( วิถีพุทธสัมพันธ์ สพป.นครปฐ 2 )
ฉบับวันที่ 15 มี.ค.56
เรียน ผู้บริหารโรงเรียน/และผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
การดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความสานึก
ในความเป็นชาติไทย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ( คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ )
1) ด้านขยัน
2) ด้านประหยัด
3) ด้านซื่อสัตย์
4) ด้านมีวินัย
5) ด้านสุภาพ
6) ด้านสะอาด
7) ด้านสามัคคี
8) ด้านมีน้าใจ
2. ด้านกตัญญู
3. ด้านมีความสานึกในความเป็นชาติไทย
ส่งผลให้โรงเรียนที่ดาเนินการพัฒนาคุณธรรมเกิดผลประสบผลสาเร็จจานวน 15 โรงเรียน ได้แก่
1)โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ( ด้านกตัญญู ซื่อสัตย์)
2)โรงเรียนบ้านดงเกตุ ( ด้าน สานึกในความเป็นชาติไทย )
3)โรงเรียนวัดพุทธรรมรังษี ( ด้าน สุภาพ )
4)โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ ( ด้าน สะอาด )
5)โรงเรียนวัดบางหลวง
( ด้าน สานึกสะอาด )
6)โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม ( ด้านขยัน )
7)โรงเรียนวัดดอนหวาย ( ด้าน สานึกในความเป็นชาติไทย )
8)โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ( ด้าน ประหยัด )
9)โรงเรียนวัดละมุด ( ด้าน มีวินัย )
10)โรงเรียนวัดมะเกลือ ( ด้าน สามัคคี )
11)โรงเรียนวัดไร่ขิง ( ด้าน ขยัน )
12)โรงเรียนวัดบางภาษี ( ด้าน มีน้าใจ )
13)โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ( ด้าน กตัญญู )
14)วัดกลางครูเวียง ( ด้าน สานึกในความเป็นชาติไทย )
ขอให้รักษาความดีสืบไป
15)โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ( ด้าน ประหยัด )

เทอญ

นางสาวธิดาภรณ์ เพ็งหนู
(ผู้อานวยการโรงเรียน)
การดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็น นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความสานึกใน
ความเป็นชาติไทย ของโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม ได้ดาเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ( คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ )
1) ด้านขยัน
2) ด้านประหยัด
3) ด้านซื่อสัตย์
4) ด้านมีวินัย
5) ด้านสุภาพ
6) ด้านสะอาด
7) ด้านสามัคคี
8) ด้านมีน้าใจ
2. ด้านกตัญญู
3. ด้านมีความสานึกในความเป็นชาติไทย
ส่งผลให้โรงเรียนดาเนินการพัฒนาคุณธรรมเกิดผลประสบผลสาเร็จ เด่นในเรื่องความขยัน

ขอให้รักษาความดีสืบไป
เทอญ

( วิถีพุทธสัมพันธ์ สพป.นครปฐม 2 )
ฉบับวันที่ 17 เม.ย.56
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐ 2
ตามที่สพป.นครปฐม.2 ได้มีหนังสือราชการเรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา สพป.
นครปฐม เขต 2 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 ให้ดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
1.สารวจรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา พบว่าโรงเรียนที่ยังไม่แจ้งชื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ โรงเรียน ( วัดกลางครูเวียง วัดลานตากฟ้า วัดบางพระ วัดศรีมหาโพธิ์
บ้านห้วยกรด วัดท่าตาหนัก วัดบ่อตะกั่ว วัดเกาะแรต ตลาดเกาะแรต วัดลาดสะแก วัดดอนยอ
วัดราษฎร์สามัคคี วัดบางน้อยใน วัดศิลามูล บ้านลาดหลวง วัดไผ่หูช้าง บ้านบางม่วง วัดบางช้างใต้
บ้านบางประแดง บ้านดงเกตุ บ้านฉาง บ้านพาดหมอน บุณยศรีสวัสดิ์ และบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ) เนื่องจาก
ต้องรายงาน กพร.ให้สพฐ.ทราบผลการดาเนินงานของทุกโรงเรียนจึงต้องขอทราบชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
2.ชมวิดีทัศน์อัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ พร้อมกรอกข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ
ใน www.vitheebuddha.com และจัดทาแบบประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ ตามแบบฟอร์มใน
CD ส่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ทาง E-mail : sompulsri@gmail.com
หมายเหตุ ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการ
ดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ทั้งนีข้ อชื่นชมโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสี ที่ได้ส่งแบบประเมินให้แก่ สพป.นครปฐม 2 เป็นโรงเรียน
แรก และจะได้สิทธิรับคัดเลือกไปเข้ารับการอบรม เรื่องจิตวิญญาณครู-ผู้ปลูกฝังคุณธรรม ระหว่างวันที่ 9-11
พ.ค. 56 ณ วัดตระคร้าเอน จ.กาญจนบุรี ต่อไป
ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดาเนินการ สพฐ.แจ้งว่า www.vitheebuddha.com มีการขยายเวลาสาหรับ
โรงเรียนทีก่ รอกข้อมูล ๒๙ ประการ ยังไม่สมบูรณ์ และโรงเรียนที่ยังไม่เคยสมัคร (๒๙ ประการ) ปี 2556
ขยายเวลาถึง 30 เมษายน 2556 เท่านั้นแล้วจะปิดระบบ
3.โรงเรียนที่รวมกลุ่มนักเรียนจัดทาโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทาดีถวายในหลวง ปี 2556
ขอรับตัวอย่างการเขียนเล่มรายงานฟรี ได้ที่ ศน.สมชาย พูลศรี พร้อมเร่งดาเนินการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ใน
ระดับกลุ่มโรงเรียน และคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าค่ายโครงงานระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป
4. เร่งส่งบทความ วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ “รู้ตื่น และเบิกบาน”เข้าประกวด กาหนดส่ง ภายในวันที่
30 เมษายน 2556 เพื่อคัดเลือกรับรางวัลและ ลงบทความวารสารในระดับประเทศต่อไป
........ธรรมสวัสดี........

( วิถีพุทธสัมพันธ์ สพป.นครปฐม 2 )
ฉบับวันที่ 21 พ.ค.56
เรียน ผู้บริหารโรงเรียน/และผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรรม จิยธรรมในสถานศึกษา

ตามที่ สพป.นครปฐม.2 ได้ประสานการดาเนินงานคุณธรรม จริยธรรม ให้กับสพฐ.ดังนี้
1.มูลนิธิพทุ ธโฆษณ์ ร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
จัดให้มี การประกวดท่ องพุทธวจน “ปฐมธรรม” ในกลุ่ มเยาวชนที่ กาลัง ศึกษาระดับ
ประถมศึกษา( ชั้นประถมปี ที่ 1-6 ) โดยเปิ ดรั บสมัครระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 30
มิถุนายน 2556 (ดาวน์โหลดในสมัครจากเว็บไซด์ www.nongtongbuddhawajana.com)
ปฐมนิเทศผูส้ มัครวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
(ดูในเว็บไซต์www.nongtongbuddhawajana.com และเว็บไซต์ยทู ูป)

เริ่มประกวด
รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

24 – 26 กรกฎำคม 2556
(สพป.นครปฐม เขต 2 รับสมัคร 40ทีม/โรงเรี ยน)
รอบสอง (ระดับภาค)
26 – 30 สิ งหำคม 2556
(ภาคกลาง แข่งขัน ณ วัดพระปฐมเจดีย ์ จังหวัดนครปฐม)
รอบสุ ดท้าย (ระดับประเทศ)
19 กันยายน 2556
รางวัล ชนะเลิ ศ ที ม นัก เรี ย นชนะเลิ ศ ได้ไ ปนมัส การสั ง เวชนี ย สถาน พร้ อ มผูบ้ ริ ห ารและครู
รับผิดชอบ
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
จึงขอขอบคุณโรงเรียนที่ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ฯจะนาเสนอรายงาน ก.พ.ร.
ต่อไป ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดาเนินการขอให้เร่งดาเนินการโดยด่วน ตามแบบสรุปดังแนบ
รีบส่งด่วน
มีรางวัลให้

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทาดีถวายในหลวง
วารสารวิถีพทุ ธ : รู้ตื่นและเบิกบาน
กิจกรรมคุณธรรม ( จิตอาสา

CSR

ค่ายพระ –ครู )

........ธรรมสวัสดี........

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

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน/และผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
และผู้รับผิดชอบการพัฒนาสูป่ ระชาคมอาเซียน) มีเรื่องที่แจ้ง 3 เรื่องดังนี้
...............................................
1.ตามที่มูลนิธิพุทธโฆษณ์ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการ
ประกวดท่องพุทธวจน “ปฐมธรรม” ในกลุ่มเยาวชนที่กาลังศึกษาระดับประถมศึกษา
( ชั้นประถมปี ที่ 1-6 ) รางวัลชนะเลิศ โดยทีมนักเรียนทีช่ นะเลิศ ได้ไปนมัสการสังเวชนียสถาน
ประเทศอินเดีย พร้อมผู้บริหารและครูรับผิดชอบ จะสิ้นสุดการสมัครวันที่ 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
การกรอกจะสิ้นสุดระยะและปิดระบบในวันที่ 30 มิ.ย.56 ส่วนคนที่กรอกแล้วแต่มีแสดงว่า
ยังไม่ได้ส่งแบบประเมินอัตลักษณ์ที่เป็น ไฟล์เวิล์ด ส่งเขตพื้นที่ให้ส่งด่วน เพื่อสรุปข้อมูล ก.พ.ร.
ส่ง สพฐ.ต่อไป
3.การกรอกแบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 จะสรุปผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เช่นเดียวกัน เพื่อทราบผล
การพัฒนาของโรงเรียนว่าสามารถปฏิบัติตามนโยบายสาคัญของรัฐบาลได้เพียงใด และสามารถ
เป็นต้นแบบการดาเนินงานให้กับผู้อื่นได้หรือไม่ โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้กรอกให้รีบกรอกด่วน
แข่งขันทักษะ ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
และทักษะในศตวรรษที่ 21 ประจาปี 2556
ระดับเขตพื้นที่ สพป.นฐ.2
ขอเชิญนักเรียน ครู ผู้บริหาร ที่ได้รับคัดเลือกระดับกลุ่มให้เป็นตัวแทนการแข่งขันขันดังกล่าว
เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

........ธรรมสวัสดี........

