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คำชี้แจง การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑3 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
คุณสมบัตโิรงเรียนที่มีสิทธิสมัคร (ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ) 
1. สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ทีเ่ว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ก่อนวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖4 
2. ประเมินตนเองตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ ที่เว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ปีงบประมาณ ๒๕๖2 - 2565 
ซึ่งมผีลการประเมินโดยรวมระดับ 4 ขึ้นไป *เพียงรอบใดรอบหนึ่ง 
3. มีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธปรากฏเป็นรูปธรรมตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โดยผู้บริหาร คณะครู  
และนักเรียนมีส่วนร่วม 
4. ไมเ่คยได้รับประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำมาก่อน 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัคร และลงนามรับรองครบถ้วน 
2. เอกสารรายงานผลการประเมิ นตน เองตาม อัตลั กษณ์  29  ป ระการ โดยสั่ ง พิ ม พ์ จาก เว็ บ ไซต์  
www.vitheebuddha.com ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖2 - ๒๕๖5 ยกเว้นโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
หลังปีงบประมาณ 2562 ให้ส่งรายงานตามปีงบประมาณนั้น ๆ จนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน 
3. เอกสารแสดงกิ จกรรม / โครงการดี เด่ น  ของโรงเรียนที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ โครงการโรงเรียน วิถี พุ ท ธ 
จำนวน 3 กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วย 
 3.1  โครงงานคุณธรรมของนักเรียนที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2562 , 2563 หรือ 2564 เท่านั้น โดยมี
ความยาวไม่เกิน 6 หน้า กระดาษ A4 โดยนำเสนอในหัวข้อ ดังนี้ 
  3.1.1 สรุปย่อโครงงานคุณธรรม 1 หน้ากระดาษ 

3.1.2 ผังมโนทัศน์ 1 หน้ากระดาษ (คำถาม 5 ข้อ ได้แก่ ปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย ทางแก้ หลักธรรม) 
  3.1.3 ที่มาหรือแรงบันดาลใจในการทำโครงงานคุณธรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 
สถานที่ดำเนินการ วิธีดำเนินการ ผังขั้นตอน ปฏิทิน จำนวนงบประมาณและแหล่งงบประมาณ อุปสรรค 
ความผิดพลาดและการแก้ปัญหา ผลการดำเนินงาน การประเมินตนเอง การประเมิน และวิจารณ์โดยผู้ อ่ืน 
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมและดูคลิปตัวอย่างโครงงานคุณธรรมได้ที่ www.vitheebuddha.com  
หัวข้อ ข่าวสาร สนก. ข้อท่ี 234 
 3.2 กิจกรรม/ โครงการดีเด่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 2 กิจกรรม ความยาวรวม
ไม่เกิน 12 หน้า กระดาษ A4 ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการในรูปแบบ Onsite หรือ Online ก็ได้ 
4. เอกสารแสดงแผนการสอนที่มีการบูรณาการพระพุทธศาสนาสู่การเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
และมีวิธีจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในระดับชั้นใดชั้นหนึ่ง จำนวน 1 คาบ 1 กลุ่มสาระฯ 
ในรูปแบบ Onsite หรือ Online ก็ได้ และ ความยาวไม่เกิน ๖ หน้ากระดาษ A4 

ขั้นตอนการสมัคร 
1. เข้ าลิ งก์ ห น้ าห ลั ก  https://sites.google.com/mcu.ac.th/vitheebuddha/Home?authuser=2   ห รื อ 
สแกน QR Code เพ่ือดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓  

 

http://www.vitheebuddha.com/
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2. คลิกดาวน์โหลดเอกสารหน้าปกประกอบการสมัคร พร้อมทั้งกรอกข้อมูลของท่านบนหน้าปกให้ครบถ้วน 
3. คลิกกรอกใบสมัครในระบบ Google Form ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
ของข้อมูล ก่อนยืนยันการส่ง 
4. หลังกดส่งข้อมูลการสมัคร ระบบจะส่งไฟล์เอกสารการสมัครไปที่ E-mail ของท่าน (อาจจะใช้ระยะเวลา
สักครู่) จากนั้น ดาวน์โหลดการสมัครที่ส่งเข้า E-mail เพ่ือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงนาม 
5. ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการสมัคร (ใบสมัคร/ เอกสารการประเมินตนเอง/ เอกสารแสดงกิจกรรม
โครงการดีเด่น/ เอกสารแผนการสอน) คลิกปุ่ม “แนบเอกสารประกอบการสมัคร” แล้วกรอกชื่อสถานศึกษา 
ของท่านให้ถูกต้อง พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วน แล้วคลิก “ส่งงาน” 
6. จดัส่งเอกสารประกอบการสมัครฉบับจริง (เอกสารละ ๑ ฉบับเท่านั้น) มาท่ี 
 
 สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 อาคารบบรรณาคารชั้น ๒ เลขที่ 79 หมู่ 1  
 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
 
*****  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2565 ****** 
 
*ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารด้วยบริการส่งของบริษทัเอกชนเท่านั้น เพื่อป้องกันการตกหล่น สูญหาย 

7. สแกน QR Code เข้าไลน์กลุ่มเพ่ือสื่อสาร ถาม – ตอบข้อสงสัยที่เก่ียวกับการสมัคร  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1. สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พระมหากฤษดา ขนฺตฺยาภินนฺโท หมายเลขโทรศพัท ์๐๘๓ ๓๐๕ ๒๓๙๒ 
2. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 หมายเลขโทรศัพท์ 02 288 5890 
 นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 083 652 3088 
 
       
 
          
 
 
 
 
 
 

ไลน์กลุ่ม 


