


สวัสดีค่ะ
สพท

โรงเรียนวิถีพุทธ 





โรงเรียนวิถีพุทธ
จ ำนวน ๒๓,๐๗๑ โรงเรียน 
๘๒ % ของโรงเรียน สพฐ.



โรงเรียนวิถีพุทธ
“ น ำหลักธรรมในพระพุทธศำสนำ 

มำบูรณำกำรด ำเนินชีวิต 
ของครู นักเรียน ”



โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๕๖๔

นักเรียน 

โรงเรียน

ครู



โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๕๖๔ 
ท ำงำนอย่ำงบูรณำกำร

ประเมินตนเอง ผ่ำนเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ

พัฒนำตนเองตำมอัตลักษณ์ ๒๙ ประกำร

สมัครรับกำรคัดเลือก ยกย่อง โรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน รุ่นที่ ๔

สมัครรับกำรคัดเลือก ยกย่อง โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำ รุ่นที่ ๑๒

MCU Contest



ครูโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๕๖๔

ครูดี ไม่มีอบำยมุข

อบรมออนไลน์ครูที่ปรึกษำโครงงำนคุณธรรม



ครูโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๕๖๔

อบรมกำรสอน อ่ำน คิดวิเครำะห์  นับชั่วโมงได้

อบรมครูหลักสูตร วิถีพุทธพระรำชทำน                   
วิถีพุทธชั้นน ำ



นักเรียนวิถีพุทธ ๒๕๖๔
โครงงำนคุณธรรม เยำวชนไทยท ำดี ถวำยในหลวง

โครงงำนคุณธรรม ปณิธำนควำมดี ท ำดีเริ่มได้ที่ใจเรำ

โครงงำนคุณธรรม ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอบธรรมศึกษำ

เด็กดี ของสังคม

เด็กดี ได้พัฒนำควำมสำมำรถ วิชำคิดวิเครำะห์ เชื่อมโยง  
และได้ทุนกำรศึกษำจำกธนำคำรออมสิน



กำรติดต่อสื่อสำร สนก. สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนวิถพีุทธ
www.vitheebuddha.com

ไลนก์ลุ่ม ( แบบเป็นทำงกำร) 

หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙



กำรติดต่อสื่อสำร สนก. สพฐ.

ไลน์กลุ่ม ( แบบเป็นทำงกำร) 
บรรเจอดพร รำชบุรี ๒ / ชวิกำนต์ สพม ๒๙



สวัสดีค่ะ
โรงเรียนวิถีพุทธ





การประเมินตนเอง
ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 

โรงเรียนวิถีพุทธ



เขตพื้นที่

 ช่วยให้โรงเรียนรู้ว่ากิจกรรมใดที่สามารถด าเนินการได้ดี กิจกรรมใดที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือด าเนินการยังไม่ดีเท่าท่ีควร และสามารถด าเนินการตามอัตลักษณ์ 
๒๙ ประการอยู่ในระดับใด  
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง ตลอดจนแก้ไขข้อบบกพร่องให้ดียิ่งขึ้น

 ช่วยให้ทราบเกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินกิจกรรมตาม
อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ของโรงเรียน  เพื่อแนะน า ส่งเสริมการด าเนินการ
ของโรงเรียน

โรงเรียน

ท ำไมต้องมีกำรประเมินตนเอง



อัตลักษณ์ 
29 ประการ

ประกอบด้วย 5 ด้ำน ได้แก่
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ
3. ด้านการเรียนการสอน
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหาร และ

นักเรียน
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ

ระยะเวลำกำรประเมิน
รอบที่ 1 โรงเรียนประเมินตนเอง ภายใน 1 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2564

สพท. รับรอง ภายใน 1 – 30 มิ.ย. 2564
รอบที่ 2 โรงเรียนประเมินตนเอง ภายใน 1 ส.ค – 15 ก.ย. 2564

สพท. รับรอง ภายใน 1 – 30 ก.ย. 2564



ประเมินผ่ำนเว็บไซต์ 
www.vitheebuddha.com

วิธีกำรเข้ำประเมิน
ตนเองของโรงเรียน

https://www.vitheebuddha.com/main.php




ประเมินให้ครบ 
5 ด้าน

ประเมินระดับ
คะแนน



หาก สพท. เข้ารับรองผลการ
ประเมินตนเอง ภายในห้วงเวลา
ที่โรงเรียนสามารถแก้ไขได้ สพท. 
สามารถให้ค าแนะน า เพื่อให้
โรงเรียนประเมินตนเองตรงกับ
ความเป็นจริงได้

สพท.
รับรองการ
ประเมิน



วิธีรับรอง

- ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
ให้คลิกเขตพื้นที่ และ
ท าการลงทะเบียนก่อน

- ผู้ที่เคยลงทะเบียน
และมีรหัสเข้าระบบ
ให้คลิกเข้าระบบ
จากเขตพ้ืนที่



คลิกตรงประเมิน

น ำเม้ำส์ไปวำงท่ีเคร่ืองหมำยว่ำเป็นรอบประเมินปัจจบุนัหรือไม่ หำกใช่ให้คลิกเ้้ำไป



พิจำรณำผลกำรประเมิน้อง รร.ให้ครบ 5 ด้ำน

ดคูะแนน้อง รร.



รับรอง้้อมลู

แสดงควำมคิดเห็น

กดบนัทกึ



สอบถำมเพิ่มเติม
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙
นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข

๐๘๙ ๖๗๘ ๑๔๙๙
นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์

๐๘๓ ๖๕๒ ๓๐๘๘





โรงเรียนวิถีพุทธ
พระรำชทำน



ท ำไมต้องมีโรงเรียนวิถีพุทธ
พระรำชทำน

 เพื่อยกย่อง เชิดชู และสร้างก าลังใจให้กับโรงเรียนที่สามารถด าเนิน
โครงการได้อย่างดีเยี่ยม

 เพื่อสร้างต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ

 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ



๑. เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า หรือสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นน า รุ่น ๑ ถึง รุ่น ๙

2. เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า หรือสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นน า ที่มีผลการประเมิน
ตนเองตามอัตลักษณ์วิถีพุทธในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com 
ปีงบประมำณ ๒๕๕๙/ ๒๕๖๐/๒๕๖๑ / ๒๕๖๒ / ๒๕๖๓ ได้ผลการประเมิน
โดยรวมระดับ ดี ขึ้นไป (ระดับ 4 ขึ้นไป) เป็นเวลาอย่างน้อย ๓ ปีต่อเนื่อง

คุณสมบัติ



๓. เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า หรือสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นน า ที่ผู้บริหาร คณะครู 
และนักเรียน มีส่วนร่วมและใส่ใจในการด าเนินงานโครงการวิถีพุทธ จนมีผลปรากฏ
ที่เป็นรูปธรรม 

๔. เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า หรือสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นน า ที่ไม่เคยได้รับประกาศ
ยกย่องเป็นโรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน/สถานศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน 
มาก่อน

๕. มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ๕๔ ตัวชี้วัด

คุณสมบัติ



กำรรับสมัคร

ขั้นตอนกำรสมัคร
๑. เข้าสู่เว็บไซต์ www.vitheebuddha.com 
๒. เข้าสู่ระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ
โรงเรียน
๓. กดปุ่ม สมัคร และด าเนินการตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ 
๔. ตรวจสอบความถูกต้อง 



กำรรับสมัคร

ขั้นตอนกำรสมัคร
๕. แนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมใบสมัครส่ง
มาที่ 
ส านักงานพระสอนศีลธรรม

อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

**ภำยในวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔**



เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน แบ่งตามล าดบัขั้นตอนการด าเนนิการ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน/
สถานศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน  ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๑. กำรประเมินรอบที่ ๑ (๓๐ คะแนน)

๑.๑ ประเมินความถูกต้องครบถ้วนของใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ

๑.๒ การประเมินนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่มีจุดเด่นการพัฒนาด้านส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม ตามข้อบ่งชี้คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ด้ำนกระบวนกำร (ข้อบ่งชี้คุณภาพข้อใดข้อ

หนึ่งหรือหลายข้อ) จ านวน ๑ นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ



๒. กำรประเมินรอบที่ ๒ ( ๓๐  คะแนน)

๒.๑ ประเมินจากความตั้งใจใฝรู่้ในการอบรมพฒันาของผู้บรหิารโรงเรียน 

๒.๒ ประเมินจากความตั้งใจใฝรู่้ในการอบรมพฒันา

๓. กำรประเมินรอบที่ ๓ (๔๐ คะแนน)

ประเมินจากการเย่ียมเยียนเชิงประจกัษ์ โดยใช้เครื่องมือการสงัเกต และซักถามผู้เกีย่วข้อง

เกณฑ์กำรพิจำรณำ



ติดต่อ สอบถำม
 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙

 นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ ๖๗๘ ๑๔๙๙

 นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓ ๖๕๒ ๓๐๘๘





👩 อ.บรรเจอดพร สู่แสนสขุ ๐๘๙ ๖๗๘๑๔๙๙

👧 อ.ชวิกานต์ แจม่จนัทร ์๐๘๓ ๖๕๒๓๐๘๘

ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา (สนก.)

อาคาร สพฐ ๕ ช ัน้ ๑๐ เขตดสุติ กทม. ๑๐๓๐๐





MCU CONTEST 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 5 (5th MCU Contest)



MCU CONTEST 

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการ 

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 5 (5th MCU Contest)

✔

✔

✔

เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

สนับสนุนและส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 



MCU CONTEST 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 5 (5th MCU Contest)

ขั้นตอนด าเนนิงาน ปี 2564

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน สถานศึกษา ให้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงานส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

เปิดรับสมัครและคัดเลือกตัวแทนในรอบคัดเลือก เพื่อเข้าประกวดระดับประเทศ

 เริ่มการประกวดรอบคัดเลือกระดับภาค ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมทุกกิจกรรม



MCU CONTEST 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 5 (5th MCU Contest)

กิจกรรมที่มีการประกวดแข่งขัน

กิจกรรมประเภทการประกวดคัดเลือก1

2 กิจกรรมประเภทตรวจเอกสารเชิงประจักษ์



MCU CONTEST 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 5 (5th MCU Contest)

กิจกรรมประเภทการประกวดคัดเลือก1
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา มีการจัดกิจกรรม 2 รอบ คือรอบคัดเลือกตัวแทน 18 ภาคคณะสงฆ์ 
และรอบประเทศเพื่อคัดเลือก Best Practice ของแต่ละกิจกรรม ดังนี้

 “สวดมนต์ทั้งปี สวดดีทั้งโรงเรียน” ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 

 “ผู้น าศาสนพิธี ส่งเสริมวิถีชาวพุทธ” ประกวดกล่าวค าอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี 

 ประกวดถกวาที (วาจาสุภาษิต)

 ประกวดสร้างสื่อการสอน “การ์ดเกมศีลธรรม”

 ประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
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2 กิจกรรมประเภทตรวจเอกสารเชิงประจักษ์

 ประเมินคัดเลือกพระสอนศีลธรรมต้นแบบ

 ประเมินคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 12 จ านวน 100 โรงเรียน

 ประเมินคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 จ านวน 50 โรงเรียน
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ปี 2564 ต้องการความช่วยเหลือ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน สถานศึกษา ให้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ผลการประกวด
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สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวทิฆัมพร มาลาล้ า    
โทร. 086-8796857
Id line : 108ltm

นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์
โทร. 083-6523088
Id line : -


