
๑ 

 

 
ค ำชี้แจงกำรรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน รุ่นที่ ๓  

 
ควำมเป็นมำ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  และคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธแห่งประเทศไทย (คขวท.)  
ได้ด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๔ จึงได้คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ารุ่นที่ ๑ ถึงรุ่น
ที่ (๘)  จ านวนรวม กว่า ๙๐๐  โรงเรียน ให้ได้รับรางวัลระดับสูงสุด คือ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จาก สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน  ๒ รุ่น รวม ๖๑ โรงเรียน ทั้งนี้ เพ่ือร่วมถวายเป็นพุทธบูชา 
เนื่องในโอกาสเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ ๒๖ แห่งการตรัสรู้  และเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา พร้อมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็น
สถานศกึษาต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
คุณสมบัติของโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน (ต้องมีครบทุกข้อ) 

๑. เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่น ๑ ถึง รุ่น ๗ 
๒. มีการประเมินอัตลักษณ์  ๒๙ ประการ ๓ ปีต่อเนื่อง  (๒๕๕๘ -๒๕๖๐) 
๓. มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ๕๔ ตัวชี้วัด 

 
ขั้นตอนกำรสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน 
 ๑. ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ  www. vitheebuddha.com แล้วกรอกใบสมัครตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
 ๒. แนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมใบสมัคร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
      ๒.๑ จัดท ารูปเล่มใบสมัคร จ านวน ๑ เล่ม ประกอบไปด้วย  
    (๑) ใบสมัคร,  
    (๒) แบบรายงานผลการประเมินโรงเรียนตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียน 
วิถีพุทธที่ได้ประเมินตนเองแล้วในช่วงปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ โดยปริ้นท์จากเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
   (๓) ข้อมูลพระสอนศีลธรรมประจ าโรงเรียน  
      ๒.๒ จัดท ารูปเล่มรายงานนวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ต ามข้ อบ่ งชี้ คุ ณ ภ าพ โรง เรี ย น วิ ถี พุ ท ธ พ ระราชท าน จ าน วน  ๒  น วั ต ก รรม (โค รงก าร /กิ จ ก รรม ) 
 [ความยาวรวมแต่ละนวัตกรรมไม่เกิน ๑๕ หน้ากระดาษ A๔ (รวมรูปภาพ,เอกสารหลักฐานประกอบ) โดยแยก
เป็น ๒ เล่ม] ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดรายงานนวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) ทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ  
ดังนี้ 
   เล่มที่ ๑) นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input) จ านวน ๑ นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)  

 เล่มที่ ๒) นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)ที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านกระบวนการ
(Process) จ านวน ๑ นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) 
 



๒ 

 

 
กำรส่งใบสมัครและเอกสำรเพื่อเสนอรับกำรคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน 
 ๑. ส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน)   

๑.๑ ไม่รับการส่งเอกสารด้วยตนเองหรือฝากผู้ใดมาส่ง  
๑.๒ ไม่รับการส่งเอกสารทางโทรสาร   
๑.๓ ไม่รับการส่งเอกสารทางอีเมล์ 

 ๒. จ่าหน้าซอง นมัสการ พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม  สถาบันวิปัสสนา
ธุระ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  
(วงเล็บมุมซอง “โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน”) 
 ๓. ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ (ดูจากตรา
ประทับไปรษณีย์) 
 
กระบวนกำรคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน โดยจะประกำศรำยช่ือเป็นรอบๆ และประเมินรอบต่อไป
จำกรำยช่ือที่ประกำศในรอบก่อนหน้ำ 
 
 พิจำรณำจำกกกำรประเมิน ๓ รอบ ดังนี้  
 รอบท่ี ๑  

๑. พิจารณาจากการกรอกข้อมูลในใบสมัคร ครบถ้วน ถูกต้อง ส่งทันเวลา  
๒. พิจารณาแบบประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ๓ ปีต่อเนื่อง (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ครบถ้วน  

 ๓. พิจารณาคุณภาพรายงาน นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ตามข้อบ่งชี้คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ทั้งเล่ม ๑ ด้านปัจจัยน าเข้า เล่ม ๒ ด้านกระบวนการ 
 รอบท่ี ๒ 
 ๑. พิจารณาจากการอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและคณะ  
 ๒. พิจารณาจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 รอบสุดท้ำย (โรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน) 
 ๑. พิจารณาจากผลการตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์ 
 ๒. พิจารณาจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
กำรประกำศผล 
 ประกาศผลการคัดเลือก ทางเว็บไซต์  www.vitheebuddha.com 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

ปฏิทินกำรด ำเนินกำรสมัครรบักำรคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน รุ่นที่ ๓ 

วันที่ กิจกรรมกำรคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน 
ตั้งแต่บัดนี้  ถึง วันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๖๑ 

รับสมัคร 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 
พ.ค - มิ.ย. ๒๕๖๑ อบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและคณะ ( การประเมินรอบที่ ๒ ) 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ ๒ 
ก.ค. ๒๕๖๑ – ส.ค. ๒๕๖๒ โรงเรียนพัฒนา นวัตกรรม เยี่ยมเยี่ยมเชิงประจักษ์ ( การประเมินรอบที่ ๓ ) 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓ 
๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รับโล่พระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

หมำยเหตุ  

๑. หมดเขตรับสมัครและส่งเอกสารเพ่ือเสนอรับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ภายในวันที่ 
๑๐ เมษายน  ๒๕๖๑ โดยดูวันประทบัตราไปรษณีย์ 

๒. โรงเรียนที่พร้อมจะรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ต้องมีความพร้อมในการพัฒนาต่อยอด  
ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่ยั่งยืน ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ มจร.และ สพฐ. ก าหนดอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป การรับรางวัลไม่ใช่จุดสุดท้ายของการพัฒนา 

___________________________________________________ 
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ :   
 ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา 
 พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต  ๐๘๑  ๔๔๖๕๐๙๕ / ๐๙๘ ๔๑๓ ๐๔๘๓   
 พระพงษ์ศักดิ์ ขิปปาภิญโญ ๐๙๒ ๖๙๔ ๑๕๗๙ 
  
 ๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 น.ส.อุมาภรณ์  พัฒนะนาวีกุล  ๐๖๑ ๗๐๗ ๐๕๕๐  และ ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๘๐ 

 
 
 
 
 
 

 



๔ 

 

รำยละเอียดกำรเขียนรำยงำนนวัตกรรม(โครงกำร/กิจกรรม) 
ที่มีจุดเด่นในกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมตำมแนวทำงโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน 

 
 ๑. เขียนรายงานนวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)ที่ได้ด าเนินการในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐  ที่มีจุดเด่นในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามตัวชี้วัดการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจ านวน ๒ นวัตกรรม(โครงการ/
กิจกรรม)  ( ๒ เล่ม ) ดังนี้ (ข้อบ่งชี้คุณภาพ ๕๔ ข้อ จากตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานในเอกสารฉบับนี้ 
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com   
  เล่มที่ ๑.๑ นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 
จ านวน ๑ นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) ตามข้อบ่งชี้คุณภาพข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ   
  เล่มที่ ๑.๒ นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)ที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้ำนกระบวนกำร 
(Process)  จ านวน ๑ นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) ตามข้อบ่งชี้คุณภาพข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ   
 ๒. นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)  ทั้งเล่ม ๑ เล่ม ๒  เมื่อด าเนินการแล้ว ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
คุณลักษณะนักเรียน ด้านผลผลิต (Output) และผลกระทบ (Impact)  ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ   
 ๓. ความยาวรวมแต่ละนวัตกรรม เล่มละไม่เกิน ๑๕ หน้ากระดาษ A๔ (รวมรูปภาพ,เอกสารหลักฐาน
ประกอบ) โดยแยกเป็น ๒ เล่ม 
 ๔.  หัวข้อในการเขียนรายงานทั้งเล่ม ๑ เล่ม ๒   
  ๑) ชื่อนวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)/ตรงกับข้อบ่งชี้คุณภาพ ด้านผลผลิต ข้อ.........  และ/หรือ
ด้านผลกระทบ ข้อ....... 
  ๒) ที่มาและความส าคัญ 
  ๓) วัตถุประสงค์ 
  ๔) ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ๕) ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงาน นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) ตามแนวทางโรงเรียน 
      วิถีพุทธ 
  ๖) ผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ และความสอดคล้องกับข้อบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด 
  ๗) คุณค่าทางจริยธรรม คุณธรรม และหลักธรรมที่เกิดจากโครงการ 
  ๘) ประโยชน์ที่ได้จากการท านวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) 
  ๙) การเผยแพร่นวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) 
  ๑๐) จุดเด่นของนวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม)ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๑๑) แนวทางการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม(โครงการ/กิจกรรม) 
  ๑๒) รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
  ๑๓) อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

…………………………………………………………………………………….. 
  


