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ที่มาและความสาคัญ
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้ดังกล่าวไม่จาเป็นต้องจากัดเฉพาะในห้องเรียนตามเวลาที่ครูกาหนด นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
ทุกแห่ง ทุกเวลาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตามความพร้อม ความสามารถของนักเรียน ครูผู้สอนต้อง
ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของตนเอง จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-Base Learning) เรียนรู้จากกิจกรรมการปฏิบัติจริง จาก
ประสบการณ์ตรง นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีการจัดกิจกรรมโดยให้
นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อานวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา
ชี้แนะ ช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลสาเร็จ และนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีมหรือจากกลุ่มเพื่อน
มากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้ลักษณะนี้ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ควรเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามความต้องการความสนใจ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แบ่งออกเป็น ๔ หมวด ๑๖ กลุ่มกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
หมวดที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรียน
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

หมวดที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
๔. พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร
๕. พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth
Mindset)
๖. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา
๗. พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
๘. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
หมวดที่ ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม
๙. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกการทาประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะและการให้บริการ
ด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม
๑๐. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๑๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทางาน
กตัญญู)
๑๒. ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ
หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพ และทักษะชีวิต
๑๓. ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
๑๔. ฝึกการทางาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัย
ทางการเงิน
๑๕. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต
๑๖. สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย
๑. ความคิดสร้างสรรค์
ด้วยปัจจุบันเยาวชนไทยของเราถูกปลูกฝังให้มีค่านิยมทางด้านวัตถุ และความเจริญก้าวหน้าทางโลก
เป็นสาคัญ คุณธรรม จริยธรรม จิตเมตตา และการเกื้อกูลกัน ค่อยๆ จางหายไปจากสังคมไทย เยาวชนปัจจุบัน
หลงเข้าสู่เรื่องอบายมุขได้โดยง่าย ขาดหลักยึด และหลักคิดทางจิตใจ ยอมทาผิดศีลธรรม เพื่อแลกมา ซึ่งวัตถุ
ความมั่งคั่ง และประโยชน์ส่วนตน สิ่งที่กาลังเกิดขึ้นในสังคมไทยนี้ เป็นทางเสื่อม และส่งผลกระทบต่อ
สังคมไทยในระยะยาว เป็นเรื่องที่น่าห่วงใย และน่าวิตกอย่างยิ่ง "กิจกรรมชวนน้องท่องพุทธวจน" เป็นงาน
ที่สนับสนุนความสามารถของเยาวชน ด้านการสาธยายพุทธวจน และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน
หันมาสนใจ การนาพุทธวจน คาสอนจากพระโอษฐ์ของพระตถาคต มาเป็นเสาเขื่อน เสาหลักของจิตใจ
เป็นหลักยึด เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิต และเสริมสร้างศรัทธาในองค์พระศาสดา อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนระเทศชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกฝังเยาวชนคนยุคใหม่ให้มีธรรมะเสมือนเป็นเสาเขื่อน เสาหลักของจิตใจ ที่สามารถ
นามาใช้ด้วยการรักษาศีล ๕
๒. เพื่อทรงไว้ซงึ่ คาสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ยั่งยืน ยาวนาน สืบไป
๓. เพื่อสร้างกิจกรรมที่ดีให้เป็นตัวอย่างกับสังคมไทย เสริมสร้างศรัทธาในพุทธศาสนา
นาหลักธรรมพุทธศาสนา มาแก้ไขปัญหาสังคม

๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ในการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
คุณประโยชน์
จากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายมีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนที่ตอบสนองความ
สนใจและความต้องการของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ผ่องใส เกิดความสงบเยือก
เย็น เกิดประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียนและในการทางานต่าง ๆ เป็นผู้มีความเมตตากรุณา และเห็นอก
เห็ น ใจผู้ อื่ น ที่มี สติ ไม่ ห ลงลื ม มี ค วามรู้สึ ก ตั ว อยู่ เ สมอว่ า ก าลั ง ทาอะไรอยู่ เป็น ผู้ มี ศี ล คื อ ทาดี ไม่ ท าชั่ ว
ท าให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี จิ ต ใจมั่ น คง ท าให้ เ ป็ น ผู้ มี ปั ญ ญา คื อ รอบรู้ ใ นสิ่ ง ต่ า ง ๆ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละโทษภั ย
ต่ า ง ๆ เป็ น กุ ศ ล น าไปสู่ สุ ค ติ ไม่ ต กไปสู่ อ บาย ท าให้ นั ก เรี ย นสนใจศึ ก ษาเล่ า เรี ย นจากการปฏิ บั ติ จ ริ ง
เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ทียั่งยืน ได้เผยแพร่ผลงาน ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ให้การสนับสนุนใน
ด้านการจัดนิทรรศการ โรงเรียนรักษาศีล ๕

ต้องสารวจตนเองว่า
มีความชอบหรือศรัทธา

๑.ฉันทะ

๒ วิริยะ : ขยันหมั่นเพียรกับงานที่มี

การกาหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ความเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน

๓.เอาใจใส่
รับผิดชอบ
งานทีทา

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
- กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
- ออกแบบวิธีการเรียนรู้

๔.วิมังสา : การพินิจ
พิเคราะห์และใช้ปัญญา
ตรวจสอบงาน

การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร
แหล่งเรียนรู้ฯลฯ

การสรุปผลการเรียนรู้
-ประเมินตนเอง
-ประเมินผลงาน
-

แผนภูมิแสดงขั้นตอนกระบวนการบูรณาการการเรียนรู้
ด้านพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม (Heart)

๒ . กระบวนการดาเนินกิจกรรม
กิ จ กรรมการบู ร ณาการการเรี ย นรู้ แผนภู มิ แ สดงขั้ น ตอนกระบวนการบู ร ณาการการเรี ย นรู้
ด้านพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม (Heart)โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ มี ๔ ในโลกของการทางาน
คนรุ่ น ใหม่ ไ ฟแรงทั้ ง หลายต่ า งก็ เ ฝ้ า หาทฤษฎี แ ห่ ง ความส าเร็ จ มากมาย มาใช้ แ ก้ ปั ญ หาและหาหนทาง
เจริญ ก้าวหน้า แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะทาได้ และเจอประตูสู่ความสาเร็จ งั้นลองมาดู ธรรมะที่ใช้ในการทางาน
เพื่อให้คุณประสบความสาเร็จในการทางาน ดังที่พระสัมมาสั มพุทธเจ้าตรัสไว้ นั่นคือ อิทธิบาท 4 ธรรมแห่ง
ความสาเร็จ
ฉันทะ : ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทาอยู่
อันดับแรกต้องสารวจตนเองว่า มีความชอบหรือศรัทธางานด้านใด แล้วมุ่งไปในเส้นทางนั้น อาจ
เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการตั้งคาถามกับตัวเอง ฉันทางานเพื่ออะไร ฉันมีความสุขหรือไม่หากงานที่ทาอยู่ไม่ใช่งานที่
รักเสียทีเดียว เผื่อเราจะได้มีเวลาค้นหาและปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับงานที่ทาอยู่
อย่างไรก็ตาม เชื่อเถอะว่างานแต่ละอย่างนั้น ไม่มีทางที่ใครจะชื่นชอบไปทั้งหมดทุกกระบวนการ ดังนั้น ถ้าคุณ
พอใจที่จะทา และมีความสุขกับงาน เชื่อว่างานที่คุณทาอยู่ต้องออกมาดีแน่ ๆ
วิริยะ : ขยันหมั่นเพียรกับงานที่มี
งานทุกอย่างจะสาเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความวิริยะจึงเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่จะ
นาคุณไปสู่ความสาเร็จได้ ยิ่งคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันก็มีมากเท่านั้น ที่สาคัญความวิริยะจะ
เกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรักในงานจากฉันทะนั่นเอง และความวิริยะไม่ใช่การทางานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็น
การหมั่นฝึกฝนตนเองต่างหาก ทั้งนี้ มีข้อน่าสังเกตสาหรับคนทางานร่วมกันคือ จะต้องขยันด้วยกันทั้งหัวหน้า
และลูกน้อง ยิ่งผู้เป็นหัวหน้ายิ่งสาคัญมาก ถ้าเป็นคนเกียจคร้าน คิดกินแรงอย่างเดียว ลูกน้องก็มักขยันไปได้
ไม่กี่น้า เดี๋ยวก็รามือกันหมด แต่ถ้าหัวหน้าเอาการเอางาน ก็จะสามารถดึงลูกน้องให้ขยันขันแข็งขึ้นด้วย
จิตตะ : เอาใจใส่รับผิดชอบกับงานที่ทา
จิตใจที่ จดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานที่ทา จิตตะเป็นธรรมะที่แสดงถึง สติ ความรอบคอบและ
ความรับผิดชอบที่จะตามมา ซึ่งในสังคมการทางานปัจจุบันนี้ มุ่งเน้นแย่งชิงตาแหน่งกัน และขัดขาจนลืมคิดไป
ว่า งานที่ตนเองต้องรับผิดชอบนั้นคือสิ่งใดกันแน่ จิตตะจึงมีความสาคัญในการทางานโดยไม่วอกแวกออกไป
นอกลู่นอกทาง ดังนั้น เมื่อคุณมีทั้งฉันทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนรั้วของเส้นทางที่ไม่ให้ไขว้เขวออก
นอกทางสู่ ความส าเร็ จได้ อย่ างไรก็ ดี ปกติ คนที่ โตเป็น ผู้ใ หญ่รู้ ผิด ชอบ มั ก จะใส่ใ จกั บ งานอยู่ แล้ ว เพราะ
ธรรมชาติจะทาให้หยุดคิดยาก แต่เสียอยู่อย่างเดียวคือ ชอบคิดเจ้ากี้เจ้าการแต่เรื่องงานของคนอื่น คอยติ คอย
สอดแทรก คอยวิพากษ์วิจารณ์ ในขณะที่ธุระของตัวกลับไม่คิดไม่ดู ซึ่งไม่ส่งผลให้งานของเราดีขึ้น พระพุทธเจ้า
จึงทรงสอนให้เป็นนักตรวจตรางาน คือให้มีจิตตะ แล้วก็ทรงให้โอวาทสาทับไว้ด้วยว่า "ควรตรวจตรางานของ
ตัวเอง ทั้งที่ทาแล้วและยังไม่ได้ทา"

วิมังสา : การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน
สุ ด ยอดของวิ ธี ท างานให้ ส าเร็ จ อยู่ ใ นอิ ท ธิ บ าทข้ อ สุ ด ท้ า ยนี้ วิ มั ง สา แปลว่ า การพิ นิ จ
พิเคราะห์ หมายความว่า ทางานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าทา คนเราแม้จะรัก งานแค่ไหน บาก
บั่นเพียงใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว ผลที่สุดงานก็คั่งค้าง
และผิดพลาดจนได้เราอาจลองทบทวนตัวเองนิ่ง ๆ ว่าวันนี้ทั้งวันเราทาอะไรบ้าง สรุปกับตัวเองว่าทาเพื่ออะไร
เราจะได้มีกาลังใจต่อในวันต่อ ๆ ไป และไม่ทาผิดซ้าซากอีกเช่นเดิม พร้อมกันนั้นเราจะสามารถเห็นหนทางได้
ว่า เส้นทางไหนที่จะนาเราสู่ความสาเร็จได้จริง ๆ จะเห็นได้ว่า หลักธรรมะที่ใช้ในการทางาน เป็นเรื่องง่าย ๆ
ใกล้ตัว หากเรานา อิทธิบาท 4 มาปรับใช้ในการทางาน รักงานที่ทา ขยันทางาน รับผิดชอบงาน และรู้จัก
ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน

๓. กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ของผู้เรียน ใช้ภูมิปัญ ญา สิ่ง แวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศรอบตั ว เป็ น แหล่ ง เรีย นรู้ มีคู่ มื อ หรือ แผนการจั ด กิ จกรรม และมี หลักฐาน/ ผลงานที่ เกิ ดขึ้ น
จากการปฏิบัติจริง

๔. คุณประโยชน์ของกิจกรรม
๑. นั ก เรี ย นได้ ศึ ก ษาเรี ยนรู้ และตระหนั ก ในคุณ ค่ า ของพุ ท ธวจน (ธรรมวิ นั ย จากพระโอษฐ์ )
ซึ่งสามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. เป็นผู้มีความจาดี มีความสารวมระวังกาย วาจา ใจ เป็นผู้มีสติที่ดี มีภูมิคุ้มตนเอง คือรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง
๓. นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ทุกคนได้ท่องพุทธวจนในกิจกรรมยามเช้า ที่หน้าเสา
ธง เป็นประจาทุกวัน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๔. นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น มีระเบียบวินัยมากขึ้น
๕. นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๖. นักเรียนจะเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ มีคุณค่าที่ดี คือเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ที่ดีของ
ครู เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของชาติให้มีคุณภาพโดยเริ่มสร้างพื้นฐานชีวิตให้เข้มแข็งในวัยเด็ก
๗. นักเรียนได้เข้าร่วมกันแข่งขันโครงการ “ชวนน้องท่องพุทธวจน” ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
๘. นักเรียนได้เข้าร่วมกันแข่งขันโครงการ “ชวนน้องท่องพุทธวจน” ระดับภาค ของคณะสงฆ์ ภาค ๒
ผลการประกวดได้ลาดับที่ ๓
๙. นักเรียนได้ไปท่องพุทธวจนที่โรงเรียนวัดหันตรา และนักเรียนโรงเรียนวัดหันตราได้นาไปเป็น
แบบอย่าง จากการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด
๑๐. ผลจากการที่ได้ไปท่องพุทธวจนบ้านพักคนชราที่วาศนเวศณ์ คนชรามีความสุข ได้คลายเหงา
๑๑. นั ก เรี ย นได้ ไ ปท่ อ งพุ ท ธวจนที่ อิ น ดอร์ ส เตเดี้ ย ม หั ว หมาก กรุ ง เทพมหานคร ในกิ จ กรรม
“ท่องพุทธวจน ให้ก้องโลก”จากการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด
๑๒. ผลการทดสอบ แบบทดสอบพุ ทธวจน ของนักเรีย นโรงเรี ย นวั ดใหญ่ชั ยมงคล (ภาวนารั ง สี )
ผลการประเมินนักเรียนได้คะแนนร้อยละ ๗๑.๒๙

๕.๑ นักเรียน ได้รับเกียรติบัตร ดีเด่นระดับประเทศ ท่องพุธวจน ประเภททีม ๑๐ คน ระดับชั้น
ประถมศึกษา ๑ - ๖ ในการแข่งขันโครงการชวนน้องท่องพุทธ ครั้งที่ ๓ จากมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๕. มีการรับรองผล/มีการเผยแพร่/ได้รับการยอมรับ
๕.๑ นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ ได้รับเกียรติบัตร ดีเด่นระดับประเทศ ท่องพุธวจน ประเภททีม
๑๐ คน ระดับชั้นประถมศึกษา ๑ - ๖ ในการแข่งขันโครงการชวนน้องท่องพุทธ ครั้งที่ ๓ จากมูลนิธิชวน
น้องท่องพุทธวจน ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๕.๒ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ๑ - ๖ จานวน ๑๐ คน ได้รับเกียรติบัตร ดีเด่นระดับประเทศ
ในการแข่ง ขัน โครงการชวนน้ องท่อ งพุท ธ ครั้ง ที่ ๓ จากมูล นิธิ ชวนน้อ งท่อ งพุ ทธวจน ร่ว มกั บสานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๕.๓. เผยแพร่ผ่าน เว็บไซด์ของโรงเรียน www.watyaiay.com
๕.๔ เผยแพร่ทางวารสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕.๓. นาเสนอผลงานชวนน้องท่องพุทธวจนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และร่วมจัดนิทรรศการและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
๕.๔ น าเสนอผลงานชวนน้ อ งท่ อ งพุ ท ธวจน งานวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ ณ วั ด มเหยงคณ์ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕.๕ นานักเรียนจานวน ๕๐๐ คนเข้าร่วมกิจกรรมชวนน้องพุทธวจนให้ก้องโลก ที่อินดอร์สเตเดี่ยม
หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๕.๖ น านั ก เรี ย นร่ ว มจั ด นิ ท รรศการโรงเรี ย นรั ก ษาศี ล ๕ ที่ วั ด พนั ญ เชิ ง วรวิ ห าร เมื่ อ วั น ที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๘
๕.๗ ท่องพุทธวจนในกิจกรรมคืนความสุขให้ปู่ตา ย่า ยาย ที่บ้านพักคนชรวาศนะเวศน์อาเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕.๘ เผยแพร่กิจกรรมชวนน้องท่องพุทธวจนกับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน
ราษฎร์นุกูล)

