
ด่วนท่ีสุด
ท่ี ศธ ๐๔๐๐๘/ ห)ร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
ธันวาคม ๒๔๖๔

เรื่อง การรับสมัครหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถ ีพ ุทธ”
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงร่างการอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหาร จำนวน ๑ ขุด

และการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ”
๒. คำขี้แจงการสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาล ัย ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเร ียนการสอน 
โรงเร ียนวิถ ีพ ุทธ” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ มกราคม -๒ ๖  ก ุมภาพ ันธ์ ๒๔๖๖ ผ่านสื่ออิเล ็กทรอนิกส์ 
(ระบบ 2 0 0 ฬ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ไปบูรณาการกับการบริหาร และจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประซาสัมพันธ์การอบรม 
หล ักส ูตร“ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ” ร ุ่น ท ี่๒ ให้กับผู้บริหาร 
โรงเรียนวิถีพุทธ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนผ่าน (วก ม ั005  
ระหว่างวันที่ ๑๓ -  ๑๖ ธันวาคม ๒๔๖๔ โดยรับสมัครจำนวน ๖๐ คน (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(ผายอผผต ท์ผผก)
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สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๔๘๗๙



โครงร่างการอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นท่ี ๒ 

จัดโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เนื้อหาการเรียนแบ่งเป็น ๕ แผนการเรียนรู้ มีเวลาเรียนรวม ๒๑ ช่ัวโมง

แผน
การเรียนร้

เนื้อหาการเรียน วิทยากร เวลาเรียน

แผนท่ี ๑ การบริหารจิตสำหรับครูวิถีพุทธ พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ, ผศ. 
พระมหาสุรสักด้ี สืลสํวโร

๗ ช่ัวโมง

แผนท่ี ๒ การบูรณาการหลักธรรมพระพุทธศาสนา 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฃองหลักสูตร 
แกนกลาง

พระมหาสาธิต เมธีจรรยาภรณ์ 
ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

๔ ช่ัวโมง ๔๐ นาที

แผนท่ี ๓ การบริหารจัดการขั้นเรียนแนววิถีพุทธ พระศรีธรรมภาณี, ดร. 
อาจารย์นพดล สีทอง

๔ ช่ัวโมง ๔๐ นาที

แผนท่ี ๔ หลักการบริหารการศึกษาวิถีพุทธ การออกแบบ 
ยุทธศาสตร์สถานศึกษาวิถีพุทธสู่การพัฒนาและ 
ความร่วมมืออย่างยั่งยืน

ดร.แม่ซีระเบียบ ถิรญาณี ๒ ช่ัวโมง ๒๐ นาที

แผนท่ี ๕ สร้างสรรค์แผนดำเนินการสถานศึกษาวิถีพุทธ ดร.แม่ซี'ระเบียบ ถีรญาณี ๒ ช่ัวโมง ๒๐ นาที

หมายเหตุ อบรมในรูบ่แบบออนไลน์ผ่านระบบ 2 0 0 เท



ปฏิทินการอบบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นท่ี ๒
ระยะเวลาอบรมออนไลนํ ระหว่างวันท่ี ๘ มกราคม -  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

คร้ังท ี่ วัน/เวลา หัวข้อ
๑ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ 

(๘.๓๐ -  ๑๑.๓๐ น.)
๑ การบริหารจิตสำหรับครูวิถีพุทธ
๒ การบูรณาการหลักธรรมพระพุทธศาสนาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของหลักสูตรแกนกลาง

๒ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ 
(๘.๓๐ -  ๑๑.๓๐ น.)

๑ การบริหารจิตสำหรับครูวิถีพุทธ
๒ การบูรณาการหลักธรรมพระพุทธศาสนาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของหลักสูตรแกนกลาง

๓ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ 
(๘.๓๐ -  ๑๑.๓๐ น.)

๑ การบริหารจิตสำหรับครูวิถีพุทธ 
๒ การบริหารจัดการขั้นเรียนแนววิถีพุทธ

(31 ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ 
(๘.๓๐ -  ๑๑.๓๐ น.)

๑ การบริหารจิตสำหรับครวู ิถ ีพุทธ 
๒ การบริหารจัดการขั้นเรียนแนววิถีพุทธ

๕ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
(๘.๓๐ -  ๑๑.๓๐ น.)

การบริหารจิตสำหรับครวู ิถ ีพุทธ

๖ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
(๘.๓๐ -  ๑๑.๓๐ น.)

๑ การบริหารจิตสำหรับครูว ิถ พุีทธ
๒ หลักการบริหารการศึกษาวิถีพุทธ การออกแบบยุทธศาสตร์สถานศึกษา 
วิถีพุทธสู่การพัฒนาและความร่วมมืออย่างยั่งยืน 
๓ สร้างสรรค์แผนดำเนินการสถานศึกษาวิถีพุทธ

๗ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นำเสนอแผนการดำเนินงานสถานศึกษาวิถีพุทธ



คำซ้ีแจงการสมัคร
หลักสูตรอบรม “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นท่ี ๒ 

โดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานพระสอนศึลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย

ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ ๘ มกราคม -  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
******************************************************

คุณสมบ้ติผู้สมคร

ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 

ขั้นตอนการสมัคร

๑. ศึกษาโครงร่างหลักสูตรอบรม “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน 
โรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นท่ี ๒ (ตามสิงท่ีส่งมาด้วย ๑)

๒. ลงทะเบียนสมัคร ระหว่างวันท่ี ๑๓ -  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสแกนผ่าน 0?? 0 0 0 5

๓. ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครแล้วเข้าประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงหลักสูตรจากวิทยากร ผ่าน /\[ว(ว1เอลป๐ก 2 0 0 ^  
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยใช้หมายเลขห้อง 200^/1 9923977755 หรือติดตาม 
สิงก์ห้องประชุมได้จาก โลออช๐๐^ เพจ เฬ๐โอI 0โ๐นเว เกท๐๐ชออ 

๔ .  การลงทะเบียนสมัครครั้งแรกยังไม,ถือเป็นที่สินสุด ขอให ผ้ ู้สมัครกรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ้การเช้าอบรม 
ซึ่งจะขี้แจงรายละเอียดการยืนยันในการประชุมข้ีแจงหลักสูตร 

๕. ติดตามประกาศรายซื่อผู้มีสิทธึ๋เข้าอบรมได้ที่ พ\^.หเ1:ช6อชนอเอเชล.อ๐๓ หัวข้อ ข่าวสาร สนก. และ ?ลออช๐๐^ 
เพจ /̂1๐โล1 ธโ๐นเว เทท๐๐ชออ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ รับสมัครจำนวน ๖๐ คน
*#*#####**#**#**#####*###***#**********##*************


