
การประเมนิโรงเรยีนด ีศรตี าบล 

 “เฟส 1 = 1,830 โรงเรยีน” 
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สมัมนาครยูกโรงเรยีน เฟส 1 

2 รุน่ (82 sites) 

(1,926 ร.ร.) 

ภาพรวมการสมัมนาเชงิปฏบิตัธิรรม ปี 2555 

07 

สมัมนาผูบ้รหิาร รร. เฟส 1 

(8 sites = 1,926 ร.ร)  
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อบรมทมีพระวทิยากร 1,600 

เตรยีมความพรอ้ม 82 ทมี 

พระประธานใน 77 จงัหวดั 

ครแูกนน า เฟส 1 (4 sites) 

ผูบ้รหิาร เฟส 2 

(8 sites = 2,000 โรง) 

ครยูกโรงเรยีน เฟส 2 
2 รุน่ (82 sites) 

นเิทศโรงเรยีน เฟส 1 = 1,835 รร. 

 

อบรม “เพชรน า้เอก 1” 

ครแูกนน า เฟส 2  

อปุสมบทครแูกว้/สามเณรน ารอ่ง 

 (72 ร.ร.4,000 รปู) 

สมัมนาผูบ้รหิาร รร เฟส 3 

(8 sites = 2,619 ร.ร.) 

ครยูกโรงเรยีน เฟส 3 
2 รุน่    (86 sites) 

 

วนัรวมพลงั V-Star 400,000 

อบรมครอูาสา 517 คน 

สมัมนาครแูกนน าเฟส 3 (10 sites) 

นเิทศโรงเรยีนเฟส 2 = 2,000 รร 
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โรงเรยีนด ีศรตี าบล 
(โรงเรยีนดปีระจ ำต ำบล) 
1 โรงเรยีนตอ่ 1 ต ำบล 

โรงเรยีนในฝนั 
(๑ อ ำเภอ ๑ โรงเรยีนในฝัน 

โรงเรยีนดใีกลบ้ำ้น 
โรงเรยีนดปีระจ ำอ ำเภอ) 
3 โรงเรยีนตอ่ 1 อ ำเภอ 

โรงเรยีนมาตรฐานสากล 
(โรงเรยีน World Class) 
5 โรงเรยีนตอ่ 1 จังหวัด 

 

500 

2,500 

โรงเรยีนในโครงการอืน่ ๆ  
โรงเรยีนขนำดกลำงในเมอืง 
โรงเรยีนขนำดเล็กในชมุชน 

โรงเรยีนขนำดเล็กมำกในหมูบ่ำ้น 

22,000 

6,545 



1.มแีผนยทุธศาสตรท์ีช่ดัเจน เชือ่ม ัน่วา่ท าไดจ้รงิ 

2.มเีป้าหมายพฒันานกัเรยีนทีท่กุคนเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนั 

3.มคีวามสะอาดทกุแหง่ทีเ่กดิจากจติส านกึของนกัเรยีน 

4.มบีรเิวณโดยรอบรม่รืน่ สวยงามดว้ยรม่เงาธรรมชาต ิ

5.มบีรรยากาศอบอุน่เหมอืนบา้น สสีนัสดใส  

6.มคีวามปลอดภยั ปลอดสารเสพตดิ   

7.เปิดโอกาสใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และผูน้ าศาสนา 

   มสีว่นรว่มนเิทศและพฒันา 

ปจัจยั (INPUT) 7 ประการ 
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1.จดับรรยากาศหอ้งสมดุเหมอืนบา้น มหีนงัสอื/สือ่ใหมเ่พยีงพอเหมาะสมกบัเด็ก   

2.ปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิารตา่ง ๆ  ใชส้ ือ่และจดัการเรยีนรูท้กุหอ้งอยา่งคุม้คา่ 

3.ใชศ้นูยก์ารเรยีนรูง้านอาชพีอยา่งครบวงจร  นร.มรีายไดร้ะหวา่งเรยีน 

4.ใหบ้รกิารศนูยก์ฬีา/สนามกฬีาอยา่งครบวงจร มกีจิกรรมและการดแูลรกัษา 

5.มหีอ้งสขุานกัเรยีนทีส่ะอาด เพยีงพอ ปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ 

6.ครใูชแ้หลง่เรยีนรู ้ใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ ใชส้ ือ่เทคโนโลยทีนัสมยัในการสอน 

7.ผูบ้รหิารเป็นทีย่อมรบัในการเป็นนกัพฒันาและผูน้ าการเปลีย่นแปลง 

 

 

 

 

กระบวนการ (PROCESS) 7 ประการ 

7 





1.ฝึกความมวีนิยั (สะอาด ระเบยีบ ตรงตอ่เวลา สภุาพนุม่นวล) 

2.ฝึกความเคารพ (บคุคล วตัถ ุเหตกุารณ์) 

3.ฝึกความอดทน (ทนล าบาก ทนเจ็บไข ้ทนเจ็บใจ ทนเยา้ยวน)  

4.ฝึกนสิยัผา่นกจิกรรม 6 มติ ิจากการมสีว่นรว่มของ”บวร” 

   (วชิาการ ศลีธรรม สงัคม ด ารงชวีติ อาขพี นนัทนาการ) 

5.ปลกูฝงัจติส านกึอนรุกัษส์ ิง่แวดลอ้ม (บวร)  

6.สรา้งแรงจงูใจใหน้กัเรยีนท าความดทีกุวนั (กาย วาจา ใจ) 

7.ผูบ้รหิารและครปูฏบิตัตินเป็นตน้แบบทีด่ ี(กาย วาจา ใจ)   
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กระบวนการฝึกนสิยั 7 ประการ 



ห้องนอน 

ห้องสมุด/ห้องพยาบาล 

ห้องน า้ 

ห้องน า้นักเรียน 

ห้องแต่งตัว 

หน้าเสาธง/        
หน้าโรงเรียน 

ห้องทานข้าว 

โรงอาหาร 

ห้องท างาน 

ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัตกิาร 





1.จ านวนนกัเรยีนเพิม่ข ึน้ (ชือ่เสยีงด)ี 

2.ผลสมัฤทธิส์งูกวา่เดมิ/>คา่เฉลีย่สพฐ. (ใฝ่เรยีน) 

3.อา่นเขยีนคดิเลขคลอ่ง ป.2/+ภาษาอาเซยีน ม.3 (ใฝ่รู)้ 

4.มวีนิยั มคีวามเคารพ มคีวามอดทน (ใฝ่ด)ี 

5.มจีติอาสาและมจีติส านกึอนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม (รับผดิชอบสว่นรวม) 

6.มสีขุภาพกายและสขุภาพจติด ี(สขุภำพด)ี  

7.ใชเ้ทคโนโลยไีด ้1 ใชภ้าษาอาเซยีนได ้1 มงีานอาชพี 1 (ทันโลก) 

ผลลพัธ ์(OUTPUT) 7 ประการ 
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1.แผนด ี

2.เป้าหมายชดัเจน 

3.สะอาด 

4.รม่รืน่ สวยงาม 

5.อบอุน่ สสีนัสดใส  

6.ปลอดภยั  

7.อปท./พระสงฆ ์  
มสีว่นรว่ม 

Roadmap สูก่ารพฒันาโรงเรยีนด ีศรตี าบล 

 

 

 

 

1.สือ่เหมาะสมใชห้อ้งสมดุคุม้ 

2.ใชส้ือ่หอ้งปฏบิตักิารคุม้คา่ 

3.ใชศ้นูยอ์าชพีครบวงจร 

4.ใชศ้นูยก์ฬีาครบวงจร 

5.มหีอ้งสขุาสะอาด 

6.ใชแ้หลง่เรยีนรู ้ส ือ่ทนัสมยั 

7.ผูบ้รหิารน าการเปลีย่นแปลง 

 

 

 

 

7 7 7 
1.ฝึกความมวีนิยั 

2.ฝึกความเคารพ 

3.ฝึกความอดทน 

4.ฝึกนสิยัผา่นกจิกรรม 

5.สรา้งแรงจงูใจ 

6.ปลกูจติส านกึ 

7.ครเูป็นตน้แบบ 

7 
1.ชือ่เสยีงด ี

2.ใฝ่เรยีน 

3.ใฝ่รู ้

4.ใฝ่ด ี

5.รบัผดิชอบสว่นรวม 

6.สขุภาพด ี  

7.ทนัโลก 

I P P O 





 

การบรหิารจดัการ 

ผูบ้รหิาร/ประธานกรรมการสถานศกึษา 

1.ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย “บวร” รว่ม
ท ำแผนพัฒนำศลีธรรมนักเรยีนทกุคน 

2.ปฏบิตัตินเป็นคนดมีศีลีธรรม 

3.พัฒนำกำยภำพใหร้ม่รืน่สะอำด 
ปลอดภยั น่ำด ูน่ำอยู ่น่ำเรยีน 

4.สนับสนุนท ำกจิกรรมสง่เสรมิศลีธรรม 

 

 

 

 

 

การจดัการเรยีนการสอน 

ครทูกุคนในโรงเรยีนทกุวชิา 
 

1.บรูณำกำรสอนศลีธรรมในวชิำทีส่อน 

2.ปฏบิตัตินเป็นคนดมีศีลีธรรม 

3.จัดกจิกรรมปลกูฝังศลีธรรมทีห่ลำกหลำย  

4.เยีย่มบำ้น/ดแูลนักเรยีนรำยบคุคล 

5.ใหก้ ำลงัใจ/ชืน่ชมยกยอ่งเด็กด ี

 

 

  

 

การมสีว่นรว่มของชุมชน 
นายก อบต./นายกเทศมนตร ี
พระสงฆว์ดัใกลโ้รงเรยีน 
1.ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยแผนพัฒนำ
ต ำบลใหเ้ป็น “บวร”  

2.ปฏบิตัตินเป็นคนดมีศีลีธรรม 

3.รว่มพัฒนำกำยภำพส ำนักงำน บำ้น วดั 
โรงเรยีนใหร้ม่รืน่ สะอำด ปลอดภยั  

4. สนับสนุนกำรจัดงำนบญุ ประเพณี ดว้ย
ควำมเชือ่ม่ันในกฎแหง่กรรม 

 

 

 

 

การสง่เสรมิการเรยีนรู ้

นกัเรยีนทกุคนในโรงเรยีน 
 

1.อำสำสมัครใจเขำ้รว่มกจิกรรมศลีธรรม 

2.ปฏบิตัตินตรงตอ่เวลำ รักควำมสะอำด 
รักควำมเป็นระเบยีบ มคีวำมสภุำพนุ่มนวล  

3.พัฒนำบำ้น วดัและโรงเรยีนใหส้ะอำด 

4.รักบญุกลวับำป จติอำสำ  

 

 

 

การบรหิารจดัการ
โรงเรยีนท ัง้ระบบ 

(Whole School 
Approach) 



 

ครทู ัง้

โรงเรยีน 

 

ผูบ้รหิาร 

โรงเรยีน 

 

ประธาน 

กรรมการ 

สถาน 

ศกึษา 

 

 

พระสงฆ ์

 
 

นายก 
อบต./ 

นายก 

เทศมนตร ี

 

ครอูาสา 

 

นกัเรยีน 

 





3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

ผูบ้รหิาร ครยูกโรงเรยีน ครแูกนน า 

6,424 
6,508 

5,691 
98% 

99% 

91% 

จ านวนรวม = 6,545 โรง (บวร = 6,243 โรง + บรม =302 โรง)  

จ ำนวนโรงเรยีนทีเ่ขำ้สมัมนำท่ัวประเทศ เฟส 1-3 

บวร 6124+  
บรม. 300 

บวร. 6220+   
บรม. 288 บวร  



92,982 
15,754 

10,657 

30,000 50,000 70,000 90,000 110,000 130,000

60% 
(26,269) 

91% 

(11,764) 

ยอดเป้า 135,662 
มาจรงิ 119.393 

95%  
(97,629) 

ครยูกโรงเรยีน 
ผูบ้รหิาร 

ครแูกนน า 

(บวร. 15.137 + 
 บรม. 617)  
 

(บวร. 87,659 + บรม. 5,323)  
 



 

สรปุผลการสมัมนา  

รุน่ผูบ้รหิาร 

เฟส 1 - 3 

ปี 2555 

 



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

พระสงฆ ์ ผูบ้รหิาร ร.ร. ประธาน คกก. อบต. 

2,612 

6,328 

3,489 
3,093 

41% 

96 % 

54 % 
47% 

6,545 คน 6,243 คน 6,545 คน 6,545 คน 

รวม 3 เฟส = 15,754 คน (60%)  

จ านวนเต็ม = 26,269 คน 

 

 



    ผูบ้รหิาร/อบต./พระสงฆว์ดัใกล ้รร/school board 
• รูแ้ละเขำ้ใจ เริม่รูจั้กกนั สรำ้งเครอืขำ่ย “บวร” ให ้
เขม้แข็งในต ำบล 

• เปิดใจยอมรับกำรปลกูฝังศลีธรรมเป็นหนำ้ทีข่องตน 
• มใีจฮกึเหมิปฏญิำณตนสรำ้งควำมด ีลด ละ เลกิ
อบำยมขุ เหลำ้ บหุรี ่ 

• ไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิในกำรรักษำศลี 8 ท ำสมำธ ิท ำใหเ้กดิ
ทำนบำรม ีศลีบำรม ีปัญญำบำรม ี

• รูว้ธิจัีดกจิกรรมฝึกวนัิย เคำรพ อดทนใหก้บันักเรยีน 
• ตระหนักถงึควำมส ำคญัเรง่เตรยีมรับมอืกำรเปิด
ประชำคมอำเซยีนโดยสรำ้งภมูคิุม้กนัทีเ่ขม้แข็งกบัเด็ก 



สรปุผลการสมัมนา  

รุน่ครยูกโรงเรยีน  

เฟส 1 - 3 

ปี 2555 

 



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

เฟส 1 เฟส 2 เฟส 3  รวม 

1,832 1,951 

2,725 

6,508 

95% 
98% 

104% 

จ านวนโรงเรยีนท ัว่ประเทศ เฟส 1-3  รุน่ครยูกโรงเรยีน 

1,926 ร.ร. 2,000 ร.ร. 2,619 ร.ร. 

รวม 3 เฟส = 6,508 ร.ร. (99 %)  

จ านวนเต็ม = 6,545 ร.ร.  99 % 

6,545 ร.ร. 



0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

เฟส 1 เฟส 2 เฟส 3  รวม 

34,112 

24,525 

34,345 

92,982 

92% 

93% 

101% 

ครหูญงิ = 71% 

ครชูาย  = 29% 

 

92% 

93% 

101% 

จ านวนผูส้มัมนาท ัว่ประเทศ เฟส 1-3  รุน่ครยูกโรงเรยีน 

37,052 คน 26,393 คน 34,184 คน 

95% 

97,629 คน 



    ครทู ัง้โรงเรยีนและครแูกนน า 
• เรยีนรูท้ักษะกำรฝึกวนัิย เคำรพ อดทนจำกวถิชีวีติ 5 หอ้ง 
• เรยีนรูก้ำรใชส้ือ่สอนศลีธรรมนักเรยีนทีห่ลำกหลำย 
• ฝึกรักษำศลี 8 ท ำวัตร ท ำสมำธ ิเพือ่น ำไปพัฒนำนักเรยีน 
• ลด ละ เลกิอบำยมขุ เหลำ้ บหุรี ่กำรผดิศลี 5 
• รูถ้งึกฎแหง่กรรม รูส้กึกลัวบำป รักกำรสะสมบญุทีถ่กูตอ้ง 
• ยอมรับและมุง่มั่นจะชว่ยกนัปลกูฝังหลักธรรมพทุธศำสนำ 
• ฝึกกจิกรรมชำวพทุธน ำไปใชท้ีโ่รงเรยีน เชน่ ตกับำตร ถวำย
สงัฆทำน รักษำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบยีบ กำรกรำบพระ 
กำรปฏญิำณตนเป็นพทุธมำมกะ กำรแผเ่มตตำ กำรกรวดน ้ำ   

• รูว้ธิกีำรสรำ้งเครอืขำ่ย “บวร” บรรพำสำมเณร บวชพระ ฯลฯ 
• บรูณำกำรกำรมวีนัิย ไดแ้ก ่ตรงตอ่เวลำ รักษำควำมสะอำด       
รักควำมเป็นระเบยีบ  มคีวำมออ่นนอ้มถอ่มตน ใหก้บันักเรยีน   



สรปุผลการสมัมนา  

รุน่ครแูกนน ำ  

เฟส 1 - 3 

ปี 2555 

 



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

เฟส 1 เฟส 2 เฟส 3  รวม 

1,583 
1,932 

2,176 

5,691 

86% 
97% 

90% 

จ านวนโรงเรยีนท ัว่ประเทศ เฟส 1-3  รุน่ครแูกนน า (บวร) 

1,835 ร.ร. 2,000 ร.ร. 2,408 ร.ร. 

รวม 3 เฟส = 5,691 ร.ร. (91 %)  

จ านวนเต็ม = 6,243 ร.ร. 
 91% 

6,243 ร.ร. 
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เฟส 1 เฟส 2 เฟส 3  รวม 

2,936 
3,462 

4,259 

10,657 

80% 
87% 

104% 

จ านวนผูเ้ขา้สมัมนาท ัว่ประเทศ เฟส 1-3  รุน่ครแูกนน า (บวร.) 

3,670 คน 4,000 คน 4,094 คน 

ครหูญงิ = 61%  (6,500) 

ครชูาย  = 39 % (4,157) 91% 

11,764 คน 



ผลกำรจัดกจิกรรม
นักเรยีน 



สามเณรดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



 

สามเณรด ีจงัหวดัปทุมธานี 



สามเณรดี จังหวัดพษิณุโลก 



สามเณรจังหวัดล าปาง 



สามเณรดี จงัหวดัพทัลงุ 



สามเณรดี จังหวดักระบี่  



สามเณรดี จังหวัดก าแพงเพชร 



สามเณรด ี 

จงัหวดัสมุทรปราการ 



สามเณรดี จงัหวดันครราชสีมา 



สามเณรดี จังหวัดศรีสะเกษ 



 

สามเณรดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 



สามเณรดี  
จังหวัด 
สุโขทยั 





สามเณร 92   รูป   ธรรมจาริณ ี 68 รูป จังหวดัเลย 



สามเณรดี  จังหวดัสุราษฏร์ธานี 



 สามเณรดีจงัหวดัสุรินทร ์



สามเณรดี จงัหวดัสระบุร ี



 

สามเณรดี จงัหวดัสระแกว้ 



 

สามเณรดี จงัหวดันครสวรรค ์



สามเณรดี จังหวัดพษิณุโลก 



สามเณรดี จังหวัดยโสธร 



 

สามเณรดี จงัหวดัมหาสารคาม 



สามเณรดี เขาแกว้เสด็จ  



สามเณรดี จังหวัดเพชรบุรี 



 

สามเณรดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



FUTURE 
PLAN  



กจิกรรมตอ่ยอดโครงกำรเพือ่ควำมยั่งยนื (Sustainable)  

โครงกำรสมัมนำเชงิ
ปฏบิตัธิรรม  

“โรงเรยีนดศีรตี ำบล” 
พระภกิษุ 80% + สพฐ 20% 

(6,545 ร.ร.) 

Step

1 

นเิทศโรงเรยีนโดย 
“พระนเิทศและ 
ครอูาสา” 
(3,830 ร.ร.)  

Step

2 

แจกสือ่และคูม่อื 
ส ำหรับครแูละนักเรยีน 
“โรงเรยีนดศีรตี ำบล” 

(6,243 ร.ร.) 

Step 

3 

ประเมนิโรงเรยีน  
(มอบป้ำย) 1,830 ร.ร. 

เฟส 1 
โดย คกก. ประเมนิ 

Step

4 

นเิทศ เฟส 2 

NOW =ประเมนิ เฟส 1 



พฤศจกิายน 55 

ผ้าป่า ทอดกฐิน 

ธันวาคม 55   
นิเทศโรงเรียน 

พฒันานิสัยนักเรียน 

มกราคม 56       
ตักบาตร  

ต้อนรับพระธุดงค์  
วันครู  วันเดก็ 

กุมภาพันธ์ 56 
ประเมนิ รร 
วันมาฆบูชา 

มีนาคม 56      
เครือช่าย บวร  

เตรียมการบรรพชา 

 

เมษายน 56 

บวชครู/สามเณรฤดูร้อน 
สงกรานต์ 

 

พฤษภาคม 56 

วันวิสาขบูชา   

มิถุนายน 56            

ตักบาตร  
งานไหว้ครู 

กรกฎาคม 56 

งานบุญเข้าพรรษา 





ทมีพระประธาน + ครูอาสา  

เยี่ยมเยียน ร่วมนิเทศ ร่วมประเมิน 

นิเทศโรงเรียน 
กันยา 55 เฟส 1, ธันวา 55 เฟส 2 
มิถุนา 56 เฟส 3 

ประเมนิ 7-7-7-7=28 KPIs 

18กุมภา-8มีนา เฟส 1= 1,830 รร 



1.พระวิทยากร   2 รูป 
2.รอง ผอ.สพป. 1 ท่าน 
3.ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์  2 ท่าน 
4.ผอ.รร.ดีศรีต าบล รุ่น 1 = 1 ท่าน 
5.ครูอาสา        2 ท่าน  



pwasupong
Sticky Note
http://one.schoolqc.net



Facebook 


