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ความสาคัญของผลงาน

ปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ ด้วยวิทยาการสมัยใหม่ คนส่วนใหญ่จึงยึดติด
อยู่กับความสาเร็จทางวัตถุกันมาก จนขาดความเอาใจใส่ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ปัญหาเยาวชน ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยคุณธรรม จริยธรรม สังคมจึงจะสงบสุขได้ หากเขาได้รับการ
เรีย นรู้และอบรมสั่ งสอนในเรื่ องคุณ ธรรม จริยธรรม ด้ วยความสมบู รณ์ แล้ ว เขาก็จะสามารถเป็ น บุค คลที่ มี
คุณภาพ “เก่ง ดี มีสุข” ได้
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเกิดประสิทธิภาพนั้น จะมีเพียงแค่ความรู้ด้านพุทธพิสัยอย่าง
เดีย วไม่ได้ จ าเป็ น ต้อ งอาศัย การปฏิบั ติ ด้ว ยตนเอง ให้ ถูกต้ องตามหลั ก ธรรมค าสอนของศาสนาอย่างแท้ จริง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางว่า “ลูก บ.ล. เป็นคนดี ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ”
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ และสามารถน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
ได้แก่ ค่ายคุณธรรม”พุทธธรรมนาชีวิต” กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ กิจกรรมสอนและสอบธรรมศึกษา กิจกรรม
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมประกวดมารยาทไทย การส่งเสริมนักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องวิถีพุทธ และสมุดบันทึกต้นกล้าแห่งธรรม น้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
จากการดาเนินการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และให้รู้ จักคุณค่าต่อตนเอง ชุมชน ผู้อื่นและสังคม ดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุ ข และส่ งเสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ของผู้ เรี ย นให้ เป็ น ไปตามอั ต ลั ก ษณ์ โรงเรีย นมั ธ ยมวัด บึ งทองหลางที่ ว่ า
“ลูก บ.ล. เป็นคนดีด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และให้
รู้จักคุณค่าต่อตนเอง ชุมชน ผู้อื่นและสังคม ดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. เพื่ อส่ งเสริมความเป็ น เลิ ศของผู้เรียนให้ เป็นไปตามอัตลักษณ์ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางที่ว่า
“ลูก บ.ล. เป็นคนดีด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ”
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กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice
ตอนที่ 1 การเตรียมการ
1.1 กลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง จานวน 1,905 คน
เชิงคุณภาพ นักเรียนร้อยละ 85 ผู้เรียนมีความรู้ เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิ ต มี
คุณธรรมจริยธรรม และให้รู้จักคุณค่าต่อตนเอง ชุมชน ผู้อื่นและสังคม ดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง“ลูก บ.ล. เป็นคนดีด้วย
กิจกรรมวิถีพุทธ”
1.2 ระยะเวลา
ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2559
1.3 ระยะเวลาการดาเนินงาน
ลำดับ
กำรดำเนินงำน
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17

สารวจและวิเคราะห์ปัญหา
ประชุมและวางแผน
ร่างโครงการ
การอนุมัติโครงการ/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง
ดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรตำมกิจกรรม
กิจกรรมค่ายพุทธธรรมนาชีวิต ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.1- ม.6
กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ทุกวันอังคาร
กิจกรรมการสอนและการสอบธรรมศึกษา
กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
กิ จ กรรมแข่ ง ขั น ทั ก ษะต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ ง
วิถีพุทธ
สมุดบันทึกต้นกล้าแห่งธรรม น้อมนาศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบกิจกรรม
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
จัดทารายงานผลการดาเนินกิจกรรม
นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ตอนที่ 2 กระบวนการและนวัตกรรมทีเ่ ป็น Best Practice

โครงกำรส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ น้อมนำศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติ
ประชุมและวางแผนการดาเนินงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ

ขั้น Plan
หลักไตรสิกขำ
- ศีล
- สมาธิ
- ปัญญา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เศรษฐกิจพอเพียง
- พอประมาณ
- มีเหตุผล
- ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- ความรู้คู่คุณธรรม

บวร
- บ้าน
- วัด
- โรงเรียน

ดำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม
กิจกรรมค่ายพุทธธรรมนาชีวิต
กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ
กิจกรรมการสอนและการสอบธรรมศึกษา
กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
กิจกรรมแข่งขันทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องวิถีพุทธ
สมุดบันทึกต้นกล้าแห่งธรรม น้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

ขั้น Do

ไม่ผ่าน
ปรับปรุง/พัฒนา

กำกับ ติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินกิจกรรม

ผ่าน
จัดทารายงานผลการดาเนินกิจกรรม
ประเมินผลโครงงาน
นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา

ปรับปรุง/พัฒนา

ขั้น Check

ขั้น Act
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ตอนที่ 3 ผลกำรปฏิบัติ ผลการพัฒนาหรือผลการใช้นวัตกรรมที่เป็น Best Practice
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ น้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดี
ด้านสังคม วัฒ นธรรมโดยปลูกฝั งให้ ผู้เรียนมีคุณ ธรรมจริยธรรม นาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง เป็ น ศาสตร์ พ ระราชา ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 มา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนิ น ชีวิตประจ าวันผ่ านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการอบรมคุณ ธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมการเรียนและสอบธรรมศึกษาระดับชั้น ตรี โท เอก โดยแม่กองธรรมสนามหลวง
การคัดเลือกและมอบเกียรติบัตรนัก เรียนที่มีสามารถด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านวิถีพุทธ ด้าน
บาเพ็ญประโยชน์ตามโครงการ “นักเรียนดี ศรี บ.ล.” ปลูกฝั่งให้ผู้เรียนนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
พัฒนาตนเองให้รู้จักความพอประมาณ รู้จักตนเองไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีเหตุผลคานึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียรพยายาม ใช้สติปัญญา
ในการดาเนินชีวิต
เสริ มสร้างความตระหนั กในคุณ ค่าของภูมิปั ญ ญาไทย และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่ านกิจกรรม
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสาคัญทางประเพณีไทย โดยผู้เรียนและครูช่วยชุมชนวัด บึงทองหลางในการ
จัดกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูช า วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษาและถวาย
เที ยนจาน าพรรษา รักษาศีล ฟั งธรรม เวีย นเที ยนและบาเพ็ญ สาธารณะประโยชน์โดยช่วยจาหน่ายดอกไม้
ธูป เทียน จัดทา และจาหน่ายกระทง เนื่องในโอกาสประเพณีวัดลอยกระทง ณ วัดบึงทองหลาง กิจกรรมสร้าง
เสริมเติมบุญ ตักบาตรฟังธรรม ทุกเช้าวันอังคาร สมุดบันทึกต้นกล้าแห่ งธรรม โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความ
กตั ญ ญู ก ตเวที เมตตา เสี ย สละเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ ต่ อ ผู้ อื่ น ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี น้ าใจช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
จิตสาธารณะเพื่อสังคม
ในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ดาเนินฝกกฝนผู้เรียนให้
เกิด ทั กษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ ปั ญ หา ทัก ษะชีวิต กระบวนการกลุ่ มโดยใช้ กิจกรรมโครงงานคุณ ธรรม
กิจกรรมสวดมนต์แปลบาลี – อังกฤษ ทานองธรรมวัตร การสวดมนต์ทานองสรภัญญะ กิจกรรมการเล่านิทาน
ธรรมะ กิจกรรมจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกวดมารยาทไทย เพื่อฝกกให้นักเรียนมีสติในการทางาน การเรียนให้ใฝ่เรียนรู้
เสริมสร้างค่านิยมที่ดี 12 ประการและคุณลักษณะอังพึงประสงค์
สรุปผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ น้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ บรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการประสบความสาเร็จ ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ98.29
จากการดาเนินจัดกิจกรรมต่างๆส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET วิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา
2558 - 2559 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่า
ระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยรวมในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมสูงกว่าระดับประเทศ ตามตารางด้านล่าง
ปีการศึกษา 2558
คะแนนเฉลี่ยรวม
คะแนนเฉลี่ยรวม
รายวิชาสังคมศึกษา
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ระดับชั้น
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
46.41
46.24
41.58
41.40
มัธยมศึกษาปีที่ 6
40.68
39.70
40.18
37.73
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ปีการศึกษา 2559
คะแนนเฉลี่ยรวม
คะแนนเฉลี่ยรวม
รายวิชาสังคมศึกษา
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ระดับชั้น
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
51.21
49.00
41.58
41.40
มัธยมศึกษาปีที่ 6
37.64
35.58
42.54
34.69
หมายเหตุ 1. ปีการศึกษา 2559 ผลคะแนนทดสอบระดับชาติต่าลงอย่างสอดคล้องกันทั่วประเทศ
2. คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และสาระ
การเรียนรู้ในระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ 2 ปีการศึกษา
บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
1. นักเรียนน้อมนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวันสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม
2. ปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสานึกที่ดีงามในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. ส่งเสริมและการมีส่วนร่วมกับวัดบึงทองหลางในการเรียนและการสอบธรรมศึกษา
4. ตระหนักถึงความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีตามแนวทางวิถีพุทธ
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางให้เป็นคนดี ตามวิถีพุทธ
ปัจจัยความสาเร็จ
ปัจจัยเกือ้ หนุนนาไปสู่ความสาเร็จ โดยการนาแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับ
โครงการ ดังนี้
พอประมาณ : พัฒนาตนเองให้รู้จักความพอประมาณ ดารงตนด้วยทางสายกลาง รู้จักตนเองไม่
เบียดเบียนผู้อื่น
มีเหตุผล : มีเหตุผลคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ ใช้สติปัญญาใน
การแก้ไขปัญหา
มีภูมิคุ้มกัน : อนุรักษ์และตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่าน
กิจกรรม วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมถึงการสร้างค่านิยมที่ดีในความเป็นไทย
ตามแนวทางวิถีพุทธ
ความรู้ : ใช้สติปัญญาในการแสวงหาความรู้ต่างๆรอบด้านโดยอาศัยความร่วมมือกันของ(บวร)คือ
1. บ้าน : ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อบรมสั่งสอนทักษะชีวิตและการ
สร้างค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติตนเอง
2. วัด : พระสงฆ์และครูพระสอนศีลธรรมมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ในหลักธรรมและการ
ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
3. โรงเรียน : มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมของการปฏิบัติตนผ่านกิจกรรมวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมไทยรวมถึงการสร้างค่านิยมที่ดีในความเป็นไทย ตามแนวทางวิถีพุทธ
คุณธรรม : นาหลักธรรมไตรสิกขามาประยุกต์ใช้ เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติประกอบด้วย
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1. ศีล คือ การละเว้นกระทาชั่ว รู้จักประมาณตนโดยไม่เบียดเบียนตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต
ความอดทน มีความรับผิดชอบ กตัญญูกตเวที เมตตา เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มีน้าใจช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้อื่น รู้กาลเทศะเพื่อสร้างวินัยให้กับตนเอง
2. สมาธิ คือ มีสติระลึกอยู่ในปัจจุบัน การตัดสินใจ จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
3. ปัญญา คือ มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม แสวงหาความรู้เสมอ รอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน รอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ
วางแผนและระมัดระวัง

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
1. ส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
การจัดการสอบธรรมศึ กษา เป็นประจาทุกปี โดยร่วมกับวัดบึงทองหลาง สานักเรียนวัดเทพลีลา และแม่กอง
ธรรมสนามหลวง ซึ่ ง นั ก เรี ย นโรงเรี ย นมั ธ ยมวั ด บึ ง ทองหลางสอบผ่ า นธรรมศึ ก ษา ตรี โท เอก ได้ รั บ
ทุนการศึกษา จากพระครูสุจิตวิมล เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง ดังนี้
ปีการศึกษา 2558 นักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษาตรี จานวน 175 คน ธรรมศึกษาโท จานวน 76 คน
และธรรมศึกษา เอก จานวน 68 คน
ปีการศึกษา 2559 นักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษาตรี จานวน 575 คน
ปีการศึกษา 2560 นักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษาตรี จานวน 645 คน ธรรมศึกษาโท จานวน 198 คน
และธรรมศึกษา เอก จานวน 1 คน
2. ส่งเสริมและสนับสนุ นนางสาวชญาน์ทิพย์ กาญจนศิริกูล นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้ านคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี 2555 ซึ่งถือเป็น
แบบอย่างให้แก่นักเรียน สามารถปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน “ลูก บ.ล. เป็นคนดี ด้วยกิจกรรม
วิถีพุทธ”
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒ นาศักยภาพนางสาวมณีรัตน์ ผิวมณี ได้รับรางวัลความประพฤติดีแก่
นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี 2555 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
ได้รับ เกีย รติบั ตรและเข็มเชิดชูเกีย รติ จากฯพณฯ ธานิ นทร์ กรัยวิเชียร ซึ่งถือเป็น แบบอย่างให้ แก่นักเรียน
สามารถปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน “ลูก บ.ล. เป็นคนดี ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ”
4. ส่งเสริม สนั บสนุ น และพัฒ นาศักยภาพนางสาววรากร เกิดบัว เข้ารับรางวัลความประพฤติ ดีแก่
นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี 2556 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งถือ
เป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน สามารถปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน “ลูก บ.ล. เป็นคนดี ด้วย
กิจกรรมวิถีพุทธ”
5. นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 2 จากการประกวดโครงงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ปี 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ณ วัดศิริพงษ์
ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
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6. เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน”ปลูกรักษ์ด้วยหลักพอเพียง” และโครงงาน“ต้นกล้าแห่งธรรม สร้างสรรค์
ชุ ม ชน สู่ จิ ต อาสา ท าดี ถ วายในหลวง” ได้ รั บ รางวั ล ผลงานการปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ (Best of The Best
Practices) ระดับประเทศ ในงาน “Lab School Symposium 2013” ระดับประเทศ
7. เป็ น ครูผู้สอนการแข่งขัน สวดมนต์แปล ม.1 – ม.6 ได้ รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิ ศ การ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ สพม.2
8. เป็นครูผู้สอนโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ สพม.2
9. เป็นครูผู้สอนโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ สพม.2
10. เป็นครูผู้สอนการแข่งขันสวดมนต์แปล ม.๑ – ม.๖ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี
11. เป็นครูผู้สอนคุณ ธรรม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี
12. เป็นครูผู้สอนโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ลาดับที่ 5 จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี
13. เป็ น ครูผู้ ส อนโครงงานคุณ ธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับประเทศ
14. นักเรียนที่รับรางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์แปล ม.1 – ม.6 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ วัดละหาร จังหวัดนนทบุรี ระดับภาคคณะสงฆ์
15. นักเรียนที่รับรางวัลชนะเลิศ เล่านิทานชาดก มัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดละหาร จังหวัดนนทบุรี ระดับภาคคณะสงฆ์
16. นักเรียนที่รับรางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์แปล ม.1 – ม.6 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระดับกรุงเทพมหานคร
17. นักเรียนที่รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เล่านิทานชาดก มัธยมศึกษาตอนปลายงานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระดับกรุงเทพมหานคร
18. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดสวดมนต์ทานองสรภัญญะระดับมัธยมศึกษา จากพลอากาศเอก
กาธน สินธวานนท์ องคมนตรี ณ วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก
19. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดจัดโต๊ะหมู่ 9 ถวายพุทธบูชา งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระเชตุพน
20. ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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21. นักเรียนที่รับรางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การเล่านิทานชาดก มัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับประเทศ
22. นักเรียนที่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่ประทานสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนสมเด็จพระสังฆราช การสวดมนต์แปลม.1 – ม.6 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับประเทศ
23. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดโต๊ะหมู่ ๙ถวายเป็นพุทธบูชา ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ
นางเจ้ าสิ ริ กิติ์ พระบรมราชินี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 เนื่ อ งในงานสั ป ดาห์ ส่ งเสริม พระพุ ท ธศาสนาวัน วิส าขบู ช า
วันสาคัญสากลของโลกและวันอัฏฐมีบูชา โดยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
24. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดโต๊ะหมู่บูชา หมู่๙ ถวายพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจาปี 2560 วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม ราชวรมหาวิหาร
25. ได้รับรางวัลชมเชย การสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษา ประจาปี 2560 วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม ราชวรมหาวิหาร
26. ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมการสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา 2560
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
27. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับคณะสงฆ์ภาค
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28. ได้รับรางวัลระดับประเทศ การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
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