคนเป็นป๎จจุบัน  

4. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมหนูน้อยรักการออมบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ในระหว่างการ
จัดกิจกรรมตามโครงการหนูน้อยรักการออม ด้วยวิธีการดังนี้ สังเกตจากพฤติกรรม การสอบถาม การ
ร่วมกิจกรรม สรุปผลการด าเนินงาน และแบบประเมิน  

5. น าข้อมูลจากการประเมินระหว่างการด าเนินกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายมาน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนแต่ละระดับชั้นที่มีผลการออมดีเด่นเพ่ือรับรางวัลหนูน้อยรักการออม โดยพิจารณาจากความ
สม่ าเสมอในการออมเป็นล าดับแรก หากนักเรียนมีความสม่ าเสมอในการออมเท่ากันให้พิจารณาจาก
ยอดรวมการออมตลอดปีการศึกษาเป็นล าดับถัดไป  
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6. โรงเรียนมอบรางวัลหนูน้อยรักการออมใน
แก่ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะกระบวนการในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน และด าเนินการ
วางแผนจัดการด้านการเงินในชีวิตประจ าวันได้เป็น
อย่างดี ซึ่งสามารถเห็นพัฒนาการทางการออมเงินของ
นักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนเงินออมของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในหนึ่งปีการศึกษา 

 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ป.1 10,555 25,120 

ป.2 34,075 59,460 

ป.3 33,629 54,091 

ป.4 53,935 75,083 

ป.5 55,639 78,030 

ป.6 64,465 93,677 
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กิจกรรม : สานสัมพันธ์นอ้งพี่ สร้างคนดีศรีพญาชมภ ู
 
 

ความส าคัญและปญัหา 

ในป๎จจุบันป๎ญหาการอยู่ร่วมกันในสังคมที่แต่ละคนต่างท าหน้าที่โดยขาดการความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันถือว่าเป็นป๎ญหาทีส่ าคัญ การทักทายโดยการยิ้ม การไหว้ และทักทายถือเป็นเอกลักษณ์ของ 
ชาติที่คนต่างชาติต่างยกย่องให้ว่าเป็นเสน่ห์ที่น่าหลงใหลและเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย 
นอกจากความมีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ความมีน้ าใจ และความมีจิตสาธารณะก็ยังถือเป็นคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกด้วย  

ดังนั้นโรงเรียนวัดพญาชมภูจึงได้เห็นความส าคัญของการสร้าง ส่งเสริม และพัฒนา การยิ้ม 
การไหว้ และการทักทายของนักเรียนโรงเรียนวัดพญาชมภูโดยเริ่มจากการไหว้ทักทายผู้ปกครอง 
คุณครู รวมถึงการไหว้ทักทายกันระหว่างพ่ีกับน้อง ท าให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งน าไปสู่
การร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนต่อไป 

 

วิธีด าเนินงาน 
1. สร้างความตระหนักและความเข้าใจโดยจัดการประชุมหารือคณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือชี้แจงหลักการและเหตุผล ความจ าเป็นของการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี สร้างคนดีศรี
พญาชมภู 

2. แต่งตั้งคณะท างานกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี สร้างคนดีศรีพญาชมภู และจัดเตรียม
เอกสาร ก าหนดการ และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 

3. คณะครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมตามก าหนดการที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
-  นักเรียนท ากิจกรรมน้องไหว้พ่ี พี่รับไหว้น้องทุกเช้าหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ และ

หลังจากเลิกเรียน เนื่องจากการไหว้เป็นมารยาทไทยที่แสดงถึงความมีสัมมาคารวะ และการให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความหมายเพ่ือการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ หรือการ
กล่าวลา เมื่อมีรุ่นน้อง 
ท าความเคารพด้วยการไหว้ รุ่นพี่ก็ให้ท าการรับไหว้ทุกครั้ง      

- นักเรียนแบ่งกลุ่มตามหมู่ 5 หมู่สี คือ สีเหลือง สีชมพู  
สีเขียว สีแดง และสีฟูา จากนั้นจึงร่วมกันสร้างข้อตกลง

ภายในกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกภายในกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมในทิศทาง
เดียวกัน ให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันภายในโรงเรียน
ตั้งแต่เข้ามาถึงโรงเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการดูแลกัน  
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ให้พ่ีดูแลน้อง น้องรับฟ๎งค าแนะน าจากพ่ีในการท า
กิจกรรมต่างๆ เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์ Big 
cleaning day ซึ่งจะเป็นการท าความสะอาดและ
พัฒนาโรงเรียนครั้งใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง การท า
ความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามเขตบริการของแต่
ละหมู่สี การท าความสะอาดห้องน้ า และการกล่าว
รายงานเวรประจ าวัน เพ่ือชื่นชมกลุ่มสีที่ปฏิบัติ 
หน้าที่ท าความสะอาดได้เรียบร้อยดี 

- ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มสีผลัดกัน
ตรวจสอบบริเวณท าความสะอาดของแต่ละกลุ่มสีและร่วมกันประชุมหารือกันเพ่ือหาจุดบกพร่องของ
แตก่ลุ่มแล้วน ามาแก้ไขพัฒนาในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันต่อไป 

4. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี สร้างคนดีศรีพญาชมภู บันทึกรายละเอียด
ข้อมูลในระหว่างการจัดกิจกรรม ด้วยวิธีการดังนี้ สังเกตจากพฤติกรรม การสอบถาม การร่วมกิจกรรม 
และแบบประเมิน เพ่ือน าผลการด าเนินงานมาสรุปผลเพ่ือหาข้อดี ข้อด้อย และน ามาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนวัดพญาชมพู ร้อยละ 90 สามารถน าทักษะการยิ้ม ไหว้ ทักทายที่ถูกต้องมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีความกล้าที่จะกล่าวทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ หรือกล่าวลาให้กับ
น้อง พ่ี คุณครู ผู้ปกครอง และผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามฐานะของบุคคล นอกจากนี้
นักเรียนยังมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่ีน้อง สามารถท างานร่วมกันได้อย่างปกติสุขรู้หน้าที่ของ
ตนเอง เป็นที่พ่ึงพาให้แก่ผู้อ่ืน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี 
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กิจกรรม : สะท้อนข่าว เล่าคุณธรรม 

 
 

ความส าคัญและปญัหา 

จากการน าเสนอข่าวจากสื่อในป๎จจุบัน พบว่ามีเหตุการณ์รอบตัวที่เกิดขึ้นจากความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและน าไปสู่ความขัดแย้ง ซึ่งการรับฟ๎งข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องที่ดีและ
ไม่ดีล้วนเป็นสิ่งที่เด็กและเยาวชนต่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โรงเรียนวัดพญาชมภูจึงได้เห็นถึง
ความส าคัญของการน าข่าวมาเล่าเรื่องให้กับนักเรียนฟ๎ง เพ่ือให้นักเรียนได้รับฟ๎งทั้งข่าวที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ รวมถึงข่าวที่สะท้อนให้
เห็นถึงป๎ญหาของสังคมซ่ึงจะท าให้นักเรียนได้น าเรื่องราวที่รับฟ๎งไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ เพ่ือให้ตนเอง
หลีกเลี่ยง และรู้วิธีรับมือกับป๎ญหาที่เกิดขึ้นใกล้ตัว  ซึ่งการเล่าข่าวที่น่าสนใจและสามารถน ามาใช้เป็น
กรณีตัวอย่างส าหรับนักเรียนได้นั้น ผู้เล่าข่าวจะต้องมีนิสัยใฝุรู้ ใฝุเรียน มีโอกาสได้รับฟ๎งความรู้
ข่าวสารอยู่เสมอ และมีทักษะการพูดสรุปใจความส าคัญ จากเรื่องที่ฟ๎งหรือดูอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของตนให้ผู้ อ่ืนได้รู้ เพ่ือน าไปสู่การแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  นอกจากนี้ผู้รับสารก็ต้องมีคุณลักษณะของ
ผู้ฟ๎งท่ีด ีรู้จุดมุ่งหมายของการรับสารตลอดจนมีมารยาทของการเป็นผู้ฟ๎งที่ดีอีกด้วย 

 

วิธีด าเนินงาน 
1.  ครูคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะในการอ่านที่ดี 

สามารถพูดสรุปใจความส าคัญ และถ่ายทอดความรู้ของตนเอง
ให้ผู้อื่นได้ 
รับรู้ได้ โดยจะน าเสนอข่าวในช่วงปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงทุก
เช้าวันจันทร์ตลอดปีการศึกษา 

2. นักเรียนสืบค้นอินเทอร์เน็ตเพ่ือเลือกข่าวที่จะน ามา
อ่านให้เพ่ือนฟ๎ง โดยมีครเูป็นผู้ให้ค าแนะน าในการเลือกข่าว 
ที่จะน าเสนอหน้าเสาธง โดยเลือกเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ 
ที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้ เช่น การเป็น
พลเมืองดีที่บ าเพ็ญประโยชน์หรือมีจิตอาสา หรืออาจจะเป็น
ข่าวที่สะท้อนให้เห็นถึงป๎ญหาของสังคมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ตัวนักเรียนโดยตรง เพ่ือใช้เป็นอุทาหรณ์สอนใจและให้ข้อคิดใน
การด าเนินชีวิตอย่างมีสติ 
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3. ตัวแทนนักเรียนน าเสนอข่าว เมื่ออ่านข่าวจบจึงให้อาสาสมัครออกมาสรุปข่าวที่รับฟ๎งอีก
ครั้ง และสะท้อนความคิดเก่ียวกับข้อคิดหรือคุณธรรมที่นักเรียนได้รับจากข่าว 

4. ตัวแทนนักเรียนจดบันทึกข่าวประจ าสัปดาห์ สรุปข่าว และข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้จาก
ข่าวไว้ในสมุดบันทึก เล่าข่าวเช้านี้ เพื่อน าไปสรุปผลการปฏิบัติงานต่อไป 

 
      

 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 
นักเรียนโรงเรียนวัดพญาชมภู ร้อยละ 80 สามารถน าเอาข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้จากข่าวมา

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าจากข่าวที่
ได้รับว่ามีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร สามารถแยกแยะพฤติกรรมที่ถูกต้องที่สมควรน ามาเป็นแบบอย่าง 
และพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ควรน ามาเป็นแบบอย่างได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีมารยาทของการ
เป็นผู้พูดและฟ๎งที่ดี  
 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินงานจัดกจิกรรม 
ของโรงเรียนวัดพญาชมภูด้านที่เกี่ยวกับโรงเรียนวถิีพุทธ 

 
 นักเรียน นักเรียนโรงเรียนวัดพญาชมภู ร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
มีระเบียบวินัย เช่น การเข้าแถว การท าเวรตามหมู่สี มีความเสียสละ อาสาช่วยเหลืองานของคณะครู 
โรงเรียน และชุมชนต่างๆ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผล
การประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่า
ระดับประเทศต่อเนื่อง 4 ปี  ตัวแทนของโรงเรียนได้รับได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพ้ืนที่ในการ
ประกวดร้องเพลงคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 2 การประกวดคัดลายมือ ช่วงชั้นที่  1 และรางวัลเหรียญเงิน
ระดับเขตพ้ืนที่ในการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 รวมทั้งมีนักเรียนที่สอบผ่านวุฒิทางธรรม ได้ดังนี้ นักธรรมตรี 8 คน   นักธรรมโท 
13 คน  และ นักธรรมเอก 1 คน คือ เด็กหญิงปิยธิดา กิ่งแก้ว 
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 ครู/ ผู้บริหาร ครู/ผู้บริหารได้รับการพัฒนาในการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และได้น า
เทคนิคต่างๆ มาพัฒนาเป็นเทคนิคการสอนที่บูรณาการเข้ากับวิชาพระพุทธศาสนา และมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงามสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ลูกศิษย์ 
 

      
       

โรงเรียน โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากชุมชน จาก
การเข้าร่วมท ากิจกรรมต่างๆกับชุมชน รวมถึงการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
การพัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิตต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้
ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนได้เป็นเชิง
ประจักษ์      
 ชุมชน ชุมชนได้สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน รวมถึงมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตที่มีปลูกฝ๎งคุณธรรม 
จริยธรรมเข้าด้วยกัน นักเรียนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ตนเอง โรงเรียน และชุมชนได้จริง ท าให้ชุมชนมีความเชื่อมั่น
ว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้พัฒนาได้ต่อไป 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
 
1. นักเรียนมีศรัทธาในตนเอง ศรัทธาในสิ่งที่ท า มีความเชื่อม่ันว่าตนเองสามารถเป็นส่วนหนึ่ง

ของการสร้างสรรค์สังคมท่ีดีได้อย่างเต็มใจและเต็มศักยภาพของตนเอง 
2. ผู้บริหารเปิดใจ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน 
3. ครูเปิดใจ มองเปูาหมายเดียวกัน คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มคน สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด

ใคร่ครวญในสิ่งที่ตัวเองเห็น เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน และสามารถเป็นผู้น า
ทางจิตวิญญาณของผู้เรียนได้ 

4. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นกัลยาณมิตรที่ดตี่อกัน 
 

แนวทางการพัฒนา 
 
 โรงเรียนวัดพญาชมภูมีแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมด้านที่เกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ 
คือ การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ด้วยการต่อยอดแนวความคิดจากการท ากิจกรรมสานสัมพันธ์
น้องพ่ี สร้างคนดีศรีพญาชมภู โดยน ามาบูรณาการกับการจัดกระบวนการกลุ่มของนักเรียนที่ได้ร่วมกัน
ระดมความคิดและสะท้อนป๎ญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เช่น ด้านความ
มีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านจิตสาธารณะ เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกันหาทางออกส าหรับ
การแก้ไขป๎ญหาโดยน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าในการด าเนินการแก้ไขป๎ญหาตามที่ได้วางแผนไว้ มีการจดบันทึกและสังเกตการปฏิบัติงาน
จนน าไปสู่การสรุปผลการด าเนินงาน และสะท้อนผลงานของแต่ละกลุ่มเพ่ือหาข้อบกพร่องเพ่ือจะได้
น ามาเป็นข้อเสนอแนะในการท ากิจกรรมในครั้งต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมนี้ โรงเรียน
มีเปูาหมายเพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถคิดและหาแนวทางในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยยกระดับคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ตนเองในมิติของการท างานแบบ
กระบวนการกลุ่มได้อย่างมีเหตุผล สามารถปฏิบัติได้จริง รวมถึงยังช่วยให้นักเรียนสามารถยอมรับ
ข้อบกพร่องของตนเองและยอมที่จะแก้ไข พัฒนาพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้น 
 

 

 

 

  

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
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           กิจกรรม สืบฮีตสานฮอย  ย้อนรอยอดตีล้านนา 
 
ความส าคัญ/ปัญหา 
 โรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภูเปิดท าการสอนตั้งแต่
ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชายใน
ระดับมัธยมศึกษาจ านวน 26 คนมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงด้าน
สิ่งเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  เพ่ือ
แก้ไขป๎ญหาจึงได้มีการจัดกิจกรรม “สืบฮีตสานฮอย  ย้อนรอย
อดีตล้านนา”น านักเรียนกลุ่มเสี่ยงนี้เข้าร่วมกิจกรรมตีกลอง
สะบัดชัย  
 

วิธีการด าเนินการ 
1. ส ารวจสภาพป๎ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนชาย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และแนวทางแก้ไข  
2. ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา  

ประชุมผู้ปกครอง  
3. แต่งตั้งคณะท างาน วางแผนการด าเนินกิจกรรม”สืบฮีตสานฮอย  ย้อนรอยอดีตล้านนา”   
4. น านักเรียนกลุ่มเปูาหมายจ านวน 26 คนเข้าร่วมกิจกรรม เชิญวิทยากรมาสอนตีกลองสะบัด 

ชัยนอกเวลาเรียน หลังเลิกเรียนในวันอังคาร วันพุธ  วันศุกร์ เวลา 15.30 - 17.00 น ในโรงเรียน
ชุมชนวัดศรีค าชมภู  ตลอดปีการศึกษา  

 

ผลการด าเนินการ  
 นักเรียนกลุ่มเปูาหมายจ านวน 26 เข้าร่วมกิจกรรมทุก

คน และให้ความสนใจมีความสุขกับการร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนให้การสนับสนุนเปิดโอกาสให้
นักเรียนในกิจกรรมได้แสดงผลงานของกลุ่มในโอกาสต่าง ๆและ
นักเรียนมีรายได้จากการแสดง สร้างความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง มีสมาธิมีความตั้งใจใฝุ
เรียนรู้ มีความสามัคคี ท างานเป็นระบบ เป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี มีระเบียบวินัยในตนเอง 

 

โรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภู 
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                          กิจกรรม  จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมน าสุขมาให้ตน 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
       สังคมสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
นักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภู เป็นส่วนหนึ่งที่
ได้รับผลการการเปลี่ยนแปลงของสังคมทุก ๆ ด้านเพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยอันตราย
ต่าง ๆ ที่น าจะนักเรียน  เพ่ือเป็นการปูองกันภัยอันตรายที่
เกิดกับนักเรียน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม “จิตที่ฝึกดีแล้วย่อม

น าสุขมาให้ตน”  โดยน าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาและจารีต วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใน
ท้องถิ่นมาเป็นแนวทางด าเนินงาน 
 

วิธีด าเนินการ 
1. ส ารวจสภาพป๎จจุบันและป๎ญหา  ประชุมวางแผน

ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ผู้ปกครอง  แต่งตั้งคณะท างาน วางแผนการด าเนินกิจกรรมตลอด
ปีการศึกษา 

2. ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ตอนเช้าทุกวัน 
3. นั่งสมาธิก่อนเรียนแต่ละวิชา , จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์

สวดมนต์สรภัญญะ นั่งสมาธิ ฟ๎งธรรมจากพระสงฆ์ 
4. เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ

ระดับอ าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันสวดมนต์แปลทุกปีในงาน

แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขต ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 
และ ระดับประเทศ 

6. เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันสวดมนต์แบบพ้ืนเมืองระดับ
อ าเภอ 

7. ค่ายคุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  
8. การประเมินผล  เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น 
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ผลการด าเนินงาน 
  นักเรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนเป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความอดทน มีคุณธรรมจริยธรรม 
รู้จักวางตนอย่างเหมาะสมกับบุคคลและสถานที่มีจิตอาสาท าดี มีความตั้งใจในการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันสวดมนต์แปล สวดมนต์สรภัญญะ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ อีกร้อยละ 10 ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่
และพัฒนา 
 

 

 

กิจกรรม  ออมทรัพย์วันนี้ เป็นเศรษฐีวันหน้า 
 

ความส าคัญ/ปัญหา 
นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภูมีพฤติกรรมการใช้

เงินฟุุมเฟือยอย่างไม่เห็นคุณค่า เพ่ือฝึกนักเรียนให้รู้จักคุณค่าของ
เงินที่ได้จากผู้ปกครอง โรงเรียนจึงตระหนักถึงสภาพปัญหานี้จัด
กิจกรรม “ออมทรัพย์วันนี้ เป็นเศรษฐีวันหน้า” โดยส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงินมีคุณค่าโดยน าหลักธรรม  
การอดออม ความพอเพียง ความมัธยัสถ์ ความมีวินัย ในพระพุทธสานามาให้นักเรียนปฏิบัติ       
ตามกิจกรรม “ ออมทรัพย์วันนี้  เป็นเศรษฐีวันหน้า” 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๕๘ 

 

วิธีการด าเนินการ 
1. ส ารวจสภาพป๎ญหาการใช้จ่ายเงินของนักเรียนและแนวทางแก้ไข   

ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนและแต่งตั้งคณะท างานกิจกรรมออม
ทรัพย์วันนี้ เป็นเศรษฐีวันหน้า 

2. ก าหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา/ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม” 
ออมทรัพย์วันนี้ เป็นเศรษฐ์วันหน้า”  

3. จัดเตรียมความพร้อมเอกสารเพ่ือใช้ส าหรับการเปิดบัญชีเงินฝาก
ของนักเรียน 

4. ครูประจ าชั้นทุกคนจัดท ารายละเอียดการฝากเงินรายวันของนักเรียนในห้องเรียนที่ตนเอง 
รับผิดชอบทุกคนเป็นป๎จจุบัน 

5. ครูผู้รับผิดชอบกิจกกรมรวบรวมเงินเพ่ือน าฝากธนาคารกรุงไทย เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ด าเนินการเบิกจ่ายให้กับนักเรียนทุกคนและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

6. นักเรียน  ครูประจ าชั้น ผู้ปกครองร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
ป๎ญหา 
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ผลการด าเนินการ 
นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมพู จ านวน 307 คนเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์วันนี้เป็น

เศรษฐีวันหน้า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในกิจกรรมให้การส่งเสริมสนับสนุน   นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายเงิน เมื่อสิ้นปีการศึกษานักเรียนมีเงินออมทรัพย์
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในชั้นเรียนต่อไป โดยไม่เดือดร้อน 

 

      
 

     กิจกรรม  สร้างคนดีด้วยโครงงานคุณธรรม 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
โรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภู เปิดท าการสอนตั้งแต่

ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งนักเรียน
ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมแตกต่าง
กัน ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่หลากหลาย ขาดความ
สามัคคี รวมทั้งปัญหาในการอยู่ร่วมกัน ส่งผลท าให้นักเรียน
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อยู่
ในระดับต่ า จากการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่
ขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ จึงแก้ปัญหาด้วยการน าเอา
หลักค าสอนในพระพุทธศาสนา มาเป็นเครื่องมือที่ช่วย
สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมและฝึกกระบวนการท างาน
เป็นทีม การแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนมีความสามัคคี  ฝึก
กระบวนการคิดและได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมสร้าง
คนดีด้วยโครงงานคุณธรรม 

 

วิธีด าเนินการ 
1. ส ารวจสภาพป๎จจุบันและป๎ญหาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีป๎ญหาด้านพฤติกรรมที่ 

ไม่เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  
2. ประชุมวางแผนเพื่อแก้ไขป๎ญหาโดยการใช้โครงงานคุณธรรมและแต่งตั้งคณะท างาน  
3. วางแผนการด าเนินโครงงานคุณธรรมประจ าชั้นเรียนตามข้ันตอนและวิธีการแบบโครงงาน 
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โดยแต่ละชั้นเรียนได้จัดท าโครงงานคุณธรรมดังนี้ 
 อนุบาล 2 เดินแถวเป็นระเบียบ หนูท าได้   
 อนุบาล 3 หนูจ๋าเงียบๆ หน่อย   
 ป.1 เก็บของให้เข้าท่ี ดูดีสะอาดตา  
 ป.2  การบ้านง่ายนิดเดียว   
 ป.3 บัตรค าน าความรู้ สู่บทเรียน  
 ป.4 ประหยัดรู้ใช้ ใส่ใจไฟฟูา 
 ป.5 สร้างวินัยแถว แน่วแน่ปฏิบัติ  
 ป.6 ร่วมใจ ร่วมแรง เปลี่ยนแปลงห้องเรียนให้สะอาด 
 ม.1 เรื่องเล่า เร้าพลัง     
 ม.2 พานพุ่มสวย ด้วยมือเรา    
 ม.3 ร้านตัดผมสร้างวินัยใส่ใจกันและกัน 

4. น าเสนอโครงการ และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  ปรับปรุง
แก้ไข  จัดท ารายงาน 

 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานและได้ใช้

หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาและคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม 12 ประการ 
มาใช้ในชีวิตจริง  

 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ชุมชนมี
ส่วนในการสนับสนุนกิจการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านโครงงานคุณธรรม  

ร้อยละ20 ยังไม่เข้าใจในเรียนรู้กระบวนท าโครงงาน แต่สามารถน าเอาคุณธรรมมาปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้มีพฤติกรรมดีขึ้น  ต้องได้ส่งเสริมและพัฒนาในโอกาสต่อไป 
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กิจกรรม ซ๊ะป๊ะอย่างสร้างวินัย (คัดแยกขยะ) 

 

ความส าคัญ/ปัญหา 
 ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาที่ส าคัญเป็นอย่างมาก  
เนื่องจากปริมาณการใช้วัตถุสิ่งอ านวยความสะดวก  
เครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษย์เราที่สูงไปตามการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  รวมทั้งการ
ด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป  ท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมสูงตามไป
ด้วย  ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภู ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญ  ในการ
ปลูกจิตส านึกที่ดีในเรื่องการจัดการขยะ  การคัดแยก
ขยะ  น ากลับมาใช้ใหม่  น าไปดัดแปลง  หรือการน าไป
จ าหน่ายอย่างเหมาะสม  เพ่ือให้โรงเรียนมีความสะอาด  
สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการจัดการขยะที่ดีแก่ตัวนักเรียน 
 

วิธีด าเนินการ 
1. ประชุม  วางแผน  แต่งตั้งคณะท างานในการดินกิจกรรม 
2. ให้ความรู้นักเรียนแกนน า(คณะกรรมการสภานักเรียน) เรื่องวิธีการคัดแยกขยะและการ 

จัดการขยะที่ถูกวิธี 
3. การจัดหาและเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ส าหรับการด าเนินการในกิจกรรมการคัดแยกขยะ   

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียน 
4. ด าเนินกิจกรรมการจัดการและคัดแยกขยะ  โดยนักเรียนจากสภานักเรียนของโรงเรียนเป็น 

ผู้ด าเนินการ  ให้ความรู้  สาธิตวิธีการ  และการตรวจสอบ 
5. กิจกรรมการจัดการขยะภายในโรงเรียน  โดยนักเรียนทั้งโรงเรียนท ากิจกรรมผ่านกลุ่มสีที่มี 

การแบ่งเขตบริการที่มีการแบ่งพ้ืนที่ภายในโรงเรียน 
6. การประเมินผลการด าเนินการ โดยคณะกรรมการสภานักเรียน  เพื่อการปรับปรุงพัฒนา   
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ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภู เกิดความตระหนักและเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะที่
ถูกวิธี  สามารถแยกขยะตามประเภทของขยะได้เหมาะสม  และปริมาณขยะที่ต้องน าไปทิ้งลดลง    
รวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ภายในโรงเรียนมีความสะอาดมากขึ้น  มีการน าขยะบางอย่าง เช่น ถุงนมมา
ประดิษฐ์เป็นของใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้  ท าเป็นชุดแฟนซีแต่งขบวนกีฬาสี 

 

      
 

 

ภาพแห่งความส าเร็จและความภาคภูมิใจ 
 
 

1. นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภู  มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจ  และ
ให้ความร่วมมือในการท างาน  การด าเนินการตามกิจกรรมอย่างเต็มที่ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู  และบุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดศรี
ค าชมภู  ส่งเสริมให้ความร่วมมือทั้งด้านงบประมาณ วัสดุ สถานที่แหล่ง
เรียนรู้  และการให้ค าปรึกษาแนะแนวทางในการด าเนินการอย่างเต็มที่ 

3. ผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินการ  เพื่อให้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๖๓ 

จากการด าเนินการกิจกรรมมีป๎จจัยจากนักเรียนที่ท ากิจกรรมอย่างเต็มที่  เต็มความสามารถ  
ตามศักยภาพ   ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภู ให้การส่งเสริม   
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  ส่งผลให้ผลการด าเนินกิจกรรม
ประสบความส าเร็จตามเปูาหมายในร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 

 
      

 
แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

 

 

 
 เพ่ือให้ครบองค์ประกอบของการแสดงทางศิลปะการตีกลองสะบัดชัยของนักเรียนชาย
ชั้นมัธยมศึกษา จะประยุกต์น าการแสดงทางนาฏศิลป์ทางการฟูอนขันดอกของนักเรียนหญิง
เข้ามาประยุกต์เข้าด้วยกัน เป็นการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา 

กิจกรรมสืบฮีตสานฮอย ย้อนรอยอดีตล้านนา 
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 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมออมทรัพย์ เมื่อสิ้นปีการศึกษานักเรียนมีเงินออมจ านวนหนึ่ง
ตามศักยภาพของตน เพ่ือพัฒนาต่อยอด ตั้งเปูาไว้ให้นักเรียนเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร
โดยตรง แต่ผ่านกระบวนการกิจกรรมออมทรัพย์วันนี้ เป็นเศรษฐีในวันหน้า 

 
 เปูาหมายของการพัฒนา มุ่งหวังให้นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต คิดเป็นท าเป็น
แก้ป๎ญหาเป็น มีความรู้คู่คุณธรรม ด ารงตนในความดีตามจารีตประเพณี วัฒนธรรมดีงาม เป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนสังคม ประเพณีชาติ ต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน และมีคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 3 % ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 การพัฒนากิจกรรมโครงการมีเปูาหมายในการส่งเสริมให้ชั้นแต่ละชั้นจัดกิจกรรมโครงงาน
ที่หลากหลาย โดยเข้าร่วมห้องเรียนละ 2  โครงงาน เพื่อให้เกิดการเรียนที่หลากหลายและมีความรู้
มากขึ้น 

 
 กิจกรรมมุ่งเน้นการคัดแยกขยะในโรงเรียน ของโรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภู การด าเนิน
กิจกรรมประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย เพ่ือต่อยอดและพัฒนากิจกรรมมุ่งปลุกจิตส านึกใน
เรื่องของการคิดวิเคราะห์ถึงผลเสีย เพ่ือลดปริมาณขยะ เลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม เพ่ือ
พัฒนาการลดขยะให้น้อยลง  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

กิจกรรมจิตที่ดีแล้วย่อมน าสุขมาให้ตน 
 

กิจกรรมออมทรัพย์วันนี้ เป็นเศรษฐีวันหน้า 
 

กิจกรรม ซ๊ะป๊ะอย่างสร้างวินัย (คัดแยกขยะ) 
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ความส าคัญ/ความเป็นมา 

เนื่องด้วยโรงเรียนวัดแม่สะลาบตั้งอยู่ในเขตชุมชน ท าให้มีป๎ญหาในด้านการบริหารจัดการ
ขยะภายในโรงเรียน การสร้างจิตส านึก ตระหนักและอุทิศตนในการร่วมมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนในโรงเรียน ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้มีโครงการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนขึ้น เพ่ือให้
เรียนมีความรู้และปฏิบัติในการคัดแยกขยะ การน าขยะกลับไปใช้ใหม่ มีทักษะกระบวนการในการ
ท างานอย่างเป็นระบบ มีการจัดการที่ดี สามารถแก้ป๎ญหาในการท างานได้ นอกจากนี้สภาพแวดล้อม
ที่สะอาด  สวยงาม  น่าอยู่ของโรงเรียนจะเอ้ือต่อการเรียนการสอน  เป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วไปอีก
ด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถฝึกได้ทั้งในโรงเรียนและชุมชนของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องจนเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ด ี 

วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าปูายนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจน
ผู้ปกครอง  และชุมชน เกิดความเข้าใจ ตระหนักถึงการบริหารจัดการขยะรวมถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 2. ด าเนินกิจกรรมตามแผน การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน โดยนักเรียนแต่ละชั้นจะท า
การเก็บขยะในบริเวณโรงเรียน  

3. อาสาคัดแยกขยะในโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนวัดแม่สะลาบแยกขยะเป็นขยะกระดาษ 
ขยะพลาสติก ขยะเศษอาหารและขยะทั่วไปแล้วรวมรวมขยะท่ีสามารถน าไปจ าหน่าย  ด าเนินงานโดย
คณะกรรมการกิจกรรมแยกขยะในโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยครู นักการภารโรง ผู้ประกอบการ และ
นักเรียน ได้จัดมุมวางถังคัดแยกขยะในบริเวณโรงเรียนเป็นขยะทั่วไปขวดพลาสติกกระดาษและเศษ
อาหาร เพ่ือให้เวรประจ าวันน าไปไว้ในที่จัดเก็บของโรงเรียน  โดยการคัดแยกเป็นกลุ่มสี และ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการแยกขยะอย่างต่อเนื่อง และท าความเข้าใจกับประเภทถังขยะรองรับให้
ชัดเจนตามที่โรงเรียนก าหนด 

 

โรงเรียนวัดแมส่ะลาบ  

กิจกรรม “แม่สะลาบปลอดขยะด้วยจิตอาสาตาวิเศษ” 
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4. การจัดการขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับโรงเรียน ด าเนินการโดย
คณะกรรมการ น าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ส่งเสริมความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการน าขยะที่ใช้ซ้ ามา
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ในระดับสูง ตลอดภาคเรียนโดยปลูกฝ๎งให้นักเรียนมีความพอเพียง ได้แก่ การ
น าเอาถุงนม ถุงขนมน้ ายาปรับผ้านุ่ม ถุงน้ ายาล้างจาน และขวดพลาสติก ที่ไม่ใช้มาประดิษฐ์และ
ตกแต่งเป็นของใช้ เครื่องแต่งกาย  

 
 
 
 
 
 

สิ่งประดิษฐ์ทีได้จากถุงนมโรงเรียน 

5. จิตอาสาตาวิเศษ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในช่วงเวลาพักกลางวันนักเรียนจิตอาสา ตาวิเศษ 
จะคอยไปส ารวจบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน และเก็บขยะบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งบริเวณหน้าโรงเรียนช่วง
ตอนเย็นหลังเลิกเรียนจะมีพ่อค้าแม่ค้า มาขายขนมให้กับนักเรียน จึงท าให้บริเวณนี้มีขยะแทบทุกวัน 
นอกจากนี้แล้วนักเรียนจิตอาสาตาวิเศษได้ประชาสัมพันธ์เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ  ในการดูแลขยะและ
ช่วยกันเก็บขยะให้ถูกวิธี เพ่ือให้บริเวณหน้าโรงเรียนสะอาดและปลอดขยะ 

 
 

 

 

 

นักเรียนช่วยกันคัดแยกขยะแต่ละประเภท 
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ผลการด าเนินงาน 

 ตามที่โรงเรียนวัดแม่สะลาบได้ด าเนินกิจกรรม “แม่สะลาบปลอดขยะด้วยจิตอาสาตาวิเศษ” 
ท าให้เกิดผล ดังนี้ 

1. ขยะในโรงเรียนลดลง และคณะกรรมการนักเรียนน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้จัด 
กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการน าขยะที่ใช้ซ้ าได้และขยะรีไซเคิลมาประดิษฐ์เป็นของ
ใช้โดยบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ท าให้นักเรียนรู้คุณค่าของการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมา 
ใช้ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนน าทรัพยากรที่มีอยู่เดิมกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า นักเรียนได้สร้างสรรค์
ชิ้นงานจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  

3. จิตอาสาตาวิเศษ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกิจกรรมที่กลุ่มนักเรียนคอยดูแล แนะน า 
นักเรียนในการทิ้งขยะของนักเรียนในโรงเรียนและช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ท าให้
โรงเรียนวัดแม่สะลาบสะอาด สวยงาม น่าอยู่ มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและเป็นที่ชื่นชม
ของบุคคลทั่วไป 

4. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัล นวัตกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม  
ระดับเหรียญทอง เรื่อง การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน และรางวัล“Best Practice” ในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และจัดนิทรรศการร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (obec 
zero waste school) ในระดับภูมิภาค 
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รางวัลที่โรงเรียนได้รับจากการด าเนินกิจกรรม “แม่สะลาบปลอดขยะด้วยจิตอาสาตาวิเศษ” 

 

 

ความส าคัญ/ความเป็นมา 

 เนื่องด้วยนักเรียนโรงเรียนวัดแม่สะลาบ ขาดความมีวินัย ความรับผิดชอบ จึงได้เกิดกิจกรรม 
“มนต์รักษ์แม่สะลาบ” ขึ้นภายใต้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือปลูกฝ๎งคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 
ให้เกิดกับนักเรียน ได้แก่ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ มีน้ าใจ ขยัน และสามัคคี เรื่องความ
สะอาดเป็นคุณธรรมที่อยากให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียน เพราะพบว่าบริเวณโรงเรียนมีขยะ ซึ่ง
เป็นป๎ญหาที่พบเป็นประจ า และแก้ป๎ญหาไม่ได้ ในสภาพป๎จจุบันโรงเรียนวัดแม่สะลาบต้องการฝึกฝน
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ มีวินัยในการท างาน  สิ่งที่นักเรียนปฏิบัติได้คือ การท าความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวัดแม่สะลาบมีส่วนร่วมในการพัฒนา รักษาโรงเรียนให้มี
ความสะอาด ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “รักษ์โรงเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยนักเรียนทุกคน
จะต้องมุ่งมั่นตั้งใจในการรับผิดชอบเขตบริเวณรับผิดชอบ และสถานที่ของโรงเรียนโดยการท าความ
สะอาด เก็บขยะ ก าจัดขยะ เพ่ือให้บริเวณโรงเรียนสะอาดน่าอยู่     น่าเรียน โดยแบ่งเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบออกเป็นหมู่สี ซึ่งนักเรียนแต่ละหมู่สีจะต้องรับผิดชอบเก็บขยะ และกวาดท าความสะอาด
บริเวณท่ีรับผิดชอบ เพื่อฝึกฝนการท างานและสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในเรื่องของ
ความมุ่งม่ันในการท างาน  

วิธีด าเนินการ 

1. คณะกรรมการนักเรียนจัดแบ่งหมู่สีให้นักเรียน โดยมีอยู่ 5 สี ได้แก่ สีเหลือง สีชมพู  
สีเขียว สีแสด และสีฟูา 

2. จดัแบ่งเขตบริเวณโรงเรียนที่นักเรียนจะต้องช่วยกันท าความสะอาดทุกเช้าคือ ช่วงเวลา 

กิจกรรม “มนต์รักษ์แม่สะลาบ” 
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 7.30 น. ถึง 7.50 น. ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ดังนี้    
บริเวณท่ี 1 หน้าโรงเรียนและโรงรถ 
บริเวณท่ี 2 สนามกีฬาโรงเรียน 
บริเวณท่ี 3 ในโรงอาหารและหน้า       
               โรงอาหาร 
บริเวณท่ี 4 ห้องน้ าครูและห้องน้ า 
              นักเรียน 
บริเวณท่ี 5 อาคารแม่สะลาบ 

วงล้อเขตท าความสะอาดของแต่ละหมู่สี 

3. นักเรียนที่ได้รับผิดชอบแต่ละบริเวณ จะต้องท าบริเวณที่หมู่สีของตนเองรับผิดชอบเป็น 
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ คือ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ พอครบ 1 สัปดาห์แล้ว ถึงจะเวียนเขตบริเวณ
ใหม่ในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งนักเรียนแต่ละหมู่สีจะต้องดูวงล้อเขตท าความสะอาด เพ่ือดูว่าหมู่สีของตนเอง
รับผิดชอบท าความสะอาดบริเวณไหน 
 
 

 

 

  

       บริเวณหน้าโรงเรียนวัดแม่สะลาบ    บริเวณหน้าโรงอาหาร 
 
 
 
 
 
 

บริเวณในโรงอาหาร     บริเวณสนามกีฬา 
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บริเวณอาคาร     บริเวณห้องน้ า 
4. คณะกรรมการนักเรียนตรวจและประเมินความสะอาดของแต่ละเขตบริเวณท่ีแต่สี 

รับผิดชอบ เพ่ือแจ้งให้แต่ละเขตบริเวณสีน าไปปรับปรุงแก้ไขให้สะอาดมากยิ่งขึ้น 
5. คณะกรรมการนักเรียนแจ้งผลการตรวจและประเมินความสะอาดเขตบริเวณสีที่สะอาด 

ที่สุด เพ่ือที่จะน าไปเป็นแบบอย่างแก่เขตบริเวณสีอื่น 
 
 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

 เนื่องจากการด าเนินกิจกรรม “มนต๑รักษ๑แมํสะลาบ” เป็นกิจกรรมที่สร๎างวินัยใสํใจ
สิ่งแวดล๎อม จากการสังเกตการด าเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผํานมา  พบวําบริเวณในโรงเรียน
สะอาด  นักเรียนมีจิตสาธารณะมากขึ้น  มีวินัยในตัวเอง นักเรียนแมํสะลาบแตํละคนใสํใจในการ
ชํวยกันท าความสะอาดเพ่ือให๎โรงเรียนสะอาด นําอยูํ  รู๎จักหน๎าที่ของตนเอง มีความรับผิดตํองานที่
ได๎รับมอบหมาย ท าให๎โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ ท าให๎สภาพแวดล๎อมในโรงเรียนมีความ        
รํมรื่น  สวยงาม  สะอาด และเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 
 

              

  

  



วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๗๑ 

    

 

 

 

 

 

 

ความส าคัญ/ความเป็นมา 

 ในสภาพปัจจุบันประสบปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางความคิดจนกลายเป็นความ
แตกแยกท้ังในระดับประเทศและในระดับบุคคล คนในยุคปัจจุบันนี้ “ทุกข์ง่าย สุขยาก” ทั้งนี้ล้วนเกิด
มาจากบุคคลขาดส านึกท่ีดีและขาดซึ่งความตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสิ่งใน
ธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และส่งผลต่อชีวิตด้านในของผู้ เรียน จนกระทั่งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการที่ชื่อว่า “จิตศึกษา”  
 โรงเรียนวัดแม่สะลาบได้เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการจิตศึกษาและได้จัดกิจกรรม 
“พัฒนาจิต เจริญปัญญา ด้วยจิตศึกษา” ขึ้น ภายใต้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เต็มตามศักยภาพและให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ปลูกฝังให้
นักเรียนในโรงเรียนวัดแม่สะลาบ เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ และ
ความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมน าสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้ส านึก 
ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ าเพ่ือให้พร้อมส าหรับการ
เรียนรู้ โดยการเตรียมเด็กให้สงบ ผ่อนคลาย และมีสมาธิก่อนที่จะเริ่มเรียนทุกเช้าและใช้หลักจิตวิทยา
เชิงบวก บ่มเพาะความดีงามให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนเป็นเด็กดี อยู่ในสังคม ชุมชนที่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีของคนในชุมชน  

วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม“พัฒนาจิต เจริญป๎ญญา ด้วยจิตศึกษา”   
2. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติกิจกรรม พัฒนาจิต เจริญป๎ญญา  

ด้วยจิตศึกษา 
3. หลังการเคารพธงชาติเสร็จ ก่อนเริ่มการเรียนการสอน นักเรียนทุกชั้น จะท ากิจกรรม 

กิจกรรม “พัฒนาจิต เจริญปัญญา ด้วยจิตศึกษา” 
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พัฒนาจิต เจริญป๎ญญา ด้วยจิตศึกษา โดยครูจะให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม หรือการน าสมุดมาวางไว้บน
ศีรษะของตนเอง เพ่ือท ากิจกรรมฝึกสมอง สร้างสมาธิ และพลังสงบ เป็นเวลา 5-10 นาที 

4. ขณะท ากิจกรรมครูเปิดดนตรีที่มีลักษณะของคลื่นความถี่ต่ า เพ่ือเหนี่ยวน าคลื่นสมอง 
ของเด็กให้มีความถ่ีต่ าลง 

5. การท าโยคะเพ่ือบริหารอวัยวะภายในและเพ่ือบริหารลมหายใจ ให้ได้อยู่กับลมหายใจ  
และการนวดตัวเองหรือการนวดกันและกันเพ่ือส่งความรู้สึกดีต่อกัน 

6. การท า Body Scan เพ่ือการผ่อนคลายแบบลึกและบ่มเพาะสิ่งที่ดีงามในจิตใต้ส านึก  
(กิจกรรมก่อนเข้าเรียนในภาคบ่าย) 

7. ในระหว่างท ากิจกรรมครูชื่นชม และขอบใจเด็กท่ีท าความดี เพ่ือให้นักเรียนคนอ่ืนเห็น 
เป็นแบบอย่าง โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
 จากการสังเกตการท ากิจกรรม ““พัฒนาจิต เจริญป๎ญญา ด้วยจิตศึกษา” ท าให้เกิดผล ดังนี้ 

1. นักเรียนมีสมาธิ ต่อการเรียนและใช้ชีวิตเพ่ิมมากข้ึน 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก เช่น การแสดงออกทางอารมณ์ทางบวกในด้านของ 

ความดีงาม การตัดสินป๎ญหาและแก้ป๎ญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง มีจิตใจจดจ่อต่องานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างตั้งใจและเต็มใจ เป็นต้น 

3. นักเรียนมีความกล้าที่จะพูด จะคิด และมีความมั่นใจในการท างานมากขึ้น 
4. นักเรียนเปิดใจที่จะเรียนรู้และมีความสุขในการเรียนการสอนมากยิ่งขึน้ 
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1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีนิสัยรักการท างาน มีความสามัคคี มีวินัยในตนเอง          
ใฝุเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม  

1. ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในแต่ละกิจกรรม 
2. ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คณะครูและนักเรียน โดยยึด 

หลักในการบริหารงาน โดยเน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา  
3. โรงเรียนวัดแม่สะลาบได้รับรางวัล “นวัตกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม  

ระดับเหรียญทอง เรื่อง การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ระดับภาคเหนือ” และได้รับคัดเลือกรางวัล 
“Best Practice ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดนิทรรศการร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (Obec Zero Waste School) ในระดับภูมิภาค” 

4. โรงเรียนเป็นต้นแบบของหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ท าให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายได้มา 
ศึกษาดงูานและน าแนวทางการด าเนินกิจกรรมไปปรับใช้ในโรงเรียนของตน 

5. ผู้ปกครองและชุมชนมีความชื่นชมพึงพอใจและภูมิใจในการด าเนินกิจกรรมตามแนว 
วิถีพุทธของโรงเรียน 

 

 

จากการที่โรงเรียนวัดแม่สะลาบ ได้ร่วมมือกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน คือ การ
พัฒนาปัญญาภายใน มุ่งพัฒนารากฐานของชีวิตด้วยกิจกรรมจิตศึกษา สู่การปฏิบัติจริงจนท าให้เกิด
กิจกรรมมนต์รักแม่สะลาบ แม่สะลาบปลอดขยะ และจิตอาสาตาวิเศษ ภายใต้โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนวัดแม่สะลาบน้อมน าสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้ส านึก ให้นักเรียนเป็นเด็ก
ดี อยู่ในสังคม ชุมชนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีของคนในชุมชน ซึ่งมีปัจจัย ดังนี้ 

1. นักเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการท างาน  
2. ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการก ากับดูแลนักเรียนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  

อย่างใกล้ชิด เป็นต้นแบบในการสร้างจิตส านึก และปลูกฝ๎งนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

3. ผู้บริหาร ให้การสนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญและก าลังใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน 
 
 

1. น ากิจกรรมสอดแทรกเข้าสู่หลักสูตรของสถานศึกษา และน าเป็นจุดเน้นในการพัฒนา 
โรงเรียน 

2. มอบเกียรติบัตรเชิดชู “คนดีศรีแม่สะลาบ” เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน 
3. เป็นหน่วยงานต้นแบบในการปลูกฝ๎งนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินงาน 

ปัจจัยความส าเร็จ 

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 
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ตัวอย่าง 

โล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
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นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  
นายไพโรจน์ เดชะบุญ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
 
คณะผู้จัดท าข้อมูลเบื้องตน้ 
 
ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนวถิีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 10 ประจ าปี 2562 จ านวน 19 โรงเรียน 
ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 10 ประจ าปี 2562 จ านวน 19 โรงเรียน 

คณะผู้จัดท าเอกสาร        

นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวอรุณรัตน์ ภักตรา ครู โรงเรียนบ้านวังศรี 

ผูต้รวจความถูกต้อง/จดัท าเอกสารรูปเล่ม 

นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ออกแบบปก 

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

 

 

 

 

ที่ปรึกษา 

รายชื่อคณะท างาน 
 




