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หลักสูตร ครูดีวิถีพุทธ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
 ครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญในกระบวนการศึกษาในฐานะต้นแบบของเยาวชน การพัฒนาครู และสร้างครูที่
สามารถเป็นแบบอย่างแก่เด็กเยาวชนได้จึงเป็นงานที่ส าคัญประการหนึ่ง และการพัฒนาดังกล่าว หากได้น าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ ก็จะยิ่งท าให้คุณภาพของครู สมบูรณ์ทั้งทางด้านความรู้และคุณธรรม สามารถ
น าไปใช้ในการจัดการศึกษาวิถีพุทธ ใช้ในการปฏิบัติงาน และใช้ในชีวิตประจ าวันอีกด้วย  ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรนี้ จึงได้
พัฒนาการฝึกอบรมด้วยหลักภาวนา ๔ คือการฝึกฝน การพัฒนากาย การพัฒนาศีล การพัฒนาจิต การพัฒนาปัญญา 
ให้เกิดการพัฒนารอบด้านอย่างสมดุล  นอกจากนี้ยังมีการอบรมด้าน    การบูรณาการพุทธศาสนาในทุกกลุ่มสาระ และ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาครูวิถีพุทธในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดการต่อยอดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 
๒.วัตถุประสงค์หลักสูตร “ครูดีวิถีพุทธ” 
 ๑.เพ่ือพัฒนาครูด้านทักษะการสื่อสาร รวมถึงการตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง 
 ๒.เพ่ืออบรมพัฒนาครใูห้บุคคลมีระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างเก้ือกูล 
 ๓.เพ่ือการพัฒนาครูด้านคุณภาพของจิตให้มีสมาธิ มีสติ และมีความเพียรพยายาม เป็นการพัฒนาให้จิตมี
ความสุข เบิกบาน มีความอ่ิมใจ 
 ๔.เพ่ือการพัฒนาครูด้านจิตวิทยาการศึกษา การเรียนรู้แนวพุทธ สามารถด าเนินงานวิถีพุทธและบูรณาการ
หลักไตรสิกขา สู่การเรียนรู้ 
 
๓.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแนวพุทธ 
2. ครูสามารถบูรณาการภาวนา ๔  และไตรสิกขาสู่แผนการเรียรู้ได้  
3. ครูสามารถจัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาได้เมื่อได้รับมอบหมายได้ 
4. ครูมจีิตส านึกในความเป็นครู ความสุขในการสอนและท าหน้าที่ 

 
๔.กลุ่มเป้าหมายคุณสมบัติผู้เข้าอบรม  กลุ่มละ ๑๐๐ คน และรับได้ไม่เกิน ๓ กลุ่ม 

๑. ครู ที่สนใจการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาแนววิถีพุทธ เพ่ือการพัฒนาวินัยนักเรียน 
๒. ครู ที่สนใจการพัฒนาตนเองตามแนววิถีพุทธ 
๓. ครูในโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
๕.สาระส าคัญของ Course 

พุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติ ของโลกและชีวิตที่แท้จริง และ
ฝึกให้ผู้ศึกษาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่ระดับการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนทั่วไป คือ การ
กิน อยู่ ดู ฟัง  จนถึงระดับการด าเนินชีวิตของนักบวชผู้มุ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์   และในทุกระดับยังผลให้ผู้ศึกษาเองมี
ความสุขพร้อมๆ  กับช่วยให้คนรอบข้างและสังคมมีความสุขพร้อมกันไปด้วยอย่างชัดเจน  
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            พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเป็นระบบการศึกษา ๓ ประการ     เรียกว่า    ไตรสิกขา    คือ  อธิสีลสิก
ขา  อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม เพ่ือพัฒนากาย ความ
ประพฤติ จิตใจ และปัญญา ไตรสิกขานี้เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกด้านและทุกวัย อีกทั้งมีความง่าย
ยาก ตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นทั้งของเด็กและผู้ใหญ่จนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนที่ยากจะหาองค์ความรู้อ่ืนใดมาเทียบได้   

ด้วยคุณค่าอันอนันต์ขององค์ความรู้ในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกวัย 
ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบของพุทธธรรมมาประยุกต์จัดกับระบบ
การเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติก าหนด ที่มีคุณสมบัติของการเป็นคนที่ดี  เก่ง  มีความสุขอย่างแท้จริง อันเป็นเป้าหมายแท้ของพุทธธรรมอยู่
แล้วให้มีความชัดเจนขึ้น โดยผ่านการด าเนินงานของ  “โรงเรียนวิถีพุทธ” อันจะเป็นตัวอย่างที่จะขยายผลสู่การพัฒนา
ในโรงเรียนอ่ืนๆ ในวงกว้างต่อไป  

การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ส าเร็จผลได้นั้น ต้องอาศัยครูที่ดีเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจ 
ในการนี้ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม จึงได้ออกแบบการพัฒนาครูให้มีคุณธรรมด้วยหลักภาวนา ๔ เป็นการ
ฝึกอบรมพัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา มีประโยชน์ต่อการพัฒนาครูผู้เป็นต้นแบบของเยาวชน และสามารถประยุกต์ใช้
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้  ซึ่งภาวนา 4 ประกอบด้วย   
 ๑.กายภาวนา (การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอก
ทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม                ให้
อกุศลธรรมเสื่อมสูญ,การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ) 
 ๒.สีลภาวนา (การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤต,ิ การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย                           
ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดีเกื้อกูลแก่กัน) 
 ๓.จิตภาวนา (การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรม
ทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็นสุขผ่องใสเป็นต้น) 
 ๔.ปัญญาภาวนา (การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง 
รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความ
ทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา) 
 
๖.เนื้อหาการอบรม (๒0.45 ชม.)  
แบ่งเนื้อหาเป็น ๔ ส่วน คือ การพัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา 

๑. การพัฒนากาย  ประกอบด้วยกิจกรรม (๑.๓๐ ชม.) 
 กินอยู่ ดู ฟังเป็น   (ลักษณะการบรรยาย ใช้เวลา ๑ ชม.)  
 คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม  (ลักษณะการบรรยาย ใช้เวลา ๓๐ นาที)   

๒. การพัฒนาศีล  ประกอบด้วยกิจกรรม ( ๒.๑๕ ชม.) 
 การฟังอย่างลึกซ้ึง   (ลักษณะการบรรยายและปฏิบัติ ใช้เวลา ๔๕ นาที)  
 กราบพระ เปลี่ยนชีวิต (การปฏิบัติ ใช้เวลา ๓๐ นาที) 

     
 



๔ 
 
    ๓. การพัฒนาจิต  ประกอบด้วยกิจกรรม ( ๘.๓๐ ชม.) 

 กิจกรรมสวดมนต์   (การปฏิบัติ ใช้เวลา ๔ ชม.) 
 ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข  (ลักษณะการบรรยายและกิจกรรม ใช้เวลา ๑.๓๐ ชม.) 
 การฝึกสติในชีวิตประจ าวัน และเดินจงกรมอย่างมีสติ  (ลักษณะการบรรยาย กิจกรรม และการปฏิบัติ 
 ทักษะชีวิตผู้เรียน ศตวรรษท่ี ๒๑ (ใช้เวลา ๒.๓๐ ชม.) 

๔. การพัฒนาปัญญา ประกอบด้วยกิจกรรม 
 การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ   (ลักษณะการบรรยายและกิจกรรม ใช้เวลา ๑ ชม.) 
 ธรรมะส าหรับครู 
 จิตส านึกความเป็นครู 
 การบูรณาการไตรสิกขาสู่การเรียนรู้  (ลักษณะการบรรยาย ใช้เวลา ๑ ชม.)  
 จุดเทียนอุดมการณ์    (ลักษณะการบรรยายและกิจกรรม ใช้เวลา ๑ ชม.) 
 จิตวิทยาการศึกษาแนวพุทธ (ลักษณะการบรรยายและกิจกรรม ใช้เวลา ๑.๓๐ ชม.) 

 
๗.ตารางการอบรม และวิธีการจัดกิจกรรม 
 
วันแรกของการอบรม 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ จัดสัมภาระเข้าท่ีพัก / จัดระเบียบแถวในห้องประชุม/ปฐมนิเทศ 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐   พิธีเปิด 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐   กิจกรรม กราบพระ เปลี่ยนชีวิต  
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ พักเบรก / รับอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ ฝึกปฏิบัคิการฟังอย่างลึกซึ้ง   
๑๑.๔๕ – ๑๒.๔๕ รับประทานอาหาร  
๑๒.๔๕ – ๑๓.๓๐ พักเปลี่ยนอิริยาบถ  
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ จิตวิทยาการศึกษาแนวพุทธ 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ รับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๑๕ – ๑๕.๑๕ ธรรมจากสื่อ ตัวอย่างGood Practice “การบูรณาการไตรสิกขาสู่การเรียนรู้”  
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ อาบน้ าท าภารกิจส่วนตัว / พักเปลี่ยนอิริยาบถ  
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ รับประทานอาหารเย็น  
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ สวดมนต์ท าวัตรเย็น / เจริญจิตภาวนา 
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐    ธรรมะจากสื่อ ทักษะชีวิตผู้เรียน ศตวรรษที่ ๒๑ 
๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ จุดเทียนอุดมการณ์ ครูของแผ่นดิน  
๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ พักท าภารกิจส่วนตัว / เข้าท่ีพักนอน  
  
 

(ลักษณะการบรรยายและปฏิบัติใช้เวลา ๒ ชม.) 
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วันที่สองของการอบรม 
๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐   สวดมนต์ท าวัตรเช้า / เจริญจิตภาวนา 
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ ธรรมะรับอรุณ โยคะฝึกสติ  
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐   รับประทานอาหารเช้า / พัก 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐   ธรรมะจากสื่อ เรื่อง “ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข” 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ พักเบรก / รับอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕ ธรรมจากสื่อ “ฝึกสติในชีวิตประจ าวัน” 
๑๑.๔๕ – ๑๓.๐๐ รับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐ –  ๑๕.๐๐ Good Practice  การศึกษาแนวพุทธ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ พิธีปิด 

 มอบวุฒิบัตร เกียรติบัตร / ประธานให้โอวาท และกล่าวปิด 
 กราบลาพระรัตนตรัย 

๘.สถานที่อบรม   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.ระยะเวลาการอบรม  ๒ วัน ๑ คืน 
๑๐ทีมวิทยากร    ๑.พระมหาวิชาญ สุวิชาโน และคณะจากส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม    

                                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๒.รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ 
   ๓. วิทยากรจากกลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนทอสี โรงเรียนสยามสามไตร โรงเรียนปัญญาประทีป 

๑๑.ผลลัพธ์ และผลกระทบ การอบรมตามหลักสูตร 
1. นักเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดการพัฒนาสติจากครูที่ผ่านการอบรม สามารถพัฒนาสติและสมาธิในการ

ท างานและการเรียนได้ ส่งผลต่อการตั้งใจเรียน พูดแล้วเข้าใจง่าย มีการฟังและรักษาความสงบและ
ระเบียบของชั้นเรียน 

2. ครูที่ผ่านการอบรมเลือกเฟ้นธรรมมาพัฒนาบูรณาการสู่กลุ่มสาระและพัฒนานักเรียนในด้าน กาย 
อารมณ์ สังคม ปัญญาได่อย่างสมดุลย์ 

3. ครูเป้นแบบอย่างความประพฤติแก่เพ่ือนครูและเป็นต้นแบบแก่นักเรียนให้ปฏิบัติตาม 
 
๑๒.อัตราค่าลงทะเบียน   ครู สพฐ.คนละ ๓๕๐๐ บาท(หากสมัครมาโรงเรียนละ ๓ คน อัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท ) 
                         ครูโรงเรียนเอกชน คนละ ๓๐๐๐ บาท     
๑๓.ก าหนดการรับสมัครและอบรม 
 รับสมัคร เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
          อบรมเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๐ จ านวน ๖ รุน่ๆละ ๑๐๐ คน ดังนี้ 
  รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ – ๓ เมษายน๒๕๖๐ 
  รุ่นที่ ๒ วันที ่๒๗ - ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
  รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๐- ๑๑   มิถุนายน  ๒๕๖๐ 



๖ 
 
 รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๒ - ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๙ - ๑๐กันยายน  ๒๕๖๐ 

๑๔.การพัฒนา Course “ครูดีวิถีพุทธ” 
 คณะผู้ด าเนินการจะเก็บข้อมูลรอบด้าน ทั้งมิติเวลา มิติเนื้อหา มิติกิจกรรม มิติความสุข เพ่ือการพัฒนา 
Courseดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลจากผลการสอบถามความเห็นต่อ Course การอบรมจากผู้เข้ารับการอบรม 
 ๒. ข้อมูลการสังเกต และสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรม 
 ๓. ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
๑๕.การด าเนินงานต่อเนื่องหลังจากการอบรมเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
 ๑. ครูที่ผ่านการอบรมน าความรู้ และทักษะที่ได้พัฒนาตามแนวทางวิถีพุทธมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูใน
โรงเรียนในกลุ่มสาระเดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระ โดยท าเป็นกระบวนการกลุ่ม ๑๐ คน 
 ๒. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกสัปดาห์ทั้งหมด ๑๕ สัปดาห์ / เทอม  โดยจัดการประชุมกลุ่ม ๑๐ คน             
ในคาบสุดท้ายของวันศุกร์ ซ่ึงครูที่ผ่านการอบรมน าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับครูในกลุ่ม และให้สมาชิกในกลุ่มได้น า
สิ่งที่ได้ไปต่อยอด  โดยการน ามาพัฒนาการเรียนสอนหรือการฝึกอบรมนักเรียนในห้องที่ปรึกษา จากนั้นน าผลที่ได้มา
แลกเปลี่ยนในที่ประชุม  
 ๓.ผู้จัดอบรมจัดประกวดบทความกิจกรรมที่ครูกลับไปด าเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่ และเมื่อผ่านการคัดเลือก
จากเอกสาร จะได้ส่งทีมงานไปบันทึกงานและสัมภาษณ์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนืเพ่ือการศึกษา มจร. (MCU TV) 
 
๑๖.สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

๑. ผู้อบรมได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมที่มีความสุขและเบิกบาน มีกิจกรรมหลากหลาย 
๒. ผู้เข้าอบรมสามารถบูรณาการพุทธศาสนาในทุกกลุ่มสาระและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
๓. ผู้เข้าอบรมได้เทคนิคการจัดการชั้นเรียนแบบวิถีพุทธ การตรงต่อเวลา สร้างวินัยและความ

รับผิดชอบ ฝึกสติในชีวิตประจ าวัน 
๔. ผู้เข้าอบรมจะได้แนวทางการฝึกสติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๕. ผู้เข้าอบรมจะได้วุฒิบัติจาก มจร. 

 
******************************************************** 

 


