
 
 
 
 
 

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน/และผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมในสถานศึกษา 
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความส านึก 
ในความเป็นชาติไทย   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2    

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ( คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ )    
    1) ด้านขยัน   2) ด้านประหยัด    3) ด้านซื่อสัตย์   
    4) ด้านมีวินัย    5) ด้านสุภาพ     6) ด้านสะอาด  
    7) ด้านสามัคคี    8) ด้านมนี้ าใจ   

2. ด้านกตัญญู  
           3. ด้านมีความส านึกในความเป็นชาติไทย   
           ส่งผลใหโ้รงเรียนที่ด าเนินการพัฒนาคุณธรรมเกิดผลประสบผลส าเร็จจ านวน 15 โรงเรียน  ได้แก่   
          1)โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ( ด้านกตัญญู ซื่อสัตย์)    

      2)โรงเรียนบ้านดงเกตุ   ( ด้าน ส านึกในความเป็นชาติไทย )         
      3)โรงเรียนวัดพุทธรรมรังษี   ( ด้าน สุภาพ )    
      4)โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ( ด้าน สะอาด )    

           5)โรงเรียนวัดบางหลวง         ( ด้าน ส านึกสะอาด )     
      6)โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม  ( ด้านขยัน )    
      7)โรงเรียนวัดดอนหวาย   ( ด้าน ส านึกในความเป็นชาติไทย )    
      8)โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์   ( ด้าน ประหยัด )    

           9)โรงเรียนวัดละมุด     ( ด้าน มีวินัย )    
     10)โรงเรียนวัดมะเกลือ  ( ด้าน สามัคคี )    
     11)โรงเรียนวัดไร่ขิง   ( ด้าน ขยัน )    
    12)โรงเรียนวัดบางภาษี   ( ด้าน มีน้ าใจ )    

        13)โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ( ด้าน กตัญญู )    
    14)วัดกลางครูเวียง  ( ด้าน ส านึกในความเป็นชาติไทย )    
    15)โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ( ด้าน ประหยัด )    

 
 
 

(  วิถีพุทธสัมพันธ์ สพป.นครปฐ 2  ) 
          ฉบับวันที่  15 มี.ค.56 

 

   ขอให้รักษาความดีสืบไป
เทอญ 
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การด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็น นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความส านึกใน
ความเป็นชาติไทย   ของโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม ได้ด าเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ( คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ )    
    1) ด้านขยัน   2) ด้านประหยัด    3) ด้านซื่อสัตย์   
    4) ด้านมีวินัย    5) ด้านสุภาพ                        6) ด้านสะอาด  
    7) ด้านสามัคคี    8) ด้านมนี้ าใจ   

2. ด้านกตัญญู  
           3. ด้านมีความส านึกในความเป็นชาติไทย   
                   ส่งผลให้โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณธรรมเกิดผลประสบผลส าเร็จ  เด่นในเรื่องความขยัน 

 

 

  ขอให้รักษาความดีสืบไป
เทอญ 

 
    นางสาวธิดาภรณ์   เพ็งหนู 
      (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 



 
 
    

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐ 2  
 ตามท่ีสพป.นครปฐม.2 ได้มีหนังสือราชการเรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา สพป.
นครปฐม เขต 2 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556  ให้ด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.ส ารวจรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา พบว่าโรงเรียนที่ยังไม่แจ้งชื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ โรงเรียน ( วัดกลางครูเวียง วัดลานตากฟ้า วัดบางพระ วัดศรีมหาโพธิ์  
บ้านห้วยกรด วัดท่าต าหนัก วัดบ่อตะกั่ว วัดเกาะแรต ตลาดเกาะแรต วัดลาดสะแก วัดดอนยอ  
วัดราษฎร์สามัคคี วัดบางน้อยใน วัดศิลามูล บ้านลาดหลวง วัดไผ่หูช้าง บ้านบางม่วง วัดบางช้างใต้  
บ้านบางประแดง บ้านดงเกตุ บ้านฉาง บ้านพาดหมอน บุณยศรีสวัสดิ์ และบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ) เนื่องจาก 
ต้องรายงาน กพร.ให้สพฐ.ทราบผลการด าเนินงานของทุกโรงเรียนจึงต้องขอทราบชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 2.ชมวิดีทัศน์อัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ  29 ประการ พร้อมกรอกข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธ 29  ประการ 
ใน www.vitheebuddha.com   และจัดท าแบบประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 29  ประการ ตามแบบฟอร์มใน 
CD ส่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ทาง  E-mail :  sompulsri@gmail.com  
 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการ 
             ด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
   ทั้งนีข้อชื่นชมโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสี ที่ได้ส่งแบบประเมินให้แก่ สพป.นครปฐม 2 เป็นโรงเรียน
แรก และจะได้สิทธิรับคัดเลือกไปเข้ารับการอบรม เรื่องจิตวิญญาณครู-ผู้ปลูกฝังคุณธรรม ระหว่างวันที่ 9-11 
พ.ค. 56 ณ วัดตระคร้ าเอน จ.กาญจนบุรี ต่อไป 
           สว่นโรงเรียนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ สพฐ.แจ้งว่า www.vitheebuddha.com มีการขยายเวลาส าหรับ
โรงเรียนทีก่รอกข้อมูล ๒๙ ประการ ยังไม่สมบูรณ์ และโรงเรียนที่ยังไม่เคยสมัคร (๒๙ ประการ) ปี 2556 
ขยายเวลาถึง 30 เมษายน 2556 เท่านั้นแล้วจะปิดระบบ 
 

3.โรงเรียนที่รวมกลุ่มนักเรียนจัดท าโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง ปี 2556  
ขอรับตัวอย่างการเขียนเล่มรายงานฟรี ได้ที ่ศน.สมชาย พูลศร ี  พร้อมเร่งด าเนินการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล ใน
ระดับกลุ่มโรงเรียน และคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าค่ายโครงงานระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป   
 

4. เร่งส่งบทความ วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ “รู้ตื่น และเบิกบาน”เข้าประกวด ก าหนดส่ง ภายในวันที่   
30   เมษายน  2556 เพ่ือคัดเลือกรับรางวัลและ ลงบทความวารสารในระดับประเทศต่อไป  
                                                                                                        ........ธรรมสวัสดี........
  
 

 

(  วิถีพุทธสัมพันธ์ สพป.นครปฐม 2  ) 
ฉบับวันที่  17 เม.ย.56 
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เรียน ผู้บริหารโรงเรียน/และผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรรม  จิยธรรมในสถานศึกษา 

 ตามท่ี สพป.นครปฐม.2 ได้ประสานการด าเนินงานคุณธรรม จริยธรรม ให้กับสพฐ.ดังนี้ 

1.มูลนิธิพทุธโฆษณ์ร่วมกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
 จดัให้มีการประกวดท่องพุทธวจน “ปฐมธรรม” ในกลุ่มเยาวชนท่ีก าลงัศึกษาระดับ
ประถมศึกษา( ชั้นประถมปีท่ี 1-6 ) โดยเปิดรับสมคัรระหว่างวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ – 30 
มิถุนายน 2556 (ดาวนโ์หลดในสมคัรจากเวบ็ไซด ์www.nongtongbuddhawajana.com) 
 ปฐมนิเทศผูส้มคัรวนัท่ี  1  กรกฎาคม   2556 

     (ดูในเวบ็ไซตw์ww.nongtongbuddhawajana.com  และเวบ็ไซตย์ทููป) 

เร่ิมประกวด 
 รอบแรก (ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา)  24 – 26 กรกฎำคม  2556  

(สพป.นครปฐม เขต 2 รับสมคัร 40ทีม/โรงเรียน) 
 รอบสอง (ระดบัภาค)    26 – 30 สิงหำคม  2556  

(ภาคกลาง แข่งขนั ณ วดัพระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม) 
 รอบสุดทา้ย (ระดบัประเทศ)   19  กนัยายน  2556  
       รางวลัชนะเลิศ   ทีมนักเรียนชนะเลิศ ได้ไปนมัสการสังเวชนียสถาน พร้อมผูบ้ริหารและครู
รับผดิชอบ 

2.การกรอกแบบประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ เพื่อรายงาน ก.พ.ร. 

(ข้อ.1 กรอกข้อมูลใน Website www.vitheebuddha.com ปี 56   
 ข้อ.2. กรอกแบบประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ ส่งกลับ สพป.นครปฐม.2 )  
 เพื่อรายงาน ก.พ.ร.ให้ สพป.นครปฐม 2 รายงานให้สพฐ.ทราบ    
        จึงขอขอบคุณโรงเรียนท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  เขตพื้นท่ีฯจะน าเสนอรายงาน ก.พ.ร.
ต่อไป ส่วนโรงเรียนท่ียังไม่ได้ด าเนินการขอให้เร่งด าเนินการโดยด่วน   ตามแบบสรุปดังแนบ 
 
 
 
 
 

........ธรรมสวัสดี........ 

 

(  วิถีพุทธสัมพันธ์ สพป.นครปฐม 2  ) 
          ฉบับวันที่  21 พ.ค.56 

โครงงานคณุธรรมเยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง 

 วารสารวิถีพทุธ  :  รู้ตื่นและเบิกบาน 

  กิจกรรมคณุธรรม ( จิตอาสา  CSR  คา่ยพระ –ครู ) 

รีบส่งด่วน 
มีรางวัลให้ 
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เรียน ผู้บริหารโรงเรียน/และผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมในสถานศึกษา
และผู้รับผิดชอบการพัฒนาสูป่ระชาคมอาเซียน) มีเร่ืองที่แจ้ง  3 เร่ืองดังนี้ 

............................................... 
1.ตามท่ีมูลนิธิพุทธโฆษณ์ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัใหมี้การ
ประกวดท่องพุทธวจน “ปฐมธรรม” ในกลุ่มเยาวชนท่ีก าลงัศึกษาระดบัประถมศึกษา 
( ชั้นประถมปีท่ี 1-6 ) รางวลัชนะเลิศ   โดยทีมนักเรียนท่ีชนะเลิศ ได้ไปนมัสการสังเวชนียสถาน
ประเทศอินเดีย พร้อมผู้บริหารและครูรับผิดชอบ จะสิ้นสุดการสมัครวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 
 (ให้รีบสมัครด่วนโดยดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซด์ www.nongtongbuddhawajana.com) 
2.การกรอกแบบประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ เพื่อรายงาน ก.พ.ร. 
(กรอกข้อมูลใน Website www.vitheebuddha.com ต้องรีบกรอก ปี 56 ด่วน เพราะระบบ
การกรอกจะสิ้นสุดระยะและปิดระบบในวันท่ี  30  มิ.ย.56  ส่วนคนท่ีกรอกแล้วแต่มีแสดงว่า
ยังไม่ได้ส่งแบบประเมินอัตลักษณ์ท่ีเป็น ไฟล์เวิล์ด ส่งเขตพื้นท่ีให้ส่งด่วน เพื่อสรุปข้อมูล ก.พ.ร. 
ส่ง สพฐ.ต่อไป 
3.การกรอกแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและ
ทักษะในศตวรรษที่  21  จะสรปุผลภายในวันท่ี 30  มิถุนายน  2556 เช่นเดียวกัน เพื่อทราบผล
การพัฒนาของโรงเรียนว่าสามารถปฏิบัติตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลได้เพียงใด และสามารถ
เป็นต้นแบบการด าเนินงานให้กับผู้อื่นได้หรือไม่ โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้กรอกให้รีบกรอกด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 

........ธรรมสวัสดี........ 

 

(  วิถีพุทธสัมพันธ์ สพป.นครปฐ 2  ) 
          ฉบับวันที่  25 มิ.ย.56 

แข่งขันทักษะ ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
และทักษะในศตวรรษที่ 21 ประจ าปี 2556 

ระดับเขตพื้นที่ สพป.นฐ.2 

ขอเชิญนักเรียน ครู  ผู้บริหาร ที่ได้รับคัดเลือกระดับกลุ่มให้เป็นตวัแทนการแข่งขันขันดังกล่าว 

เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 29 มิถุนายน 2556  ณ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 
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