


 
โครงการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 

ในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 

 --------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน โดยมีเจตนารมณ์ที่จะปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้  
คู่คุณธรรม อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนอย่างยั่งยืน สามารถน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ในด้านต่าง ๆ น าไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๘๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ และได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งคณะกรรมการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ สพฐ. ๒๑๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการอ านวยการ คณะอนุกรรมการด้านหลักสูตร 
คณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมการเรียนรู้/การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คณะอนุกรรมการด้านพัฒนา  
สื่อการเรียนรู้ คณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาครูผู้สอนและ 
พระสอนศีลธรรม และคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการปฏิรูปการเรียน  
การสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

บัดนี้ คณะอนุกรรมการด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนรู้/การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
ด้านพัฒนาสื่อการเรียนรู้  และด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้ด าเนินการจัดท ากรอบคิดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน และน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ พัฒนาค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระที่ ๑ ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือให้ครูผู้สอนพระพุทธศาสนาน าไปจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่ใช้สติสมาธิเป็นฐานในรูปแบบ Active Learning พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ ให้ตระหนักถึงการน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
เพ่ือการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมทั้งการมีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม 

ดังนั้น เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิ เป็นฐาน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าหน่วยการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และบรรลุเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาจึงเห็นควรก าหนดให้มีการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 

 



 

  

- ๒ - 

๒.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนพระพุทธศาสนา ให้

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน ในรูปแบบ Active Learning 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. ระยะเวลาและสถานที่การด าเนินงาน     
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก  

๔. วิธีการด าเนินงาน      
๔.๑ ชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจ 
๔.๒ แบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติ 
๔.๓ สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้และปฏิบัติ 

๕. ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวนประมาณ ๑,๗๙๐ คน ประกอบด้วย 
๕.๑ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขตพ้ืนที่ จ านวน ๒๒๕ คน 
๕.๒ ครูผู้สอนพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ จากโรงเรียน

ต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน จ านวน ๔๕๐ โรงเรียน ระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 
โรงเรียนนละ ๓ คน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑,๒๓๖ คน 

๕.๓ ครูพระสอนศีลธรรม จ านวน ๑๘๓ รูป 
๕.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ผู้บริหารองค์กร อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ สื่อสารมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง 

ประมาณ ๖๐ คน 

๖. งบประมาณ    
จากเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้จบ

การศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) งบด าเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อย ๑๓๘ ดังนี้ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                        
โทรศัพท ์๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๕ - ๖  โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ – ๕๗๘๐  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
 
 
 
 
 



ตารางการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  7 – 9  พฤษภาคม  2562    ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 

 
เวลา 

วัน 
07.30 –
08.45 น. 

09.00 –  
09.30 น. 

09.30 – 10.30 น. 10.45 – 12.00 น. 12.00 -
13.00 น. 

13.00-14.30 น. 14.45-17.00 น. 18.00 - 
18.30 น. 

19.00-21.00 น. 

6 พ.ค.
2562 

 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป 
- ลงทะเบียนห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม 
- ลงทะเบียนแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ สพฐ. 

ศึกษาเอกสารและเตรยีม
ประเด็นซักถามกับ

วิทยากร 

7 พ.ค.
2562 

ลง 
ทะเบียน 

รับ
เอกสาร 

พิธีเปิด
การ

ประชุม 

บรรยายพิเศษเรื่อง 
ปฏิรูปการเรียน 

การสอน
พระพุทธศาสนาใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กรอบคิดการเรียนรู้ที่มีสติและ
สมาธิเป็นฐาน 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติ
และสมาธิเป็นฐาน 

การเช่ือมโยง 
สู่หลักสูตรแกนกลาง กิจกรรมไหว้พระสวดมนต ์

กิจกรรมการพัฒนา
กระบวนการเรียนนรู้ที่มี
สติและสมาธิเป็นฐาน 

8 พ.ค.
2562 

กิจกรรม
ไหว้พระ
สวดมนต ์

การเรยีนรู้ที่มสีติและสมาธิเป็นฐาน 
จากแนวคิดสู่วิถีการปฏิบตั ิ

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัต ิ
กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติและ

สมาธิเป็นฐาน 
4 กลุ่ม คือ 

1. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
2. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
3. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 
4. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (ต่อ) กิจกรรมฝึกสติและสมาธ ิ

9 พ.ค.
2562 

กิจกรรม
ไหว้พระ
สวดมนต ์

การวัดผลประเมินผลและ 
สื่อการเรียนรู ้

กิจกรรมเสริมหลักสตูร 

สะท้อนคิด 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
อภิปรายสรุป และ  

ปิดประชุม 

 

 
หมายเหตุ 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น. 
 2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
 3. พักรับประทานอาหารเย็น เวลา 17.00 – 18.00 น. 
 4. ตารางการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 



ตารางการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  8 – 10  พฤษภาคม  2562    ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 

 
เวลา 

วัน 
07.30 –
08.45 น. 

09.00 –  
09.30 น. 

09.30 – 10.30 น. 10.45 – 12.00 น. 12.00 -
13.00 น. 

13.00-14.30 น. 14.45-17.00 น. 18.00 - 
18.30 น. 

19.00-21.00 น. 

7 พ.ค.
2562 

 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป 
- ลงทะเบียนห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม 
- ลงทะเบียนแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ สพฐ. 

ศึกษาเอกสารและเตรยีม
ประเด็นซักถามกับ

วิทยากร 

8 พ.ค.
2562 

ลง 
ทะเบียน 

รับ
เอกสาร 

พิธีเปิด
การ

ประชุม 

บรรยายพิเศษเรื่อง 
ปฏิรูปการเรียน 

การสอน
พระพุทธศาสนาใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กรอบคิดการเรียนรู้ที่มีสติและ
สมาธิเป็นฐาน 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติ
และสมาธิเป็นฐาน 

การเช่ือมโยง 
สู่หลักสูตรแกนกลาง กิจกรรมไหว้พระสวดมนต ์

กิจกรรมการพัฒนา
กระบวนการเรียนนรู้ที่มี
สติและสมาธิเป็นฐาน 

9 พ.ค.
2562 

กิจกรรม
ไหว้พระ
สวดมนต ์

การเรยีนรู้ที่มสีติและสมาธิเป็นฐาน 
จากแนวคิดสู่วิถีการปฏิบตั ิ

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัต ิ
กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติและ

สมาธิเป็นฐาน 
4 กลุ่ม คือ 

1. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
2. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
3. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 
4. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (ต่อ) กิจกรรมฝึกสติและสมาธ ิ

10 พ.ค.
2562 

กิจกรรม
ไหว้พระ
สวดมนต ์

การวัดผลประเมินผลและ 
สื่อการเรียนรู ้

กิจกรรมเสริมหลักสตูร 

สะท้อนคิด 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
อภิปรายสรุป และ  

ปิดประชุม 

 

 
หมายเหตุ 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น. 
 2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
 3. พักรับประทานอาหารเย็น เวลา 17.00 – 18.00 น. 
 4. ตารางการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 



โครงการประชมุฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการปฏิรปูการเรียนการสอนพระพทุธศาสนา 
ในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรูท่ี้มีสติและสมาธิเป็นฐาน  

-------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์  และครูจากโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน เขตละ 2 
โรงเรยีน โรงเรยีนระดบัประถมศกึษา (ขยายโอกาส) โรงเรยีนละ 3 คน และระดบัมธัยมศกึษา โรงเรยีนละ 2 คน จากทุกเขตพืน้ที่
การศกึษาโดยแบ่งการประชุมเป็น 2 รุน่ ดงันี้ 

รุ่นท่ี 1 ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก ระหว่างวนัที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม 
ชลพฤกษ์รสีอรท์ จงัหวดันครนายก ประกอบดว้ย สพป. 92 เขต สพม. 21 เขต รวมผูเ้ขา้ประชุม 900 คน 
ภาคเหนือ  

สพป. เขต สพป. เขต สพป. เขต 
1. ก าแพงเพชร  1 และ 2 7. พะเยา 1 และ 2 12. แมฮ่่องสอน 1 และ 2 
2. เชยีงราย 1 ,2, 3 และ 4 8. พจิติร 1 และ 2 13. ล าปาง 1 ,2 และ 3 
3. เชยีงใหม ่ 1, 2, 3, 4, 5, และ  6 9. พษิณุโลก 1, 2 และ 3 14. ล าพนู 1 และ 2 
4. ตาก 1 และ 2 10. เพชรบรูณ์ 1, 2 และ 3 15. สโุขทยั 1 และ 2 
5. น่าน 1 และ 2 11. แพร ่ 1 และ 2 16. อุตรดติถ ์ 1 และ 2 
6. นครสวรรค ์ 1, 2 และ 3     
และ  สพม. เขต 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  รวม 9 เขต 
ภาคกลางและภาคตะวนัออก  

สพป. เขต สพป. เขต สพป. เขต 
1. กรุงเทพมหานคร 1 10. สมทุรปราการ 1 และ 2 19. ชลบุร ี 1, 2 และ 3 
2. กาญจนบุร ี 1, 2, 3 และ 4 11. สมทุรสงคราม 1 20. ฉะเชงิเทรา 1 และ 2 
3. ชยันาท 1 12. สมทุรสาคร 1 21. ตราด 1 
4. นครนายก 1 13. สระบุร ี 1 และ 2 22. ระยอง 1 และ 2 
5. นครปฐม  1 และ 2 14. สงิหบ์ุร ี 1 23. สระแกว้ 1 และ 2 
6. นนทบุร ี 1 และ 2 15. อ่างทอง 1 24. ปราจนีบุร ี 1 และ 2 
7. ปทมุธาน ี 1 และ 2 16. อุทยัธาน ี 1 และ 2 25. เพชรบุร ี 1 และ 2 
8. พระนครศรอียธุยา 1 และ 2 17. สพุรรณบุร ี 1, 2 และ 3 26. ราชบุร ี 1 และ 2 
9. ลพบุร ี 1 และ 2 18. จนัทบุร ี 1 และ 2 27. ประจวบครีขีนัธ ์ 1 และ 2 
และ  สพม. เขต 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18  รวม 12 เขต 

 
รุ่นท่ี  2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม 

องิธารรสีอรท์ จงัหวดันครนายก ประกอบดว้ย สพป. 91 เขต สพม. 21 เขต รวมผูเ้ขา้ประชุม 890 คน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

สพป. เขต สพป. เขต สพป. เขต 
1. กาฬสนิธุ ์ 1, 2 และ 3 8. สกลนคร 1, 2 และ 3 15. บุรรีมัย ์ 1, 2, 3 และ 4 
2. ขอนแก่น 1, 2, 3, 4 และ 5 9. หนองคาย 1 และ 2 16. ยโสธร 1 และ 2 
3. นครพนม 1 และ 2 10. บงึกาฬ 1 17. ศรสีะเกษ 1, 2, 3 และ 4 
4. มหาสารคาม 1, 2 และ 3 11. หนองบวัล าภ ู 1 และ 2 18. สรุนิทร ์ 1, 2 และ 3 
5. มุกดาหาร 1 12. อุดรธาน ี 1, 2, 3 และ 4 19. อ านาจเจรญิ 1 
6. รอ้ยเอด็ 1, 2 และ 3 13. ชยัภมู ิ 1, 2 และ 3 20. อุบลราชธานี 1, 2, 3, 4 และ 5 
7. เลย 1, 2 และ 3 14. นครราชสมีา 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7   
และ  สพม. เขต 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33   รวม 15 เขต 
ภาคใต้  

สพป. เขต สพป. เขต สพป. เขต 
1. กระบี ่ 1 6. ปตัตานี 1, 2 และ 3 12. ระนอง 1 
2. ชมุพร 1 และ 2 7. พงังา 1 13. สงขลา 1, 2 และ 3 
3. ตรงั 1 และ 2 8. พทัลุง 1 และ 2 14. สตูล 1 
4. นครศรธีรรมราช 1, 2, 3 และ 4 10. ภูเกต็ 1 15. สรุาษฎรธ์าน ี 1, 2 และ 3 
5. นราธวิาส 1, 2 และ 3 11. ยะลา 1, 2 และ 3   
      
และ  สพม. เขต 11, 12, 13, 14, 15, 16  รวม 6 เขต 



1 สพม.เขต 1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

1 สพม.เขต 1 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

2 สพม.เขต 2 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร

2 สพม.เขต 2 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

3 สพม.เขต 3 โรงเรียนอยุธานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

3 สพม.เขต 3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

4 สพม.เขต 4

4 สพม.เขต 4

5 สพม.เขต 5 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี ชัยนาท

5 สพม.เขต 5 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา หนองม่วง ชัยนาท

6 สพม.เขต 6 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

6 สพม.เขต 6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บางบ่อ สมุทรปราการ

7 สพม.เขต 7 โรงเรียนวังน ้าเย็นวิทยาคม วังน ้าเย็น สระแก้ว

7 สพม.เขต 7 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมืองนครนายก นครนายก

8 สพม.เขต 8 โรงเรียนบ้านคาวิทยา บ้านคา ราชบุรี

8 สพม.เขต 8 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอย กาญจนบุรี

9 สพม.เขต 9 โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

9 สพม.เขต 9 โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม เมืองนครปฐม นครปฐม

10 สพม.เขต 10 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา แก่งกระจาน เพชรบุรี

10 สพม.เขต 10 โรงเรียนท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

11 สพม.เขต 11 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม พุนพิน สุราษฎ์ธานี

11 สพม.เขต 11 โรงเรียนศรียาภัย เมืองชุมพร ชุมพร

12 สพม.เขต 12 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม พัทลุง

12 สพม.เขต 12 โรงเรียนชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช

13 สพม.เขต 13

13 สพม.เขต 13

14 สพม.เขต 14 โรงเรียนสตรีพังงา เมืองพังงา พังงา

14 สพม.เขต 14 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา กะเปอร์ ระนอง

15 สพม.เขต 15 โรงเรียนสตรียะลา เมืองยะลา ยะลา

15 สพม.เขต 15 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เมืองปัตตานี ปัตตานี

16 สพม.เขต 16 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ หาดใหญ่ สงขลา

16 สพม.เขต 16 โรงเรียนระโนด ระโนด สงขลา

17 สพม.เขต 17 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ขลุง จันทบุรี

17 สพม.เขต 17 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" เขาสมิง ตราด

รายช่ือโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ท่ีมีสติและสมาธิเป็นฐาน สังกัด สพม.

รายช่ือโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ท่ีมีสติและสมาธิเป็นฐาน สังกัด สพม.
เขตพื นท่ี ช่ือโรงเรียน อ้าเภอ จังหวัด



เขตพื นท่ี ช่ือโรงเรียน อ้าเภอ จังหวัด

18 สพม.เขต 18 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญพิทยาคาร" บ้านบึง ชลบุรี

18 สพม.เขต 18 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เมืองระยอง ระยอง

19 สพม.เขต 19 โรงเรียนท่าล่ีวิทยา ท่าล่ี เลย

19 สพม.เขต 19 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู

20 สพม.เขต 20 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ทุ่งฝน อุดรธานี

20 สพม.เขต 20 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วังสามหมอ อุดรธานี

21 สพม.เขต 21 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เมืองหนองคาย หนองคาย

21 สพม.เขต 21 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โพนพิสัย หนองคาย

22 สพม.เขต 22 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เมืองนครพนม นครพนม

22 สพม.เขต 22 โรงเรียนธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม

23 สพม.เขต 23 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร

23 สพม.เขต 23 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เมืองสกลนคร สกลนคร

24 สพม.เขต 24 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" นาคู กาฬสินธ์ุ

24 สพม.เขต 24 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด กาฬสินธ์ุ

25 สพม.เขต 25 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อุบลรัตน์ ขอนแก่น

25 สพม.เขต 25 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม แวงใหญ่ ขอนแก่น

26 สพม.เขต 26 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน มหาสารคาม

26 สพม.เขต 26 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม เชียงยืน มหาสารคาม

27 สพม.เขต 27 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย หนองพอก ร้อยเอ็ด

27 สพม.เขต 27 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร พนมไพร ร้อยเอ็ด

28 สพม.เขต 28 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ

28 สพม.เขต 28 โรงเรียนค้าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร

29 สพม.เขต 29 โรงเรียนเสนางคนิคม เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ

29 สพม.เขต 29 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

30 สพม.เขต 30 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า ชัยภูมิ

30 สพม.เขต 30 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จัตุรัส ชัยภูมิ

31 สพม.เขต 31 โรงเรียนบุญวัฒนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

31 สพม.เขต 31 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี โนนสูง นครราชสีมา

32 สพม.เขต 32 โรงเรียนกระสังพิทยาคม กระสัง บุรีรัมย์

32 สพม.เขต 32 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

33 สพม.เขต 33 โรงเรียนรัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์

33 สพม.เขต 33 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ล้าดวน สุรินทร์

34 สพม.เขต 34 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เวียงแหง เชียงใหม่

34 สพม.เขต 34 โรงเรียนปายวิทยาคาร ปาย แม่ฮ่องสอน

35 สพม.เขต 35 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา เถิน ล้าปาง

35 สพม.เขต 35 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล้าพูน



เขตพื นท่ี ช่ือโรงเรียน อ้าเภอ จังหวัด

36 สพม.เขต 36 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย เชียงราย

36 สพม.เขต 36 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม เมืองพะเยา พะเยา

37 สพม.เขต 37 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ เมืองน่าน น่าน

37 สพม.เขต 37 โรงเรียนบ้านหลวง บ้านหลวง น่าน

38 สพม.เขต 38 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

38 สพม.เขต 38 โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่สอด ตาก

39 สพม.เขต 39 โรงเรียนนครไทย นครไทย พิษณุโลก

39 สพม.เขต 39 โรงเรียนพิชัย พิชัย อุตรดิตถ์

40 สพม.เขต 40 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

40 สพม.เขต 40 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

41 สพม.เขต 41 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ทรายทองวัฒนา ก้าแพงเพชร

41 สพม.เขต 41 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สากเหล็ก พิจิตร

42 สพม.เขต 42 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ลาดยาว นครสวรรค์

42 สพม.เขต 42 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธ์ิ ตากฟ้า นครสวรรค์

ข้อมูล ณ วันท่ี 29 เมษายน 2562



1

ที่ จังหวัด รหัสพ้ืนที่ รหัสหน่วยรับงปม. จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
1 กรุงเทพมหำนคร

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 P1000 2000400136 4,000               ผู้เข้ำประชุมคือ
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 P1000 2000400134 4,000               ศึกษำนเิทศก์ 1 คน

2 นนทบุรี ครู ม.1 และ ม.4 จำก 
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3 P1200 2000400717 4,000               โรงเรียนต้นแบบ

3 ปทุมธำนี 2 โรง ๆ ละ 2 คน 
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 P1300 2000400718 4,000               รวมผู้เข้ำประชุม

4 สิงห์บุรี เขตละ 5 คน
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 P1700 2000400719 6,000               

5 ฉะเชงิเทรำ
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 P2400 2000400720 5,500               

6 ปรำจีนบุรี
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 P2500 2000400721 6,000               

7 รำชบุรี
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 P7000 2000400722 7,000               

8 สุพรรณบุรี
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 P7200 2000400723 6,000               

9 เพชรบุรี
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 P7600 2000400724 7,000               

10 สุรำษฎร์ธำนี
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11 P8400 2000400725 20,000             

11 นครศรีธรรมรำช
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 P8000 2000400726 20,000             

12 ตรัง
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 13 P9200 2000400727 20,000             

13 พังงำ
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14 P8200 2000400728 20,000             

14 นรำธวิำส
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 P9600 2000400729 20,000             

15 สงขลำ
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16 P9000 2000400730 20,000             

16 จันทบุรี
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17 P2200 2000400731 7,000               

17 ชลบุรี
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 P2000 2000400732 6,000               

รำยละเอียดประกอบกำรโอนเปลีย่นแปลงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย 
แผนงำน พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  ผลผลิต ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ

กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ       งบด ำเนินงำน  ปีงบประมำณ 2562

โครงกำร พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน



2
ที่ จังหวัด รหัสพ้ืนที่ รหัสหน่วยรับงปม. จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
18 เลย

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19 P4200 2000400733 20,000             
19 อุดรธำนี

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 20 P4100 2000400734 20,000             
20 หนองคำย

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21 P4300 2000400735 20,000             
21 นครพนม

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 22 P4800 2000400736 20,000             
22 สกลนคร

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 P4700 2000400737 20,000             
23 กำฬสินธุ์

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 P4600 2000400738 20,000             
24 ขอนแก่น

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 P4000 2000400739 20,000             
25 มหำสำรคำม

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 P4400 2000400740 20,000             
26 ร้อยเอ็ด

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 27 P4500 2000400741 20,000             
27 ศรีสะเกษ

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 P3300 2000400742 20,000             
28 อุบลรำชธำนี

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 P3400 2000400743 20,000             
29 ชยัภมูิ

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 P3600 2000400744 10,000             
30 นครรำชสีมำ

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 P3000 2000400745 8,500               
31 บุรีรัมย์

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 P3100 2000400746 20,000             
32 สุรินทร์

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 P3200 2000400747 20,000             
33 เชยีงใหม่

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 P5000 2000400748 20,000             
34 ล ำปำง

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 P5200 2000400749 20,000             
35 เชยีงรำย

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 P5700 2000400750 20,000             
36 แพร่

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 P5400 2000400751 20,000             
37 สุโขทัย

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 P6400 2000400752 20,000             



3
ที่ จังหวัด รหัสพ้ืนที่ รหัสหน่วยรับงปม. จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
38 พิษณโุลก

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39 P6500 2000400753 20,000             
39 เพชรบูรณ์

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 P6700 2000400754 11,500             
40 ก ำแพงเพชร

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41 P6200 2000400755 11,000             
41 นครสวรรค์

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 P6000 2000400756 8,000               

รวมทั้งสิน้ 615,500            


