คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๑
โรงเรียนวิถีพุทธ
(Buddhist Oriented School)
การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ หมายถึ ง โรงเรี ย นในระบบปกติ ทุ ก ระดั บ ภายใต้ ก ารก ากั บ ของ
กระทรวงศึก ษาธิการที่ เน้นการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขา มาบูรณาการ
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา โดยเน้นกรอบการพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขา ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีเมตตาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของประเทศ
โรงเรีย นวิถีพุ ทธ เป็นโรงเรียนในวิถีแห่ง ปั ญญา ที่ พัฒ นาอย่างบูร ณาการในระบบแห่ ง
ไตรสิกขา สู่ความเป็นพุทธ ผู้เข้าถึงธรรม ทาให้เป็นอิสระ โดยมีชีวิตที่ดี เจริญงอกงาม มีความสุขจริง
แท้ และอยู่ร่วมสังคมอย่างสร้างสรรค์เกื้อกูล สามารถนาโลกไปในวิถีที่ถูกต้อง ตามหลักแห่งวิ ถีแห่ง
ธรรม (ป. อ. ปยุตโต)

๑ ) ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ(Buddhis Oriented Schools)
โรงเรียนวิถีพุ ทธ (Buddhis Oriented Schools) หมายถึงโรงเรียนในระบบปกติทุ กระดับ
ภายใต้ก ารกากั บ ของกระทรวงศึก ษาธิก าร ที่ เน้นการนาหลัก ธรรมทางพระพุท ธศาสนาตามหลัก
ไตรสิกขามาบูร ณาการประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒ นาผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา
โดยเน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมี
เมตตา เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของประเทศ
โรงเรี ย นวิถี พุ ท ธ มี ส านั ก พั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษา (สนก.) สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สังกัด
สถาบันวิปั ส สนาธุร ะ มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัยและคณะกรรมการดาเนิ นงาน
ขับ เคลื่อนโรงเรียนวิถีพุ ท ธแห่ง ประเทศไทย (คขวท.) เป็น ผู้ป ระสานงานแล ะนิเทศส่ง เสริม การ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธในปัจจุบัน

๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๒ ) การก่อรูปแนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธ
แน วคิ ด โรงเรี ย น วิ ถี พุ ท ธ สื บ เนื่ อ งจาก ที่ ก ระท รวงศึ ก ษาธิ ก ารจั ด ก ารป ระชุ ม
เรื่ อ ง “ ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่ เด็ ก ไท ย พั ฒ น า ” ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 25 ธั น ว า ค ม พ .ศ . 2545
ซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ให้เกียรติเป็นประธาน ที่ ประชุม ได้หารือถึง
โรงเรียนที่ จัดการศึก ษาเพื่ อ สนองตอบความสามารถที่ แตกต่างกั นของบุคคล เพื่อนาพาเด็ก และ
เยาวชนไทยก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยในที่ประชุม ศ.ดร. ชัยอนันต์ สมุทรวณิช เสนอให้มี
การนาหลักธรรมคาสอนพระพุทธศาสนา มาบูรณาการกับการบริหารจัดการในโรงเรียน
โดยหลัง จากการประชุม กระทรวงศึก ษาธิก ารได้น าความเห็น ของที่ ป ระชุม มาหารือต่ อ
อี ก ห ลายครั้ ง ใน เวล าต่ อม า ใน ต้ น ปี พ .ศ. 2546 ด ร. สิ ริ ก ร มณี ริ น ท ร์ รั ฐ ม น ตรี ช่ ว ย
ว่า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และคณะ ได้ ไปกราบขอค าแนะน าเรื่ อ งการจั ด โรงเรี ย นวิถี พุ ท ธ
จากพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุท ธ์ ปยุตฺโต) ณ วัดญาณเวศกวัน และต่อมากระทรวงศึกษาธิก าร
ได้จัดประชุมเรื่อ งโรงเรียนวิถีพุท ธเพื่อ กาหนดกรอบแนวคิดอีกหลายครั้ง โดยมีพระพรหมบัณฑิ ต
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประชุมระดมความคิด
ด้วย
จากการประชุ ม ดั ง กล่าว กระทรวงศึก ษาธิก ารได้ก าหนดกรอบแนวคิ ด การดาเนิ นงาน
โรงเรียนวิถีพุทธเบื้องต้น ในสาระสาคัญ 3 ด้าน คือ
๑. ภาพสรุปโรงเรียนวิถีพุทธ,
๒. กรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ
๓. แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ซึ่งดาเนินการพัฒ นาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒ นา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น ” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าแท้ ใช้
กระบวนการทางวัฒ นธรรมแสวงปั ญ ญา และมี วัฒ นธรรมเมตตา เป็นฐานการดาเนิน ชีวิตโดยมี
ผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรแห่งการพัฒนา ภายใต้ปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการ

๓) ปฐมบทโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
เมื่ อ มี ก ารก าหนดกรอบแนวคิ ด การด าเนิ น งานโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธแล้ ว เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เริ่มรับสมัครโรงเรียนที่สนใจ และจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผสู้ อนได้เข้าใจ แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งเป็นโรงเรียนรูปแบบหนึ่งใน
5 รูปแบบ ที่กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น มุ่งพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมแห่งการพัฒนาผู้เรียนสู่การ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของประเทศในสมัย
นั้น คือ
๑. โรงเรียนวิถีพุทธ
๒. โรงเรียนในกากับของรัฐ
๓. โรงเรียนสองภาษา
๔. โรงเรียนสาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
๕. โรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)

๒

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๔) โรงเรียนวิถีพุทธในปัจจุบัน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นการดาเนินการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ
สมัครใจ ตามแต่ละสถานศึกษาจะพิจารณาดาเนินการตามบริบทของโรงเรียน เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน โดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลโดยตรง แต่จากผลการดาเนินการที่ส่งผลดีต่อ
ผู้เรียน ผู้บ ริห าร คณะครู และชุม ชนบ้านวัด ในบริบ ททางวัฒ นธรรม ท าให้ ก ารดาเนิ นการตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเป็นที่สนใจจากสถานศึกษาจานวนมาก
จากการที่ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มี ความสนใจเพิ่ ม ขึ้นเรื่อย ๆ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้ง ที่ 13/2547
เมื่ อ วัน ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 สมเด็จ พระพุ ฒ าจารย์ (เกี่ ย ว อุ ป เสโณ) ผู้ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
สมเด็จ พระสังฆราช ประธานกรรมการ มหาเถรสมาคม ปรารภว่า หากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
ให้ ก ารสนั บ สนุ น โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธในด้ านต่ าง ๆ เช่ น ด้ านวิ ช าการ ด้ า นการศึ ก ษาส งเคราะห์
และให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมของโรงเรียน เป็นต้น ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ บ้านเมือง
ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของการดารงชีวิต โดยส่วนรวมของประชาชน มหาเถรสมาคมจึงมีมติเห็นชอบ
ให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ

๕) สถิติต่าง ๆ ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ( ๒๕๔๕ - ๒๕๕๙ )
๕.๑ ผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ผลเชิงปริมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๖ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
๘๙ โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
๒๐,๔๗๕ โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
๒๑,๗๖๔ โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
๒๒,๑๙๐ โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
๒๓,๓๓๗ โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
๒๔,๒๑๒ โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
๑๒,๑๕๙ โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
๑๘,๕๗๗ โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
19,975 โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
21,370 โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
22,849 โรงเรียน(ข้อมูลเดือนกันยายน
๒๕๕๙)
(ส านัก พั ฒ นานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการและส่วนวางแผนและพัฒนาการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได้จัดทา website แล้วให้โรงเรียนที่สนใจสมัครใหม่ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความสมัครใจอีก
ครั้ง )

๓

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๕.๒ ผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน(พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิท ยาลัย ร่วมกั บ ส านักพั ฒ นานวัตกรรมการจัดการศึก ษา ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น
พื้ น ฐาน กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ร่ว มกั น คั ด เลื อ กโรงเรีย นวิ ถีพุ ท ธมาเป็ น โรงเรี ย นวิถี พุ ท ธชั้ น น า
ปรากฏผลการคัดเลือกโรงเรียนได้ดังนี้
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา รุ่น ๑ จานวน ๗๐๐ โรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา รุ่น ๒ จานวน ๗๐๐ โรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น ๑
จานวน ๑๐๐ โรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น ๒
จานวน ๑๐๐ โรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น ๓
จานวน ๑๐๐ โรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น ๔
จานวน ๒๖๕ โรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น ๕
จานวน ๑๐๐ โรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น ๖
จานวน ๑๐๐ โรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น ๗
จานวน ๑๐๐ โรงเรียน
๕.๓ สถิติการเยี่ยมเยียนโรงเรียนเชิงประจักษ์
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจ จุบัน คณะกรรมการจากมหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย
ร่วมกั บ ส านั ก พั ฒ นานวัตกรรมการจั ดการศึก ษา ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นกัล ยาณมิตร ในการ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ได้มีการตรวจเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธ ปรากฏดังนี้
พ.ศ. ๒๕๕๕ เยี่ยมเยียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์
จานวน ๘๐ โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๖ เยี่ยมเยียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์
จานวน ๒๘ โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๗ เยี่ยมเยียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์
จานวน ๑๔๑ โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เยี่ยมเยียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์
จานวน ๙๓ โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙ เยี่ยมเยียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์
จานวน ๑๓๐ โรงเรียน
๕.๔ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ ขอพระราชทาน โล่ โ รงเรีย นวิ ถีพุ ท ธพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี โดยใช้ตัวชี้วัด ๕๔ ประการ เป็นตัวประเมิน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ เป็นต้นมา
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโรงเรียนพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๑ จานวน ๒๗ โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙ คัดเลือกโรงเรียนพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๒ จานวน ๒๗ โรงเรียน
*********************************************

๔

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๒
ผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ( ๒๕๔๕ - ๒๕๕๙ )
๒.๑ ผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ผลเชิงปริมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๖ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน

๘๙
๒๐,๔๗๕
๒๑,๗๖๔
๒๒,๑๙๐
๒๓,๓๓๗
๒๔,๒๑๒
๑๒,๑๕๙
๑๘,๕๗๗
19,975
21,370
22,849

โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน(ข้อมูลเดือนกันยายน ๒๕๕๙)

(ส านั ก พั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการและส่วนวางแผนและพัฒนาการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได้จัดทา website แล้วให้โรงเรียนที่สนใจสมัครใหม่ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความสมั ครใจอีก
ครั้ง )
๒.๒ ผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เชิงคุณภาพ
๑. พระภิกษุสงฆ์ มหาเถรสมาคม กรมการศาสนา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
สงฆ์ และองค์กรภาคเอกชนหลายแห่ง เช่น มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการ
เสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และอีกหลายหน่วยงาน ได้ให้การ
สนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ เพราะเห็นว่าเป็นทางรอดของสังคมไทย
๒. ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เกิดการตื่นตัวที่จะเยี่ยมเยียน
นิเทศ โรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อให้โรงเรียนสามารถนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการบริหารจัดการใน
โรงเรียนทั้งระบบ
๓. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ตระหนักถึงความสาคัญ เริ่มปรับตัวนาหลักพุทธธรรมเข้าไปใช้ในการ
บริหารจัดการทั้งระบบโรงเรียน รวมทั้งในการดาเนินชีวิตตนเอง ลด ละ เลิก อบายมุข
๔. นักเรียน ได้เรียนรู้ และเริ่มปรับตัว นาหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยเน้นการกิน อยู่ ดู
ฟัง เป็นตามหลักไตรสิกขา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข นักเรียนมีมารยาท เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
รู้จัก บาป บุญ คุณ โทษ และช่วยกับสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น
๕. ผู้ปกครอง ชุมชน ชื่นชมยินดีให้การสนั บสนุนงานของโรงเรียนมากขึ้นเกิดความสมานฉันท์ ของ
บ้าน วัด โรงเรียน (บ ว ร) นาสู่ความสงบ และสันติสุขของสังคม
๖. ด้านการจัดการความรู้ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ( พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ )

๕

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๗. ให้มีผู้แทนของผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในทุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการ
ประสานงาน สื่อสารอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และจัดทาสมุดทาเนียบมีรูป ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพ ท์มือถือ แจกกับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกคน โดยมีการประชุมร่วมกั น
อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง และปรับปรุงทาเนียบผู้รับผิดชอบทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน
๘. ให้ทุกโรงเรียนมีกรรมการโรงเรียนวิถีพุทธ และมีผู้รู้ทางศาสนา ( พระสงฆ์ หรือฆราวาส ) เป็นที่
ปรึกษาโรงเรียน ในการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
๙. ในการอบรมปฐมนิเทศโรงเรียนวิถีพุท ธ ส าหรับ โรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการใหม่ ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทา ชุดสื่ออบรมทางไกลให้โรงเรียนดาเนินการอบรมเอง
( ๑๓ หัวข้อ ) โดยให้มี ก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุ กครั้งที่ จ บแต่ล ะหัวข้อและก่ อนจบการอบรม
ทางไกลให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนิมนต์พระสงฆ์ซึ่งเป็นกรรมการมาร่วม
วางแผนการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
๑๐. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาสื่อการเรียนรู้สาหรับโรงเรียน ในรูปแบบ
เอกสารและวิดีโอในหัวข้อ " แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ " และสื่อเสริมความรู้ตั้งแต่
เริ่มมีโครงการถึงปัจจุบนั กว่า ๒๐ เรื่อง เพื่อเสนอให้โรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ โดย
ไม่เป็นการบังคับ
๑๑. พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ที่
ดาเนินการได้ดี มีความก้าวหน้า มีกิจกรรมน่าสนใจ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรม
แก่โรงเรียนอื่นๆ โดยให้ชื่อว่า "โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร" จานวนทั้งสิ้น ๒๐๖ โรงเรียน ( คิด
สัดส่วนตามจานวนโรงเรียนวิถีพุทธ ในแต่ละสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
๑๒. จัดทาจดหมายข่าว " เพื่อนร่วมทางโรงเรียนวิถีพุทธ " แจกโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศเพื่อเป็น
สื่อกลางสาหรับโรงเรียนวิถีพุทธ
๑๓. พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนที่ดาเนินการ
ได้ดีมีความก้าวหน้า, มีกิจกรรมน่าสนใจ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรมแก่โรงเรียน
อื่นๆ โดยให้ชื่อว่า "โรงเรียนคุณธรรมชั้นนา " จานวน ๓,๕๒๐ โรงเรียน ( ๑๐ % ของโรงเรียน
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ส่วนใหญ่จะซ้ากับโรงเรียนวิถีพุทธเดิม
๑๔. พ.ศ. ๒๕๕๐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมกระบวนการจัดการความรู้
ให้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในทุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอาจารย์ทรง
พล เจตนวณิชย์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธฯ ขยายผลการจัดการความรู้ด้าน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรรม ให้กับโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา ทั้ง ๓,๕๒๐ โรงเรียน
๑๕. โรงเรียนคุณธรรมชั้นนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หมุนเกลียว ยกระดับ) ภายในโรงเรียน ในระยะเวลา
๔ เดือน ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรรม โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
๑๖. โรงเรียนคุณธรรมชั้นนา นาความรู้ และประสบการณ์ที่ หมุนเกลียว ยกระดับ ด้านการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรรมแล้วมานาเสนอโดยวิธีการเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธ ใช้เวลา ๒ วัน เน้นให้ ผู้
มาเยี่ยมบ้านได้มาเห็นสภาพจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนสภาพใกล้เคียงกัน ( ๑ : ๘-๑๐
โรงเรียน )
๑๗. โรงเรียนคุณธรรมชั้นนา นาเสนอเรื่องราวที่ หมุนเกลียว ยกระดับ ความรู้ ประสบการณ์ด้าน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรรม ในชื่อหนังสือ " เรื่องเล่าเร้าพลัง " โดยเผยแพร่แลกเปลี่ยนกัน
ภายใน และภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

๖
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๑๘. กิจ กรรมแผนที่ คนดีเป็นการเรียนรู้เรื่องราวผู้ท าความดีและนาเสนอด้วยภาพประกอบเรื่อง
ผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหวหรือสื่อ กระดาษ โดย สานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
อบรมรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียน ครู พระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน นักเรียนประถม นักเรียนมัธยมประมาณ ๓,๐๐๐ รูป/คนและในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ พัฒนาครูเพื่อให้นา
กิจกรรมไปขยายผลกับนักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน “ยุวทูตความดี” ๘๔ โรงเรียน
๑๙. พ.ศ. ๒๕๕๐ สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมการบริห ารด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ (จิตตปัญญา) แก่ผู้อานวยการโรงเรียน ครู พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๘๙๐ รูป /
คน โดยวิทยากรจากอาศรมศิล ป์ มูล นิธิโรงเรียนรุ่งอรุณเพื่อสร้างที มคณะบริห ารด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้ขยายผลดาเนินการในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อให้เกิดโรงเรียนที่บริหารด้วยใจอย่างใคร่ครวญ จานวนกว่า ๕,๐๐๐ โรงเรียน
๒๐. พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้อานวยการโรงเรียน ครู พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๘๙๐ รูป / คน ที่ผ่านการ
อบรมการบริ ห ารด้ ว ยใจอย่ างใคร่ ค รวญ ( จิ ต ตปั ญ ญา) หมุ น เกลี ย ว ยกระดั บ ความรู้
ประสบการณ์ ด้านการปลูก ฝัง คุณ ธรรม จริยธรรรม แล้วจับ คู่ร ะหว่าง ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา ได้ ๘๐ คู่เพื่อเดินทางไปเยี่ยมกันและกันที่โรงเรียน จึงกลับมาหมุนเกลียว ยกระดับ
ความรู้ ประสบการณ์ตนเอง อีกระดับหนึ่ง และได้จัด Symposium ร่วมกัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมให้ต่อยอดความรู้
๒๑. พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนคุณธรรมชั้นนา ทั้ง ๓,๕๒๐ โรงเรียน ดาเนินการซ้าข้อ ๗ - ๑๑ โดยขยาย
ผล เพิ่มเป็น ๓๐% ของโรงเรียนในสังกัดส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้นฐาน โดยมี
โรงเรียน ประมาณ ๙,๙๐๐ โรงเรียน
๒๒. พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับศูนย์คุณธรรม จัด
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทาดี ถวายในหลวง โดยให้นักเรียน รวมกลุ่มคิดหาวิธีการ
แก้ ปั ญ หาสั ง คม โดยใช้ แ นวพระราชด าริ แ ละหลั ก ธรรมในศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ โดยร่ วมกั น
ดาเนินการ ๘-๑๐ คนมีครู พระ และ ผู้อานวยการโรงเรียน เป็นที่ปรึกษา มีการประกวดคัดเลือก
จากระดับโรงเรียน ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกลุ่มภาคสงฆ์ ระดับประเทศ โดย
ทุกครั้งที่มีการนาเสนอ ได้จัดให้นักเรียนและครูที่ปรึกษามาเข้ าค่ายร่วมกัน และ พัฒนาต่อยอด
ความรู้ให้ทั้ งครู และนักเรียนได้ป ระสบการณ์และนาไปพัฒ นาโครงงานของตนเองต่อไป พ.ศ.
๒๕๔๙ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน กรกฎาคม ๒๕๕๔ มี โครงงานร่วมประกวดกว่า ๑๐,๐๐๐
โครงงาน มีการจัดทาสื่อเอกสารบันทึกความสาเร็จ และ วิดีทัศน์โครงงานคุณธรรม สาหรับครูที่
ปรึกษา
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๒๓. พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีที่ ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณไทย
เข้มแข็งฯ ให้ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ SP2 โรงเรียนวิถีพุทธ และ โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งจึงได้
จัดดาเนินการอย่างน้อย ๓ เรื่องได้แก่
๑) ศูนย์ Give & Take เพื่อให้ นักเรียนทุกโรงเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ และ ผู้รับ
๒) โครงงานคุณธรรมสานึกดี CSR +โครงงานคุณธรรม ฯ เป็นการเสริมให้นักเรียนวาง
แผนการการท าดีอ ย่างมี ทุ นงบประมาณ ที่ ได้ม าจากปัญ ญาของนัก เรียนที่ มี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม
๓) ค่ายพระ ครู ผู้ปกครอง เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกัน
ในการดูแล ปกป้องนักเรียนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
๒๔. นอกจากนั้ นในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ยัง ได้จั ดให้ มี โรงเรียนวิถี พุท ธเน้น จิตอาสาซึ่ง เป็ นโรงเรียนที่
ผู้บ ริห ารสมั ครใจให้ความส าคัญ เป็นพิ เศษกั บ การพัฒ นาพฤติก รรม และ จิตใจด้านก ารเป็ น
อาสาสมั คร ขณะนี้ เดือ นกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ ๒๓๒
โรงเรียน เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรม ในสถานศึกษาที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
๒๕. พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจ จุบัน ได้พั ฒ นาโรงเรียนอีก กลุ่ม ที่ ส นใจการพัฒ นานั กเรียนโดยหลัก การ
“อริยะสร้างได้ ในโรงเรียนวิถีพุ ทธ “มีผู้ผ่านการอบรมทั้งที่ เป็นผู้บริห าร และ ครู ไม่น้อยกว่า
๑,๕๐๐ คน
๒๖. พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน เพื่อให้การสื่อสารเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้
ที่ พ บเห็ น ผู้ ที่ รับ ทราบ เป็ น แหล่ งความรู้ แลกเปลี่ย นเรียนรู้กั น ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการ
เยี่ยม ประเมิน เสนอแนะ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนาและโรงเรียนวิถีพุทธ ใน ๒ ปี
โดยใช้งบประมาณจานวน เกือบ ๔,๐๐๐ โรงเรียน อีกทั้งได้คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น จานวน
๑๐๐ โรงเรียน โดยคัดเลือกมา ถึงปีที่ ๔ ปีละ ๑๐๐ โรงเรียน นอกจากนั้นได้ จัดทาข้อมูลเป็น
เอกสาร และแผ่น CD เผยแพร่ให้โรงเรียนอื่น และ ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน ยังจัดทาวารสาร “รู้ตื่นและเบิกบาน” ออกวารสารต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ส่งถึงทุกโรงเรียน
และ จัดทาวีดิทัศน์ โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อเผยแพร่แก่โรงเรียนในสังกัด
๒๗. พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ การพัฒ นาอีกด้านหนึ่งที่ สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความสาคัญคือเรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งได้จัดให้มีกระบวนการพัฒนาทั้ง ๔ ภูมิภาค
รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ คน โดยเชิญวิท ยากรที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้ เช่น มูลนิธิสดศรี
สฤษฎิ์วงศ์ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ วิทยากรจากสานักงานกองทุนสนั บสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นต้น
๒๘. คณะดาเนินงานได้สังเคราะห์ความรู้การดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ดาเนินการต่อเนื่อง ๙ ปีได้
เป็นบทสรุปว่าเงื่อนไขสาคัญที่โรงเรียนจะดาเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ อย่างเป็นรูปธรรม มี ๒๙
ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธปีที่ ๙ โดยได้สื่อสารเผยแพร่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓
และจะดาเนินการเยี่ยมประเมิ นการดาเนินการ ดูความพร้อม ส่ง เสริม สนับ สนุนให้โรงเรียน
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องให้เห็นเป็นรูปธรรม นาเป็นคะแนนในตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ARS
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๒๙. พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน(พ.ศ. ๒๕๕๙) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสานัก
พั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึก ษาธิการ ร่วมกั นยกระดับ โรงเรียนวิถีพุท ธ เป็นโรงเรียนวิถีพุท ธชั้นนาเพื่อรับ โล่
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนาและทุนสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา จากพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓๐. พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจ จุบัน(พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ร่วมกับสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึก ษาธิก าร ร่วมกั นคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธมาเป็นโรงเรียนวิถีพุท ธชั้นนา
ปรากฏผลการคัดเลือกโรงเรียนได้ดังนี้
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา รุ่น ๑ จานวน ๗๐๐ โรงเรียน
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา รุ่น ๒ จานวน ๗๐๐ โรงเรียน
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น ๑
จานวน ๑๐๐ โรงเรียน
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น ๒
จานวน ๑๐๐ โรงเรียน
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น ๓
จานวน ๑๐๐ โรงเรียน
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น ๔
จานวน ๒๖๕ โรงเรียน
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น ๕
จานวน ๑๐๐ โรงเรียน
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น ๖
จานวน ๑๐๐ โรงเรียน
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น ๗
จานวน ๑๐๐ โรงเรียน
๓๑. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ
ส านั ก พั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นกัลยาณมิตร ในการ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ได้มีการตรวจเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธ ปรากฏดังนี้
- พ.ศ. ๒๕๕๕ เยี่ยมเยียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์
จานวน ๘๐ โรงเรียน
- พ.ศ. ๒๕๕๖ เยี่ยมเยียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์
จานวน ๒๘ โรงเรียน
- พ.ศ. ๒๕๕๗ เยี่ยมเยียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์
จานวน ๑๔๑ โรงเรียน
- พ.ศ. ๒๕๕๘ เยี่ยมเยียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์
จานวน ๙๓ โรงเรียน
- พ.ศ. ๒๕๕๙ เยี่ยมเยียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์
จานวน ๑๓๐ โรงเรียน
๓๒. พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ขอพระราชทาน โล่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้ตัวชี้วัด ๕๔ ประการ เป็นตัวประเมิน โดยคัดเลือกจากโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นนา ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ เป็นต้นมา
- พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโรงเรียนพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๑ จานวน ๒๗ โรงเรียน
- พ.ศ. ๒๕๕๙ มีโรงเรียนพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๒ จานวน ๒๗ โรงเรียน
*********************************************

๙

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๓
พัฒนาการโรงเรียนวิถีพุทธ
ยุคที่ ๑ กาเนิดวิถีพุทธ
๑.ให้มีผู้แทนของผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในทุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อการประสานงาน สื่อสารอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และจัดทาสมุดทาเนียบมีรูป ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรมือถือ แจกกับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกคน โดยมีการประชุมรวมอย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง และปรับปรุงทาเนียบใหม่ทุกครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน
๒.ให้ทุกโรงเรียนมีกรรมการโรงเรียนวิถีพุทธ และมีผู้รู้ทางศาสนา (พระสงฆ์ หรือฆราวาส )
เป็นที่ปรึกษาโรงเรียน ในการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
๓.ในการอบรมปฐมนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ สาหรับ โรงเรียนที่เข้าร่ วมโครงการใหม่ สพฐ.
จัดท า ชุดสื่อ อบรมทางไกลให้โรงเรียนดาเนินการอบรมเอง (๑๓ หัวข้อ )โดยให้มี การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทุ ก ครั้งที่ จ บแต่ล ะหั วข้อ และก่ อนจบการอบรมทางไกลให้ผู้เข้ารับ การอบรมทุ ก คนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนิมนต์พระสงฆ์ซึ่งเป็นกรรมการ มาร่วมวางแผนการดาเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ
๔.สพฐ. จัดทาสื่อ ทั้งเอกสาร และวิดีโอ "แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ" และสื่อ
เสริมความรู้ตั้งแต่เริ่มมีโครงการ ถึงปัจจุบัน กว่า ๒๐ เรื่อง เพื่อเสนอให้โรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ โดยไม่เป็นการบังคับ
๕.พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ สพท. และโรงเรียนร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ที่ดาเนินการได้ดี มี
ความก้าวหน้า มีกิจกรรมน่าสนใจ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรมแก่โรงเรียนอื่นๆ โดย
ให้ชื่อว่า "โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร" จานวน ๒๐๖ โรงเรียน (คิดสัดส่วนตามจานวน โรงเรียนวิถี
พุทธ ในแต่ละ สพท.)
๖.จัดทาจดหมายข่าว "เพื่อนร่วมทางโรงเรียนวิถีพุทธ" แจกโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศเพื่อ
เป็นสื่อกลางสาหรับโรงเรียนวิถีพุทธ
๗.พ.ศ. ๒๕๕๐ให้ สพท. และโรงเรี ย นร่ ว มกั น คั ด เลื อ กโรงเรี ย นที่ ด าเนิ น การได้ ดี มี
ความก้าวหน้า มีกิจกรรมน่าสนใจ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรมแก่โรงเรียนอื่นๆ โดย
ให้ชื่อว่า "โรงเรียนคุณธรรมชั้นนา" จานวน ๓,๕๒๐ โรงเรียน (๑๐% ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.) ส่วน
ใหญ่จะซ้ากับโรงเรียนวิถีพุทธเดิม
๘.พ.ศ. ๒๕๕๐ สพฐ. จัดอบรมกระบวนการจัดการความรู้ให้แ ก่ ผู้รับ ผิดชอบโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ในทุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธฯ
ขยายผลการจัดการความรู้ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรรม ให้กับโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา ทั้ง
๓,๕๒๐ โรงเรียน
๙.โรงเรียนคุณ ธรรมชั้นนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หมุ นเกลียว ยกระดับ )ภายในโรงเรีย น ใน
ระยะเวลา ๔ เดือน ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรรม โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
๑๐.โรงเรียนคุณธรรมชั้นนา นาความรู้ และประสบการณ์ที่ หมุนเกลียว ยกระดับ ด้านการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแล้วมานาเสนอโดยวิธีการเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธ ใช้เวลา ๒ วัน เน้นให้
ผู้มาเยี่ยมบ้าน ได้มาเห็นสภาพจริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนสภาพใกล้เคียงกัน (๑ : ๘–๑๐
โรงเรียน)

๑๐

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๑๑.โรงเรี ย นคุ ณ ธรรมชั้ น น า น าเสนอเรื่ อ งราวที่ หมุ น เกลี ย ว ยกระดั บ ความรู้
ประสบการณ์ ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในชื่อหนังสือ " เรื่องเล่าเร้าพลัง " โดยเผยแพร่
แลกเปลี่ยนกันภายใน และภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
๑๒.กิจกรรมแผนที่คนดี เป็นการเรียนรู้เรื่องราวผู้ทาความดี และนาเสนอด้วยภาพประกอบ
เรื่อง ผ่านสื่อ ภาพเคลื่ อ นไหว หรือ สื่อกระดาษ โดย สพฐ.ได้อบรมรองผอ.สพท. ผู้อานวยการ
โรงเรี ย น, ครู , ครู พ ระ, นั ก เรี ย นประถม, นั ก เรี ย นมั ธ ยมประมาณ ๓,๐๐๐ รู ป /คน และใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สพฐ. ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ พัฒนาครูเพื่อให้นากิจกรรมไปขยายผลกับ
นักเรียนยุวทูตความดี จานวน ๘๔ โรงเรียน
๑๓.พ.ศ. ๒๕๕๐ สพฐ. จั ด อบรมการบริห ารด้ ว ยใจอย่ างใคร่ค รวญ (จิ ต ตปั ญ ญา) แก่
ผู้อานวยการโรงเรียน ครู ครูพระ ๘๙๐ รูป/ คน โดยวิทยากรจากอาศรมศิลป์ มูลนิธิโรงเรียนรุ่ง-อรุณ
เพื่อสร้างทีมคณะบริหารด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ประจา สพท. และให้ขยายผลดาเนินการใน สพท.
เพื่อให้เกิดโรงเรียนที่บริหารด้วยใจอย่างใคร่ครวญ จานวนกว่า ๕,๐๐๐ โรงเรียน Coaching Team
๑๔.พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้อานวยการโรงเรียน ครู ครูพระ ๘๙๐รูป/คน ที่ผ่านการอบรมการบริหาร
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (จิตตปัญ ญา) หมุ นเกลียว ยกระดับ ความรู้ ประสบการณ์ด้านการปลูก ฝัง
คุณธรรม จริยธรรรม แล้วจับคู่ระหว่าง สพท. ได้ ๘๐ คู่ Pair Participatory Learning Assessment
เพื่อเดินทางไปเยี่ยมกันและกันทีโ่ รงเรียน จึงกลับมาหมุนเกลียว ยกระดับความรู้ ประสบการณ์ตนเอง
อีกระดับหนึ่งแล้วจัด Symposium ร่วมกัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ ต่อยอดความรู้
๑๕.พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนคุณธรรมชั้นนา ทั้ง ๓,๒๒๐ โรงเรียน ดาเนินการซ้าข้อ ๗ – ๑๑
โดยขยายผลเพิ่มเป็น ๓๐% ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ( ประมาณ ๙,๙๐๐ โรงเรียน )
ยุคที่ ๒ โครงงานคุณธรรมทั่วไทย
๑๖.พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน สพฐ. ร่วมกับศูนย์คุณธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง” โดยให้นักเรียน รวมกลุ่ม
ร่วมกันทาดีอย่างมีปัญญา คิดหาวิธีการแก้ปัญหาสังคม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา” โดยใช้
แนวพระราชดาริ และหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ โดยร่วมกั นดาเนินการ ๘-๑๐ คนมีครู พระ
และ ผอ.โรงเรียน เป็นที่ปรึกษา มีการประกวดคัดเลือกจากระดับโรงเรียน ระดับ สพท. ระดับกลุ่ม
ภาคสงฆ์ ระดับ ประเทศ โดยทุ กครั้งที่มี การนาเสนอ ได้จัดให้นักเรียน และครูที่ป รึกษามาเข้าค่าย
ร่วมกัน และ พัฒนาต่อยอดความรู้ให้ทั้งครู และนักเรียน ได้ประสบการณ์ และนาไปพัฒนาโครงงาน
ของตนเองต่อ ไป พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น ต้น มา จนถึง ปัจ จุบัน มี โครงงานคุ ณ ธรรมกว่า ๑๐,๐๐๐
โครงงาน มี ก ารจัดท าสื่อ เอกสารบัน ทึ ก ความส าเร็จ ต่อเนื่องทุ ก ปี และจัด ท าวิดีทั ศน์ โครงงาน
คุณธรรม สาหรับครูที่ปรึกษา
๑๗.พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน สนก. ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการประกวดโรงเรียนและ
นัก เรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยคัดเลือกโรงเรียนปีล ะ ๓๘ โรงเรียนเพื่อรับ ทุ นพั ฒ นา
โรงเรียน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ นัก เรียน ๘๐ คนเพื่อรับ ทุ นการศึก ษาคนละ ๔๐,๐๐๐บาท รวม
ปีล ะ ๘ ล้านบาทจ านวน ๑๐ ปีต่อ เนื่อ ง เป็นเงิน ๘๐ ล้านบาทเพื่อเทิ ดพระเกี ยรติในปีมหามงคล
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา

๑๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๑๘.พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นปีที่ สพฐ.จัดสรรงบประมาณไทยเข้มแข็งฯ ให้ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
sp2 โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งจึงได้จัดดาเนินการอย่างน้อย ๓ เรื่องได้แก่
๑) ศูนย์ Give & Take เพื่อให้ นักเรียนทุกโรงเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ และผู้รับ
มี Public Conscience
๒) โครงงานคุณธรรมสานึกดี CSR+โครงงานคุณธรรมฯ เป็นการเสริม ให้นักเรียน
วางแผนการการทาดีอย่างมีทุนงบประมาณ ที่ได้มาจากปัญญาของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ ต่อ
สังคม ในชื่อ ธุรกิจคุณธรรม
๓) ค่ ายพระ ครู ผู้ป กครอง เพื่ อให้ ทุ ก โรงเรียนได้ส ร้างความสัม พั นธ์ก ารมี ส่ วน
ร่วมกันในการดูแล ปกป้องนักเรียนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
๑๙.พ.ศ.๒๕๕๓ ยังได้จัดให้มีโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารสมัครใจ
ให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับการพัฒนาพฤติกรรม และจิตใจด้านการเป็นอาสาสมัคร เดือนกรกฎาคม
๒๕๕๕ มี โรงเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ ๒๓๒ โรงเรียน เดือนมิ ถุนายน ๒๕๕๖ ร่วมมื อกั บ
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และศูนย์คุณธรรม จัดไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กั บโรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
๒๐.พ.ศ.๒๕๕๓ –ปัจจุบัน ได้พัฒนาโรงเรียนอีกกลุ่มที่สนใจการพัฒนานักเรียนโดยหลักการ
“อริยะสร้างได้ ในโรงเรียนวิถีพุทธ” กับเสถียรธรรมสถาน มีผู้ผ่านการอบรมทั้งที่เป็นผู้บริหาร และ
ครู ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน
ยุคที่ ๓ โรงเรียนคุณธรรมชั้นนา
๒๑.พ.ศ. ๒๕๕๓ –ปัจจุบัน เพื่อให้การสื่อสารเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เป็นแรงบันดาล
ใจแก่ผู้ที่พบเห็น ผู้ที่รับทราบ เป็นแหล่งความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สพฐ. จึงได้ขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการเยี่ยม ประเมิน เสนอแนะ เพื่อการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมชั้นนา และ โรงเรียนวิถีพุทธ ใน ๒ ปีงบประมาณจานวนเกือบ ๔,๐๐๐ โรงเรียน อีกทั้งได้
คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา จานวน ๑๐๐ โรงเรียน โดยคัดเลือกมาถึงปีที่ ๓ ปีละ ๑๐๐ โรงเรียน
ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นโอกาสเฉลิม ฉลอง ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระสังฆราชฯ จึงได้คัดเลือก
๒๓๐ โรงเรียน รับมอบทุนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่น ๔ รุ่น ๕ (๑๐๐ โรงเรียน) เป็นความ
ร่วมมือของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวัด
ประยุรวงศาวาส ซึ่งได้จัดทาข้อมูลเป็นเอกสาร และแผ่น CD เผยแพร่ให้โรงเรียนอื่น
๒๒.ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน สพฐ.ร่วมกับสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล สสส.)
จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองเห็นพิษภัยของการดื่มเหล้า ความ
ทุก ข์ของนัก เรียนที่มี ผู้ป กครองดื่มเหล้า ท าโครงงานคุณธรรมเพื่อให้ช่วยกั นทุ กภาคส่วนบ้าน วัด
โรงเรียนลด ละ เลิกอบายมุขเหล้า บุห รี่ สิ่งเสพติด คืน ความสุขมาสู่นักเรียน เช่น มีโรงเรียนปลอด
เหล้าด้วยคาพ่อสอน โครงการโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อ แม่เลิกเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษาในโรงเรียนวิถี
พุทธ มีการให้กาลังใจ ยกย่องมอบโล่ เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข เป็นต้น
๒๓.ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฝ่ายบริการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ
สานักพัฒ นานวัตกรรมการจัดการศึก ษา จัดโครงการ พัฒ นาอัตลัก ษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุ ทธ โดยมีก ารพัฒ นาพระนิเทศวิถีพุทธ เพื่อให้ท่ านออกเยี่ยมประเมิ นการดาเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ กระจายทั่วทุกภูมิภาค

๑๒

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๒๔.ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน สพฐ.ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์จัดทาวารสาร “รู้ตื่นและ
เบิกบาน” ออกวารสารต่อเนื่องส่งถึงทุกโรงเรียน และจัดทาวิดีทัศน์ โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อเผยแพร่แก่
โรงเรียนในสังกัด
๒๕.พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมาถึงปัจ จุบัน เกิดกระแสการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีได้ง่ายดายโดย
นักเรียนขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีไปในทางให้เกิ ดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม จึงได้มีการจัด
อบรมการผลิตสื่อความดี ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี
นักเรียนที่ได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตสื่อ และมีมุมมองในการนาเสนอคุณความดีที่พร้อมจะผลิตสื่อดี
เผยแพร่ จานวนไม่น้อยกว่าปีละ ๘๐ โรงเรียน
๒๖.พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ การพัฒนาอีกด้านหนึ่งที่ สพฐ.ให้ความสาคัญคือเรื่อง จิตวิญญาณ
ความเป็นครู ซึ่งได้จัดให้มีกระบวนการพัฒนาทั้ง ๔ ภูมิภาค รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ คน โดยวิทยากร
ที่มีประสบการณ์ เช่น มูลนิธิสดศรี สฤษฎิ์วงศ์ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ วิทยากรจาก สสส. เป็นต้น
๒๗.พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่วมกับสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และมูลนิธิยุวสถิรคุณ พัฒนาโรงเรียน
เสริมสร้างคุณธรรมทั้งระบบ ๕ โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนสบปราบวิทยาคม (จังหวัดลาปาง) โรงเรียน
ปรางค์กู่ (จังหวัดศรีสะเกษ) โรงเรียนชลบุรีสุขบท (จังหวัดชลบุรี) โรงเรียนนราสิกขาลัย (จัง หวัด
นราธิวาส) และโรงเรียนตะเครียะ (จังหวัดสงขลา)
ยุคที่ ๔ อัตลักษณ์วิถีพุทธ ๒๙ ประการ
๒๘.คณะดาเนินงานได้สังเคราะห์ความรู้การดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ดาเนินการต่อเนื่อง
ได้เป็นบทสรุป ว่าเงื่อนไขส าคัญ ที่โรงเรียนจะดาเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ อย่างเป็นรูป ธรรม มี ๒๙
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุ ทธ โดยได้สื่อสารเผยแพร่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิก ายน ๒๕๕๓ และ
ดาเนินการเยี่ยมประเมินการดาเนินการ ดูความพร้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องให้เห็นเป็นรูปธรรม นาเป็นคะแนนในตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ARS
ยุคปัจจุบัน : วิถีพุทธ ๓ ระดับ
๒๙.พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะดาเนินงานได้ขอพระราชทานรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯและได้ทรงตอบรับในการพระราชทานรางวัลดังกล่าว จานวน ๓ ปี
ต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๘ นับเป็นรุ่นที่ ๑ จานวน ๒๗ โรงเรียน และได้ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนรุง่
อรุณในการให้มีคุณภาพ และยั่งยืนสืบไป

๑๓

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๓๐. ปัจจุบันโรงเรียนวิถีพุทธจึงมีสามระดับ คือ

ประเภทโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนวิถีพุทธ แบ่งระดับโรงเรียนวิถีพุทธ เป็น ๓ ระดับ ดังนี้
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
ใช้เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด ๕๔ ประการ

๒๗
โรงเรียน

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
ใช้เกณฑ์อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ

๗๖๕
โรงเรียน

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป
ลงทะเบียนในเว็บไซด์
และประเมินตนเอง
โรงเรียนวิถีพุทธ

22,849
โรงเรียน

(www.vitheebuddha.com)

ปล. ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
ระดับที่ ๑ โรงเรียนวิถีพุทธ จานวน รวม ๒๑,๕๗๔ โรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓/๙/๒๕๕๘
ตัวชีว้ ัด อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ,
ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ ประจา สพม. สพป.ทุกเขต
ระดับที่ ๒ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา ๖ รุ่น จานวน รวม ๖๐๐ โรงเรียน
ตัวชี้วัด อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ที่เป็นผลสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ พระนิเทศก์วิถีพุทธ คณะกรรมการ จาก สพฐ.และ มจร.
ระดับที่ ๓ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จานวน รวม ๒๗ โรงเรียน
ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้โรงเรียนวิถีพุทธพระราชาน ๕ มาตรฐาน ๕๔ ตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ มจร.โรงเรียนรุ่งอรุณ สนก.และ พระนิเทศก์วิถีพุทธ

๑๔

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๔
หลักธรรมในการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นสถานศึกษาในระบบปกติ ที่นาหลักพุทธธรรม หรือองค์ความรู้ที่เป็นคา
สอนในพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษานั้น โดยมีจุดเน้นที่สาคัญ
คือ การนาหลักธรรมมาใช้ในระบบการพั ฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา ซึ่งอาจเป็นการเรียน
การสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือ การจัดเป็นระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของผู้เรียน
ส่วนใหญ่ โดยนาไปสู่จุดเน้นของการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น คือใช้ปัญญา และเกิด
ประโยชน์แท้จริงต่อชีวิต และการจัดดาเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศ(ปรโตโฆสะ)ที่เป็นกัลยาณมิตรเอื้อในการพัฒ นาผู้เรียนอย่างรอบด้านด้วยวิถีวัฒ นธรรม
แสวงปัญญา
ทั้งนี้การพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวจัดผ่านระบบไตรสิกขา ที่ผู้เรียนได้ศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้งศีล
หรือพฤติกรรม หรือวินัยในการดาเนินชีวิตที่ดีงามสาหรับตน และสังคม สมาธิ หรือด้านการพัฒนา
จิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ตั้งมั่นเข้มแข็งและสงบสุข และปัญญาที่มีความรู้ที่ถูกต้อง มี
ศักยภาพในการคิด การแก้ปัญหาที่เหมาะสม (โยนิโสมนสิการ) โดยมีครู และผู้บริหารสถานศึก ษา
เป็ น กั ล ยาณมิ ต รส าคั ญ ที่ รั ก และปรารถนาดี ที่ จ ะพั ฒ นาผู้ เ รี ย นอย่ า งดี ที่ สุ ด ด้ ว ยความเพี ย ร
พยายาม ระบบพัฒนาผู้เรียนด้วยไตรสิกขา
หลักพุทธธรรมที่จะนามาเป็นหลักในการประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ
๑.หลั ก พุ ท ธธรรมที่ เ ป็ น เกณฑ์ ในการพิ จ ารณาปั ญ หา ครอบคลุ ม ทั้ ง ระบบอย่ า งเป็ น
กระบวนการ หลักพุทธธรรมนี้จะใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ทางการศึกษาที่ดาเนินไปในทุกขั้นตอน หลักพุทธธรรมกลุ่มนี้คือ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท
๒. หลักพุท ธธรรมเชิงปฏิบัติการ เสริมในรายละเอียด เมื่อตรวจสอบพบจุดบกพร่องของ
กระบวนการศึกษา หรือกระบวนการเรียนการสอนนั้น การนาหลักพุทธธรรมนี้ไปใช้ก็ทาได้สองอย่าง
คือ ในฐานะทบทวนแผน (Re-planning) ตามความเป็นจริงที่ปรากฏออกมาจากการตรวจสอบด้วย
หลัก อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท
โรงเรียนควรจัดสภาพในทุกๆด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรม อย่าง
บูรณาการ และส่งเสริมให้ผู้เรียนพั ฒนาชีวิตให้สามารถกิน อยู่ ดู ฟังเป็น มีวัฒ นธรรมแสวงปัญญา
ทั้งนี้ การจัดสภาพจะส่งเสริมให้เกิดลักษณะของปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ
๑. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ครู อาจารย์ดี
มีข้อมูล มีสื่อที่ดี
๒. สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี
๓. โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี
๔. ธัม มานุ ธัม มปฏิ ปัตติ หมายถึง ความสามารถที่ จ ะนาความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ และ
ดาเนินชีวิตได้ถูกต้องตามธรรม
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ปัญ ญาวุฒิธรรม ๔ ประการนี้ จะส่ง เสริม ให้ ผู้เรียนพั ฒ นาตามหลัก ไตรสิ ก ขา ได้อย่ าง
ชัดเจน สาหรับแนวคิดเบื้องต้น ของการจัดสภาพในสถานศึกษา ที่เหมาะสมในด้านต่างๆ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
๑. ด้านกายภาพ โรงเรียนจะจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศีล สมาธิ และปัญญา เช่น มีศาลาพระพุทธรูป เด่นเหมาะสม ที่จะชวนให้ระลึกถึง
พระรัตนตรัยอยู่เสมอ มีมุม หรือห้องให้ศึกษาพุทธธรรม บริหารจิต เจริญภาวนาเหมาะสม หรือมาก
พอที่ จ ะบริก ารผู้เ รียน หรือ การตกแต่ ง บริเ วณให้ เป็ น ธรรมชาติ หรือใกล้ ชิดธรรมชาติ ชวนมี ใจ
สงบ และส่งเสริมปัญญา เช่น ร่มรื่น มีป้ายนิเทศ ป้ายคุณธรรม ดูแลเสียงต่างๆ ไม่ให้อึกทึก ถ้าเปิด
เพลงกระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงที่ส่งเสริมสมาธิ ประเทืองปัญญา เป็นต้น
๒. ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจาวัน ประจาสัปดาห์
หรือในโอกาสต่ างๆ เป็น ภาพรวมทั้ ง สถานศึกษา ที่ เป็ นการปฏิบั ติบู รณาการ ทั้ ง ศี ล สมาธิ และ
ปัญญา โดยเน้นการมีวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมของการกิน อยู่ ดู ฟัง ด้วยสติสัมปชัญญะ เพื่อเป็นไปตาม
คุณค่าแท้ของการดาเนินชีวิต โดยมีกิจกรรมตัวอย่างดังนี้
๑). มี กิ จกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ก่ อนเข้าเรียน และก่ อนเลิกเรียนประจ าวัน (เพื่ อใกล้ชิ ด
ศาสนา)
๒). มี กิ จกรรมรับ ศีล หรือ ทบทวนศีล ทุ กวัน อาจเป็นบทกลอน หรือเพลง เช่นเดียวกั บ
กิจกรรม แผ่เมตตา (เพื่อให้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข)
๓) มีกิจกรรมทาสมาธิรูปแบบต่าง ๆ เช่น นั่งสมาธิ ท่องอาขยานเพื่อสมาธิ สวดมนต์สร้าง
สมาธิ หรือทาสมาธิเคลื่อนไหวอื่น ๆ เป็นประจาวันหรือก่อนเรียน (เพื่อพัฒนาสมาธิ)
๔) มี กิจกรรมพิ จารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวัน (เพื่อให้กินเป็น กินอย่างมี
สติ มีปัญญารู้เข้าใจ)
๕) มีกิจกรรมอาสาตาวิเศษ ปฏิบัติวินัยหรือศีล (เพื่อให้อยู่เป็น อยู่อย่างสงบสุข)
๖) มีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา) ประจาวัน (เพื่อให้อยู่เป็น)
๗) มีการสวดมนต์ ฟังธรรมประจาสัปดาห์ หรือในวันพระ (เพื่อพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา)
๘) มีกิจกรรมบันทึก และยกย่องการปฏิบัติธรรม (เน้นย้าและเสริมแรงการทาความดี)
๙) ทุกห้องเรียน มีการกาหนดข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน โดยเข้าใจเหตุผล และประโยชน์ที่มี
ต่อการอยู่ร่วมกัน (พัฒนาศีล /วินัย ด้วยปัญญา)ฯลฯ
๓. ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ สถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศของการใฝ่เรียนรู้ และ
พัฒ นาไตรสิก ขา หรือ ส่ง เสริม การมี วัฒ นธรรม แสวงปัญ ญา และมี ปฏิสั มพันธ์ ที่ เป็ นกั ลยาณมิ ตร
ต่อกัน มี บรรยากาศของการเคารพอ่ อนน้อม ยิ้มแย้ม แจ่มใส การมีความเมตตา กรุณาต่อกัน ทั้งครูต่อ
นักเรียน นักเรียนต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน และครูต่อครูด้วยกัน และโรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากร และ
นักเรียนปฏิบัติตน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น เช่น การลด ละ เลิกอบายมุข การเสียสละ เป็นต้น
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๔. ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมกับผู้ปกครอง และ
ชุมชน สร้างความตระหนัก และศรัทธา รวมทั้งเสริมสร้างปัญญาเข้าใจในหลักการ และวิธีดาเนินการ
โรงเรียนวิถีพุ ท ธร่วมกั น ทั้ งนี้ ผู้เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครู และผู้บริหารเพียรพยายาม
สนับสนุนโดยลักษณะต่าง ๆ และการปฏิบัติตนเอง ที่จะสนับสนุน และเป็นตัวอย่างในการพัฒนาผูเ้ รียน
ตามวิถีชาวพุทธสถานศึกษาวิเคราะห์จัดจุดเน้น หรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งแต่ละสถานศึกษา จะมีจุดเน้น และรายละเอียด รูปแบบที่
แตกต่ างกั นได้ เช่น บางสถานศึ ก ษาจะมี จุ ดเน้น ประยุก ต์ไตรสิก ขาในระดับ ชั้ นเรีย น มี ก ารจั ด
กระบวนการเรี ย นรู้ ร ายวิ ช า บางโรงเรี ย นเน้ น ประยุ ก ต์ ใ นระดั บ กิ จ กรรมวิ ถี ชี วิ ต ประจ าวั น
แบบภาพรวม บางโรงเรียนอาจทาทั้งระบบทุกส่วนของการจัดการศึกษา
ในเรื่องของการศึกษา หรือกระบวนการเรียนการสอน อันถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสาคัญ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ก็ควรจะดาเนินไปโดยใช้อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาทมาเป็นหลักการขั้น
พื้นฐานที่สาคัญ แล้วนาเอาเรื่องอื่นมาเป็นบริวาร หลักสาคัญที่จะต้องตระหนักไว้เสมอก็คือ การใช้
หลักอริยสัจและปฏิจจสมุปบาท มาเป็นหลักในการแก้ปัญหา หรือดาเนินการในเรื่องราวใด ๆ นั้น
ต้องตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ ทั้งระบบ เพื่อให้พบความจริง ไม่มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง แต่ตรวจสอบเพื้อ
ค้นหาความจริงแล้วแก้ปัญ หาตามเหตุปัจจัยที่ป รากฏ บางเรื่องอาจแก้ทั้งหมด บางเรื่องอาจจะแก้
เพียงจุดใดจุดหนึ่งก็เพียงพอ
เมื่อเรานาหลักการพุทธธรรมมาใช้ในด้านการเรียนการสอนเราจะมองเฉพาะจุดเล็ก ๆ จุด
เดียว ก็จะไม่ครอบคลุมประเด็นในทุก ๆ ด้าน ต้องทาความเข้าใจ เริ่มตั้งแต่หลักสูตร อาคารสถานที่
ครูอาจารย์ บรรยากาศ อุ ป กรณ์ วัส ดุครุภัณ ฑ์ ขวัญ ก าลัง ใจ หรือปั จ จัยอื่น ๆ ที่ มี อยู่ ต้องน ามา
พิจารณาให้หมด ตรงจุดไหนที่เห็นว่าดีอยู่แล้วก็ รักษาไว้ แต่ส่วนที่บกพร่องก็ปรับปรุงแก้ ไขให้ดีขึ้น
การใช้หลักการนี้มาพัฒนา ผลออกมาจะมีความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน และความจริงที่ถูกต้อง
ก็คือ ทางสายกลางที่มีความสมดุลในทุกขั้นตอน

คุณ ธรรมที่จะต้องนามาเสริมลงในกระบวนการเรียนการสอน ที่ค วรทาความเข้าใจ
มีดังนี้
ปัญญา
ปัญญาและกระบวนการอันนาไปสู่การเกิดปัญญา คือความรอบรู้ทั้งตนเอง วิชาการต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม สังคม และความเป็นไปของโลกอย่างชัดเจน นับเป็นจุดหมายปลายทางของกระบวนการ
เรียนการสอนทุก วิชา ในทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งปัญ ญาออกเป็นสามประเภทคือ สชาติปัญ ญา
ปัญ ญาติ ดตัวมาตั้งแต่ เกิ ด (พั นธุก รรม) นิป ากปัญ ญา ความรู้ในด้านอาชีพ และวิปัส สนาปั ญ ญา
เป็นความรู้แจ้ง รู้จ ริง รู้ถูก ต้อ ง และกระบวนการที่ ก่ อให้ เกิ ดปั ญ ญา คื อ ปัญ ญาเกิ ดจากการฟั ง
(สุตมยปัญญา) ปัญญาเกิดจากการคิด (จินตมยปัญญา) ปัญญาเกิดจากการอบรมตนเอง (ภาวนามย
ปัญญา)
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อริยมรรค ๘
อริยมรรค ๘ เป็นแกนกลางในการจัดการศึกษาของทุก ๆ วิชา เพราะหลักการของอริยมรรค
อยู่ที่ สัมมา คือ ความถูกต้องชอบธรรมในลีลาชีวิตของมนุษย์ทุกชาติทุ กเผ่าพันธุ์ ล้วนดาเนินไปใน
กรอบแห่งอริยมรรคทั้งสิ้น หากลีลาเหล่านั้นดาเนินไปผิดทาง ชีวิ ตก็ต้องรับผลแห่งความผิดนั้นอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่มีทางหลีกเลี่ยง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าได้ใช้ลีลาชีวิตให้ถูกต้องในทุกขั้นตอน ผล
ออกมาเป็นความไร้ทุกข์ อย่างยุติธรรม ไม่มีใครจะมาเปลี่ยนแปลงผลแห่งความถูกต้องเหล่านั้นได้
อริยมรรค เป็นเรื่องของความถูกต้องที่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ไว้อย่างครบถ้วน คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ ความเห็นอันถูกต้องถ่องแท้ เป็นความจริงแท้ ไม่ใช่ผลที่เกิด
จากการคาดคะเนหรือ ตั้ง สมมติฐานใด ๆ ทั้ ง สิ้น และความเห็ นที่ ถู ก ต้อง จะต้อ งสามารถค้ นหา
กระบวนการแห่งความจริงนั้นอย่างครบวงจรอีกด้วย
๒. สัมมาสังกัปปะ คือดาริชอบ ดาริถูกต้อง สอดคล้องกับความจริงที่ปรากฏนั้นเมื่อความจริง
ปรากฏเป็นพื้นฐานแล้ว ความดาริที่สอดคล้องกับความจริง ก็จะดาริได้อย่างถูกต้อง ไม่เบียดเบียนกาย
ใจของตนและผู้อื่น
๓. สัมมาวาจา คือวาจาชอบ การพูดจาถูกต้อง เมื่อใจประจักษ์ความจริง ทุกด้าน วาจาอันทา
หน้าที่เป็นสื่อของใจ ก็จะสะท้อนสื่อสารถ่ายทอดออกมาแต่ความจริงที่ประจักษ์แล้วนั้น
๔. สัมมากัมมันตะ คือการงานชอบ การงานถูกต้อง ไม่ว่างานทางกายหรือทางใจ หากเป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นจริง ย่อมเสริมค่าให้ชีวิตของผู้ทา และสังคมที่เกี่ยวข้องจะพลอยได้รับผลเป็นสุข
ไปด้วย
๕. สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพชอบ การประกอบอาชีพถูกต้อง เมื่อทราบความจริง
ของชีวิตว่า การประกอบอาชีพที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มุ่งนาเอาผลที่ได้มาจากการใช้
ความรู้ความสามารถ มาประกอบอาชีพให้ยืนยาว และอานวยความสะดวกแก่เพื่ อนมนุษย์ ก่อให้เกิด
ความปีติปราโมทย์ อิ่มทั้งกายและใจ
๖. สัมมาวายามะ คือความเพียรชอบ ความพากเพียรอย่างถูกต้อง เมื่อได้ทราบความจริงว่า
การประกอบความเพียรที่ผิดทาให้ชีวิตตกต่า นาความหายนะมาสู่ชีวิต เช่น พากเพียรในการประกอบ
อบายมุข มีแต่นาทุกข์มาสู่ชีวิต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ก็ยึดเอาความเพียรถูกต้องคือ เพียรเลิก ลด
ละ พฤติก รรมที่ ขัดขวางความก้าวหน้าทั้งทางกายและทางใจ เมื่อทาได้แล้วก็จะต้องเพียรพยายาม
ระวังมิให้บาปเกิดขึ้นหรือมิให้พฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาต้องหวนกลับมาสู่ชีวิตอีก ขณะเดียวกัน ก็
ศึกษาอบรมบ่มเพาะแต่สิ่งที่ดีงาม พร้อมกับพัฒนา และรักษาให้อยู่กับชีวิตจนเกิดความสมบูรณ์ และ
สมดุล
๗. สัมมาสติ คือ ความระลึกชอบ ความระลึกที่ถูกต้อง กล่าวคือ ระลึกรู้สึกต่อชีวิตตามความ
เป็นจริงอย่างเป็นกระบวนการ เข้าใจพฤติก รรม กิริยาหรือปฏิกิ ริยาของชีวิต เข้าใจผลอันเกิ ดจาก
กิริยา และปฏิกิริยาต่าง ๆ ของชีวิต ทั้งในส่วนกาย ความรู้สึกพฤติกรรมของจิต ตลอดถึงหลักและ
กฎเกณฑ์ ของชีวิต ที่จ ะต้อ งดาเนินไปตามกระบวนการแห่งความเปลี่ยนแปลง ตามเหตุปัจ จัยอยู่
เนืองนิตย์
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๘. สัมมาสมาธิ คือความตั้งใจชอบ ความมั่นคงของจิตที่ถูกต้อง เป็นธรรมดาที่จิตของมนุษย์
เคลื่อนไหวไปมารับอารมณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากจิตดับอยู่ในสภาวะปกติ ก็ไม่เกิด
ความเดือดร้อนใด ๆ แต่เมื่อมีกิเลสเข้ามาครอบครองจิตทาให้หวั่นไหวผิดปกติ ก็เกิดความทุกข์ ความ
จริงก็ปรากฏอยู่ว่า แม้องค์ประกอบชีวิตส่วนอื่นสมบูรณ์ แต่ถ้าไม่สามารถทาจิตให้ปกติได้ ความทุกข์ก็
คงมี อยู่อย่างมากมาย เข้ามาสู่ชีวิตไม่ ขาดสาย การเจริญ ภาวนาคือ วิธีก ารฝึก จิตให้ส งบมั่นคง และ
เหมาะสม พร้อ มที่ จะ เรียนรู้ และสู้กั บ อารมณ์ที่ จะมาอย่างไม่ หวั่นไหว อันจะเป็นพื้นฐานให้เกิ ด
ความรู้แจ้ง (ญาณ) จนสามารถป้อ งกันจิตจากการคุก คามจากกิเลสต่าง ๆ แล้วในที่ สุดก็จะพบกั บ
ความหลุดพ้น (วิมุติ) ปราศจากกิเลสทั้งปวง
ตามหลักการจัดวิถีพุทธสู่วิถีการเรียนรู้ บูรณาการพุทธธรรม สู่การจัดการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เพื่อนาสู่การรู้ เข้าใจความ
จริง มีการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ประสาน
ความร่วมมื อระหว่างวัด /คณะสงฆ์ และชุมชน ในการจัดการเรียนรู้ห ลัก ธรรมสาคัญ สู่การจัดการ
เรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ ตามหลัก ไตรสิกขา กัลยาณมิตตตา ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ
ไตรสิกขา คือการศึกษา ๓ อย่าง ประกอบด้วยศีลสิกขา สมาธิสิกขา และปัญญาสิกขา การ
สรุปอริยมรรคลงในไตรสิกขาก็จะเป็นภาพของหลักการของการศึกษา ที่ควรจะต้องสอดแทรกเข้าไป
ในทุกสาขาวิชา กล่าวคือ
๑. ศี ล สิ ก ขา คื อ การศึ ก ษาฝึ ก อบรมพั ฒ นากาย และวาจา ประกอบด้ ว ย สั ม ม าวาจา
สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะเพราะว่าความถูกต้องทั้งสามอย่างนี้เป็นเรื่องของระเบียบวินัยอันจะ
ควบคุม พฤติ ก รรมหรือ ความเคลื่อ นไหวทางกาย วาจา ให้ ดาเนิ นไปในทิ ศทางปกติ ไม่ ขัด ขวาง
พัฒนาการของตนหรือสังคม
๒. สมาธิสิก ขา คือ การศึก ษาฝึก อบรมพัฒ นาจิต ประกอบด้วย สั ม มาวายามะ สัม มาสติ
สัม มาสมาธิเพราะว่าองค์ป ระกอบของอริยมรรคทั้ ง สามประการนี้เป็นเรื่องของการฝึก ฝนอบรม
ควบคุม จิตให้รู้จัก คิดอย่างเป็นระเบียบ เรียกว่า คิดเป็นการที่ ม นุษย์จ ะคิดเป็น โดยไม่ ส ร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นมี ความมั่ นคงพอที่จ ะต้านทานกระแสยั่วยุ ที่ มาจากทั่วสารทิศมิ ให้
หวั่นไหวไปในทางบวกหรือลบ แต่มั่นคง แน่วแน่ เยือกเย็น นั้นเป็นการสร้างจิตให้มีพลัง เป็นฐานใน
การรองรับสรรพวิชาต่าง ๆ อย่างมั่นคง
๓. ปั ญ ญาสิก ขา คือ การศึก ษาฝึก อบรมพั ฒ นาปัญ ญา ประกอบด้ วยสั ม มาทิ ฏ ฐิ สัม มา
สังกัปปะ เพราะความสามารถที่จะมองเห็นความจริงในเรื่องราวต่าง ๆ แล้วหาทางออกให้กับตนเอง
และผู้เกี่ยวข้องโดยปลอดภัยทั้งในส่วนกายและในส่วนจิตกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีไตรสิกขาเป็น
พื้นฐาน คงต้องมีจุดเน้นที่มีระเบียบวินัย (ศีล) จิตใจที่มั่นคงหนักแน่น (สมาธิ) มองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่าง
รู้เท่าทัน และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง (ปัญญา) ความจริงจะเป็นพื้นฐานของการศึกษาเรียนรู้ทงั้
ปวง เพราะสิ่งทั้งปวงล้วนมีความจริงประกอบอยู่อย่างเพียงพอตามธรรมชาติของสิ่งนั้น
ใช้ ห ลัก ท าแนวการจัด การเรี ยนรู้โ รงเรี ยนวิถี พุ ท ธ ประกอบด้ วย หลั ก สูต รสถานศึ ก ษา
สอดแทรก เพิ่มเติม พุทธธรรมในวิสัยทัศน์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
เพิ่มเติม คุณธรรม จริยธรรม ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้มีการบูรณาการพุทธธรรมใน
การจัดหน่วยการเรียนรูท้ ุกกลุ่มสาระ สอดแทรก ความรู้ และการปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ทุกกลุม่ สาระ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสถานการณ์อื่นๆ นอกห้องเรียน ได้แก่ บูรณาการในการเรียนรู้
บูรณาการในวิถีชีวิต และบูรณาการไตรสิกขา เข้าในชีวิตประจาวัน
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หลักเกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน
โดยโรงเรียนวิถีพุทธกับชุมชน ซึ่งประกอบด้วยบ้าน วัด และสถาบันอื่นๆ ในชุมชน มีความ
เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน เกื้อกูลร่วมมือกันและกันในการพัฒนานักเรียน และพัฒนาชุมชนสังคมในวิถี
แห่งพุทธธรรม เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน เพียรพัฒนาตน มีผลการพัฒนานักเรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธา
ของชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมี ส่วนร่วมในการพัฒ นาโรงเรียน จัดระดมสรรพกาลังลักษณะต่างๆ
อย่างหลากหลายในการพัฒนางานทุกด้านของโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานักเรียน บริการ
วิชาการ อาคารสถานที่ ร่วมมื อสนับ สนุนกับ ชุม ชน ในการพัฒ นาภูมิ ธรรม ภูมิปัญ ญา คุณธรรม
จริยธรรม และกิจกรรมสัมมาอาชีวะต่างๆ เป็นต้น แก่ชุมชนสังคม ด้วยเมตตาธรรมและด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามและสันติสุข โรงเรียนอาจพิจารณากาหนดและดาเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นวิถีพุทธอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
จนบังเกิ ดผลที่ชัดเจนทั้ง ในด้านการบริหารจัดการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลิกภาพและ
คุณธรรมของครู อาจารย์ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจนเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ผู้บริหาร
มีคุณธรรม มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักเมตตาธรรม ครูมีความเป็นกัลยาณมิตร นักเรียนมีกริยา
วาจาสุภาพ มีน้าใจ มีคุณธรรม เป็นลักษณะเด่นที่บุคคลทั่วไปเห็นได้ชัดเจน พร้อมๆ กันโรงเรียนวิถี
พุทธมี ลักษณะเปิดกว้างสู่ชุมชนและสังคม พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอยู่
เสมอ และพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนสังคมด้วยความเกื้อกูลกันและกันอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมเสนอแนะหลักเกื้อกูลสัมพันธ์
๑. โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน ดาเนินกิจกรรมร่วมกัน ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และวัน
ตามประเพณี เช่น กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐินทอดผ้าป่า กิจกรรมวันพ่อวันแม่ ฯลฯ
๒. โรงเรียนนานักเรียนร่วมกิจกรรมของวัด และชุมชน เช่น กิจกรรมทาความสะอาดวัด ซึ่ง
อาจจัดในชั่วโมงกิ จกรรมพั ฒ นาผู้เรียน หรือกิจ กรรมช่วยเหลือสัง คมอื่นๆ เช่น นาอาหารไปเลี้ยง
คนชราที่บ้านพักคนชรา หรือบ้านเด็กกาพร้า ฯลฯ
๓. โรงเรียนต้อ งเป็นโรงเรียนของชุม ชน โดยเปิดโรงเรียนต้อนรับ ผู้ป กครอง และชุม ชน
ตลอดเวลา (Open House) เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอข้อคิดเห็น และมี ส่วนร่วมในภารกิ จ
ต่างๆ เช่น ดูแลความสะอาดของโรงอาหาร ดาเนินการเชิญภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาช่วยโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น
๔. เปิดห้องสมุดเพื่อให้ชุมชนใช้บริการได้ในวันหยุด รวมทั้งสนามกีฬา หอประชุม ฯลฯ
๕. เป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านวิชาการ วิชาชีพ เช่น จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองใน
เรื่องอาชีพพิเศษต่างๆ จัดร้านค้าของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองนาผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ มาขาย โดยนักเรียนเป็นผู้ดูแลกิจการ
๖. ร่วมกับ วัดในชุมชน จัดการเรียนธรรมศึกษา กิจกรรมทางด้านศาสนาต่างๆ เช่น นิมนต์
พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนา เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องต่างๆ ในวันหยุด หรือ
จัดกิจกรรมทัศนะศึกษาทางธรรม เป็นต้น
๗. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน เช่น จัดการแข่งขันกีฬา
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศโดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมนาอาหารมารับประทานร่วมกั น จัดค่ายครอบครัว
๘. เสริมความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียนช่วยเหลือ
นักเรียนแก้ไขปัญหาครอบครัว ฯลฯ
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๙. ประชาสัมพั นธ์ผ ลงานของโรงเรียน ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดท าหนังสือพิมพ์โรงเรียน
วารสารเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน ฯลฯ
๑๐. ยกย่องเชิญชูเกียรติของผู้กระทาความดีทั้ง ครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน
และบุคคลในชุมชน เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้วิถีพุทธเป็นวิถีชีวิตของคนทั้งชุมชน
ไตรสิกขา และอริยมรรค มีกระบวนการศึกษาดังนี้
กระบวนการศึกษา
เหตุที่กระทา
ผลที่เกิดขึ้น
ไตรสิกขา
อริยมรรค
ปัญญา ๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เห็นว่าความดี เจริญงอกงาม จนมีความพร้อม
สิกขา
๒. สัมมาสังกัปปะ ต่าง ๆ มีอยู่จริง ดาริชอบ ทางปัญญารูจ้ ักคิดเป็น
คิดในทางที่ถูกต้อง
แก้ปัญหาเป็น
ศีลสิกขา ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ พูดถ้อยคาที่ไม่มี
มีความประพฤติดีงาม
๔. สัมมากัมมันตะ โทษ กระทาชอบ
มีระเบียบวินัยที่ดีงาม
๕. สัมมาอาชีวะ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
มีอาชีพสุจริต มีความเป็นอยู่ที่ดี
เลี้ยงชีพชอบ ประกอบอาชีพ
ที่เจริญ
สุจริต
จิตสิกขา ๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ มีความเพียร มีความพร้อมทางด้านคุณธรรม
๗. สัมมาสติ
พยายาม ระลึกชอบ รู้ตัวอยู่ มีคุณภาพจิตดี มีความเชื่อมั่น
๘. สัมมาสมาธิ เสมอ ตั้งจิตชอบ มีจิตใจที่ ตั้งใจในความดี
แน่วแน่
มีสุขภาพจิตดี มีสรรถภาพจิตดี
พระธรรมปิฎกย้าว่า “สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ” เป็นแกนนา เป็นต้นทางและเป็นตัวยืนของ
กระบวนการศึกษาทั้งหมดสัมมาทิฏฐิ คือปัญญาขั้นสูงที่เกิดจาก การสั่งสอนอบรมในด้านจิตใจ จน
เห็นสัจจะทั้งปวงว่าอะไรควรข้องแวะ อะไรควรละอย่างชัดเจน การจัดการศึกษาจนได้ปัญญาประเภท
สัม มาทิ ฏฐิ คือ การวางรากฐานความถูก ต้องให้แก่ วิชาการทั้ งปวง ความรู้ใด ๆ ก็ ตามที่ ตั้ งอยู่บ น
สัมมาทิฏฐิ ล้วนเป็นความรู้ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใคร ๆ แต่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ฝ่ายเดียว พื้นฐาน
สาคัญของการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นแกนกลาง
พระพุทธองค์ก็ได้ชี้ชัดว่าการเกิดสัมมาทิฏฐิมาจากเหตุสองอย่าง คือ
๑. ปรโตโฆสะ คือปัจจัยกระตุ้นการเรียนรู้จากภายนอก เช่น การแนะนา การถ่ายทอด การ
โฆษณา คาบอกเล่า ตลอดจนการเลียนแบบจากพ่อ แม่ ครู เพื่อน เป็นต้น
๒. โยนิโสมนสิการ คือปัจจัยกระตุ้นการเรียนรู้จากภายใน หมายถึงการคิดอย่างแยบคาย
หรือความรู้จักคิด คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีกระบวนการ คิดรอบด้าน หรือคิดตามแนวทางปัญญา
คือ รู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ ตามความเป็นจริง
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กล่าวโดยสรุป การศึกษามีหน้าที่สร้างสรรค์ทั้งสองด้านไปพร้อมกัน คือ การพัฒนาชีวิตบุคคล
ให้ถึงความสมบูรณ์และสร้างสรรค์อารยะธรรมที่ส่งเสริมให้ระบบความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งเจริญงอก
งามไปในวิถีทางที่เกื้อกู ลกันยิ่งขึ้น ๆ การศึกษาที่ แท้ คือ การพัฒ นาชีวิตบุคคลให้สมบูรณ์พร้อมไป
ด้วยกั นกับการสร้างสรรค์อารยะธรรมที่ยั่งยืน นักการศึกษาที่ยึดมั่นในหลักของพระพุทธศาสนา ก็
พยายามพิจารณาตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ใช้หลักศาสนานามาประยุกต์ใช้กั บการศึกษา
เราก็เริ่มเห็นปัญหาและสาเหตุแห่งปัญหาอย่างชัดเจนว่า การศึกษาที่ขาดดุลยภาพเป็นสาเหตุแห่ง
วิกฤตการณ์ในด้านต่าง ๆ จึงได้หันกลับมาพิจารณากันว่า การจัดการเรียนการสอนในอนาคตมีความ
จาเป็นต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นจึงมีความเห็นพ้องกันว่าควรจะปรับปรุงหลั กสูตรการเรียนการ
สอน โดยได้นาเอาหลักการของพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานในด้านการเรียนการสอน
ด้วยตั้งความหวังร่วมกันว่า การจัดการเรียนการสอนอันมีพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน เพราะ
พระพุทธศาสนาเหมาะสมอย่างยิ่งกับสังคมไทย ก็จะก่อให้เกิดดุลยภาพแห่งการศึกษา และการพัฒนา
สังคมเพราะพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่แน่นอนเป็นหลักในการดาเนินชีวิต เช่น ศีล ๕ ก็ควบคุมการ
ดารงชีวิตของแต่ละบุคคลและเชื่อมั่นว่าการศึกษาที่สมดุลและการพัฒนาที่สมบูรณ์ เช่นนี้จะเป็นพล
วะปัจจัยให้เกิดสังคมที่ปกติสุขที่ มนุษย์ สัตว์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จะอยู่ร่วมกัน และพึ่งพาอาศัยกัน
ด้วยสันติ บนพื้ นฐานแห่งความเมตตาธรรม อันเป็นแกนนาแห่งสัม พันธภาพที่ไร้พรมแดนก็เพราะ
อาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางนามาซึ่งสุขของสรรพสิ่งทั้งปวง การศึกษาตามหลัก
พระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาระบบกัลยาณมิตรระหว่างครูกับศิษย์ ซึ่งในปัจจุบันครูกับศิษย์มีความ
ปฏิสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ห่างกันมาก ครูทาหน้าที่เพียงบรรยาย (สิปปทายก) แล้วก็จบออกไป โอกาส
ที่ครูและศิษย์จะมีปฏิสัมพันธ์ทางความรู้ก็ไม่มี
ซึ่งแตกต่างกับ การศึกษาสมัยก่อนแบบตะวันออก เช่น การเรียนแพทย์ แพทย์ที่มีชื่อเสียง
เช่น หมอชีวกโกมารภัจจ์ ไปเรียนที่เมืองตักสิลา หลักสูตร ๑๔ ปี ต้องเรียนวิชาการแพทย์ ๗ ปี อยู่
ปรนนิบัติรับ ใช้อาจารย์อีก ๗ ปี ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความประทับใจในจรรยาบรรณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการแพทย์ รวมทั้งศีลธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาด้วยนี้คือการสอนแบบตะวันออกและเป็น
ระบบที่ ป ฏิบัติในพระพุท ธศาสนาจนถึงทุ กวันนี้ แต่ในปัจ จุบัน ระบบกั ลยาณมิ ตรได้พังทลายแล้ว
เพราะแนวคิดและค่านิยมแบบตะวันตก และการศึก ษาสมั ยใหม่ เข้ามามี บทบาทโดยเน้นปรัชญา
การศึกษาตามรูปแบบทางตะวันตกมากเกินไป โดยไม่คานึงถึงวัฒนธรรมพื้นฐานของสังคมไทย ทาให้
เกิดการทวนกระแสระหว่างปรัชญาการศึกษาตะวันตกและวัฒนธรรมไทย
เพราะเหตุนี้ การศึกษาแก้ไขปัญหาของสังคมดังกล่าว ตัวแปรที่สาคัญก็คือการจัดการศึกษา
ให้ถูกต้องโดยให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของสังคมไทย นั่นคือการจัดการศึกษาโดยอาศัยแนวคิดของ
“การศึกษาเชิงพุทธ” ซึ่งเป็นการศึกษาที่จะต้องเน้นระบบกัลยาณมิตร และความสมดุลระหว่างความ
เจริญทางด้านวัตถุกับจิตใจควบคู่กันไป
โดยบุคคลที่ ได้รับ การศึก ษาด้านนี้ จ ะได้รับ ผลตามความมุ่ ง หมายของการศึก ษาทั้ ง ในแง่
คุณสมบัติประจาตัวกล่าวคือ มีปัญญาและกรุณา ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาในแง่ของทฤษฎีเชิงพุท ธ
สามารถดับความทะยานอยากสิ่งของที่เกินความจาเป็นได้และในแง่ของการดาเนินชีวิต จะสามารถ
ฝึกฝน อบรม ตนเองได้ดีทั้งในด้านร่างกาย และจิตใจ สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ และจะสามารถ
บาเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจนั่นก็คือ การบรรลุถึงความไม่เห็นแก่ตัว
ซึ่งจะนาไปสู่ภาพรวมของการพัฒนาทางสังคมโดยอาศัยแนวคิดการศึกษาเชิงพุทธเป็นหลักในการจัด
การศึกษา เพื่อการศึกษาที่สมบูรณ์และเพื่อความสงบสุขของสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป
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หลักชาวพุทธ
หลักการ
หลักปฏิบัติ

๕
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๕
วิธีการสอนตามแนวพุทธ
การเรียนและการสอน (Learning and Teaching)
การสอนควรคานึงเกี่ยวกับ เนื้อหาหรือเรื่องที่ สอน เกี่ยวกับผู้เรียน และเกี่ยวกับ การสอน
สรุปจากพุทธวิธีในการสอนของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต ) ดังนี้

ก. เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอน
๑. สอนจากสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจง่ายหรือรู้เห็นเข้าใจอยู่แล้ว ไปหาสิ่งที่เห็นเข้าใจได้ ยากหรือยังไม่
รู้ไม่ เห็นไม่เข้าใจ ตัวอย่างที่ เห็นคือ อริยะสัจ จ์ ซึ่ง ทรงเริ่ม สอนจากความ ทุ ก ข์ ความเดือดร้อน
ปัญหาชีวิตที่คนมองเห็นและประสบอยู่โดยธรรมดา รู้เห็น ประจักษ์กันอยู่ทุกคนแล้ว ต่อจากนั้นจึง
สาวหาเหตุที่ยากลึกซึ้ง และทางแก้ไขต่อไป
๒. สอนเนื้อเรื่องที่ค่อยลุ่มลึกยากลงไปตามลาดับชั้น และความต่อเนื่องกัน เป็นสายลงไป
อย่างที่เรียกว่าสอนเป็นอนุบุพพิกถา ตัวอย่างก็คืออนุบุพพิกถา ไตรสิกขา พุทธโอวาท ๓ เป็นต้น
๓. ถ้าสิ่งที่ ส อนเป็นสิ่งที่ แสดงได้ ก็ สอนด้วยของจริ ง ให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็น ได้ ฟังเอง
อย่างที่เรียกว่าประสบการณ์ตรง
๔. สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คุมอยู่ในเรื่อง มีจุดไม่วกวน ไม่ไขว้เขว ไม่ออก นอกเรื่อง
โดยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในเนื้อหา
๕. สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได้ อย่างที่เรียกว่าสนิทาน
๖. สอนเท่าที่เป็นพอดีสาหรับให้เกิดความเข้าใจ ให้การเรียนรู้ได้ผล ไม่ใช่ สอนเท่าที่ตนรู้
หรือสอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมีความรู้มาก
๗. สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรู้ เข้าใจเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเอง

ข. เกี่ยวกับผู้เรียน
๑. รู้คานึงถึง และสอนให้เหมาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น คานึงถึงจริต ๖ อัน
ได้ แก่ ราคะจริ ต โทสจริ ต โมหะจริ ต ศรั ท ธาจริ ต พุ ท ธจริ ต และ วิต กจริ ต และรู้ ร ะดั บ
ความสามารถของบุคคล
๒. ปรับวิธีสอนผ่อนให้เหมาะกับบุคคล แม้สอนเรื่องเดียวกันแต่ต่างบุคคล อาจใช้ต่างวิธี ข้อ
นี้เกี่ยวโยงต่อเนื่องมาจากข้อที่ ๑
๓. นอกจากคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้ว ผู้สอนยังจะต้องคานึงถึง ความพร้อม
ความสุกงอม ความแก่รอบแห่งอินทรีย์ หรือญาณ ที่บาลีเรียกว่าปริปากะ ของผู้เรียนแต่ละบุคคล
เป็นราย ๆ ไปด้วย ว่าในแต่ละคราว หรือเมื่อถึงเวลานั้น ๆ เขาควรจะได้เรียนอะไร และเรียนได้
แค่ไหนเพียงไร หรือว่าสิ่งที่ต้องการให้เขารู้นั้นควร ให้เขาเรียนได้หรือยัง
๔. สอนโดยให้ ผู้เ รียนลงมื อ ท าด้วยตนเอง ซึ่ งจะช่วยให้ เกิ ด ความรู้ค วามเข้าใจ ชั ดเจน
แม่นยาและได้ผลจริง เช่น ทรงสอนพระจูฬปันถกผู้โง่เขลาด้วยการให้นาผ้า ขาวไปลูบคลา เป็นต้น
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๕. การสอนดาเนินไปในรูปที่ให้รู้สึกว่าผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกัน ในการ แสวงความ
จริง ให้มีการแสดงความคิดเห็น โต้ตอบเสรี หลักนี้เป็นข้อสาคัญในวิธีการ แห่งปัญญา ซึ่งต้องการ
อิสรภาพในทางความคิด และโดยวิธีนี้เมื่อเข้าถึงความจริง ผู้เรียนก็จะรู้สึกว่าตนได้มองเห็นความจริง
ด้วยตนเอง และมีความชัดเจนมั่นใจ หลักนี้ เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นประจา และมักมาใน
รูปการถามตอบ ซึ่งอาจแยก ลักษณะการสอนแบบนี้ได้เป็น
๕.๑ ล่อให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนออกมา ชี้ข้อคิดให้แก่เขา ส่งเสริม ให้
เขาคิด และให้ผู้เรียนเป็นผู้วินิจฉัยความรู้นั้นเอง ผู้สอนเป็นเพียงผูน้ าชี้ช่องทางเข้าสู่ความรู้ ในการนี้
ผู้สอนมักกลายเป็นผู้ถามปัญหาแทนที่จะเป็นผู้ตอบ
๕.๒ มีการแสดงความคิดเห็น โต้ตอบอย่างเสรี แต่มุ่ง หาความรู้ไม่ใช่มุ่ งแสดง ภูมิ
หรือข่มกัน
๖. เอาใจใส่บุคคลที่ ควรได้รับ ความสนใจพิเศษเป็นรายๆไป ตามควรแก่ กาลเทศะและ
เหตุการณ์ เช่น ชาวนาคนหนึ่งตั้งใจไว้แต่กลางคืนว่า จะไปฟังพุทธเทศนา บังเอิญวัวหาย ไปตามได้
แล้วรีบมา แต่กว่าจะได้ช้าก็มาก คิดว่าทันฟังท้ายหน่อยก็ยัง ดี ไปถึงวัดปรากฏว่าพระพุทธเจ้ายัง
ทรงประทับรออยู่นิ่ง ๆ ไม่เริ่มแสดง ยิ่งกว่านั้น ยังให้จัดอาหารให้เขารับประทานจนอิ่มสบายแล้วจึง
ทรงเริ่มแสดงธรรมหรือเรือ่ ง เด็กหญิงชาวบ้านลูกช่างหูกคนหนึ่งอยากฟังธรรม แต่มีงานม้วนกรอด้าย
เร่งอยู่ เมื่อทาเสร็จจึงเดินจากบ้านเอาม้วนด้ายไปส่งบิดาที่โรง ผ่านโรงธรรมก็แวะหน่อยหนึ่ง นั่งอยู่
แถวหลังสูดของที่ประชุม พระพุทธองค์ก็ยังทรงหันไปเอาพระทัยใส่ รับสั่งให้เข้าไปนั่ง ใกล้ๆทักทาย
ปราศรัย และสนทนาให้เกียรติให้เด็กนั้นพูดแสดงความเห็นในที่ประชุม และทรงเทศนาให้เด็กนั้น
ได้รับประโยชน์จากการมาฟังธรรม
๗. ช่วยเหลือเอาใจใส่คนที่ด้อย ที่มีปัญหา เช่น เรื่องพระจูฬปันถกที่กล่าวแล้ว เป็นต้น

ค. เกี่ยวกับการสอน
๑. ในการสอนนั้นการเริ่มต้นเป็นจุดสาคัญ มากอย่างหนึ่ง การเริ่มต้นที่ดีมี ส่วน ช่วยให้การ
สอนสาเร็จผลดีเป็นอย่างมาก อย่างน้อยก็เป็นเครื่องดึงความสนใจและ นาเข้าสู่เนื้อหาได้ เช่น เมื่อ
ทรงสนทนากั บ ควาญช้างก็ท รงเริ่มสนทนาด้วยเรื่องวิธีฝึก ช้าง พบชาวนาก็ส นทนาเรื่องการท านา
พบพราหมณ์ก็สนทนาเรื่องไตรเพทหรือเรื่องธรรม ของพราหมณ์ บางทีก็ทรงจี้จุดสนใจหรือเหมือน
สะกิดให้สะดุ้ง เป็นการปลุกเร้าความ สนใจ เช่น เมื่อเทศน์โปรดชฎิลผู้บูชาไฟ ทรงเริ่มต้นด้วยคาว่า
อะไรๆ ร้อ นลุกเป็นไฟ หมดแล้ว ต่อจากนั้นจึงถามและอธิบายต่อไปว่าอะไรร้อน อะไรลุก เป็นไฟ
นาเข้าสู่ ธรรมะ บางทีก็ใช้เรื่องที่ เขาสนใจหรือที่เขารู้นั่นเองเป็นข้อสนทนาไปโดยตลอดแต่แทรก
ความหมายทางธรรมเข้าไว้ให้
๒. สร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปร่ง เพลิดเพลิน ไม่ให้ตึงเครียด ไม่ให้เกิดความ
อึดอัดใจ และให้เกียรติแก่ผู้เรียน ให้เขามีความภูมิใจในตัว เช่น เมื่อ พราหมณ์โสณทัณฑะ กั บ
คณะไปเฝ้า ท่านโสณทัณฑะครุ่นคิดวิตกอยู่ในใจว่า “ถ้าเรา ถามปัญหาออกไป หากพระองค์ตรัสว่า
พราหมณ์ ปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควรถามอย่างนี้ ที่ประชุมก็จะหมิ่นเราได้ ถ้าพระสมณะโคดมจะพึ ง
ตรัสถามปัญหาเรา ถ้าแม้เราตอบไม่ ถูกพระทัย หากพระองค์ตรัสว่าพราหมณ์ ปัญหาข้อนี้ ท่านไม่
ควรตอบอย่างนี้ ที่ถูก ควรแก้อย่างนี้ ที่ประชุมก็จะหมิ่นเราได้ ถ้ากระไรขอให้พระสมณะโคดมถาม
ปัญหาเรา ในเรื่องไตรเพทอันเป็นคาสอนของอาจารย์เราเถิด เราจะตอบให้ถูกพระทัยทีเดียว”
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พระพุท ธเจ้าทรงทายใจพราหมณ์ได้ ทรงดาริว่า “โสณทั ณฑะนี้ล าบากใจอยู่ ถ้ากระไร
เราพึงถามปัญหาเขาในเรื่องไตรเพทอันเป็นคาสอนของอาจารย์ฝ่ายเขาเองเถิด” แล้วได้ ตรัสถามถึง
คุณสมบัติของพราหมณ์ ทาให้พราหมณ์นั้นสบายใจ และรู้สึกภูมิใจที่จะสนทนาต่อไปในเรื่องซึ่งตัว
เขาเองถือว่าเขารู้ชานาญอยู่เป็นพิเศษ และพระองค์ก็ทรง สามารถชักนาพราหมณ์นั้นเข้าสู่ธรรมของ
พระองค์ได้ด้วยการคอยทรงเลือกป้อนคาถาม ต่างๆ กะพราหมณ์นั้น แล้วคอยสนับสนุนคาตอบของ
เขาต้อนเข้าสู่แนวที่พระองค์ทรง พระประสงค์ หรือเมื่อพบนิโครธปริพาชก ก็ทรงเปิดโอกาสเชิญให้
เขาถามพระองค์ด้วย ปัญหาเกี่ยวกับลัทธิฝ่ายเขาทีเดียว
๓. สอนมุ่งเนื้อหา มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สอนเป็นสาคั ญ ไม่ กระทบตนและ
ผู้อื่น ไม่มุ่งยกตน ไม่มุ่งเสียดสีใคร ๆ ในสมัยพุทธกาล แม้เมื่อมีผู้มาทูล ถามเรื่องคาสอนของเจ้าลัทธิ
ต่างๆ ว่าของคนใดผิดคนใดถูก พระองค์ก็จะไม่ทรงตัดสิน แต่จะทรงแสดงหลักธรรมให้เขาฟัง คือให้
เขาคิดพิจารณาตัดสินเอาด้วยตนเอง เช่น คราวหนึ่ ง พราหมณ์ ๒ คน เข้าไปเฝ้าทูลถามว่า ท่าน
ปูรณะกัสสะปะ เจ้าลัทธิหนึ่ง กับ ท่านนิครนถนาฏบุตร อีกเจ้าลัทธิหนึ่ง ต่างก็ปฏิญาณว่าตนเป็นผู้ที่
รู้ที่สุดด้วยกัน วาทะ เป็นปฏิปักษ์กัน ใครจริง ใครเท็จ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “อย่าเลยพราหมณ์
ข้อที่ ทั้งสองนี้ต่างพูดอวดรู้ มีวาทะเป็นปฏิปักษ์กันนั้น ใครจะจริง ใครจะเท็จ พักไว้เถิดเรา จักแสดง
ธรรมให้ท่านทั้งสองฟัง ขอให้ท่านตั้งใจฟังเถิด ” เรื่องเช่นนี้มีปรากฏหลายแห่ง ในพระไตรปิฎก แม้
เมื่อแสดงธรรมตามปกติในที่ประชุมสาวก ก็ไม่ทรงยกยอ และไม่ ทรงรุกรานที่ประชุม ทรงชี้แจงให้รู้
เข้าใจชัดเจนไปตามธรรม
๔. สอนโดยเคารพ คือ ตั้งใจสอน ทาจริง ด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งมีค่า มองเห็นความสาคัญ
ของผู้เรียน และงานสั่งสอนนั้นไม่ใช่สักว่าทาหรือเห็นผู้เรียนโง่ เขลา หรือเห็นเป็นชั้นต่าง ๆ อย่าง
พระพุทธจริยาที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าแม้ตถาคตจะ แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตย่อมแสดง
โดยเคารพ ไม่แสดงโดยไม่เคารพ ถ้าแม้ จะแสดงแก่ภิกษุ แก่อุบาสกอุบาสิกา แก่ปุถุชนทั้งหลาย
โดยที่สุดแม้แก่คนขอทาน และพรานนกก็ย่อมแสดงโดยเคารพ หาแสดงโดยขาดความเคารพไม่”
๕.ใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบคาย ชวนให้สบายใจสละสลวย เข้าใจง่าย อย่างที่ว่า
“พระสมณะโคดมมีพระดารัสไพเราะ รู้จักตรัสถ้อยคาได้งดงาม มีพระวาจา สุภาพ สละสลวยไม่มี
โทษยังผู้ฟังให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดแจ้ง”
จะขอนาพุทธพจน์แห่งหนึ่ง ที่ตรัสสอนภิกษุผู้แสดงธรรม เรียก กันว่า องค์แห่งพระธรรม
กถึก มาแสดงไว้ ดังนี้ “อานนท์ การแสดงธรรมให้คนอื่นฟัง มิใช่สิ่งทีก่ ระทาได้ง่าย ผู้แสดงธรรมแก่
คนอื่น พึงตั้งธรรม ๕ อย่างไว้ในใจคือ
๑. เราจักกล่าวชี้แจงไปตามลาดับ
๒. เราจักกล่าวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ
๓. เราจักแสดงด้วยอาศัยเมตตา
๔. เราจักไม่แสดงด้วยเห็นแก่อามิส
๕. เราจักแสดงไปโดยไม่กระทบตนและผู้อื่น”
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เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต กล่าวว่า
พุ ท ธธรรมฉบับ ขยายความ เล่ม ใหญ่เกิ น ไป พกพาไปไหมไม่ ได้ หนัก อีก ต่างหาก เหมาะ
สาหรับตั้งโต๊ะ ไว้ศึกษาค้นคว้า ส่วนฉบับ เล็ก มีเนื้อหาสาระครบสมบูรณ์เช่นกัน ถึงไม่ละเอียดนักก็
พอที่จ ะจับภาพรวมของพระพุ ท ธศาสนาได้ เหมาะนาไปเป็นของขวัญ แด่ข้าราชการ ผู้หลักผู้ใหญ่
ทั้งหลาย เนื่องในวาระดิถีต่าง ๆ ทราบว่า สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้กาหนดเป็นหนังสือเรียน
ของนั ก ศึ ก ษา ทั้ ง ระดั บ ปริญ ญาตรีแ ละโทด้ว ย ทราบว่า ในการสอบเข้ าปริญ ญาโท บางแห่ ง ก็
กาหนดให้ผู้สมัครสอบอ่านพุทธธรรมก่ อน หาไม่อาจสอบตกก็ ได้ ผมชอบพุท ธธรรม ตรงที่วิธีมอง
วิธีเขียนของท่านเจ้าคุณ ท่านไม่เขียนพุทธธรรม แบบพระนักเทศน์ที่บรรยายโวหารอธิบายธรรมตาม
แบบพระธรรมกถึก หากมองแบบ นักการศึกษาแนวพุทธ คือมองว่า มนุษย์ฝึกฝนได้ มนุษย์ที่ฝึกดีแล้ว
ประเสริฐสุด ถึงขั้นเทวดาก็ชม พรหมก็สรรเสริญ พระพุทธเจ้าทรงฝึกฝนพระองค์เองเป็นตัวอย่าง ทรง
บรรลุจุดสุดยอดที่มนุษย์ผู้ฝึกฝนตนพึงได้พึงถึงแล้ว ทรงวางระบบฝึกฝนให้มนุษย์อื่น ๆ ดาเนินตาม
หลัก คาสอนของพระพุท ธองค์จึงชื่อ ว่า “สิก ขา” คือเป็นระบบการศึกษา ระบบ ฝึกฝนตนเองด้วย
ความพากเพี ยรของตนเอง ด้วยสติปัญ ญาของตนเอง ไม่ ต้องพึ่ง พา อานาจศัก ดิ์สิท ธิ์ใด ๆ มาดล
บันดาล ในการฝึกฝนตนนั้น มนุษย์จะต้องพึ่งตนเอง พระศาสดาเป็นเพียงผู้ทรงชี้แนะ แนวทางให้เดิน
เท่านั้น ทรงชี้ว่า ทางนี้ดี ทางนี้ไม่ดี เพราะทรงผ่านมาก่อนแล้ว แต่ผู้ ฝึกฝนจะต้องเดินด้วยตนเอง
พิ สู จ น์ ผ ลด้ ว ยตนเอง การวั ด ประเมิ น ผล ต้ อ งวั ด ด้ ว ยตนเอง ความล้ ม เหลวหรื อ ส าเร็ จ เป็ น
ประสบการณ์ตรงของตนเอง มิใช่คนอื่นบอก เมื่อมองทั้งระบบ การศึกษาตามแนวพุทธมีองค์ประกอบ
อยู่สามหรือสี่ส่วน เรียกว่าขั้นตอนของการฝึกฝนก็ได้ คือ
ส่วนที่ ๑ ขั้นเตรียมการ ก่อนจะเข้าสู่ระบบการฝึกฝนตน ต้องเตรียมการในสองเรื่องนี้ก่อน
ท่านเจ้าคุณเรียกว่า “บุรพภาคแห่งการศึกษา” คือ
๑. สิ่งแวดล้อมภายนอกต้องดี ต้องเอื้อต่อการฝึกฝน สิ่งแวดล้อมนี้รวมตั้งแต่ สิ่งแวดล้อมทาง
วัตถุ สิ่งแวดล้อมทางบุคคล เช่น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ผู้รู้อื่น ๆ ตลอด จนถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือ
สังคมทั้งหมดจะต้องรอต่อการฝึกฝน ทางพระเรียกรวม ว่า สิ่งแวดล้อมต้องเป็น “กัลยาณมิตร”
๒. ในส่วนผู้ฝึกฝนตนเอง ต้องรู้จักคิดวินิจฉัย ใช้ท่าทีแห่งปัญญาในการ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
โลกภายนอก ที่สมั ยหนึ่งบัญ ญัติคาว่า “คิดเป็น ท าเป็น แก้ ปัญ หาเป็น ” ทางพระเรียกว่า “โยนิโส
มนสิการ” (คิดโดยอุบายอันแยบคาย) โยนิโสมนสิการ เป็นคาสามัญที่รู้กันทั่วไปในแวดวงการศึกษา
พอสมควร ทับ ศัพท์ก็คงไม่เป็นไร ในทางพระพุทธศาสนานั้น ท่านมีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๑๐ วิธี
แต่ละวิธีล้วนเหมาะสมที่จะฝึกฝนทั้งนั้น คือ
๑. คิดแบบ สืบสาวปัจจัย
๒. คิดแบบ แยกแยะองค์ประกอบ
๓. คิดแบบ รู้เท่าทันธรรมดา
๔. คิดแบบ แก้ปัญหา
๕. คิดแบบ สัมพันธ์หลักการกับเป้าหมาย
๖. คิดแบบ คุณโทษและทางออก
๗. คิดแบบ คุณค่าแท้คุณค่าเทียม
๘. คิดแบบ ปลุกเร้าคุณธรรม
๙. คิดแบบ อยู่ในปัจจุบัน
๑๐.คิดแบบแยกประเด็น
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หมายเหตุเพื่อให้รู้โดยทั่วกัน ในพระไตรปิฎก มิได้พูดไว้อย่างนี้ดอกนะครับ แม้กระทั่งชื่อของ
วิธีคิดแบบต่าง ๆ ก็มิได้ให้ไว้ พูดแต่เพียงโยนิโสมนสิการ ท่านเจ้าคุณ พระธรรมปิฎกท่านไปเก็บเอามา
รวมแล้วแยกประเภท พร้อมให้ชื่อเสร็จเพื่อสะดวกแก่ การศึกษา จึงได้โยนิโสมนสิการ ๑๐ วิธี แต่ถ้า
เปิดอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์ ท่านประมวลวิธีคิดไว้เพียง ๔ วิธี เท่านั้น คือ
๑. คิดเป็นระเบียบ (ปถมนสิการ)
๒. คิดถูกวิธี (อุปายมนสิการ)
๓. คิดเป็นเหตุเป็นผล (การณมนสิการ)
๔. คิ ด เร้ากุ ศ ล คื อ คิ ด ให้ เ กิ ดการกระท าที่ เ ป็ นกุ ศ ลหรือ “คิด สร้างสรรค์ ” (อุ ป ปา ทกมนสิการ) เท่ากับบอกว่า วิธีคิดทั้ง ๑๐ วิธีข้างต้นนั้น สรุปแล้วอยู่ใน “กรอบทั้ง ๔” นี้ เท่านั้น ไม่หนี
จากนี้ไปว่าอย่างนั้นเถอะ
สรุปก็คือว่า ผู้ฝึกฝนตน จะต้องเตรียมให้มีสงิ่ แวดล้อมที่ดี มีวิธีคิดที่ถูกต้อง หลังจากนั้นก็เข้าสู่
ขั้นตอนที่สอง
ส่วนที่ ๒ กระบวนการฝึกฝน (สิกขา) ผู้ฝึกฝนจะต้องฝึกฝนทั้ง ๓ ด้าน คือ
๑. ฝึกฝนด้านปัญญา พัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้ถูกต้อง มีเจตคติ มีค่านิยม มีแนวคิดที่ถูก
๒. ฝึ ก ฝนด้านศีล ควบคุม พฤติก รรมทางกาย วาจา (ไม่ ครอบคลุ ม ถึง ใจ) ให้ สอดคล้อ ง
เหมาะสมกับความรู้เข้าใจนั้น
๓. ฝึกฝนด้านจิต จิตจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สมรรถภาพ และ สุขภาพ มองอีก
มุมหนึ่ง ทั้ง ๓ ด้านนี้ครอบคลุมถึง กาย วาจา และใจ เพราะฉะนั้นจะ พูดอีกนัยหนึ่งว่ า กระบวนการ
ฝึกฝนนั้นก็คือ ฝึกกาย วาจา และใจ อย่างนี้ก็ได้ครับ โปรดทราบว่า ขณะที่ยังอยู่ในระหว่างฝึกฝนตน
นี้ เรียกว่า เสขะ (แปลว่าผู้ยัง ศึกษา หรือนักศึกษา) ยังไม่จบการศึกษา
เมื่ อ ฝึก ฝนจนครบกระบวนการแล้ว พูดอย่างนัก ปฏิบัติว่า เมื่ อ “มรรคสมั งคี” องค์ม รรค
กลมกลืนถูกส่วนกันแล้ว ก็จะเกิดผลแห่งการฝึกฝน ผลนั้นก็คือ เกิดญาณหยั่งรู้ตามความเป็นจริง เป็น
ความรู้ระดับสูงสุดขนาดไหน พูดได้ว่า เมื่อเกิดความรู้อย่างนี้แล้ว จะเกิดจักษุตาในมองเห็นแจ่มชัด
(จักษุ) ความรู้แจ้ง (วิชชา) ความรู้ทั่วถึง (ปัญญา) เกิดความสว่างโพล่งภายใน (อาโลกะ) เรียกในที่นี้
ด้วย ศัพท์เทคนิคว่า “สัมมาญาณะ” สัมมาญาณะนี้มีสมรรถนะที่จะกาจัดกิเลสความมัวหมองใจออก
หมดเกลี้ยง ไม่ เหลือหลอ จิตก็จะเป็นอิสระจากพันธะของกิเลส เป็น “สัมมาวิมุตติ” (ความหลุดพ้น
โดยสิ้นเชิง, อิสรภาพแท้จริง) พอถึงระดับนี้ เสขะบุคคล ก็จะกลายเป็น “อเสขะ” (แปลว่า ผู้ไม่ต้อง
ศึกษาอีก ต่อไป หรือ ผู้จบการศึกษานั่นเอง) ได้ปริญ ญาสูงสุดตามหลัก พระพุทธศาสนา ท่านผู้นี้จ ะ
เรียกว่า พุทธ (ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน) ก็ได้ พระอรหันต์ (ผู้ไกลจากกิเลส) ก็ได้ ขีณาสวะ (ผู้สิ้นอาสวะ
กิเลส) ก็ได้
ส่วนที่ ๓ เมื่อจบกระบวนการฝึกฝนตน แล้วก็จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ก. มองในแง่การพัฒนา บุคคลเช่นนี้นับว่าได้พัฒนาแล้วทั้ง ๔ ด้าน คือ
(๑) พัฒนากาย มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างดี มีความ สมบูรณ์ของ
ชีวิตในด้านกาย
(๒) พัฒนาศีล คือมีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแล้ว มีความสัมพันธ์ทางสังคม ในลักษณะ
สร้างสรรค์และก่อสันติสุข
(๓) พัฒนาจิต มีจิตที่เจริญแล้ว คือได้ฝึกฝนอบรมจิตจนกระทั่งมีคุณภาพ สมรรถภาพ และ
สุขภาพ
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(๔) พัฒนาปัญญา มีความรู้แจ้งเห็นจริงชนิดที่เป็นอิสระจากการครอบงาของ กิเลส เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง หรือตามที่มันเป็น รู้เท่าทันธรรมดาจนเป็นอิสระ โดยสมบูรณ์
ข. มองในแง่การดาเนินชีวิต
(๑) บุคคลนี้นับว่าได้ทาประโยชน์ตน(อัตตัตถะ) สมบูรณ์ พึ่งตนเองได้ทุก ๆ ทาง (อัตตนาถะ)
(๒) นอกจากตนเองจะดาเนินชีวิตได้ดีแล้ว ยังพร้อมที่ จะบ าเพ็ญ ประโยชน์เพื่อ ผู้อื่นด้วย
ความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตน ช่วยให้เขาได้พึ่งตัวเองได้เป็นอย่างดี (ปรนาถะ)
ค. มองในแง่คุณธรรมที่เด่น
(๑) มีปัญญาสมบูรณ์ ลดอวิชชาความโง่เขลาตามลาดับจนหมดสิ้นเชิง
(๒) มีกรุณาหาขอบเขตมิได้ ช่วยเหลือคนอื่นด้วยความสงสารกรุณาไม่หวัง ผลตอบแทนใด ๆ
คนมักถามกันว่า จบการศึกษาตามพุทธแล้ว จะเป็นคนอย่างไร คาตอบก็อย่างที่ว่ามานั้นแหละครับ
วาดภาพเอาก็แล้วกันว่าจะหล่อเหลาปานใด ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็น “ภาพรวม” ของการศึกษาตาม
แนวพุทธ หรือพูดให้ถูก ก็ คือ การศึกษาแบบพระพุทธเจ้า
การศึกษาแบบพระพุทธเจ้านี้ ท่านเรียกรวมว่าระบบ “สิกขา” (รูปสันสกฤตว่า ศึกฺษาที่ไทย
แผลงมาเป็น ศึกษา นั้นแหละ) ระบบสิกขาของพระพุทธเจ้าทรงเน้น “การฝึกฝน ขัดเกลา” มากกว่า
วิชาการล้วน ๆ ที่ ไม่ แตะการฝึ ก ฝนขัดเกลาอะไรเลยอย่างการ จัดการศึก ษาในปัจ จุบั น ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสมัยพุทธกาล จึงเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยทั้งวิชชา (ความรู้) และ จรณะ (ความประพฤติ)
พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีที่เห็นได้ชัดของผู้ที่ได้รับการ ฝึกฝนขัดเกลา
จนได้รับการยกย่องว่า “เป็นเนื้อนาบุญ” ของชาวไทย
กล่าวเฉพาะเมืองไทย พระสงฆ์ปัจจุบันนี้ แม้ว่าจะไม่มีบทบาทโดยตรงในการให้ การฝึกฝนขัด
เกลาลูกหลานชาวบ้าน เหมือนสมัยก่อนเปลีย่ นแปลงการปกครอง แต่ท่าน ก็ไม่ละทิ้งภาระหน้าที่ที่สืบ
ทอดกันมาแต่อดีต เพียงแต่เปลี่ยนแปลง หรือปรับวิธีการให้ เข้ากับยุคสมัย อาทิ
๑. สอนโดยตรง คือการสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรด้วยกัน เพื่อให้มีความรู้ใน
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง จะได้เทศน์สอนประชาชน ตามหน้าที่ ของผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา
๒. ฝึก ฝนอบรมชาวพุท ธ ในข้อ ๑. นั้น เน้นบทบาทในด้านทฤษฎี แต่บ ทบาท ในข้อ ๒ นี้
เน้นไปที่การปฏิบัติฝึกฝนทางจิต อันเรียกว่า กรรมฐาน มีทั้งสมถะกรรมฐาน (ฝึกสมาธิ) และวิปัสสนา
กรรมฐาน (ฝึกพัฒนาปัญญา)
๒.๑ การฝึกฝนอบรมจิตดังกล่าว อาจปฏิบัติเข้มงวดต่อเนื่องเป็นระยะ เวลานาน
หรือ ชั่ วระยะสั้ น แล้ ว แต่ ค วามเหมาะสม ส่ วนมากเป็ น เรื่อ งเฉพาะแต่ ล ะส านั ก ซึ่ ง มี ไม่ ม ากทั่ ว
ราชอาณาจักรและเป็นการปฏิบัติรายบุคคล อาจารย์ก็ จะให้กรรมฐานที่ เหมาะแก่ จริตของแต่ล ะ
บุคคล มีการทดสอบวัดผลตามแนวทางของอาจารย์ผู้สอน เพราะการศึกษาด้านวิปัสสนาธุระนี้ไม่มี
หลักสูตรตายตัว ไม่มีการวัดประเมินผลแน่นอน ดุจดังการศึกษาด้านคันถะธุระ
๒.๒ การฝึกฝนอบรมจิตที่ปรับประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตของชาวพุทธใน ด้านนี้ทากัน
แพร่หลาย พระสงฆ์มีบทบาทที่สาคัญยิ่ง เพราะพระสงฆ์ยังเป็นที่ยอมรับ นับถือว่าเป็นผู้นาสังคมอยู่
กิจกรรมทางศาสนาก็ดี พิธีกรรมต่าง ๆ ก็ดี แม้แต่การจัด งานเทศกาลต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ จัดขึ้น
เพื่อเป็น “สื่อ” นาประชาชนเข้าสู่ พระพุทธศาสนา ตามขั้ นตอนของการพัฒนาจิตทั้งสิ้น เช่น ในการ
ทาบุญบางอย่าง พระท่านจะให้ทายกทายิการับศีล (ศีล) เสร็จแล้ว ถวายทาน (ทาน) ฟังเทศน์เพื่อให้
จิตสงบ (ภาวนา) หรือรับศีล (ศีล ) แล้วสดับพระธรรมเทศนา เพื่อให้จิตสงบ และเกิดความรู้ความ
เข้าใจในธรรม (สมาธิ-ปัญญา)
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๓. สอนโดยอ้อมหรือสอนโดยไม่สอน บางทีการสอนด้วยปาก สอนจนปากเปียกปากแฉะก็ไม่
ได้ผล หรือได้ผลน้อย ถ้าคนนั้นสักแต่ว่าสอนได้สอนเป็น แต่ปฏิบัติไม่ได้ ตามที่ตนสอน พระสงฆ์นั้น
อย่างน้อยก็ดีกว่าครูชาวบ้านทั่วไป ที่ท่านสอนอะไรแล้ว ท่านทาได้ เป็นตัวอย่างให้เห็น อย่างเช่นสอน
ไม่ให้ดมื่ สุรายาเมา พระท่านก็ทาได้ ต่าง จากครูชาวบ้าน บางคนที่ยังดื่มอยู่ แต่ก็บอกคนอื่นว่าการดื่ม
สุราไม่ดี
พระมหากัสสปะ เป็นพระผู้เฒ่าที่ไม่มีความสามารถในการถ่ายทอดพระธรรมแก่ คนทั่วไป
มากนั ก เมื่ อ เที ย บกั บ พระเถระอื่ น ๆ เช่ น พระสารี บุ ต ร พระปุ ณ ณมั น ตานี บุ ต ร แต่ ท่ า น ถื อ
“ธุ ด งควั ต ร” ๓ ข้ อ อย่ า งเคร่ ง ครั ด แม้ บ รรลุ เ ป็ น พระอรหั น ต์ แ ล้ ว ท่ า นก็ ยั ง ถื อ ธุ ด งค์ อ ยู่
เมื่อพระพุท ธเจ้าตรัสบอกให้ท่านเลิกถือธุดงค์ เพราะ “กิจด้วยธุดงค์เธอหมดสิ้น แล้ว บัดนี้ เธอได้
บรรลุพระอรหัตแล้ว” แต่ท่านพระมหากัสสปะ กราบทูลว่า ที่ท่านถือ ธุดงค์นี้ มิได้เพื่อตัวเอง แต่เพื่อ
เป็นแบบอย่างแก่อนุชนภายหลัง นี่คือตัวอย่างของการสอนโดยไม่ต้องสอน
สอนด้วยการดารงชีวิตที่ดีงามให้เป็น แบบอย่าง หน้าที่ดังกล่าวนี้ นับว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่
ปฏิบัติอยู่เสมอ ดังข้อความในพระไตรปิฎก สรรเสริญพระปฏิปทาของพระพุ ทธองค์ว่า พระผู้มีพระ
ภาคเจ้านั้น ทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองแล้ว จึงสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม ทรงฝึกฝนตนเองได้แล้ว จึงสอนธรรม
เพื่อให้ผู้อื่นฝึกฝนตน ทรงสงบเองแล้ว จึงสอน ธรรมเพื่อให้ผู้อื่นสงบ ทรงข้ามพ้นทุกข์เองแล้ว จึงสอน
ให้ผู้อื่นข้ามพ้นทุกข์
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
บูรณาการทางการศึกษา นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี นาโดย
พระเดชพระคุณ หลวงพ่ อเจ้าคณะจังหวัด ร่วมกั บสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด ซึ่งเป็นส่วน
ราชการและพร้อมกันนั้น ก็มีทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ รวมเป็น ๓ เส้า จัดโครงการนี้ขึ้นมา อาจจะ เรียก
ได้ว่าเป็นตัวอย่างของภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน พระพุทธศาสนานั่นก็คือว่า ทา
อย่างไรที่เราจะใช้ภาษาว่าบูรณาการ มิใช่บูรณาการ เฉพาะวิชา แต่เป็นบูรณาการทรัพยากรทั้งหมด
ซึ่ ง มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ในการสอน พระพุ ท ธศาสนา มาใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการเรี ย นการสอน
พระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา เป็นวิชาที่ท้าทาย คนที่รู้จริงที่จะสอนได้ดีจริงต้องใช้เวลา ใน
การปั้นในการเจียรไนกันมาก เมื่อไดมาแล้วทาอย่างไรที่ จะผสมผสานช่วยกันท างาน เหมื อนอย่าง
พระสงฆ์กับ ครูบ าอาจารย์ป ระจาการทั้ งหลาย จะท าบทบาทในลัก ษณะ บูรณาการ ตรงไหนที่จ ะ
นิมนต์ท่านไปเสริมไปช่วยก็ถวายท่าน อันไหนที่ไหนฝ่ายพระ อยากได้ครูบาอาจารย์มาช่วยมาแนะนา
ในเรื่องที่ พ ระท่ านเรียนท่ านสอนก็แลกเปลี่ยน กั น เพราะฉะนั้นหลักสูตรในอนาคต หลังจกมี การ
ปฏิรูปการศึกษา เราคงจะต้องมี หลักสูตรสาหรับภาคบังคับในพระพุทธศาสนา เพราะจะต้องขยายถึง
ม.๓ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เด็กมาอยู่ถ้ามาบวชเป็นสามเณรจบ ป.๖ มา เรียนถึง ม.๓
ในพระศาสนา วิชา ธรรมะพระสอน แต่วิชาที่เป็นสามัญญาติโยมจะต้องมาช่วยสอน ยังไม่รู้ว่าจะเรียก
เป็น หลักสูตรอะไร ยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับทางฝ่ายรัฐบาลอยู่ ก็กลายเป็นว่าสามเณรที่มาบวช
อายุยังไม่ครบ ๑๕ ปี ก็ต้องเรียนการศึกษาภาคบังคับในวัด เราสอนนักธรรม บาลีให้สามเณร แต่วิชา
สามั ญ พระคงรับ ผิ ด ชอบทั้ ง หมดไม่ ไหว ก็ ต้ อ งอาศั ย ครู ประจ าการ ซึ่ง มิ ใช่ เฉพาะครูส อนวิ ช า
พระพุทธศาสนา สภาพการณ์อย่างนี้จะเป็น เหมือนกันหมด ทั่วประเทศ หลังจากที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย
พระพุทธศาสนาจะอยู่อย่างไร ตรงไหน

๓๐

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

ที นี้ ก ลับ มาส่วนเรื่อ งของเรา คือสอนพุ ท ธศาสนาในโรงเรีย น ช่ วงนี้ มี ปั ญ หาอยู่ ๓ เรื่อ ง
ในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาที่มีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา มีการประชุม เวิร์กช็อป หรือการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ที่ผ่ามา ที่พุทธมณฑล ซึ่ง พูดกั นว่า พระราชบัญ ญัติ
การศึก ษาแห่ ง ชาติจ ะกระทบพระศาสนากี่ เรื่อ ง เขาก็ แบ่ง ในการพูด และได้ม อบหมายให้ ท าง
อธิการบดีมหาจุฬา ฯ อภิปรายนาเรื่องหนึ่ง ประมวลแล้ว มีอยู่ ๓ เรื่อง
๑. โครงสร้างขององค์กรที่สนองงานพระศาสนา ก็คือกรมการศาสนา ตอนนี้ก็มี มติชัดเจน
แล้ ว ว่า ตามมติ ม หาเถรสมาคมให้ ไปเป็ น ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ อยู่ ในก ากั บ ของ
นายกรัฐมนตรี
๒. การศึกษาที่ภาษาของเราเรียกว่า จัดการศาสนศึกษาสาหรับพระภิกษุ สามเณร พระเณร
เราจะได้รับการอุปถัมภ์จากรัฐแค่ไหน เด็กข้างนอกเรียนฟรี ๑๒ ปี จบ ม.๖ ถ้ามาบวชเป็นสามเณร
รัฐจะอุปถัมภ์เหมือนกันไหม ในอายุ ๑๗–๑๘ ปี สามเณรจะ ได้รับงบประมาณอุปถัมภ์ต่อหัวต่ อคน
ไหมแล้วจะมีการเทียบโอนอย่างไรในประเด็นที่ พูดเมื่อกี้ด้วย ต้องดาเนินการ
๓.จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือศึกษาสงเคราะห์ เพราะการสอน พระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน เพราะมาตรา ๒๗ กาหนดให้มีการทาหลักสูตรแบบใหม่ กาหนดให้ส่วนกลางคือสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งยังไม่เกิด ทา ร่างโครงหลักสูตรใหญ่ ๆ ไว้ ส่วนเรื้อหาสาระเป็น
เรื่องของโรงเรียน หรือสถานศึกษา เป็นคนใส่เข้าไป โครงร่างนี้กรมวิชาการทาเป็นตุ๊กตาเอาไว้ว่า ให้
เรียนวิชา พระพุทธศาสนาเท่าไร โครงร่างนี้ยังไม่ออกมาว่า ต่อสัปดาห์กี่หน่วยกิตหรือกี่คาบใน วิชา
พระพุทธศาสนา เพราะจะไปคละกับวิชาศิลปวัฒนธรรมอยู่ สมมติว่า ๖ หน่วยกิตในระดับมัธยมต้น
เรายังไม่รู้ว่าสังคมศึกษานี่เท่าไร ศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่าไร เพราะฉะนั้น ก็จะต้องรอ
หลักสูตรตรงนี้ แต่ที่เป็นห่วงก็คือ ให้แต่ละโรงเรียนใส่ เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกั บ พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่นักเรียนนับถือเข้าไป ใส่อย่างไร แล้วครูไม่ใช่เฉพาะวิชาพระพุทธศาสนาเท่านั้น วิชาอื่น ๆ
ที่เขาก าหนดมาต้อ งท าเนื้อ หา สาระโดยละเอียด เตรียมการอย่างไรบ้าง ซึ่งในตรงนี้ไม่ ไปถามใน
รายวิชาอื่น แต่วิชาที่ ห่วงคือวิชาพระพุทธศาสนา สถานศึกษาและโรงเรียนแต่ละแห่งใส่เหมือนกัน
ไหม แล้ว เรื่องที่สอนนั้นเป็นเนื้อเป็นตัวพระพุทธศาสนา หรือมีสัทธรรมปฏิรูปหรือมีสานักแปลก ๆ
แทรกเข้าไป โรงเรียนทั่วประเทศทาอย่างไร พระช่วยได้ไหม ที่พูดตรงนี้ก็คือว่า เวลา ที่โรงเรียนใส่
เนื้อหาสสารเข้าไป ทางคณะสงฆ์อย่างในจังหวัดสุพรรณบุรีนี้ พระเดช พระคุณเจ้าคณะจังหวัดร่วมกับ
พระสังฆาธิการ ต่อไปซึ่งเขาเรียกว่าเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสุพรรณฯ จะมี ๕ เขต ผู้อานวยการเขต
พื้นที่การศึกษาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด สุพรรณบุรีร่วมกันกาหนดเนื้อหาวิชาพระพุท ธศาสนาที่จ ะ
เรียนในโรงเรียนต่อไป ภาระ ข้างหน้านี้หนักพอสมควรสาหรับโรงเรียนและคณะสงฆ์ เพราะจะต้อง
ริเริ่มท ากั นปูพ รม ทั่ วประเทศและทุ ก เขตพื้นที่ ก ารศึก ษา ถามว่าคณะสงฆ์พร้อมแค่ไหน เพียงไร
โรงเรียน โดยเฉพาะในสายพระพุ ท ธศาสนาพร้อมแค่ไหน เพียงไร ที่ จะก าหนดเนื้อหาสาระของ
วิชาพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาทั่วไป อันนี้เป็นภาระ
ที่ท้าทาย ซึ่งขอปรารภไว้เป็นเบื้องต้นเท่านี้
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ปัญหาการสอนพระพุทธศาสนา ระหว่างครูประจาการกับพระผู้สอน ทีนี้เราก็จะมาเข้าเรื่อง
หลัก การสอนของพระพุ ท ธศาสนาตามแนวทางที่ พระพุ ท ธเจ้าได้ ท าไว้ ตามแนวพุ ท ธธรรมใน
พระไตรปิฎก อย่างไรก็ตาม เวลาพูดถึง หลักการสอนวิธีการสอนแบบพุทธ โดยพูดให้คน ๒ กลุ่มซึ่งฟัง
ร่วมกัน ตาม ประสบการณ์และข้อสังเกตก็คือว่าเวลาสอนพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนในโรงเรียน สอง
กลุ่มนี้จะมีปัญ หาไม่ เหมื อ นกั น กลุ่ม ขวามื อของผู้บ รรยายคือกลุ่มครูที่ เป็นคฤหั ส ถ์เป็น ฆราวาสมี
ปัญหาอย่างหนึ่ง ฝ่ายพระอาจารย์ทั้งหลายก็มีปัญหาอย่างหนึ่ง สองปัญหานี้ ไม่เหมือนกัน คณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรจี ัดอบรมพระสงฆ์ที่ออกไปสอนวิชา พระพุทธศาสนาในโรงเรียน ประมาณสัก ๑๐ ปี
มาแล้ว รุ่นแรกจัดอบรมที่ใต้บ้านขุน ช้าง ผมเองมาเป็นวิทยากรตั้งแต่รุ่นนั้น มาเรื่อย ๆ มีโอกาสก็มา
ยังกราบเรียนเจ้าคณะ จังหวัดว่า ตอนนี้ที่ประชุมดีมาก ในห้องประชุมอย่างนี้เกือบจะหายากที่ศาลา
ใหญ่ ๆ อย่างนี้ และเก็บเสียงได้ดี เก็บเสียงก็ต้องติดแอร์อย่างดีประชุมได้ เรียกว่าคณะสงฆ์ท่านได้
พัฒ นาเรื่อ งการประชุม เตรียมการประชุม ได้ เป็นอย่างดีม าก อบรมกั นมาโดยเฉพาะใน ฝ่ายพระ
พระอบรมในเรื่องอะไร ปัญหาของพระในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาไม่ เหมือนปัญหาของญาติโยม
ปัญหาของญาติโยมครูบาอาจารย์ที่สอน
ฝ่ายเราก็จัดอี ก มหาจุฬาฯ นี่จัดมากเลย อย่างที่ คณะครุศาสตร์ได้จัดใช้ส ถานที่ ที่วัดไร่ขิง
สถาบันพัฒนา ข้าราชการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ แล้วไปเป็นวิทยากรให้ทั้งที่ยุวพุทธิกสมาคม
หรืออะไรก็ตาม ฟังเสียงสะท้อนของครูบาอาจารย์ประจาการในโรงเรียนต้องการ แก้ปัญหาอะไร สอน
ในโรงเรียนเวลาเจอหัวข้อธรรมทีย่ าก ๆ เรื่องกรรม เรื่องปฏิจจสมุปบาท นิพพาน อัตตา อนัตตา อะไร
ต่าง ๆ นี่ ไม่ สามารถจะแทงตลอด คือเข้าใจย่อยมาให้ นักเรียนเข้าใจได้ ติดปัญ หาเรื่องเนื้อหา คือ
ธรรมะนี้ยาก มีศัพท์เทคนิคมาก เคยมีผู้ถาม ว่าทาไมวิชาพระพุทธศาสนามีศัพท์ธรรมะแยะเหลือเกิน
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา จะย่อยออกมาให้เป็ นภาษาง่าย ๆ แปล
ออกมาได้ไหม ครู ท่านมีปัญหา ศัพท์ธรรมะแยะ ก็ตอบกันว่า ศัพท์เทคนิค ศัพท์ธรรมะเหล่านี้ เมตตา
กรุณ า มุ ทิ ตา อุ เบกขา แปลเป็นภาษาไทยไม่ ได้ เพราะมั นมี ห ลายความหมาย เป็น ศัพท์ เทคนิ ค
เหมือนกับสูตรวิทยาศาสตร์ คาคาเดียวแทนความหมายได้เยอะแยะได้ฉัน ใด เมตตาก็มีความหมายใน
ภาษาไทยมาก ถ้าเราเกิดไปแปลได้ความหมายเดียว เช่นคา ว่าทุกข์ หรือทุกขะ แปลเป็นภาษาไทย
ว่าอะไรดี ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ได้ความหมาย หนึ่งเท่านั้น เราจะไปบอกว่าไมโครโฟนไม่สบายกาย
ไม่สบายใจได้ไหม มันไม่มีใจ ใช่ไหม ครับ คนนี่บอกว่าเป็นทุกข์คือไม่ สบายกายไม่สบายใจพูดได้ แต่
ไมโครโฟนก็ เป็นทุ ก ข์ เพราะภาษาบาลีว่า สพฺเพ สงฺขารา ทุ กฺขา สังขารทั้ งหลายทั้ งปวงเป็นทุ ก ข์
สังขารคื อ สิ่ง ที่ มี อ งค์ป ระกอบปรุง แต่ง เข้ามา ไมโครโฟนเป็น สัง ขารไหม มี อ งค์ป ระกอบไหม มี
เพราะฉะนั้นไมโครโฟนจึงเป็นทุกข์ และถ้าเราไปบอกว่า ทุกข์คือไม่สบายกายไม่สบายใจ ไมโครโฟนไม่
มีใจ ไม่มีกาย ในความหมายที่เราเข้าใจ ไมโครโฟนก็ไม่เป็นทุกข์ตรงนี้ ทุกข์ยังมีความหมายอีกอย่าง
หนึ่ง คือทุกขลักษณะในไตรลักษณ์ ไม่ใช่ ทุกขเวทนา คาว่า ไม่สบายกายไม่สบายใจ ท่านหมายถึง
ทุ ก ขเวทนาความรู้สึ ก แต่ ถ้ าทุ ก ขลั ก ษณะหมายถึ ง สภาวะที่ ท นอยู่ ไม่ ได้ ถู ก บี บ ถูก คั้ น มั น ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น ที่ว่าเป็นทุ กข์ลักษณะคือ ถูก บีบถูก คั้น วันหนึ่งมั นต้องแตกสลายไป ใน
ความหมายนี้จึง เป็นทุก ข์ เพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษ เราไปแปลทุ กข์ว่า Suffering ยกตัวอย่าง
Suffering นี้ได้แค่ความหมายเดียว ไมโครโฟนไม่ Suffer เราไปตีมันแตก มั น Suffer ไหม มั นไม่ มี
ความรู้สึก เพราะฉะนั้น Suffering ที่ เราอุตส่าห์ไปท่ องกั น ว่า ทุ ก ข์ Suffering, สมุ ทั ย Cause of
Suffering, นิ โร ธ Cessation of Suffering, ม ร ร ค The path leading to the Cessation of
Suffering ได้ความหมายเดียว เห็นไหมเรา อุตส่าห์แปลให้ฝรั่งเข้าใจ ในที่สุดเราต้องแปลว่าอย่างไร
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ถ้ารู้ความหมายจริง ๆ ทุกข์ Dukkha แปลทับศัพท์เลย, สมุทัย Cause of Dukkha,นิโรธ Cessation
of Dukkha, สรุปแล้วฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิม เหมือนเราไม่รู้เรื่อง แปลเหมือนไม่ได้แป อุตส่าห์
แปลว่า Suffering ก็ ยั ง คลุม ได้ค วามหมาย ๕๐ % อั น นี้ พู ดในฝ่ ายญาติโ ยมให้ ฟั ง ปั ญ หา เขามี
ศัพท์เทคนิคเหล่านี้ ความหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอย่างไร ต้องมาอธิบาย ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่ง ภาษา
บาลี ท่านรู้จักคาว่า กตัญญู กตัญญูคือรู้คุณท่าน อกตัญญู คือไม่รู้คุณท่าน ในพระไตรปิฎกมีคาบาลีว่า
พระอรหันต์เป็นคนอกตัญญู คนที่ ไปเห็นบาลีตัวนี้ในพระไตรปิฎก ก็อาจจะบอกว่า อ้อ คาว่าอกตัญญู
คือท่านไม่ยึดมั่ นถือ มั่น ไม่มี พ่อมี แม่ มีครูบ าอาจารย์หลุดพ้นหมดแล้ว ก็ เลยเป็นอกตัญ ญู บางคน
ตีความไป อย่างนี้ ผิดหมด คาว่า กตัญญู รู้คุณท่าน และอกตัญญู ไม่รู้คุณนี้ อันนี้เป็นความหมายที่
เราเข้าใจโดยทั่วไป แต่เวลาที่เราพูดว่าพระอรหันต์เป็นคนอกตัญญู หมายความว่า ญู เป็นผู้รู้ อกตะ
แปลว่า สิ่งที่ไม่ถูกสร้าง ไม่ถูกปรุงแต่ง ไม่กระทา กตะ แปลว่า กระทา แล้ว อกตะ คือไม่มีอะไรสร้าง
ไม่มีอะไรกระทา รู้สิ่งที่ไม่ถูกสร้าง ไม่ถูกกระทาขึ้น สิ่งที่ ไม่ถูกปรุงแต่ง นั่นคือรู้วิสังขาร วิสังขารคือไม่
มีเครื่องปรุงแต่ง ได้แก่พระนิพพาน
อกตัญญูตัวนี้คือวิสังขาร อสังขตะ สิ่งไม่ถูกปรุงแต่ง พระอรหันต์เป็นคนอกตัญ ญู หมายถึง
ท่านเป็นผู้รู้พระนิพพาน คนละเรื่องกันเลย เห็นไหม บางทีเป็นปัญหาพระด้วย พอลึกซึ้งเข้าไป
สรุปรวมความว่า ปัญหาของครูประจ าการชาวบ้านคือเรื่องเนื้อหา ศึกษาธรรมะ เท่าไร ๆ
ก็ยังยากอยู่ แต่ถ้ามี อ ะไรดี มี วิธีก ารสอน มี เทคนิคการถ่ายทอด เพราะเรียนมา ในฐานะอาจารย์
มีวิชาเอกไหนก็ตาม เขาจะมีเทคนิคแต่ขาดเนื้อหา มี เทคนิคการสอน แต่ขาดเนื้อหา มีวิธีการแต่ขาด
เนื้อหา ในฝ่ายพระส่วนใหญ่จบนักธรรมจบบาลีมารู้ เนื้อหารู้ธรรมะแต่ขาดเทคนิควิธีการ เราต้องการ
เทคนิควิธีการ ญาติโยมต้องการเนื้อหา เพราะฉะนั้นที่พูดมานี้ คือเวลาที่จัดอบรมทั้ง ๒ ฝ่ายมารวมกัน
เป็นเรื่องที่ดี แต่ว่าต้อง สนองความต้องการทั้ง ๒ ฝ่ายนี่พูดเป็นเบื้องต้นไว้ก่อน
วิธีการของพระพุทธเจ้า
คราวนี้มาพูดถึงวิธีการที่จะพูดต่อไปนี้ เป็นวิธีการที่ในฝ่ายญาติโยมต้องการ ความรู้เพิ่มเติมว่า
พระพุทธเจ้ามีเทคนิคการสอนอย่างไร ในฝ่ายพระก็จาเป็นต้องรู้ เพราะบางทีเราได้วิธีการของตัวเอง
แต่พระพุ ทธเจ้าใช้วิธีการอย่างไร ไม่รู้ ก็ จะประมวล มาพูดตรงนี้ อันนี้เรียกว่าต่อยอดจากที่ท่ านมี
มาแล้ ว จะเป็ น อะไรก็ ต าม นี่ เป็ น ประเด็น ที่ จะเน้ น ในวัน นี้ เพราะพระพุ ท ธเจ้ าใช้ วิ ธีก ารสอน
พระพุ ท ธศาสนาอย่ างไร สิ่ง แรกที่ ต้อ งเข้ าใจอย่างหนึ่ ง ในเบื้ องต้น คือ เป็ น ความเข้าใจว่า วิช าที่
พระพุทธเจ้าสอนเป็นวิชาอะไร บางคนพูดว่าในพระไตรปิฎกมีทุกวิชา อยากจะรู้วิทยาศาสตร์ก็มีใน
พระไตรปิฎ ก อยากจะรู้ป ระวัติศ าสตร์ ก็ มี ในพระไตรปิ ฎ ก พระไตรปิฎ กคื อบั น ทึ ก คาสอนของ
พระพุ ท ธเจ้า อยากจะรู้สั ง คมวิ ท ยา เพราะฉะนั้ น เราจะมี สั ง คมศาสตร์ต ามแนวพุ ทธ ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ตามแนวพุ ทธศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุท ธ
ศาสตร์ ดู เ หมื อ นหนึ่ ง ว่ าในพระไตรปิ ฎ กมี ทุ ก ศาสตร์ ความ จริ ง คื ออะไร ความจริง ก็ คื อ ว่า ใน
พระไตรปิฎกมีศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อะไรมีหมด ท่านไปดู
เถิด ศาสตร์ทั้งหมดเหล่านั้นมีไว้มิใช่ ในฐานะเป็นศาสตร์สมสมบูรณ์ในตัวเอง ศาสตร์ทั้งหลายในนั้น
เช่น เรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิศาสตร์ เรื่องเคมี เรื่องอะไรต่าง ๆ เรื่องธาตุ อย่างเช่น ธาตุ ๔ ดิน น้า
ลม ไฟ ซึ่ง เป็นเคมีในสมัยโน้น ในสมัยนี้ ธาตุอาจจะขยายไป ๑๐๘ ไปร้อยอะไรก็ว่าไป บางคนก็มา
เถียงว่า เอ๊ะ ธาตุหรือเคมีในพระพุทธศาสนาล้าสมัยแล้ว เลิกสอนเถิด พวกดิน น้า ลม ไฟ นี้เด็กบอก
ว่าวิท ยาศาสตร์เขาไปไหนต่อไหนแล้ว ก็ ยังมาเรื่องธาตุ ๔ ดิน น้า ลม ไฟ พึงสังวรระวังตรงนี้ว่า
แม้กระทั่งเรื่องอะไร ปฐม กลล โหติ เรื่องเกิดมาเป็น มนุษย์เริ่มมาแต่ไหน เป็นกลละ เป็นเซลล์ แตก

๓๓

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

มาเป็นตัวเล็ก ๆ แยกออกมาเป็นกลละ เป็นอัพพุทะ เปสิ ฆนะ ปัญจสาขา ว่ามาเรื่อย เด็กในครรภ์
เติบโตมาได้อ ย่างไร ตั้งแต่ตัว เล็ก ๆ เซลล์เดียว แตกเป็น ๒ เซลล์ เป็น ๔ เป็น ๘ เป็น ๑๖ ว่ากั น
ในทางเอมบริโอ (Embryo) กลละนี่เป็นเอมบริโอ พุทธศาสนามีหมด ไม่อธิบายในที่นี้ ยกตัวอย่างเฉย
ๆ โอ้โฮตื่นเต้น พระพุทธศาสนาสอนแม้กระทั่งเด็กที่อยู่ในครรภ์ ว่ามาเรื่อย ๆ วิญญาณจุติ ตรงไหน ๆ
ปรากฏว่าศาสตร์ทั้งหลายที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าเพียงอ้างมา ประกอบการสอนธรรมะ
เท่านั้น อย่ าไปหลงประเด็น อย่าไปหลงศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ใน ฐานะที่เป็นศาสตร์สมบูรณ์ โดยไม่
เข้ าถึ ง ธรรมะ การที่ พ ระพุ ท ธเจ้ าอ้ า งธาตุ ๔ อ้ างอะไรต่ าง ๆ วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ การสอนธรรมะ
เอาธรรมะเป็ น ตั วตั้ ง เพื่ อ ที่ จ ะพู ด ให้ คนสมั ยนั้ น เข้ าใจ จ าเป็ น ต้อ งอาศั ยภาษาของ นั ก วิช าการ
ในสมัยนั้น เราก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญู น่าจะพูดเรื่องธาตุ ๑๐๘ ทาไมพูดธาตุ ๔ ลองคิดดู
สมัย ๒,๕๐๐ ปีนี่ คนบอกว่ามีธาตุ ๔ แต่พระพุทธเจ้าพูดว่า มี ธาตุเป็นร้อย แทนที่เขาจะสนใจเรื่องธร
ระที่ พระพุ ท ธเจ้าสอน เขาจะมาศึก ษาเรื่องธาตุ เพราะฉะนั้น เรื่ององค์ ป ระกอบทั้ งหลาย ศาสตร์
ทั้งหลายมีไว้เพื่อประกอบการอธิบาย ธรรมะ แต่จริง ๆ แล้วสอนธรรมะ
ฉะนั้น เป็นหน้าที่ เมื่อเราได้ธรรมะมาแล้ว สมัยนี้ได้ธรรมะ เช่น อริยสัจสี่ หรือ อะไรก็ตาม
พอเราพูดเรื่องอนัตตา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา เพราะสิ่งต่าง ๆ ที่ เราเห็นเป็นอนัตตา มัน
เป็นอนัตตา เพราะปรุงแต่งจากธาตุสี่ ดิน น้า ลม ไฟ แยกกันไป ตามธาตุสี่ เราไม่พูดแล้ว สมมติว่าเรา
สอนใหม่ อนัตตาในความหมายว่าไม่มีแก่นสาร ไมโครโฟนเป็นอนัตตา เราไปบอกเด็กว่า เกิดมาจาก
ธาตุสี่ ดิน น้า ลม ไฟ นั่นเป็นภาษา ในพระไตรปิฎก สมัยนี้ถ้าเราบอกเด็กว่า มันเป็นอนัตตา เพราะมัน
ไม่มีแก่นสาร ถามว่า ไมโครโฟนเกิดมาจากอะไร มีเหล็กต่าง ๆ ถามว่าเหล็กมันประกอบปรุงมาจาก
อะไร มี โมเลกุ ล โมเลกุ ล มาจากอะไร มาจากอะตอม อะตอมมั น ประกอบด้ วยอะไร นิ วตรอน
อิเล็คตรอน โปรตอน เป็นประจุไฟฟ้า ถามว่าในที่สุดแล้วมันมีความเป็นไมโครโฟนไหม มันก็มาจาก
ประจุไฟฟ้าวิ่งวน ๆ ๆ ในที่สุดเป็นสนามพลังงานทั้งหมด เพราะฉะนั้น ไอสไตน์จึงบอกว่า Mass มวล
สารทั้ งหลาย มั นก็ คือ พลั ง งาน E = MC2 นั่ นคื อ Energy พลัง งานคื อมวลสาร ซึ่ง เคลื่อ นที่ ด้ว ย
ความเร็วกว่าแสง ในที่ สุดกลายเป็นพลังงานทั้งหมด เมื่อเป็นพลังงานแล้วมันจะมีตัวตน เป็นอัตตา
ตรงไหน ถามว่า เรื่ อ งนี้ ถ้ าเด็ ก ไม่ รู้เ รื่ อ ง ไม่ เรีย นวิ ท ยาศาสตร์ อย่ าไปสอน แต่ ถ้ าเด็ ก เขาเรี ย น
วิทยาศาสตร์ขึ้นมา ครูกาลังสอนเรื่อง Energy เรื่องทฤษฏีสัมพัทธ์ ถ้าเด็กฉลาดพอ ๆ กับครู และครูรู้
เรื่องทฤษฎีสัมพัทธ์ด้วย กลายเป็นว่า เรื่องอนัตตา ซึ่งขอยกตัวอย่างว่า เราพูดเรื่องอนัตตาโยงเข้าหา
วิท ยาศาสตร์สมัยปัจจุบันก็ได้ จะอ้างทฤษฎีสัม พัทธ์ อ้างทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ที่พูดนี้ คือควอนตัม
ฟิสิกส์ อ้างทฤษฎีควอนตัมมาอธิบายธรรมะ ธรรมะที่เราได้คือเรื่องอนัตตา อนัตตายังอยู่ แต่แทนที่จะ
พูดด้วยเรื่องธาตุสี่ ก็มาใช้ควอนตัมฟิสิกส์ของศตวรรษที่ ๒๑ เพราะฉะนั้น เราจะไปบอกว่าในสมั ย
พระพุทธเจ้า เรื่องเคมีเรื่องฟิสิกส์ยังล้าสมัย ใน พระไตรปิฎกทาไมจึงบันทึกไว้แค่นั้น มันมีความหมาย
เฉพาะของมัน และครูบาอาจารย์ ทั้งหลายต้องเข้าใจ มีความหมายเฉพาะของมัน และอาจจะต่างจาก
สมัยนี้ มีไว้เพื่ออธิบายธรรมะและคนเข้าใจ เพราะเป็นภาษาสมัยโน้น แต่ถ้าเราจะให้คนสมัยนี้เข้าใจ
มันมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่มาประกอบ เช่น ควอนตัมฟิสิกส์ ทฤษฎีสัมพัทธ์ ทฤษฎีอะไร
ต่าง ๆ สอนเรื่องอนัตตาเหมือนกันคือธรรมะเหมือนกัน สมัยก่อนใช้ธาตุสี่ สมัยนี้ใช้ฟิสิกส์ อะไรต่าง ๆ
สรุปแล้เพื่อให้เข้าใจธรรมะอนัตตา เข้าใจธรรมะเป็นไปเพื่อ อะไร เพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น สิ่งที่ทางครู
บาอาจารย์ไปนั่งคิด คาว่าบูรณาการ คือการเอาเนื้อหาที่เด็กเข้าใจ อยู่แล้วมาเป็นองค์ประกอบในการ
อธิบายธรรมะได้อย่างไร โยงจากสิ่งที่ เขาเข้าใจใน ชีวิตประจาวันไปหาเนื้อหาที่ลึกซึ้งคือธรรมะได้
อย่างไร แต่ครูจะทาอย่างนั้นได้ ต้องเข้าใจธรรมะ ปัญ หาก็คือภาษาฝรั่งเรียกว่าโอเวอร์ซิมพลิเคชัน
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(Over implication) สรุ ป ง่ายเกิ น ไป ยั ง ไม่ เ ข้าใจธรรมะก็ ล ากเข้า หาคณิ ต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ก็เป็นอันตรายต่อธรรมะ คือคนเข้าใจผิด นี่เป็นฝ่ายญาติโยม ท่านมีอยู่แล้วคือเนื้อหา
วิชาการ ทาอย่างไรทาเนื้อหาวิชาการเหล่านั้น ช่วยอธิบายธรรมะเหมือนอย่างที่ พระพุทธเจ้าใช้ภาษา
วิช าการในสมั ย ของพระองค์ เ อามาอธิ บ ายธรรมะ นี่ คื อ เป้ าหมาย ใน ที่ นี้ ไม่ มี เ วลาอธิ บ ายว่ า
พระพุทธเจ้าใช้เรื่องอะไรบ้าง ตรงไหน อย่างไร ไปศึกษาดูจะรู้ เอง คนที่ศึกษาธรรมะจะเข้าใจ ที่นี้ใน
ส่วนพระ ปัญหาของพระก็คือรู้ธรรมะ แต่พูดด้วยภาษาสมัยใหม่ภาษา วิชาการไม่ได้ อยู่ในโรงเรียน
ท่านไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงภาษาวิชาการคือภาษาที่เด็ก เรียนอยู่ได้ ท่านต้องเชื่อมโยงกับภาษาที่ เด็ก
เข้าใจ ก็จ ะท าให้ป ระหยัดเวลา เพราะฉะนั้น พระพุท ธเจ้านั้น เวลาสอนธรรมะกับ นัก วิชาการคือ
พราหมณ์ ก็ใช้ภาษาของพราหมณ์ สอนวรรณะกษัตริย์ก็ใช้ภาษาของวรรณะกษัตริย์ สอนชาวนาก็ใช้
ภาษาชาวนาอธิบาย ธรรมะ หิริ อีสา มโน โยตฺต สติ เม ผาลพาจน ไปสอนชาวนา บิณฑบาตอยู่ทุ ก
วัน ชาวนาบอกว่า “พระทานาเองเฮอะ มาบิณฑบาตขอเขาอยู่อย่างนี้ไม่ได้เรื่อง เรา จะกินเรายัง
ต้องท านาเลย ท่ านท านาซิ ” พระพุ ท ธเจ้าก็ บอกว่า “อาตมาก็ เป็นชาวนา” “แล้วผาล ไถ เชือก
มันอยู่ที่ไหนละ” พระพุ ทธเจ้าก็บอกว่า “หิริ อีสา หิริเป็นงอนไถ มโน โยตฺต ใจเป็นเลือก สติเป็น
ผาล” สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ อธิบายธรรมะเทียบด้วยสติ หิริ โอตตัปปะ อะไรเหล่านี้ เทียบ กับอุปกรณ์ไถ
นาของชาวบ้าน ชาวนาก็เข้าใจธรรมะ สอนชาวบ้านด้วยภาษาที่เขาเห็นจริงแล้ว ไปสอนกษัตริย์ ไป
สอนพราหมณ์ก็คือ นักวิชาการ อัตตา อนัตตา ปัญจขันธ์ ธาตุ ถามว่าเข้าใจไหม เพราะเขามีพื้นความ
รู้อยู่ แล้ว พระพุท ธเจ้าจึงสอนธรรมะด้วยภาษาบาลี ไม่ ใช่สันสกฤต ภาษาบาลีเป็นภาษา ชาวบ้าน
ชาวมคธที่พูดกัน ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาพระเวท ภาษานักวิชาการ คัมภีร์ สันสกฤตเป็นคัมภีร์พระ
เวทศั ก ดิ์ สิท ธิ์ ชาวบ้า งกลั วเหมื อ นชาวบ้ านสมั ยนี้ ก ลัว ภาษาบาลี ภาษาบาลี เป็ น ภาษาชาวบ้า น
พระพุทธเจ้าใช้ภาษามคธภาษาชาวบ้านสอนธรรมะ แต่ นักปราชญ์รุ่นหลัง กลัวศาสนาจะไม่ศักดิ์สิทธิ์
ก็เลยยกขึ้นเป็นคัมภีร์ภาษาสันสกฤต เป็น พระพุทธศาสนามหายาน มหายานใช้สันสกฤต แต่พวกเรา
ยังใช้ภาษาบาลี เป็นภาษาที่ พระพุท ธเจ้าใช้พูด คนในมคธในแถวนั้นยังใช้พูดอยู่ พระพุทธเจ้าจึงใช้
ภาษาของ ชาวบ้านรวมถึงเรื่องที่เขาเห็นจริงแล้ว เรื่องเขาเข้าใจแล้ว ใบไม้กามือเดียว เอาละ เวลาไป
สอน เมื่อกี่ขมวดประเด็นมาสอนอยู่แต่เรื่องธรรมะ ไม่ได้สอน วิทยาศาสตร์ ไม่ได้สอนอะไรต่าง ๆ เอา
แต่วิทยาศาสตร์มาเป็นภาษาวิชาการสาหรับสอน นักวิชาการ เอาเรื่องที่ชาวบ้านเขาเข้าใจมาสอนให้
ชาบ้านเข้าใจ เพราะฉะนั้น พระพุ ท ธเจ้าจึง สรุป ว่า อนุราธะ อดีตก็ดี ปัจ จุบันก็ ดี อนาคตก็ ดี เรา
ตถาคตสอนอยู่เรื่อง เดียวเท่านั้น คือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ สอนเรื่องอริยสัจสี่เท่านั้นแหละ สี่สิบ
ห้า พรรษาของพระพุ ท ธเจ้าไม่ ได้ส อนอะไรเลย สอนแต่อริยสัจ สี่ พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม สอนแต่
อริยสั จ สี่ ธรรมะก ามื อ เดียว พระพุ ท ธเจ้าตรัส ธรรมะก ามื อ เดี ยว คงนึก ออกในสีส ปาวน วรรค
พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ป่าประดู่ลาย พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย ทรงหยิบใบไม้ขึ้นมา กามือหนึ่ง ถามว่า
ใบไม้ ในกามือ ของตถาคตกับ ใบไม้ ในป่า อันไหนมากกว่ากัน ภิก ษุก็ กราบทูลว่า ใบไม้ในก ามือของ
พระองค์มากกว่า พระพุทธเจ้าจึงสรุปว่า ข้อนี้ฉันใด ภิกษุ ทั้งหลาย ที่ว่าใบไม้ในกามือของเรามีน้อย
กว่าใบไม้ในป่า มันก็เหมือนกับความรู้ที่เรา ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูมากมายมหาศาลประดุจดั งใบไม้ในป่า
ทั้งป่า แต่ที่เรานามาสอนเธอ ทั้งหลายน้อยนิดประดุจดังใบไม้กามือเดียวเท่านั้น เราไม่ได้สอนทั้งหมด
ที่เรารู้ เราสอน เฉพาะที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกาหนัด เพื่อดับทุกข์ เพื่อพระนิพพาน
หมายความว่าสอนเฉพาะที่เป็นประโยชน์แก่พวกเธอ ที่เรารู้ทั้ งหมดไม่ได้สอน สอนก า มือเดียว เพื่อ
เบื่อหน่าย เพื่อคลายกาหนัด เพื่อดับทุกข์ คืออะไร คือเรื่องอริยสัจสี่ กามือเดียวเท่านั้น นี่คือหลักการ
สอนของพระพุทธเจ้า รู้มากมายมหาศาล แต่กลุ่มเป้าหมาย นี้ควรจะเรียนเรื่องอะไร สอนให้ตรงตาม
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วัตถุประสงค์ อย่าสอนทุกเรื่องที่ ท่านรู้ สอน เฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและเขาอยากเรียน
สมมติครูบางคนทาต่างจาก พระพุท ธเจ้า รู้เท่าไรเอามาเตรียมแผนการสอนอัดเข้าไปในสมองเด็ก
บางครั้งไปอบรม อภิธรรมมา กลับมาถึงโรงเรียนสอนอภิธรรม มึนไปหมด ทั้งคนสอนคนเรียน วัน
ไหนไป อ่านปฏิจจสมุปบาทเข้าใจ ไปบรรยายให้นักเรียนฟังตั้ง ๕ คาบ กินเวลาหมดแล้ว นี่ปฏิจจสมุป
บาทรู้แล้วพ้นทุกข์ อัดเข้าไป พระพุทธเจ้าไม่ทา กา ๆ เดียวนี้ คน ๆ นี้ควร จะสอนอะไร เจาะจงลงไป
เฉพาะ หลักสูตรเขากาหนดไว้ว่าอะไร เนื้อหาและเด็ก เหมาะ แค่ไหน เหมือนกับท่านจะป้อนคาข้าว
เข้าปากเด็ก บ้านนอกเราโตมาด้วยกล้วยบด เกิด พี่เลี้ยงบดกล้วยคิดว่า กล้วยนี้ดี กินอร่อยมากนะหนู
ปั้นคาเบ้อเร่อเท่ากับปากพี่เลี้ยง ยัดเข้าใส่ปากเด็ก อัดเข้าไป หกออกหมดเลย แล้วพี่เลี้ยงก็ไปตีเด็กว่า
โง่ ของดี ๆ ไม่รู้จัก กิน ไม่รู้ว่าพี่เลี้ยงโง่หรือเด็กโง่ คนป้อนโง่หรือคนกินโง่ ปากเด็กเล็กต้องทาคาข้าว
ให้เล็ก เด็กไม่สามารถจะกินกล้วยซึ่งแข็งได้ ต้องบดให้ เราสอนเด็ก ป.๑ ป.๒ เอาศัพท์ธรรมะ เข้าไป
กล้วยโดยไม่บด เด็กรับไม่ได้ ไปโทษว่าเด็กโง่ได้ไหม ไม่ได้ หน้าที่ของครูเหมือนพี่ เลี้ยง บดกล้วยให้
ละเอียดแล้วป้อนเด็ก ถามว่า ท่านมีวิธีบดคือ ทาให้มันง่ายได้อย่างไรที่ จะสอนเด็ก เท่ากับภาษาของ
เด็ก บางคนเตรีนมการสอนอย่างดี พอไปสอนไปบรรยาย เด็กไม่รับเพราะเราบดกล้วยแข็งไปไปด่าเด็ก
โง่ เด็กบ้านนอกโง่ สอนอย่างดี ไม่รู้จักรับ เหมือนสีซอให้ควายฟัง ควายมันโง่ สีซอเท่าไรก็ไม่รู้ ครูคน
ไหนพระรูปไหน ที่พูดอย่างนี้แสดงว่าสีซอไม่เป็น สี ซอเป็นแล้วควายต้องฟัง มีนักซีซอคนหนึ่ง แกนั่ง
ซ้อมสีซออยู่ริมคันนา เป็นศิลปิน แห่งชาติ ควายเล็มหญ้าอยู่ใกล้ ๆ มันก็ไม่ฟังจริง ๆ แกก็นึกอยู่ในใจ
ว่า เขาบอกว่าสีซอ แล้วควายไม่ฟังจริงหรือเปล่า แกก็จะลองพิสูจน์ เลยสีซอเป็นเพลงเขมรไล่ควาย
ความ มันก็ไม่ไป สีเป็นเสียงเขยิบ ๆ เข้ามาซิ มันก็ไม่สน กระทงหลงทางมันก็ไม่ฟัง หมดฝีมือ แล้ว
เปลี่ยนใหม่สีเป็นเสียงยุงร้อง งิ๋ง ๆ ๆ ๆ มันกระดิกหูแล้ว ไล่ยุงปรับคลื่นได้แล้ว สี เป็นเสียงสุนัขกัดกัน
โง้งเง่ง ๆ มันเบิ่งมองเลย กลัวลูกหลง ฟังแล้ว ๆ สีเป็นเสียงลูกแหง่ ร้อง มันหยุดกินหญ้าเลย เบิ่งมอง
นึกว่าใครเอาลูกมันมาซ่อนแถวนั้น เห็นไหมสีซอให้ เป็นเถิด แล้วควายฟัง ควายฟังนะ แต่ถ้าสีแล้วยัง
ไม่ฟังต้องมาอบรมกันอีก ต้องมีบ่อย ๆ นี่คือหลักสูตรสีซอให้ควายฟัง บดกล้วยให้เข้ากับปากเด็ก ถ้า
เด็กเล็กทาคาข้าวให้ พอเหมาะพอดี นี่คือเทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า
สอนสั้นแต่บรรลุเป้าหมาย
พระพุทธเจ้าสอนใคร เวลาพระพุทธเจ้าสอนพาหิยะทารุจรี ิยะ สอนหนึ่ง นาที เป็นพระอรหันต์
เลย เหมาะ คาข้าวนี่เหมาะจริง ๆ พูดยาวไปไม่บรรลุ แต่พาหิยะนี่วิ่งลง เรือมาไม่หลับไม่นอนทั้งคืน
พอมาถึ ง เมื อ งที่ พ ระพุ ท ธเจ้าอยู่ อ้ าว พระตื่นตอนเช้าพอดี พระไปไหน พระพุ ท ธเจ้าไปไหน ไป
บิณฑบาต วิ่งตามไปในตลาด ไปเจอพระพุทธเจ้า กาลังบิณฑบาต ก้มลงกราบเลย “ข้าพระพุทธเจ้าชื่อ
พาหิยะ มาไกลมาก เดินทางมาทั้ง คืนนั่งเรือมา ขอได้โปรดเทศนาแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วย ให้สมกับ
ศรัทธาที่มา” พระพุทธเจ้าบอกว่า “พาหิยะ อนุโมทนาที่อยากฟังเทศน์ แต่ตอนนี้กาลัง บิณฑบาต
โยมรอใส่บาตรอยู่ บิณฑบาตเสร็จ พักผ่อนแล้วค่อยฟังเทศน์ไม่ดีหรือ”
“แหม ! พระองค์ฟังให้ชื่นใจสักหน่อยก็ยังดี”
“เออ ยังไม่ใช่เวลาน่า กลับไปก่อนเถิด” “พระองค์ ขอสั้น ๆ สั้น ๆ จริง ๆ”
ห้าม ๓ ครั้งแล้วก็ยังเถียงอีก ปกติหายากที่จะดื้อ ๓ หน พอห้าม ๓ หนแล้ว พาหิยะบอกว่า “พระองค์
ได้ทราบมาว่าพระองค์สอนเรื่องอนิจจัง ความไม่เที่ยง ไม่ใช่ หรือ” พาหิยะว่า
“ใช่ ๆ อาตมาสอนจริง”
“ถ้าอย่างนั้น ต้องรีบสอน ต้องรีบเทศน์ให้ข้าพระองค์ฟัง”
“ทาไมละ”
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“เพราะชีวิตไม่เที่ยง ไม่พูดเทศน์แล้ว ผู้ฟังอาจเป็นไปก่อน เพราะฉะนั้น เทศน์ เสียเถอะพระองค์
“เอา ๆ ก็ได้ ๆ”
มันมีหลักฐานมีเหตุผลดี เลยเทศน์ให้ฟังยืนอยู่กลางตลาด เนื่องจากว่าจะไปรับ บาตรต่อ เอา
สั้น ๆ แต่พ ระพุ ท ธเจ้านี่เยี่ยมจริง ๆ ค าข้ าวนี่เหมาะ “ฟังนะ พาหิยะ ทิ ฏฺเทิ ฏฺ มตฺต ภวิสฺส ติ สุเต
สุตมตฺต ภวิสฺสติ มุเต มุตมตฺต ภวิสฺสติ วิญฺ าณมตฺต ภวิสฺสติ” แค่นี้สั้น ๆ
เมื่ อ เห็นให้สัก แต่ว่าเห็น ได้ยินให้ สัก แต่ว่าได้ยิน ทราบให้ สัก แต่ว่าทราบ รู้ให้ สัก แต่ว่ารู้
เมื่อใดเธอทาได้อย่างนี้ เมื่อนั้นเธอก็จักไม่มีทั้งโลกนี้และโลกหน้า เอวัง ฟังแค่นี้ พาหิยะโพลงสว่างไสว
สาเร็จเป็นพระอรหันต์เลย แค่นี้เป็นพระอรหันต์ ได้รับเอตทัคคะ ยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าบรรลุพระ
อรหันต์เร็วที่สุดในโลก ทาให้พระพุทธเจ้าไม่ต้อง เหนื่อยมาก หนึ่งนาทีบรรลุเลย เห็นให้สักแต่ว่ าเห็น
ได้ยินสัก ว่าได้ยิน นี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ถ้าไม่ เป็นหัวใจไม่เป็นพระอรหันต์ ใครคิดออก
บรรลุ วันนี้จะยังไม่เฉลย
ทางเซนเรียกว่าโกอานปริศนาธรรม นั่งสมาธิเข้าข้างฝาพิจารณาธรรมนี้อยู่ ๖ ปี ลองไปนั่งคิด
ดู เห็นให้สัก แต่ว่าเห็น ได้ยินให้สักแต่ว่าได้ยิน ทราบให้สักแต่ว่าทราบ รู้ให้สักแต่ว่ารู้ เมื่อใดเธอทา ได้
อย่างนี้ เมื่อนั้นเธอจักไม่ มีทั้งโลกนี้และโลกหน้า ใครคิดออก ซาโตริปริศนาธรรม พระพุท ธศาสนา
นิกายเซ็นเรียกว่า โกอานสอนได้เหมาะเป็นพระอรหันต์เลย มีคาอธิบาย อยู่ แต่จะไม่เฉลย ให้ไปบรรลุ
เอง นี่สอนใคร สอนระดับประเภทเรียกว่า บารมีถึงเลย ต่อ ยอดปั๊บ พระบรมศาสดาจริง ๆ ถ้าไม่ใช่
พระบรมศาสดา พาหิยะไม่บรรลุหรอก เพราะจะ เทศน์ยาว กว่าจะพรัหมาอีก สมัยนี้ไปแล้ว พาหิยะ
ไม่ฟังแล้ว แกชอบสั้น ๆ พวกโก้วเล้ง สานวนสั้น ๆ
สอนสามเณรให้ดูน้าสอนภิกษุณีให้ดูรูป
สอนราหุล ๗ ขวบมาบวชเป็นเณร พระโอรสเป็นเณรมาบวช จะไปบอกว่า ราหุล เห็นให้สัก
แต่ว่าเห็น เห็นอะไรพระองค์ ได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน ราหุลหลับไปแล้ว ๗ ขวบ จะสอนให้เหมือนพาหิยะ
ได้อย่างไร สามเณรราหุลอายุ ๗ ขวบกาลังเดินมา
“ราหุลมานี่ ๆ” พ่อสอนลูก พระพุทธเจ้านี่เยี่ยมจริง ๆ สอนเด็ก ๆ
“ราหุลมานี่ ๆ” ในจูฬราหุโลวาทสูตร ไปดูรายละเอียด “มานี่ๆ”
สมัยก่อนเขามีขันตักน้า กะลาตักน้ามา “ราหุลตักน้า” ที่ล้างเท้ามีถังมีกะลาอยู่
“เททิ้ง ๆ เทไปครึ่งหนึ่ง หมดหรือยัง”
“ยัง ๆ”
“เอ้าตักหมดเลย คว่า ราหุล เธอตักน้าแล้วคิดอย่างไร เธอสาคัญ ข้อนั้นเป็น ไฉน” ภาษาเรา
ว่าคิดอะไร
“เธอรู้ไหมว่า น้าถ้าเรายังเทไปหน่อยหนึ่งนะ มันยังเหลือ แต่ถ้าเททิ้งหมด มัน หมดเลยใช่
ไหม ไม่ มี อ ะไรเหลื อ ใช่ ไหม เหมื อ นกั บ คนเรา คนเรานี่ น ะคุ ณ ธรรมหรือ ความดี จะหมดไปเลย
เหมือนกับเราเทน้าทิ้ง ถ้าโกหก คนไหนโกหก แสดงว่าไม่ซื่อสัตว์ คนที่ไม่ ซื่อสัตย์ก็คือไม่อยู่ในธรรมะ
ลองโกหกให้เรารู้ครัง้ หนึ่ง แสดงว่าลึก ๆ เขานี่ไม่มีแก่น ไม่มีธรรมะ ตลบแตลงไปเรื่อย เหมือนกับน้าที่
เธอเททิ้งหมดเลย ไม่มีอะไรเหลือเลย เพราะฉะนั้น ใครที่สัมปชานมุสาวาท โกหกด้วยจงใจ แสดงว่า
คุณธรรมอื่น ๆ ไม่เหลือ หรอก” ราหุลเป็นไงเข้าใจอุปกรณ์ เด็ก ๗ ขวบก็สอนอย่างนี้ ไม่ใช่สอนแบบ
พาหิยะ วิธียักย้าย วิธีหลากหลายใช้อุปกรณ์ พระพุทธเจ้าจึงมีทั้งอุปกรณ์การสอนใบไม้ มีทั้งกะลา
วีดีโอก็ ใช้ไปพู ดอย่างนี้ คนบอกว่าโม้ ใหญ่ สงสัยว่าเฟื่องแล้ว พระพุท ธเจ้าใช้ วีดีโอ ตอนสอนใคร
สอนภิกษุ ณีรูปนันทา นึก ออกไหมในธรรมบท รูป นันทาไม่ อยากฟัง เทศน์เลย มาบวชเป็นภิก ษุณี
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รูปนันทาก็แปลว่าชอบสวย ๆ งาม ๆ พวกราคะจริต ได้ ทราบว่าพระพุทธเจ้าเทศน์เรื่องอนิจจังเรื่อง
ทุกขัง เกิดแก่เจ็บตาย เรื่องอะไรต่าง ๆ นี่ไม่ ชอบ ก็เลยไม่ฟังเทศน์ มีวันหนึ่งโฆษณากันมากมั้ง ก็เลย
ไปนั่งอยู่ท างท้ าย ๆ พระพุ ท ธเจ้าใช้วีดีโอ ฉายภาพให้ดู พระพุท ธเจ้ากาลังเทศน์อยู่ คนอื่นไม่ เห็น
แต่รูปนันทาเห็นว่า พระพุทธจ้ามีหญิงสาวสวยถวายงานพัดอยู่เวลาเทศน์ แต่งชุดสวยงามที่สุดใน สมัย
นั้น วีดีโอทางจิตสร้างภาพให้คนอื่นไม่เห็น กาลังดูไปด้วย สวยไปหมด ปากสวย คิ้ว สวย เราอยากจะ
สวยอย่างนี้ ดูไปดูมาใช้ -ฟอร์เวิร์ด (Forward) เร่งพรึดจาก ๑๖ ปีหญิง คนนั้น เป็น ๒๐ ปี เร่งฟอร์
เวิร์ดขึ้นเร็วขึ้นอายุ ๒๐ ยิ่งสวยใหญ่เต็มตัว ๓๐ สามสิบยัง แจ๋วดูเพลินเลย ๔๐ อุ๊ย ทาไมชักไปเร็ว
เหลือเกิน ผู้หญิงคนเดียวกันนี่นะ แก่ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่ง ๘๐-๙๐ ล้มตายลงไปเดี๋ยวแล้ว คนอื่นไม่
เห็น พระพุทธเจ้าสร้างภาพให้ พอ จิตมันเห็นภาพนี้ซึ่งสมัยนี้เราทาได้ วีดีโอใช่ไหม ดูได้ตั้งหลายคน
พระพุทธเจ้าให้ดูคน เดียว พอล้มลงตายแหงก ๆ พระพุท ธเจ้าก็เทศน์เลย รูปนันทา เธอสาคัญรูป
ร่างกายนี้ อย่างไร เที่ยงหรือไม่เที่ยง สอนทันที เกิดแก่เจ็บตาย ยึดมั่นถือมั่นทาไม
หลักการสอน
ภาษิตจีนเขาบอกว่า ภาพ ๑ ภาพ มีค่าเท่ากับคาพูด ๑ พันคา อุปกรณ์การ สอนที่เห็นเป็นรูป
เป็นร่าง เชื่อมให้เข้ากับธรรมะ มันจะทุ่นเวลาในการอธิบายมากมาย หลักในการสอนสรุปได้ว่า
๑. สอนเฉพาะเรื่อง ไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราอยากสอน สอนเรื่องที่เด็กอยากเรียนและ ถึงไม่อยาก
เรียน แต่จาต้องเรียนเพราะเป็นประโยชน์ อย่าสอนทุกเรื่องที่เราอยากสอน สอนเรื่องที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้เรียน ที่เด็กอยากเรียน ถ้าเด็กไม่อยากเรียน ต้องสร้าง ฉันทะขึ้นมา นี่เป็นกฎข้อที่ ๑
๒. ท าอย่างไรให้ เรื่อ งเป็นประโยชน์ มีวิธีสอน ๒ วิธี วิธีห นึ่งส าหรับ เบื้องต้น (Beginner)
สาหรับเด็ก หรือผู้ที่ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญ ต้องเริ่มจากสิ่งที่เขาเห็นจริงแล้ว ง่าย ๆ ไปหาเรื่องยาก
ซับซ้อน เช่น ยกตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้ ราหุลกับเรื่องกะลา ง่าย ๆ เหมือนกับย่อยบดกล้วยใส่ปากให้
เด็ก ถ้ายังเป็นเด็กเล็ก การสอนแบบนี้เรียกว่าสอน แบบอนุบุพพิกถา เริ่มจากง่ายไปหายาก ปูพื้นผู้ฟัง
ก่อน อนุบุพพิกถาสอนใครใน พรรษาแรก สอนยสกุลบุตร ๆ ไม่เคยฟังธรรมะเลย เดินมา “โอ้โฮ ที่นี่
วุ่นวายหนอ ที่นี่ ขัดข้องหนอ” เวลาในกลางคืน พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้รูปเดียวในกลางคืนก็บอก
ว่า “ยสะ ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้องหนอ” ก็เลยเทศน์ให้ฟัง เริ่มเรื่องจากง่ายไปหายาก
เพราะฉะนั้นธรรมะที่ พ ระพุท ธเจ้าสอนจะเริ่ม จากง่ายไปหายาก สังเกตดู ทานศีล ภาวนา
หมายถึงธรรมะที่ใช้ในการปฏิบัติ ไม่ใช่สัจธรรม ไม่ใช่ อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารเป็นปัจจัย
ให้เกิดวิญญาณ ทาไมมันยากล่ะท่าน แต่หมายถึงในตัวมรรคนี่ เอาปฏิบัติง่าย ๆ ก่อน ทานศีลภาวนา
ทานกับศีลอันไหนยาก กว่ากัน ถามโยม ไปใส่บาตรกับไปรักษาศีลอุโบสถหนึ่งคืนไม่กินข้าว คนเลือก
อะไร ใส่ บาตร รักษาศีลยาก
ภาวนาคือนั่งกัมมัฏฐานกับรักษาศีล เลือกอันไหน นั่งกัมมัฏฐานกับรักษาศีล เอาศีล ทานศีล
ภาวนาเห็นไหม การปฏิบัตินี่จะง่ายไปหายาก เด็ก ๆ สามเณรชาวบ้าน รักษาศีล ๕ ศีล ๑๐ พระสูงขึ้น
ไปเรื่อย ๆ การปฏิบัติก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในหลัก โดยเฉพาะในการปฏิบัติ เอาง่าย ๆ ไปหายาก
จากสิ่งที่เห็นจริงแล้ว ทาไมพูดเรื่องทุกข์ เพราะมันเห็นจริงเห็นง่าย พอถึงนิโรธถึงมรรค เรื่องยากแล้ว
เรื่องปฏิบัติ อนุบุพพิกถา สอนตามลาดับทานศีลภาวนา เป็นต้น
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
มีวิธีสอนอีกอย่างหนึ่ง สาหรับเด็กโตสาหรับพาหิยะทารุจีริยะ เขารู้แล้ว เขามี พื้นแล้ว จี้ตรง
ประเด็นเลย ไม่ต้องปูพื้น สอนแบบอริยสัจสี่ คือตั้งประเด็นที่เป็นปัญหา ขึ้นมา ทุกข์คือปัญหา ในที่สุด
หาสาเหตุ หาสมุ ทั ย หานิ โ รธการแก้ ปั ญ หาและวิ ธี ก าร แก้ ปั ญ หาเจาะตรงไปแบบอริ ย สั จ สี่
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สอนอริยสัจ ๔ สอนใคร ธรรมจักรปฐมเทศนา ปัญจวัคคีย์อยู่ด้วยกันมานานรู้ ธรรมะมาก ใช้แบบ
อริยสัจ ๔ คือตั้งประเด็นที่เป็นปัญหา การสอนแบบอริยสัจ ๔ นั้นคือ สอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
จาไว้เลย เอาปัญหาของผู้เรียนที่เขาสนใจเป็นตัวตั้งคือ ทุกข์ ทุกข์ในความหมายที่เป็นปัญหาก็ได้ ใน
ฐานะที่เป็นโจทก์ที่เขาอยากรู้คาตอบก็ได้ แล้วไปหาสาเหตุไปหาวิธีการ เพราะฉะนั้น ต่อไปนี้ท่านไม่
ต้องไปในใจอะไรแล้ว เวลาเขา บอกว่า เอาเด็กเป็นศูนย์ก ลางนี่คืออะไร สอนแบบอริยสัจ ๔ เอา
ปัญ หาเป็นตัวตั้ง เขา อยากรู้อะไรก็สร้าง มันมีรายละเอียดมากมาย ครูฟังปุ๊บจะรู้เลย คือเด็กอยาก
เรี ยนเรื่อง อะไร ก็เอาบริบทของเรื่อ งนั้นตอบ เช่น สมมติธรรมะ เธออยากเรียนเก่ ง เรียนเก่งเอา
ธรรมะอะไรบ้าง มันไม่จาเป็นจะต้องเป็นอิทธิบาทสี่อย่างเดียว ต้องมีสติ มีสมาธิ ได้ทั้ง ธรรมเอามา
ห้อมล้อมตอบปัญหาว่า ต่อไปนี้นะ ถ้าเธออยากเป็นเด็กนักเรียนเก่ง อยาก เป็นเด็ก ดีของพ่อแม่ เธอ
จะต้องมีธรรมอะไรบ้าง
ยกตัวอย่างประกอบในชีวิตจริง ไปดู พระที่เรียนเก่ง ไปดูเด็กที่เรียนเก่ง ไปท าเคส สทั ตดี
(Case Study) ไปศึกษาคาสอน ของพระพุทธเจ้า ในที่สุดสรุปมาตอบโจทก์คือทุกข์คือปัญหาเรียนไม่
เก่ง สมุทัยอะไรเป็น สาเหตุให้เรียนไม่เก่ง แก้ ด้วยมรรคหรือวิธีการ วิธีเรียนเก่งทาอย่างไรบ้าง เธอไป
ปฏิบัติ นะ ไปเชิญวิทยากรที่เรียนเก่ง ๆ พระที่เรียนเก่ง ๆ มาสอน วิธีเรียนเก่งแบบพระ พระ เรียน
อย่างไร ทาไมท่านเรียนจบประโยค ๙ แล้วเอามาสรุปว่า คนเรียนเก่งมีธรรมะ อะไรบ้าง
ครูผู้ส อนต้อ งเริ่ม จากสิ่ง ที่ เขาสนใจก่ อน ให้เขาช่วยตัวเองให้ มากที่ สุด ผู้ส อนเป็น ผู้ช่วย
(Vacillators) สาหรับเด็กเล็ก ครูต้องนาเข้าสู่บทเรียน ต้องปูพื้นให้เขาก่อน เมื่อ ปูพื้นเสร็จแล้วลอง
ให้กิ จกรรมไปท า คือ เรื่องอริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ท้าทายเรามากก็ คือ ตรงไหนเหมาะสมพอดี ดัง ที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ตุมฺเหหิ กิจฺจ อาตปฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา การทาหน้าที่เป็นสิ่งที่ท่ าน
ทั้งหลายต้องทา พระตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้ ชี้บอกทางเท่านั้น เป็นผู้ชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษม
ศานต์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้น โศกและวิโยคภัย อุปกรณ์ การสอน
ประมวลสรุปแล้ว ต้องมีการสอนแบบปูพื้น เริ่มจากสิ่งที่เห็นจริงและง่าย ๆ ต่อมาก็สอนแบบ
ให้ลงมือทาเอง ในการปูพื้นนี้ ท่านต้องมีอุปกรณ์การสอน อยากจะ บอกไว้อย่างนี้เลยว่า อุปกรณ์การ
สอนที่ดีที่สุดอยู่ในวัด ครูทั้งหลาย พระทั้งหลาย เราจะ สอนพุทธประวัติโดยไม่ให้ไปดูพระพุทธรู ปได้
อย่างไร ไม่ควร ในชั่วโมงนั้น ถ้ามีห้อง จริยธรรมเรื่องศาสนาอะไรก็ตาม ไปดูพระพุทธรูป ถ้าสอนพุทธ
ประวัติ ให้ไปดูพ ระพุ ท ธรูป พระพุ ท ธรูป ทั้ งหมดมี กี่ ป าง ทราบไหม ที่ ท าในประเทศไทยนี่มี กี่ป าง
แล้วทาไมเราบอกว่าปางเหยียบโลกไม่ใช่พระพุทธรูป เอาอะไรเป็นเครื่องตัด สิน เพราะเขามี หมดอยู่
แล้ว พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ในประเทศไทย มีแบบมีตาราเสร็จเรียบร้อย ไปอ่าน หนังสือของหลวงพ่อ
พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุ จ ารี เ ถร) ท่ า นจะพู ด เรื่ อ งประวั ติ พระพุ ท ธรู ป ปางต่ า ง ๆ
มีภาพประกอบเสร็จ ๖๐ กว่าปาง และใน ๖๐ ปางนี้ พระพุทธรูปที่ทาในประเทศไทยทั้งหมดจะอิงกับ
พุทธประวัติทั้งหมดเลย ตั้งแต่ประสูติ ก็มีปางแล้ว จะตรัสรู้อะไรต่าง ๆ ก็มีหมด เพราะฉะนั้น อย่าง
ปางป่าเลไลยก์นี้ควรเข้าไปวิหารของวัดป่าเลไลยก์ แค่มา กราบพระองค์ ปางนี้สอนได้เป็นชั่วโมง เล่า
เรื่องโกสัม พี ทาไมถึงเกิดปางนี้ พระแตกกัน ทะเลาะกัน ต้องให้มากราบปางป่าเลไลยก์ จะได้ห ยุด
ทะเลาะกัน เล่าได้เป็นวรรคเป็นเวร เลย พระพุทธรูปอย่างเดียวนี่ ในโบสถ์ได้แล้วอุปกรณ์การสอน ใน
วิห ารภาพฝาผนัง อะไรต่าง ๆ พระประธานในโบสถ์ไปดูซิปางอะไร ทาไมภาพฝาผนังโบสถ์จึงมีแม่
ธรณีบีบ มวยผมส่วนใหญ่ เพราะว่าอยู่ตรงกันข้าม ตรงกาแพงโบสถ์ประตูโบสถ์ ข้างหน้านั้นพระ อยู่
ติดลึก เข้าไป นั่งปางอะไร นั่งขัดสมาธิ แต่ว่ามื อซ้ายวางไว้บ นตัก มื อขวาวางไว้บ นเข่า ขวา ไม่ ใช่
นั่ง ขัดสมาธินะ พระประธานส่วนใหญ่ ๙๐ % ในประเทศไทย ถามเด็ ก เธอรู้ ไหมว่านี่ป างอะไร
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ปางเมื่อพระพุทธเจ้าทาอะไร เหตุเกิดตอนไหนในพุทธประวัติ จึงเกิด ปางพระพุทธรูปนี้ขึ้นมาเป็นที่
ระลึก เหตุก ารณ์ ต อนนั้ น ท่ านตอบแล้วก็ อ ธิบ าย นั่ง ขัดสมาธิอย่างนี้เรีย กว่า มารวิชัย วันตรัส รู้
วันวิส าขะ ยิ่งวิสาขะด้วยอธิบ ายปางนี้เลย เห็นไหม นี่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ ปูห ญ้ าคาแล้ว
นั่งขัดสมาธินะทีแรก มือขวาวางไว้บนมือซ้ายเหมือนพระแก้วมรกต พระแก้วมรกตปางอะไร เคยเห็น
ไหม หลวงพ่อแก้วมรกตขัดสมาธิแบบนี้ ตอนแรกนั่งขัดสมาธิอยู่ มารมาผจญ เล่าข้าม ๆ นะ ยกทัพมา
อย่างที่เห็นในภาพนี้ พาหุง สะหัสสะมะภินิม มีบทสรภัญ ญะด้วยใชไหม โอ้ ! พระยามารมีแขนพัน
แขน เอาอาวุธซัดพระพุทธเจ้ากลายเป็นดอกไม้มาดังในภาพนี้ ตอน นั้นยังนั่งสมาธิอยู่ ตอนหลังทาไม
พระพุทธเจ้าจึงเอามือวางไว้บนเข่า พระยามารหมด กระสุน อาวุธที่ซัดใส่
บางแห่งวาดแปลก ที่วัดพุทธประทีปที่กรุงลอนดอน มารมีมือหนึ่ง ถือหอก มือหนึ่งถือดาบ
อีกมือหนึ่งปืนเอ็ม ๑๖ วาดให้ฝรั่งดู เข้ากับยุคสมัยเลย วาดที่ ลอนดอนมีปืนด้วย โอ้โฮ ! รุ่นนี้ยิ่งกว่า
ผงสุพรรณอีก เห็นไหม เล่าให้เด็กฟัง ในที่สุด กลายเป็นดอกไม้บูชาพระ มารเลยใช้วิธีสุดท้ายบอก
“พระ ๆ ลุก ๆ บัลลังก์นี้เราทาไว้นะ เหมาะสาหรับ เรา ท่านมาบุกรุกป่าสงวนแล้วนี่” ใครที่ไล่พระ
ออกจากป่าสงวนมารทั้งนั้น
“ลุก ๆ ๆ” พระพุท ธเจ้าบอกว่า “ไม่ ใช่ นี่เราทาไว้ หญ้าคานี้เราปู เหมาะกั บเรา ที่จะเป็น
พระพุทธเจ้า”
“ไม่ใช่หรอก ท่านมาแย่งที่เรา ไม่เชื่อถามลูกน้องว่า เป็นของใคร” ลูกน้องก็ยก มือพรึบเต็ม
สภาเลยบอกว่า “ของหัวหน้าพรรคมารแน่นอน แล้วท่านมีไหมลูกน้องไม่มี คนมาสนับสนุน มี น.ส. ๓
ไหม ไม่มีนี่แล้วท่านบอกได้อย่างไรว่าท่านจะไม่ลุก ไป ๆ ๆ ท่านมีพยานหรือเปล่า”
พระพุทธเจ้าบอกว่า “มี”
“แล้วไหนล่ะ”
ตอนนั้นยังทาสมาธิอยู่ใช่ไหม ยกมือขวางวางไว้บนเข่าขวาชี้ลงแผ่นดิน ชี้แบบ พระพุทธเจ้าชี้
๕ นิ้วหนักแน่น ไม่ใช่ชี้นิ้วเดียวแต่ ๕ นิ้ว อ้างแม่ธรณีเป็นพยาน “แม่ ธรณีอยู่ที่นี่มาตลอด เห็นตลอด
และไม่ใช่ตอนนี้อดีตชาติของเราเป็นพระเวสสันดร กรวดน้าไป อะไรไป รับรู้หมดจึงเป็นพยานได้ว่า
เราบารมีสูงส่งพร้อมที่จะตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้า เหมาะที่จะนั่งบัลลังก์นี้ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ให้ตอบ”แม่
ธรณีตอบเลย สาธุอย่าง ไง แผ่นดินไหวพรึบ ๆ ๆ มารตกใจถอยทัพหนีหมดเลย แต่ศิลปินมาวาดเป็น
อะไร แม่ พระธรณีบีบมวยผม น้าท่วม นั่นเป็นเรื่อง แต่ในคัมภีร์แผ่นดินไหว มารที่พระพุทธเจ้า ชนะ
เป็นเทพบุตรมาร เป็นมารชิโนผู้ชนะมาร คืนนั้นนั่งทั้งคืนชนะกิเลสมาร ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้า กราบ
พระองค์นี้ขอพรท่านบอกกับเด็กให้ชนะอุปสรรค ชนะศัตรู ชนะมาร มารคือตัวฆ่าความดี ตัวขี้เกียจ
เป็นกิเลสมาร ต่อไปเธอจะได้ไม่ขี้เกียจกราบพระ เรียกว่า ปางมารวิชัย แต่ไปถามชาวบ้าน บางคนไม่
เรียกปางมารวิชัย เรียกสะดุ้งมาร ๆ แปลว่าอะไรถามต่อไปอีก เขาบอกว่า ท่ านไม่ รู้อะไร ตอนนั้น
พระพุทธเจ้ายังไม่ห มด กิเลส ยังไม่ตรัสรู้ มารมาเข่าสั่น เลยกดเข่าไว้ นี่ปางกดเข่าสู้มาร แต่ที่ จริง
ไม่ใช่อย่างนั้น แปลว่าทามารให้สะดุ้ง ไม่ใช่กลัวมารทาให้มารสะดุ้ง
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อุป กรณ์การสอนมีม ากมายหลากหลายร่วมกันในวัด ต่อไปที่ พูดยาว ๆ นี่ เอา เด็ก เข้าวัด
พระเปิดโบสถ์ แล้วพระเป็นมัคคุเทศก์ ช่วยกันอธิบายอะไรต่าง ๆ เพื่ออะไร สรุปมาก็เพื่อที่จะสอน
ให้ได้ ๔ ส.
ลีล าการสอนของพระพุ ท ธเจ้า จะมี วัตถุป ระสงค์อ ยู่ ๔ ส. แจ่ม แจ้ง (สันทั ส สนา), จู งใจ
(สมาทปนา) แกล้วกล้า (สมุตเตชนา), ร่าเริง (สัมปหังสนา) มาดูกันทีละข้อ
๑. สันทัสสนา คือ แจ่มแจ้ง หมายความว่า สอนทุกครั้งต้องให้แจ่มแจ้ง แจ่มแจ้ง หมายถึง
อะไร ธรรมะเป็นเรื่องยาก แต่มีหลักง่าย ๆ อย่างนี้ ท่านทั้งหลาย ธรรมะถ้าท่อง เป็นภาษาบาลีนี่ยาก
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จ าแล้วจาอีกไม่รู้เรื่อง แต่วันหนึ่งถ้า ท่านมีเวลาว่างไปนั่งทาคอนเทม
เพลชัน (Contemplation) คือ สมาธิ ถามว่าในตัวเรา อะไรคือเมตตา ตรงไหนคือเมตตา อะไรคือ
กรุณา อะไรคือมุทิตา อะไรคืออุเบกขา โลภะ โทสะโมหะจะรู้ได้อย่างไร ไม่มีเวลาอธิบายเพราะยังมี
เรื่องอื่นอีกเยอะ สรุปตรงนี้ว่า เมื่อไรก็ตามที่ท่านเรียนธรรมะเป็นวิชาการมันจะยาก เรียนธรรมะแบบ
ชีวิตจริงนี่ง่าย ทาไมคนไปเรียนอภิธรรม ท่านทั้งหลาย อภิธรรมนี่จิตกี่ดวง ๆ ท่องเกือบหัวผุ แต่โยม
ชอบเรียนเพราะอะไร เพราะขณะที่ เรียนเขาท าวิปัส สนาไปด้วย อภิธรรมนี่ ช่วยวิปัส สนา เพราะ
วิปัสสนาเป็นการมองด้านใน วิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้ง
ภาษาฝรั่งเขาแปลว่า อิน ไซท์ เมดิเตชัน (Insight Meditation) อินไซท์ (Insight) คือมอง
ด้านใน มองด้านในแล้ว จะเห็นจิต เจตสิกจริง ๆ ไม่ใช่วิชาการ แต่เรียนอภิธรรมโดยไม่ทาวิปัสสนานี่
ยาก ท่ องหั วผุ มี ครั้งหนึ่ง อาจารย์ มหาวิท ยาลัยในกรุงเทพ ฯ ไปถามหลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง
“หลวงพ่อค่ะ ดิฉันนี่เรียน อภิธรรมตั้งแต่อยู่ต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ กลับมานี่ซาบซึ้งอภิธรรมไป
เรียนที่ เมืองไทย เลยสอนนักศึกษาตอนนี้สอนอภิธรรมแล้ว คิดว่าสอนธรรมะไม่ใช้อภิธรรมนี่ไม่ ได้ผล
ไม่เห็นสภาวะ (ทางอภิธรรมจะบอกว่าไม่เห็นสภาวะ คือจริง ๆ ในจิตเรานี่คืออะไร ใช่ไหม โลภเป็น
อย่างไร โกรธเป็นอย่างไง หลงเป็นอย่างไง) ดิฉันเลยสอนอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร์ สอนหมดเลย ลวงพ่อ
สอนอภิธรรมหรือเปล่าค่ะ”
หลวงพ่อชายิ้ม “สอน ๆ ๆ”
“หลวงพ่อใช้คัมภีร์ไหนค่ะ ใน ๗ คัมภีร์” หลวงพ่อชานิ่ง “คัมภีร์นี้”
“ไหนค่ะ”
“นี”่ ชี้มาที่หน้าอก
“ทาไมอย่างนั้นล่ะค่ะ”
“อาจารย์ อภิธรรมเรียนเรื่องอะไร” หลวงพ่อชาถาม “จิต เจตสิก รูป นิพพาน ใช่ไหม”
“ใช่เจ้าค่ะ”
“จิตอยู่ที่นี่ ใช่ไหม เจตสิกอยู่ที่นี่ ใช่ไหม รูป นี่ ใช่ไหม และจะหานิพพานหาที่ ไหน ในนี้ ใช่
ไหม”
“ใช่เจ้าค่ะ”
“อาตมาใช้คัมภีร์นี้ อภิธรรม”
สอนเด็กได้ถึงขั้นนี้เมื่อไรว่า ฉันทะอยู่ในใจเธอ วิริยะอยู่ในใจเธอ จิตตะอยู่ในใจ เธอ วิมังสา
อยู่ในใจเธอ สมาธิตอนนี้เธอมีสมาธินะ ตอนนี้เธอไม่มีสมาธินะ ถ้าเธอ อยากจะได้คะแนนดี เธอลองมี
สมาธินะ เดี๋ยวครูให้เธอทาสมาธิท่องนี่เลยนะ เห็นไหม สมาธิทาให้เธอจาได้มั่น ใช่ไหม อ้าว วันหลังนี่
ครูจะกวนสมาธิเธอ เวลาเรียนไปครูจะ เปิดเพลงด้วย จะวาดการ์ตูนด้วย คนโน้นด่าเธอด้วย เธอท่อง
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สิ ฟุ้งซ่านไหม ฟุ้ง แล้วเธอ จาได้ไหม ไม่ได้ โมโหไหม โมโหอีก ทั้งไม่มีสมาธิทั้งโกรธอะไรต่าง ๆ จิตไม่
สงบ มีปัญญา ไหม
ตรงนี้ เมื่อไรก็ตาม ท่านทั้งหลายสอนให้คนหัดมองด้านในในขณะที่ฟังเทศน์ไป ด้วย พาหิยะ
ฟังพระพุทธเจ้าเทศน์และบรรลุเพราะอะไร เห็นสักแต่ว่าเห็นทันทีเลยถึงได้ บรรลุ แต่ถ้าไปนั่งตีความ
เป็นเชิงวิชาการข้างนอก มันไม่สันทัสสนา ไม่แจ่มแจ้ง ธรรมะ แจ่มแจ้งเมื่อมองด้านในไปพร้อม ๆ กัน
ภาษาอภิธรรม เรียกว่า ตัวสภาวะจริง ๆ เคล็ด ลับในการสอนธรรมะอยู่ตรงนี้
๑. ท่านจะต้องเห็นสภาวะ คือศึกษาเข้าใจเอง
๒. แล้วดึงให้คนอื่นเข้าใจธรรมะอันนั้นด้วย ยากทาตรงนี้ให้ ได้ อย่าสอนเป็นวิชาการ เอาล่ะ
ทีนี้ถ้าเราทาไม่ได้ ศึกษาคัมภีร์ก็ช่วยได้ แจ่มแจ้ง หมายความว่าอย่างไร สอนให้แจ่มแจ้งหมายความ
ว่าเห็นเหมือนเห็นกับตา เวลา พระพุทธเจ้าเทศน์แต่ละแห่ง ท่านเทศน์จบแล้ว คนจะชมพระพุทธเจ้า
“อภิ กฺ ก นฺ ต ภนฺ เ ต อภิ กฺ ก นฺ ต ภนฺ เต แจ่ม แจ้ ง นั ก พระองค์ ผู้ เจริญ แจ่ม แจ้ ง นั ก พระองค์ ผู้ เจริ ญ
เหมือนกับหงายของที่คว่ า ตามประทีปในที่มืด บอกทางแก่คนหลงทาง” ฟังพระพุทธเจ้าเทศน์แต่ละ
ครั้งนี่แจ่มแจ้ง แต่เมื่อฟังครูสอนแล้ว ทาไมไม่ อภิกฺกนฺตเลย เหมือนกับดับประทีป มืดไปเลย ตอนแรก
พอจะรู้เรื่องพอฟังไปมึนเลย ดับประทีปคือ หลับเลย คาว่าสอนให้แจ่มแจ้งมีหลักว่าอะไร แจ่มแจ้ง
ด้วยอะไร แจ่มแจ้งด้วยความจริง เรื่องจริง ๆ เป็นอย่างไร เราจะต้องเข้าใจก่อน จาได้ไหมพระพุทธเจ้า
สอนธรรมะกามือเดียว แต่ว่าในกามือเดียวนี้พระพุทธเจ้ารู้เรื่องนั้นไม่รู้เท่าไร ท่านจะสอนเรื่องเดียว
ท่าน จะต้องอ่านเรื่องนั้นมาไม่รู้กี่เล่ม จะทาวิทยานิพนธ์หนึ่งเล่ม ท่านต้องอ่านมาร้อยเล่มฉัน ใด จะ
พูดหนึ่งชั่วโมง ท่านฟังมาเป็นร้อยชั่วโมงในเรื่องนั้นฉันใด จะเตรียมการสอนหนึ่ง ชั่วโมง ท่านควรจะ
อ่านมากี่ครั้งกี่เรื่อ งฟั งมากี่ชั่วโมง ปูพื้ นให้แน่นแล้วมาสอนแค่กามือเดี ยว เอาให้มันตกเปลือกให้ได้
อย่าพูดเรื่องที่ตัวเองก็ไม่รู้
พูดไปเขาไม่รู้อย่าขู่เขา
ว่าโง่เง่าซมเงอะเซอะนักหนา
ตัวของเราทาไมไม่โกรธา
ว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจ
อย่าสอนเรื่องที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจ มันจะเป็นอนันตริยกรรม ทาลายความศรัทธาของเด็กที่ มี
เจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา เป็นการทาลายพระพุทธศาสนาในใจของเด็ก ต่อไปนี้ เราจะสอนเรื่อง
อะไร ต้องรู้ซึ้งในเรื่องนั้น ให้เข้าใจ ไม่เข้าใจต้องอ่าน
โรงเรียนบางมดวิทยา: ตัวอย่างกรณ่ีศึกษา
มีครูคนหนึ่งที่โรงเรียนบางมดวิทยา ซื่อครูอุทุ มพร มู ลพรหม สอนวิช า วิทยาศาสตร์อยู่ที่
เชียงใหม่ ย้ายตามสามีมาอยู่ที่กรุงเทพ ฯ อยู่โรงเรียนบางมด ไม่มีวิชา เหลือให้สอนเลย เด็กบางคน
โน้นเด็ก ทโมนทั้ ง นั้นอยู่แถวนั้น และท าอย่างไร ครูใหญ่ บอกว่า ถ้าอยากจะสอนที่ โรงเรียนนี้ มี
เหลืออยู่วิชาเดียวซึ่งยังไม่มีใครสอนและไม่มีใคร อยากสอน คือวิชาพระพุทธศาสนา ในที่สุดต้องสอน
วิชาพระพุทธศาสนาแก่เด็กทโมนที่ โรงเรียนบางมด โอ้โฮ ! ไปวันแรกนี่นะสอนวันเดียวก็ตกม้าตาย
ท่องไปอย่างดี อะไร อย่างดี สอนเรื่อ งกรรม เด็กไม่ รู้เรื่อง เด็ก เถียงอะไรต่าง ๆ กรรมของกูแท้ ๆ
จนกระทั่ง เด็กในโรงเรียนคนหนึ่งสงสารครู ครู ๆ ช่วย ๆ ๆ ช่วยสอน ช่วยอธิบายแทน เป็น นักเรียน
ให้ เด็กคนนี้เรียนวัดโพธิ์สายสามัญ แล้วสึกมาเรียนต่อ เรียนมัธยมทีนี่ จบ นักธรรมเอกช่วยครู อาย
เด็กอีก กลับไปถึงบ้านไปบอกสามี ๆ รู้สึกจะเป็นอธิบดีศาล อุทธรณ์หรืออย่างไง ย้ายตามสามีมาเนี่ย !
ไปเจอนัก เรียน มาสอนไม่ได้เลยวิชาพระพุท ธศาสนา อุตส่าห์อ่านหนังสือก็ สอนไม่ ได้ ทาอย่างไรดี
ทุกข์เหลือเกิน สามีจับ มือขึ้นรถขับไปวัดบวรนิเวศ ไปที่ร้านหนังสือวัดบวร ฯ โรงพิมพ์มหามกุฏ ฯ
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ซื้อหนังสือธรรมะให้ แล้วไปนั่งติวให้ สามีเป็นเปรียญ ๕ ประโยค สึกไปเป็นผู้พิพากษา ติวให้เลยนะ
ไม่งั้นเธอตายแน่ สอนเนื้อหาให้ ปรากฏว่าพอติวให้เสร็จอะไร เสร็จ ชักเชื่อมั่น มาสอนได้ดี สอนได้ดี
ปรากฏว่านักเรียนที่นั่งเรียนนี่ ถามว่าทาไมเธอสึก มา มาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ โอ้ดีนี่ แล้วทาไมเธอ
ขาดเรียนเหลือเกิ น ไปช่วยพ่ อแม่ ต้อ ง สึกมา ก็ ไปสืบ ประวัติรู้จ ริง ๆ เลยส่งประกวดเป็นเด็กยอด
กตัญญูแห่งประเทศ ได้รางวัล อีก เด็กเลยตอบแทนคุณครู ๆ อย่างมาสอนอย่างเดียวเลย ไปสอบ
ธรรมศึกษา ชวนครู ไปสอบธรรมศึกษาตรี เอาไปสอบ สอบได้ ธรรมศึกษาโทอีก ยาก ครู ๆ ผมช่วย
ตอบเอา ไหม เอ้อ ! มาทุจริตได้อย่างไรเล่า เราเรียนเอง เลยในที่สุดพอสอบเองเนี่ย เอานักเรียน บาง
มดมาสอบธรรมศึกษาที่วัดราชโอรส มากันวิ่งกั นมาจากโรงเรียนนะ เพราะเขาไม่ให้ เลิกเรียนด้วย
ตอนแรกครูใหญ่ยังไม่เห็นช่อง วิ่งกันมา เด็กที่นั่นมันไม่ธรรมดานะ ถือ กีตาร์มาด้วย รอเข้าห้องสอบ
มันเล่นกีตาร์บ้าง ร้อ งเพลงกัน เจ้าคุณธรรมกิ ตติว งศ์ ออกมาไล่แห่ อย่ามาสอบ ไป ๆ ไล่เลย ครู
ร้องไห้เลยนะ ท่าน ! กว่าจะลากเด็ก ๖๐ คน มาเข้าสอบนี่ รู้ไหมมันยากเย็นแค่ไหน โรงเรียนดิฉันเด็ก
มันไม่ยอมมา อุตส่าห์ให้มา คุย กันจนเจ้าคุณธรรมกิตติวงศ์ใจอ่อน เอา ๆ สอบ ๆ มันสอบได้บ้าง ตอน
หลังนี่โรงเรียนนี้ เห็นชอบเห็นดีเห็นงาม เด็กสอบเป็นร้อยคนสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร ทางราชการ
เลย ให้เสาเสมาธรรมจักรสอนพระพุทธศาสนาดีเด่น ใครจะเอาตัวอย่างบ้าง กว่าเขาจะสอน ได้ สอบ
ธรรมศึกษาเอกได้ด้วยนะครูคนนี้ แต่มีสามีดีติวให้ สันทัสสนาแจ่มแจ้งตนเอง เข้าใจ
สอนแบบจงใจ โดยมีเหตุผลประกอบ
๒. สมาทปนา จูงใจ สอนวิชาพระพุทธศาสนาไม่ใช่วิชาการ แจ่มแจ้งแล้วแต่อาจจะไม่เชื่อก็ได้
แจ่มแจ้งแล้วไม่ทาก็ได้ เวลาเราสอนประวัติศาสตร์ เด็กสอบได้หมด แต่ไม่ได้มาใช้ในชีวิต สอนธรรมะ
ต้องไปถึงขั้นที่สอง สมาทานเหมือนกับรับศีล เอามาใช้ ในชีวิตประจาวันให้ได้ สิ่งที่ท้าทายเรามากก็คอื
เรียนธรรมะเหมือนวิชานอกตัว สอน ธรรมะเหมือนเรื่องไกลตัว เด็กไม่เอามาใช้ ล้มเหลวนะ บุหรี่ไม่ดี
การพนันไม่ดี เด็กก็ยัง สนใจยาบ้างอะไรต่าง ๆ ล้มเหลว ถ้าเห็นว่าอะไรไม่ดี เขาต้องเชื่อ สอนอย่างไร
ให้เชื่อ ให้ สมาทานเป็นคาตอบ ส าหรับ เด็ก สมั ยนี้ คนสมั ยก่ อนจะท าให้คนเชื่อในเรื่องพิ ธีก รรม
พอ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์พาไปสาบานตนอย่าไปข้องแวะกับอบายมุข ดื่มน้าพิพัฒสัตยา สาปแช่ง คนเชื่อ
คนกลัว เดี๋ยวนี้กินอร่อยไปเลย น้าพิพัฒ สัตยาแถมเหล้าต่ออีก พิธีกรรม อย่างเดียวช่วยไม่ได้ ให้คน
ศรัทธาสมาทานไม่ได้ ศรัทธาไม่เกิด สมัยนี้ จะทาให้คนเชื่อเรื่องศาสนา ไม่ใช่ด้วยพิธีกรรม ไม่ใช่จัด
ฉาก ใช่ไหม พระบางรูปอยากจะให้คนศรัทธา ทาอย่างไง เอาโยมมากราบเป็นแถวพร้อมกันใช่ไหม มี
ธรรมจักรหมุนข้างหลังอีก คน เห็นแล้วตื่นเต้าศรัทธาแล้ว บางกลุ่มนะ แต่พวกเด็กอาจจะไม่เชื่อถือ
เชื่อด้วยอะไรท่าน ทั้งหลาย ด้วยเหตุผล ท่านต้องสอนธรรมะแบบชักแม่น้าทั้ง ๕ แบบมีเหตุผล เมื่อกี้
เล่า ให้ฟังแต่ต้นว่า พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนัตตา จริงหรือไม่จริงไปอธิบายแต่เรื่องธรรมะ คนเขาไม่
เชื่อคาว่าเหตุผล หมายความว่าอย่างไร เดี๋ยวจะเข้าใจผิด เพราะภาษาไทยทาให้ สับสนเหตุผลมี ๒
ความหมาย เวลาสอนด้วยเหตุผล บางคนบอกว่า อ้อ เข้าใจแล้ว หมายถึงว่า ผลต้องมาจากเหตุ เหตุ
ทาให้เกิดผล อันนี้ก็ได้ แต่ไม่ใช่ที่พูดตอนนี้ เช่น เรื่องกรรม ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว ทาดีเป็นเหตุ ได้ดีเป็น
ผล อั น นี้ เขาเรีย กเหตุผ ล แต่ไม่ ใช่ เรื่อ งที่ ว่าสอนอย่ างมี เ หตุ ผ ลตรงนี้ คาว่ าสอนอย่ างมี เหตุ ผ ล
ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า รี ซัน (Reason) สอนเรื่องเหตุกับผล ภาษาอังกฤษเรียกว่า คอส แอนด์ เอฟ
เฟกต์ (Cause and Effect) คนละเรื่องกัน ภาษาไทยมันอันเดียวกันสับสน คาว่าสอนอย่างมีเหตุผล
หมายความว่าหาหลักฐานมาสนับสนุน จาไว้เลยนะครับ ท่านไปสอนเด็ก อย่าไปบอกว่าทาดีได้ดี อันนี้
ท่านสอนเหมือนกับสิ่งที่เห็นจริง แล้ว เหมือนกับทุกคนเชื่อเหมือนท่านหมดว่า ทาดีได้ดี สิ่งที่เห็นจริง
แล้วไม่ต้องพิสูจน์ แต่ไปสอนเด็กนั้น เขาไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่เห็นจริงแล้ว มันเป็นข้อสมมติหรือสมมติฐาน
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เป็นไฮโปเทซิส (Hypothesis) ท่านต้องพิสจู น์ เด็กจึงจะเชื่อว่าทาดีได้ดีจริงหรือ เอา เรื่องสนับสนุนมา
เป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องคาสอนในพระไตรปิฎก เป็นเรื่องเล่าอะไร ๆ ต้องหาสาธกยกแม่น้าทั้ง ๕ มา
คนถึงจะเชื่อ สมมติว่าท่านสอนเรื่องกรรม กรรมเก็บไว้ที่ ไหน เก็บไว้ในภวังคจิต ทุกอย่างเก็บไว้หมด
ตอนจะตายไปเกิดตามกรรม เราพูดกับพระ นี่เชื่อ แต่เด็กมัธยมเชื่อไหม ถ้างั้นถามใหม่ เธอเชื่อเรื่อง
จิตใต้สานึกจิตไร้สานึกหรือไหม อ้อ ! ครูสอนวิชาจิตวิทยาของฟรอยด์ แล้วจิตใต้สานึกมันอยู่ที่ไหน
ภวังคจิตคือ จิตใต้ ส านึก เก็บ ทุ ก อย่าง ฟรอยด์เรียกว่ าอิต (ID) ซูเปอร์ อีโก (Super Ego) ของเรา
เรียกว่า กุศลอกุศลเก็บไว้หมด เก็บไว้หมดเลย อ้างมาล่ะ อ้างหลักฐานมาสนับสนุน ทาง วิทยาศาสตร์
มาสนับสนุน ทางประวัติศาสตร์มาสนับ สนุน ให้คนเชื่อด้วยหลักฐาน สนับสนุน เพราะฉะนั้น ท่ าน
จะต้องเอาศาสตร์ทั้งหลายเข้ามาสนับสนุน เอาเหตุการณ์ มาสนับสนุน เอาเรื่องจริง เอาตัวอย่างมา
สนั บ สนุน เอาเคส สทั ต ดี (Case Study) กรณี ตั วอย่างมาสนั บ สนุน มิ ฉะนั้ น เด็ ก ไม่ ส มาทาน มี
รายละเอียดมากมายแกล้วกล้าจน สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
๓. สมุ ตเตชนา สอนธรรมะต้องไปถึงขั้นเปลี่ยนพฤติกรรม แปลว่า แกล้วกล้า เชื่อว่าท าได้
บางคนยอมนะที่ท่านสอนนั้นดีนะ ขยันนะดี แต่ว่าไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ เลิก เคยนึกถึงตัวเองไหม
เลิกบุหรี่เพราะอะไร ครูสอนโทษของบุหรี่กี่อย่าง ๆ ไม่เปลี่ยน แต่ว่าไปเห็นที่โรงพยาบาลเป็นโรคถุง
ลมโป่งพองเข้าข้างเดียวหยุดเลยนะ นี่คือสมุตเตชนา ทาให้ เปลี่ยนพฤติกรรมได้ สมุตเตชนา แปลว่า
อาจสามารถ อาจหาญที่จะรับไป ปฏิบัติได้จริง เปลี่ยนเลย พระสอนเนี่ยได้เปรียบตรงข้อที่ ๓ ฟังให้ดี
นะ เรื่องนี้สาคัญ มาก ท่านได้เปรียบเวลาเข้าไปสอนเด็ก บางทีไม่ต้องพูดมาก เขาต้องการจากพระ
ตรงนี้ ซึ่งครูทาไม่ค่อยได้ คืออะไรครับเด็กหัวหมอมี เด็กทั่วไปสาธยายด้วยเหตุด้วยผลข้อ ๒ ก็ ยังไม่
เลิกละเปลี่ยนแปลง เหมือนกับอะไร ต้องเข้าใจก่อนว่าเหมือนกับอะไร เหมือน อย่างนี้ครับ สามีจะไป
เที่ยวคืนนี้จะไปให้ได้ นัดกับพวกแล้วงานวันเกิดของเพื่อน แต่ ภรรยาเกิ ดวันนี้รู้สึกไม่สบาย มี ลาง
สังหรณ์อะไรไม่อยากให้ไป ไปแล้วจะมีเรื่อง พี่อย่าไป นะ อ้างเหตุผลอย่างนี้อย่างนั้น อือ ! ข้าไม่กลัว
จะไป พูดเป็นวรรคเป็นเวร เหตุผ ลอย่าง นั้นอย่างนี้ไม่ เชื่อจะไปให้ได้ ก้าวเท้าจะไปอยู่แล้ว อยู่ ๆ
ภรรยาร้องไห้ น้าตาไหลพราก ๆ ไม่พูดไม่จา นั่งสะอึกสะอื้น หยุดเลยครับ ไม่ไป มั นสะเทือนใจ เกิด
อารมณ์เพราะเห็น น้าตา น้าตาโดยไม่ต้องพูดเปลี่ยนพฤติกรรม คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ติดการพนัน
เล่นเสียเงินไป ๑๒ ล้าน ออกทีวีให้สัมภาษณ์ พนันบอล กู้เงินมา เงินตนเองที่สะสมฝากไว้เท่าไร ๆ
หมดเลย ผีการพนันสิง ในที่สุดไป ขอเงินแม่ ๑ ล้าน ใช้หมดเลย เล่นการพนัน ผีการพนันสิง พอแม่
รู้เท่านั้นห้ามอธิบาย อะไรแล้วอะไรอีกก็ไม่เชื่อ จน ๑ ล้านของแม่นี่หมดไป ในที่สุดแม่เรียกมา หมดไป
๑๒ ล้านของลูก ของแม่ผสมกัน เรียกมาเข้าห้อง ลูกเอ๋ย แม่นี่กว่าจะเก็บเงินในชีวิตของแม่ สาหรับ
เงินล้านของลูกนี่ไม่มีความหมาย แต่ของแม่เก็ บมาทั้งชีวิตได้แค่ ๑ ล้าน ถ้าลูก หรือผีอะไรที่ดลใจให้
ลูกเล่นการพนันเอาเงินนี้ที่แม่เก็บไว้หมดเลย ตอนนี้แม่สวดมนต์ อะไรก็ตาม อธิษฐานอยู่อย่างเดียว
ขอให้ลูกเลิกการพนันนี้ได้ แม้แม่จะตายเอาชีวิตเข้า แลกก็ยอม แม่ตายได้เพื่อให้ลูกนี่หายบ้าการพนัน
ว่าแล้วแม่ก็ร้องไห้น้าตาไหล ไม่พูด มาก เกิดมาไม่เคยเห็นแม่ร้องไห้ทุกข์ทรมานอย่างนี้เลย ไม่นึกว่า
แม่จะทุกข์ขนาดนี้ ยอม ตายเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ลูกนี้เลิกบ้าการพนัน ตาสว่างเลยตัดสินใจตัดขาด
ตั้งแต่บัดนั้น เลิกไม่เล่นการพนัน แล้วกลับมาเล่นบางระจัน ตั้งแต่ติดการพนันไม่เล่ นภาพยนตร์ อีก
เลยนะ มาเล่นเรื่องแรก เลิกเพราะอะไร เพราะน้าตาแม่ มันสะเทือนใจ สะดุดอารมณ์ พระพุทธเจ้า
นี่เทศน์ได้ดีมีบุคลิกของพระองค์งดงามเปี่ยมด้วยเมตตา พูดด้วย น้าใจรัก ด่าไปเถอะลูกศิษย์ของท่าน
เฆี่ยนไปเถอะ ลูก ศิษย์ไม่โกรธเกลียด ในพุทธ ประวัติก็ มีตัวอย่าง พระพุท ธเจ้าสอนองคุลีม ารเพียง
คาพูดว่า “เราหยุดแล้ว ท่านซิยังไม่ หยุด” เปลี่ยนพฤติกรรมต่อมหาโจรดุร้ายฆ่าคนเอานิ้วมาร้อยเป็น
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พวงมาลัย องคุลีมาล ไม่เคยเจอใครมีดีเท่านี้ พลังเมตตาฉายแสงออกมาให้เห็น พระรูปนี้เมตตามาก
ฉาย ออกมาให้เห็น หยุดเลย เมื่อพระที่เป็นครูเข้าไปสอนแล้วพูดด้วยเมตตา วางตัวสมกับ สมณะ เป็น
ที่เคารพเป็นที่ศรัทธามันชนะใจไปครึ่งแล้ว ยิ่งพูดด้วยเมตตา สั่งสอนด้วย ความหวังดี เปลี่ยนเด็กได้
ในประวัติศาสตร์มีเยอะแยะไป พระพนรัตน์ วัดป่าแก้วพร้อมกับพระ ๒๐ รูป เข้าไปเฝ้าพระนเรศวร
มหาราช ซึ่งเกี้ยวกราดแม่ทัพนายกองที่มาปล่อยให้พระองค์ทา ยุทธหัตถีที่สุพรรณบุรีนี่ตามลาพัง ชน
ช้างกับมหาอุปราชา แทนที่จะตามไปช่วยให้ทัน ไม่ไป เผชิญหน้าตามลาพังพระนเรศวร ในที่สุดต้อง
ท้าชนช้างชนะมากลับมาที่กรุงศรี อยุธยา กริ้วแม่ทัพนายกอง สั่งประหาร ๒๐ นาย ในประวัติศาสตร์
จารึไว้เลย จะตัดคอ อยู่แล้ว พระพนรัตน์เข้าไปพูดธรรมะ ใครก็ทาให้พระนเรศวรเปลี่ยนใจไม่ได้ แต่
เมตตา ความเคารพอะไรต่าง ๆ ขอบิณฑบาตไว้ชีวิตแม่ทัพนายกองได้สาเร็จ สอนให้รู้ ทาให้ดู อยู่ให้
เห็น สมุตเตชนานี่เราต้องอยู่ให้เห็นด้วยจะมีพลัง ครูใน โรงเรียนจะมีพลังเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ กได้ต้อง
อยู่ให้เห็นด้วย สอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น สันทั สสนา แจ่มแจ้ง สอนให้รู้ ทาให้ดูสาธิตสมาทปนา
และสมุตเตชนา อยู่ให้เห็น บางที ไม่ต้องพูดมาก พระมีพลังในการเปลี่ยนสังคมตรงนี้ ทาไมพระป่า
อย่างหลวงพ่อชาสอน ฝรั่งได้ สอนเก่งนักหนา สู้ดอกเตอร์ประโยค ๙ ได้ไหม ไม่ได้ แต่พลังความเป็น
พระบวก กับตบะบารมีที่พูดไม่กี่ประโยคเปลี่ยนคนได้เลย สมุตเตชนา ครูต้องทาตัวเป็นปราชญ์ผู้ ทรง
ศีล มีความรู้ ขอศีลเพิ่มเข้ามา ครูก็จะได้ข้อที่ ๓ ธรรมะบันเทิง
๔. สัมปหังสนา ร่าเริง สอนธรรมะอย่างไรให้สนุกให้บันเทิง อย่าให้เบื่อ ต้ องมีอุปกรณ์การ
สอน ท่านทั้งหลาย อย่างน้อยแผ่นใสนี่ช่วยให้ท่านได้ขยับได้อะไรบ้าง ได้ดูภาพอะไรต่าง ๆ เวลาผม
สอนเรื่องปรัชญา ผมจะให้ดูภาพนี้ก่อน ผมถือว่าภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคาพูดหนึ่งพันคา สัญญากับ
ปัญญาต่างกัน ผมจะยกตัวอย่าง สัญญาจะ เห็นแต่สีขาวสีดา ปัญญาจะเห็นทานในสีขาว เห็นหน้าคน
ในสีดา รู้มากกว่าที่เห็น เข้าใจ มากกว่าที่ฟังคือปัญญา สัญญาจาได้หมายรู้ รู้สีดารู้สีขาว อันนี้ง่าย ๆ
สาหรับสอนเด็ก สอนลึกซึ้งเข้าไปอีก ภาพนี้ภาพอะไร ใครเห็นเป็นภาพอะไร สัญญาบอกเราว่า เป็นสี
ขาวสีด า แต่สัญญายังเพิ่มเข้าไปอีก เขาเรียกว่าคอนสตรักชัน (Construction) สังขารปรุงแต่ง เห็น
ภาพเป็นผู้หญิง บางคนก็เห็นเป็นหญิงสาว บางคนเห็นเป็นผูห้ ญิงแก่ ใครที่เห็นเป็นหญิงสาวก่อนในที่นี้
ก็มี เห็นเป็นหญิงแก่ก็มี ถ้าดูแค่นี้เป็นหญิงสาว เบือน หน้าไปทางโน้น มีจมูก แก้ม ผ้าโพกหัว ผมดา ๆ
แต่ถ้าดูภาพทั้งหมด ตรงคางจะเป็น จมูก ตรงนี้เป็นปาก ตรงนี้เป็นคาง เป็นแม่มด ปัญญารู้รอบลึกซึ้ง
ละเอียด นี่เป็นตัวอย่าง สอนเรื่องปัญญา ผมใช้อุปกรณ์การสอนแก้ง่วงด้วย นี่แค่อุปกรณ์เดียว แต่ครู
ใช้ ได้ เยอะ กว่านี้ นิ ท านสาธก ฝึ ก เล่ านิ ท าน ท าไมท่ านทั้ ง หลายต้ อ งเล่ านิ ท านเล่ าตั วอย่ า ง ไม่
จาเป็นต้องเป็นนิทานอย่างเดียว เป็นเหตุการณ์ก็ได้ พระพุทธเจ้าใช้นิทานเยอะ เพื่อให้ เกิดบันเทิ ง
พระองค์เล่านิทานชาดก ๕๔๗ เรื่อง ในพระไตรปิฎก ๕๔๗ เรื่อง เราเล่า เหตุการณ์ในปัจจุบันก็ได้ เล่า
นิทานทาให้เกิดภาพบันเทิง “นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ” คือธรรมะของอีสป ต้องมีศิลปะในการเล่า
เรื่อง ต้องฝึกและต้องมีอารมณ์ขัน พระพุทธเจ้าเล่านิทานเก่งมาก นิทานชาดกอะไรต่าง ๆ คนชวนฟัง
และมีเกมมีกิจกรรม
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๖
ครูดีวิถีพุทธ
คุณลักษณะของครูไทยตามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา ก็คือคุณลักษณะ ของครูดีตาม
หลักคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ความจริงหลักคา สอนในพระพุทธศาสนาทุก
หมวดหมู่ ครูอาจารย์หรือบุคคลทั่วไปสามารถนายึดถือ ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
ได้ตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม สาหรับ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับครูมากที่สุด
และถือว่าเป็น “คุณธรรมพื้นฐานของความเป็นครู ” หรือ “คุณลักษณะของครูดี” หลักธรรมหมวดนี้
คือ “กัลยาณมิตตธรรม” ซึ่งมีอยู่ ๗ ประการ ดังนี้
๑.๑ ปิโย – น่ารัก หมายความว่า บุคคลที่เป็นครูนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่น่ารัก ศิษย์ได้พบเห็น
แล้วรู้สึกอยากเข้าไปพบหาปรึกษาไต่ถาม สบายใจเมื่อได้พบปะพูดคุยกับ ครูอาจารย์ผู้นั้น การกระทา
ตนให้เป็นที่น่ารักของศิษย์นั้นไม่ใช่การที่ครูไม่ยอมว่ากล่าว ตักเตือนเมื่อศิษย์ทาสิ่งใดผิดพลาด ตรงกัน
ข้าม จะต้องทาหน้าที่ของครูให้สมบูรณ์ ตลอดเวลา นั่นคือ หากศิษย์คนใดกระทาไม่ถูกต้อง ครูจะต้อง
คอยชี้นา ตักเตือน ห้าม ปรามมิให้ศิษย์กระทาสิ่งนั้น ๆ
สาหรับแนวทางการกระทาตนให้เป็นที่รักของศิษย์นั้น สามารถกระทาได้ดังนี้
๑.๑.๑ มีเมตตาหวังดีต่อเด็กเสมอ
๑.๑.๒ ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่บึ้งตึงทั้งเวลาทาการสอนและนอกเวลาสอน
๑.๑.๓ ให้ความสนิทสนมกับศิษย์ตามสมควรแก่กาลเทศะ
๑.๑.๔ พูดจาอ่อนหวานสมานใจ
๑.๑.๕ เอาใจใส่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เกิดความรู้อย่างแท้จริง
๑.๑.๖ เป็นเพื่อนในสนามกีฬา เป็นครูที่งามสง่าในห้องเรียน
๑.๑.๗ เมื่อเด็กมีความทุกข์ ครูให้ความเอาใจใส่คอยปลอบประโลมให้กาลังใจ
๑.๒ ครุ – น่าเคารพ หมายความว่า บุคคลที่เป็นครูนั้นต้องเป็นผูท้ ี่ประพฤติ ตนเหมาะสมแก่
ฐานะความเป็นครู กระทาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งพฤติกรรมทางกายและทางวาจา จิตใจ
สงบ เยื อ กเย็ น มี เ หตุ มี ผ ล ไม่ เ ป็ น คนเจ้ า อารมณ์ เป็ น คน เสมอต้ น เสมอปลายทุ ก ๆ กรณี มี
บุคลิกลักษณะประดุจดังผู้ทรงศีล ทาให้เป็นที่น่า เคารพศรัทธาเลื่อมใสของศิษย์
๑.๓ ภาวนีโย – น่าเจริญใจหรือน่ายกย่อง หมายความว่าบุคคลที่เป็นครูนั้น จะต้องทาตนให้
น่าเจริญใจหรือน่ายกย่องของศิษย์และบุคคลทั่วไป มีความรู้และมีภูมิ ปัญญาอย่างแท้จริง มีคุณธรรม
ความดีควรแก่ การกราบไหว้บูชาของศิษย์เสมอสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะบังเกิดมี ในตัวครูได้ ผู้ที่เป็นครู
จะต้องหมั่นฝึกอบรมตนให้เจริญงอกงาม ศึกษา หาความรู้อยู่เสมอ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เปิดใจรับความรู้
ใหม่ ๆ ไม่กระทาตนย่าอยู่กับที่ เป็นครูเวลาทาการสอน เป็นนักเรียนเมื่อมีเวลาว่าง เป็นนักสากล
นิยม ถือศาสนาเป็น หลักใจ ไม่เป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิ เชื่อกฎแห่งกรรม เป็นผู้รักษากายด้วยศีล ควบคุม
จิตด้วย สมาธิ และควบคุม ความเห็น ด้วยปัญ ญา หากครูคนใดมี คุณ ลัก ษณะดัง กล่าว ย่อมเป็น ที่
น่าเจริญใจเมื่อศิษย์ได้พบเห็น หรือเป็นที่น่ายกย่องของศิษย์และบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ ผู้ที่เป็นครู
จะต้องพยายามพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในด้านอื่น ๆ ให้เจริญก้าวหน้า ไม่ ปล่อยชีวิตให้ซอมซ่อ น่าหด
หู่แก่ผู้พบเห็นทั่วไป
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๑.๔ วัตตา – มีระเบียบแบบแผน หมายความว่าบุคคลที่เป็นครูนั้นจะต้อง กระทาตนให้เป็น
บุคคลที่เคารพระเบียบแบบแผน มีระเบียบแบบแผน ขณะเดียวกันก็ คอยอบรมตักเตือนให้ศิษย์เป็นผู้
มีระเบียบแบบแผนว่ากล่าวตักเตือนในสิ่งที่ควรกระทา เป็นที่ปรึกษาที่ดีของศิษย์ด้วย กล่าวโดยรวม
คุณลักษณะของครูในข้อนี้ คือความเป็นผู้ มีระเบียบแบบแผนของครูและคอบอบรมตักเตือนศิษย์ให้
อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ด้วย
๑.๕ วจนักขโม – อดทนต่อถ้อยคา หมายความว่าบุคคลที่เป็นครูนั้นจะต้อง เป็นผู้ทีมีความ
อดทนต่อคาพูดของศิษย์ที่มากระทบต่อความรู้สึก เพราะ บางครั้งคาพูด ของศิษย์ที่กล่าวออกมานั้น
อาจจะท าให้ครูรู้สึก ไม่ พอใจหรือ ไม่ส บายใจ ครูก็ ต้องอดทน และพร้อมที่ รับฟัง ข้อซักถามและให้
คาปรึกษาหารือ แนะนา ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว
๑.๖ คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา – แถลงเรื่องได้อย่างลึกล้า หมายความว่า บุคคล ที่เป็นครูนั้น
จะต้องมีความสามารถในการสอน มีความสามารถในการใช้คาพูดอธิบาย เรื่องราวต่าง ๆ ให้ศิษย์ได้
ฟังอย่างแจ่มแจ้ง การที่ครูคนใดจะกระทาได้ดังกล่าว สิ่งแรก ที่ครู ต้องมีในตัวครูก็คือความรอบรู้ใน
เรื่องที่ จะพูด เมื่อมีความรอบรู้ห รือเรื่องนั้น ๆ อย่างดีแล้ว ก็ต้องพยายามหาวิธีการที่สามารถทาให้
ศิษย์เข้าใจได้ง่ายที่สุด ครูที่มีลักษณะในด้านนี้จะสามารถอธิบายเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย
หรือกล่าวอีก นัยหนึ่งว่า สามารถทาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย หรือเรื่องซับซ้อนให้เป็นเรื่องธรรมดา
๑.๗ โน จัฏฐาเน นิโยชเย – ไม่ชักนาศิษย์ในทางที่เสื่อม หมายความว่า บุคคล ที่เป็นครูนั้น จะต้องไม่
ชักนาศิษย์ในทางที่ต่ าทรามใด ๆ สิ่งใดเป็นความเป็นความเสื่อม โทรมทางจิตใจ จะไม่ชักนาศิษย์ไป
ในทางนั้น ในขณะเดียวกัน ผู้ที่เป็นครูจะต้องไม่ ประพฤติสิ่งที่เสื่อมทรามทั้งหลายทั้งปวงให้ศิษย์เห็น
ครูจะต้องหลักเลี่ยงสิ่งที่เป็น อบายมุขทั้งปวง
คุณลักษณะของครูตามหลักกัลยาณมิตตธรรมทั้ง ๗ ประการ ดังกล่าวมานี้ หาก บังเกิดมีกับ
ผู้ที่ เป็นครูคนใดแล้ว บุ คคลนั้ นย่อ มได้ชื่อว่าเป็นครูที่ มี คุณลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ของสังคมอย่าง
แน่นอน
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๗
การเรียนรูต้ ามแนวพุทธ
พระไพศาล วิสาโล (๒๕๔๔, หน้า ๑๓-๑๗) กล่าวว่ากระบวนการเรียนรู้แนวพุทธหมายถึง
กระบวนการที่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา สาระของกระบวนการเรียนรู้แบบพุทธได้ถูกย่นย่อไว้
แล้วในพุทธพจน์ว่า “ภิก ษุทั้งหลายธรรม ๔ ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ แห่งปัญ ญา
กล่าวคือการเสวนาสัตบุรุษ การฟังสัทธรรม โยนิโส-มนสิการ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ” จากพุทธพจน์นี้
สามารถแยกกระบวนการเรียนรู้ออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ
๑. การรับรู้ ได้แก่ การเสวนาสัตบุรุษ และการฟังสัทธรรม
๒. การคิด ได้แก่ โยนิโสมนสิการ
๓. การปฏิบัติ ได้แก่ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ
สุม น อมรวิวัฒน์ (๒๕๔๒, หน้า ๘) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แนวพุท ธว่าหมายถึง
ระหว่างที่ผัสสะทั้ง ๖ ของมนุษย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้สัมผัสและสัมพันธ์กับสิง่ เร้า เกิดธาตุรู้
(รู้สึก หมายถึงรู้คิดรู้แจ้ง ) และมี ก ารกระท าโต้ตอบ ฝึกฝนอบรมตนเอง หรือโดยกัล ยาณมิ ตรจน
ประจักษ์ผล เกิดคุณภาวะ (ความรู้และความดี) สมรรถภาวะ (ความสามารถ) สุขภาวะ (ความผาสุก
พอเหมาะพอควร) และอิสรภาวะ(พ้นจากทุกข์และความเป็นทาส)
การเรียนรู้แนวพุทธเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทาให้มนุษย์ฉลาดลึกซึ้งสามารถเข้าใจตนเอง
และเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระหว่างชีวิตของตนกับสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกมากขึ้นและมี
ศักยภาพมากขึ้นด้วย (วรวิทย์ วศินสรากร, ๒๕๔๖, หน้า ๗๓)
กล่าวโดยสรุป การจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธ หมายถึงกระบวนการฝึก ฝนอบรมให้
ผู้เรียนได้รับ ประสบการณ์ครอบคลุมถึงความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ตรงกับความเป็นจริง เกิ ดการ
พัฒ นากระบวนการคิด นาสู่การฝึกฝน ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งโดยตนเองและโดยกั ลยาณมิตร
อันส่งผลต่อการเปลื่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
ลั ก ษณะการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ แ นวพุ ท ธจากการประมวลวิ เ คราะห์ ค าสอนของ
พระพุท ธเจ้าสามารถสะท้ อนให้เห็นลักษณะการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุท ธมี องค์ประกอบที่
สาคัญอย่างน้อย ๔ ประการคือ
(๑) ความมีอิสระ ที่สาคัญมากคือความมีอิสระจากการครอบงาของอวิชชาและกิเลส ตัณหา
อุปาทาน
(๒) การเรียนรู้ความจริงคือการสัมผัสและการปฏิบัติในธรรมชาติแห่งความเป็นจริงของชีวิต
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(๓) การคิดไตร่ตรองอย่างแยบคายและ
(๔) การมีจิตใจที่เป็นกลาง ซึ่งการที่จะสัมผัสและคิดได้ตามความเป็นจริงนั้นต้องการจิตใจที่
เป็นกลางถ้าจิตใจไม่เป็นกลางก็จะรับรู้และคิดไปตามอคติการที่จิตใจจะเป็นกลางได้ต้องดาเนินการ
ตามมรรคมีองค์แปด (วรวิทย์ วศินสรากร , ๒๕๔๖, หน้า ๑๗๓ -๑๗๕)
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ซึ่งสอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุท ธที่ได้เน้นการจัดสภาพทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับ สนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญา
วุฒิธรรม ๔ ประการคือ
๑. สัปปุริสสังเสวะ (คบสัตบุรุษ) หมายถึง “หาครูดีให้พบ”การเลือกครูดีนั้น ต้องพิจารณา ๒
เรื่องใหญ่เป็นสาคัญ คือ ต้องพิจารณาจากการมีความรู้จริงและการมีนิสัยดีจริง เราจึงจะแน่ใจได้ว่า
ท่านจะสามารถสอนได้จริงทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพราะครูคือต้นแบบ และต้นแบบเป็นสิ่ง
สาคัญ
๒. สัท ธัม มัส สวนะ (ฟั งธรรม) หมายถึง “ฟังคาครูให้ชัด”เมื่ อเราได้พบครูดีแล้วสิ่งสาคัญ
อันดับที่สองก็คือ ต้องฟังคาครูให้เข้าใจ อย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพี้ยนความหมาย ฟังแล้วต้องได้
“คาจากัดความ” ของเรื่องนั้นๆ ออกมาอย่างชัดเจนการให้คาจากัดความ คือ การกาหนดความหมาย
ที่ถูกต้องและชัดเจน ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อให้ครูและนักเรียน เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
วิธีการหาคาจากัดความแบบง่ายๆ ก็คือ การตั้งคาถามในเรื่องที่เรียนด้วยคาว่า “อะไร”
๓. โยนิโสมนสิก าระ (ตริตรองธรรม) หมายถึง “ตรองคาครูให้ลึก ”เมื่อเราได้พบครูดีแล้ว
ได้ฟังคาครูชัดเจนแล้ว แต่จะเข้าใจความรู้ของครูได้ลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหน ก็อยู่ที่การนาความรู้กลับมา
ไตร่ตรองให้ลึกซึ้ง การตรองคาครูให้ลึก คือ การไตร่ตรองให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องถึงวัตถุประสงค์
ของธรรมะในเรื่องนั้นๆ วิธีการหาวัตถุประสงค์ก็ทาได้ง่ายๆ ด้วยการตั้งคาถามว่า “ทาไม”
๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม) หมายถึง “ทาตามครูให้ครบ”เมื่อเราหาครูดี
พบแล้ว ฟังคาครูชัดเจนแล้ว ตรองคาครูอย่างลึกซึ้งแล้ว สิ่งที่ต้องทาให้ได้ก็คือ ต้องปฏิบัติจริงให้ได้
เหมือนครู คนที่ได้ครูดีแล้วเอาดีไม่ได้ก็เป็นเพราะ “ทาตามคาครูไม่ครบ” เพราะถ้าทาครบ ผลงานก็
ต้องออกมาดีเหมือนที่ครูทา วิธีการที่จะทาตามคาครูได้ครบนั้น มีทางเดียว ก็คือ ต้องรับเอานิสัยที่ดี
ของครูมาเป็นนิสัยของตนให้ได้ ยิ่งถ้าเป็นเรื่องการเรียนธรรมะด้วยแล้ว ต้องเอานิสัยทุ่มชีวิตเป็นเดิม
พันในการทาความดีตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะเห็นได้ว่า “วุฒิธรรม ๔ ประการ” คือขุมทรัพย์ทางปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบ
ไว้ให้แก่ พวกเรา เพื่ อเป็นหลัก ในการเรียนรู้วิชาทั้ งหลายไม่ ว่าจะเป็นทั้งทางโลกและทางธรรม ขอ
เพียงแต่พวกเราตั้งใจศึกษาให้ครบทั้งอะไร ทาไม อย่างไร และผลเป็นอย่างไร แล้วลงมือปฏิบัติอย่าง
เอาชีวิตเป็นเดิมพัน แล้วความสุขและความเจริญในชีวิตย่อมบังเกิดขึ้นตามมาทันที
พระไพศาล วิสาโล ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้แบบพุทธหมายถึงกระบวนการที่เป็นไป
เพื่อความเจริญแห่งปัญญา สาระของกระบวนการเรียนรู้แบบพุทธก็ได้ถูกย่นย่อไว้แล้วในพุทธพจน์
ข้างล่างนี้
"ภิกษุทั้ง หลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ แห่งปัญ ญา กล่าวคือ
การเสวนาสัตบุรุษ การฟังสัทธรรม โยนิโสมนสิการ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ" (๒๑/๒๔๙)
จากพุทธพจน์ข้างต้น สามารถแยกกระบวนการเรียนรู้ออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ
๑. การรับรู้ ได้แก่การเสวนาสัตบุรุษ และการฟังสัทธรรม
๒. การคิด ได้แก่ โยนิโสมนสิการ
๓. การปฏิบัติ ได้แก่ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ
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การรับรู้
จะเห็ น ได้ ว่า การรับ รู้ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของกระบวนการเรีย นรู้แ บบพุ ท ธ พุ ท ธศาสนาให้
ความสาคัญ อย่างมากแก่ก ารรับรู้สิ่งที่ดีงามถูกต้อง(สัทธรรม) ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้จากบุคคลที่เป็น
กัลยาณมิตร(สัตบุรุษ)
อย่างไรก็ตาม กระบวนการรับ รู้นั้นนอกจากประกอบด้วยข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ หรือคา
ชี้แนะอันเป็นองค์ป ระกอบภายนอกแล้ว องค์ประกอบภายใน อันได้แก่ ความสามารถในการรับ รู้
เข้าใจก็มีความสาคัญอย่างมาก แม้จะได้ยินได้ฟังสิ่งดีงาม แต่หากรับรู้หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน การรับรู้
ก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ความคลาดเคลื่อนในการรับรู้อย่างแรกก็คือ การรับรู้ไม่ตรงตามความเป็นจริง เช่นได้ยินหรือ
เห็นไปอีกอย่างหนึ่ง ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากในชีวิตประจาวัน ปัจจัยสาคัญ
นั้นไม่ได้อยู่ที่อายตนะทั้ง ๕ เช่นหู หรือตา แต่อยู่ที่ใจหรือความรู้สึกนึกคิด คนที่กาลังหวาดกลัวด้วยไม่
เคยเข้าป่า ย่อมเห็นรากไม้เป็นงูได้ง่าย ๆ ในทานองเดียวกันพ่อที่กาลังกังวลกับงานการย่อมได้ยินไม่
ตลอดว่าลูกกาลังปรึกษาเรื่องอะไร ส่วนคนที่กาลังคุมแค้น อยู่ในใจ ถ้ามีใครยิ้มให้ก็อาจมองว่าเขายิ้ม
เยาะตนก็ได้ พูดตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็คือ สังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณ การรับรู้คลาดเคลื่อนนั้น
มิได้เป็นผลจากการปรุงแต่งของอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้นเท่านั้น หากยังเกิดจากทัศนคติหรือทิฏฐิ
ที่ฝังแน่นในใจด้วย เคยมีการทดลองโดยอาจารย์ผู้หนึ่งพาคนแปลกหน้าไปแนะนาให้นักศึกษา ๕ กลุ่ม
รู้จัก ในแต่ละกลุ่ม ก็แนะนาแตกต่างกันไป เช่นแนะนาว่าเป็นนักศึกษาบ้าง ศึกษานิเทศก์บ้าง อาจารย์
บ้าง อาจารย์อ าวุโ สบ้ าง และศาสตราจารย์บ้ าง หลัง จากนั้ นอาจารย์ก็ ให้ นัก ศึก ษาแต่ ล ะชั้ นกะ
ประมาณความสูงของบุคคลผูน้ ั้น ปรากฏว่านักศึกษาแต่ละกลุ่มประเมินความสูงของชายผู้นั้นแตกต่าง
กันไป ที่น่าสนใจก็คือ ความสูงของคน ๆ นั้นในสายตาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะขึ้นอยู่กับว่าบุคคลผู้
นั้นแนะนาตัวเองว่าอย่างไร “ศาสตราจารย์”จะมีความสูงมากที่สุด และที่สูงน้อยที่สุดคือ”นักศึกษา”
นั่นหมายความว่า ยิ่งแนะนาตัวว่ามีสถานะทางสังคมสูงเท่าไร ก็ยิ่งมีความสูงในสายตาของนักศึกษา
มากเท่านั้น สรุปก็คือ การให้ค่าแก่สถานภาพทางสังคมมีผลต่อการรับรู้ของนักศึกษา(และคนทั่วไป)
แม้จะเป็นเพียงการรับรู้ทางกายภาพ หรือการรับรู้ด้วยตาก็ตาม
ด้วยเหตุนี้ ในกระบวนการเรียนรู้แบบพุทธ นอกจากจะให้ความสาคัญแก่ข้อมูลข่าวสารหรือ
เนื้อหาที่จะรับรู้แล้ว สิ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้ก็คือความสามารถในการรับรู้ ในทางพุทธศาสนาสิ่งที่จะ
ช่วยให้เกิดการรับรู้ตรงตามความเป็นจริงก็คือ สติ สติช่วยให้บุคคลรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกที่กาลัง
เกิดขึ้นในใจ สามารถยกจิตจากอารมณ์และรับรู้สงิ่ ต่าง ๆ ที่กาลังประสบอย่างตรงตามความเป็นจริงได้
(active listening ที่กาลังพูดถึงในหลายวงการ ก็คือการฟังอย่างมีสติ ปลอดจากอคติและสมมติฐาน
ล่วงหน้านั่นเอง) สติหากมีกาลังเพียงพอและต่อเนื่อง ยังจะช่วยให้บุคคลมองเห็นตัวเองอย่างลึกซึ้งจน
ตระหนักถึงทัศนคติหรือความลาเอียงทางเชื้อชาติ เพศ เศรษฐกิจ สถานะ ที่ฝังลึกอยู่ในตน อันเป็น
อุปสรรคต่อการรับรู้โลกตามความเป็นจริง
สติยังช่วยให้ปัญญาหรือความรู้ที่มีอยู่ ถูกดึงมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ด้วย และหากฝึกฝนมา
ดีพอ ทั้ง ๆ ที่เห็นหรือรับ รู้สิ่งที่ไม่ดี แทนที่จะเป็นโทษก็อาจเป็นคุณด้วย พุทธศาสนาแม้จะเน้นการ
รับรู้สิ่งที่ดี แต่เมื่อมีเหตุจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่เกื้อกูล ท่านก็สอนให้รู้จักเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี
พระเถระบางรูป ในสมั ยพุ ท ธกาล เช่น พระลกุ ณ ฑกภัท ทิ ยะเห็ นนางคณิ กาหัวเราะแย้ม ยิ้ม ท่ าน
พิจารณาเป็นอารมณ์ จนเกิดความสลดสังเวชในสังขาร และบรรลุอนาคามิผลทันที ยิ่งพระนาคสมาล
ด้วยแล้ว ท่านบรรลุอรหัตผลขณะเห็นผู้หญิงฟ้อนรากลางถนนด้วยซ้า
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ในพุ ทธศาสนามีคาว่า อินทรียสังวร หรือการสารวมอินทรีย์ หมายถึงการระวังไม่ให้อกุศล
ธรรมครอบงาใจเมื่อรับรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยอินทรีย์ทั้ง ๖ มักเข้าใจกันว่าอินทรียสังวรหมายถึงการระวังหู
ระวัง ตาไม่ ไปรับ รู้รับ เห็นสิ่ง ที่ ไม่ ดีไม่ง าม นี้ยังเป็นความหมายที่ แคบ การส ารวมอินทรีย์ที่ แท้ จ ริง
หมายความรวมถึง การรักษาใจให้เป็นปกติ ไม่เกิดอกุศลแม้จะเห็นสิ่งไม่ดีไม่งาม พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต) อธิบายคานี้ให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึง"การใช้อินทรีย์ให้เป็น" ความหมายดังกล่าวมี
ความส าคัญ มาก การฝึกฝนอบรมเยาวชน(และผู้ใหญ่)ที่แล้วมาเน้นให้ห ลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี (เช่น สื่อ
ลามก และสื่อรุนแรง) แต่การสอนเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอเสียแล้ว เพราะทุกวันนี้สิ่งดั งกล่าวได้แพร่
สะพัดไปทั่ว และตามเข้าไปถึงห้องนอน (โดยผ่านโทรทัศน์ วีดีโอ และคอมพิวเตอร์) ในเมื่อสิ่งเหล่านี้
ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนยุคบริโภคนิยมไปแล้ว จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนให้เยาวชน
(และผู้ใหญ่)รู้ว่าจะวางใจอย่างไรเมื่อประสบพบเห็นสิ่งเหล่านี้ พูดง่าย ๆ คือฝึกให้เป็นฝ่ายรับที่ชาญ
ฉลาด แทนที่จะเอาแต่หลบเลี่ยง(ซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้ว) แน่นอนว่าสติเป็นองค์ป ระกอบที่สาคัญมาก
สาหรับอินทรียสังวร แต่อินทรียสังวรจะเกิดผลดีได้ต้องอาศัยปัญญาหรือการรู้จักคิดด้วย นี้เป็นเรื่อง
ของโยนิโสมนสิการ ก่อนที่จะพูดต่อไปถึงเรื่องโยนิโสมนสิการ ควรกล่าวด้วยว่ายังมีความคลาดเคลื่อน
ในการรับรู้อีกอย่างหนึ่ง ได้แก่การเข้าใจเนื้อหาสาระหรือจับประเด็นได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ใน
กรณี ที่ เป็ นการฟั งหรือ การอ่ าน การรับ รู้ที่ ถูก ต้องมิ ได้ห มายความว่าได้รับ รู้ถ้อ ยคาอย่างถูก ต้อ ง
ครบถ้วนเท่านั้น หากยังรวมไปถึงการเข้าใจเนื้อหาหรือสามารถจับประเด็นที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการสื่อได้
และถ้าให้ดีกว่านั้นก็คือสามารถเข้าใจอรรถหรือจุดมุ่งหมายของเนื้อหาดังกล่าว ประเด็นนี้จะได้กล่าว
ต่อไป
การคิด
เมื่ อ รับ รู้ ข้อ มู ล ข่ าวสารหรื อ ค าแนะน าได้ อ ย่า งถู ก ต้ อ ง ตรงประเด็ น และครบถ้ วนแล้ ว
กระบวนการเรียนรู้ขั้นต่อมาก็คือ การคิด หรือการนาเอาสิ่งที่รับรู้นั้นมาย่อย จัดระเบียบ หรือเสริม
เติมต่อเพื่อให้เกิดปัญญาเพิ่มพูนขึ้น เปรียบดังการย่อยอาหารให้เกิดพลังงานเพื่อความเจริญเติบโตของ
ร่างกาย โยนิโสมนสิก ารคือ การใช้ความคิดอย่างถูก วิ ธี สามารถจัดได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
โยนิโสมนสิการแบบปลุกปัญญา คือการคิดเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งตามสภาวะหรือความเป็นจริง โยนิโส
มนสิการประเภทนี้มุ่งให้เกิดโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ เข้าถึงอิสรภาพทางจิตและปัญญา แต่ในระดับสามัญ
หรือโลกียธรรมหมายถึงการคิดเพื่อให้เกิด ปัญญาเพิ่มพูนขึ้น ส่วนโยนิโสมนสิการอีกประเภทหนึ่งคือ
โยนิโสมนสิการแบบเสริมสร้างคุณภาพจิต เป็นการใช้ความคิดเพื่อให้เกิดกุศลธรรม เป็นอุบายลดโลภะ
โทสะและโมหะ โดยใช้ธรรมฝ่ายดีมากดข่มหรือทดแทน
พระพรหมคุณาภรณ์ได้แจกแจงโยนิโสมนสิการ ๒ ประเภทดังกล่าวออกมาเป็น ๑๐ วิธีอย่าง
ละเอียด ผู้สนใจสามารถอ่านได้จาก พุทธธรรม จึงไม่ขอกล่าวในที่นี้
อย่างไรก็ตาม ขอกล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้รู้จักคิดหรือเกิดโยนิโสมนสิการก็คือการ
รู้จักตั้งคาถาม คาถามนั้นเป็นตัวนาความคิดและกาหนดการรับรู้เพื่อแสวงหาคาตอบ พระพุทธองค์ได้
ใช้คาถามในการกระตุ้นให้เกิ ดปัญญาบ่อยครั้งมาก อันที่ จริงการที่มี พุท ธศาสนาเกิดขึ้นได้ก็ เพราะ
เจ้าชายสิทธัตถะหมั่นตั้งคาถามกับตนเองอยู่ตลอดเวลาว่า ทาอย่างไรถึงจะพ้นทุกข์ได้ คาถามนี้คาถาม
เดียวเท่านั้นที่ทาให้ทรงสละวังออกบวช ละทิ้งอาฬารดาบส อุททกดาบส และเลิกละการบาเพ็ญทุกรก
ริยา จนค้นพบสัจธรรม อันทาให้พ้นทุกข์สิ้นเชิง
คาถามอี กเช่นกั นที่ ทาให้อ งคุลีมาลฉุกคิดขึ้นมา เลิกไล่ล่าพระพุทธองค์ และสนใจสดับฟัง
ธรรมจากพระองค์ คาถามนั้นก็คือ"เราหยุดแล้ว แต่เหตุใดท่านจึงยังไม่หยุด ?" เมื่อถูกลูกศรเสียบอก
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ปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องหาคาตอบคืออะไร ถามหาว่าใครยิงธนู ? ธนูมาจากไหน ? ทาด้วยอะไร ? หรือ
ตอบให้ได้ว่า ทาอย่างไรจะถอดลูกธนูออกมาได้ ? คาถามเหล่านี้พระพุทธองค์ได้ใช้ในการกระตุ้นให้
ผู้คนเกิดฉุกคิดขึ้นมา และสนใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุ กข์ แทนที่จะคอยจะหาคาตอบในทาง
อภิปรัชญา ว่า โลกเที่ยงหรือไม่ ?คนเรามาจากไหน ? ตายแล้วไปไหน ? ซึ่งล้วนเป็นคาถามที่ทาให้
ชีวิตว่างเปล่าและหลงทิศหลงทาง
กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่รู้จักคิดหรือคิดไม่ถูกวิธี ขณะเดียวกันคนจะคิดเป็น
หรือคิดถูกวิธีได้ก็เพราะรู้จักตั้งคาถาม กระบวนการศึกษาที่ถูกต้องจึ งควรให้ความสาคัญแก่การฝึกให้
รู้จักตั้งคาถามด้วย มิใช่เก่งแต่การแสวงหาหรือจดจาคาตอบอย่างเดียว เนื่องจากการเรียนรู้แบบต่าง
ๆ พูดถึงเรื่องการคิดไว้มากแล้ว จึงจะไม่ขอกล่าวในที่นี้มากนัก
การปฏิบัติ
ในทางพุท ธศาสนา การปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ขาดการ
ปฏิบัติย่อมมิใช่การเรียนรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้อง นี้อาจเป็นจุดสาคัญที่ทาให้การศึกษาแบบ
พุทธแตกต่างจากการศึกษาแบบตะวันตกหลายสานัก เพราะฝ่ายหลังนั้นเน้นการใช้ความคิดล้วน ๆ จึง
เป็นการเรียนรู้ในระดับพุทธิปัญญา(intellect)
การศึกษาหรือสิกขาในทางพุทธศาสนา ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขา
และอธิปัญญาสิกขา เรียกสั้น ๆ ว่าศีล สมาธิ ปัญญา ทั้ง ๓ ส่วนนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นส่วนสาคัญ
นอกเหนือจากการสดับฟัง การอ่าน และการคิด พึงสังเกตว่าการปฏิบัติที่พระพุท ธองค์ทรงเน้นดัง
ปรากฏในพุท ธพจน์ต้นบทความก็คือ การปฏิบัติที่ เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติ คานี้มั กแปลกันว่า
ปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรม หรือปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่ พระธรรมปิฎกให้อธิบาย
เพิ่มเติมว่าหมายถึง"ปฏิบัติธรรมถูกหลัก คือทาให้ข้อปฏิบัติย่อยเข้ากันได้ สอดคล้องกันและส่งผลแก่
หลักการใหญ่ เป็นไปเพื่อจุดหมายที่ต้องการ" (พุทธธรรม หน้า ๖๘๔) พูดง่าย ๆ คือปฏิบัติตรงตาม
จุดมุ่งหมาย การปฏิบัติให้ตรงตามจุดมุ่งหมายมิใช่เรื่องง่าย พระพุทธองค์เคยตรัสกับพระสารีบุตรว่า ผู้
ที่ ยินดีในธรรมานุ ธรรมปฏิบัติ นับ ว่าหาได้ยาก แม้ ว่าในที่ นี้พ ระองค์จ ะทรงหมายถึง ผู้ป ฏิบัติเพื่ อ
อรหัตผล แต่ในระดับโลกียธรรมธรรมานุธรรมปฏิบัติก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ดี เพราะการปฏิบัติธรรมนั้น
นอกจากจะต้องรู้ข้อธรรมแล้ว ยังต้องรู้จุดมุ่งหมายของธรรมข้อนั้น ๆ ด้วย
จึงจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แต่นักปฏิบัติเป็นอันมาก แม้จะรู้ข้อธรรมแต่ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมาย
ดังนั้นเราจึงเห็นคนถือศีลจานวนไม่น้อย เกิดความหลงตัวหรือยกตนข่มทานว่าสมาทานศีลมากกว่า
หรือเคร่งกว่าคนอื่น ทั้ง ๆ ที่ศีลนั้นมีจุดหมายเพื่อการลดละและขัดเกลาตนเอง น้อมจิตสู่ความสงบ
สาหรับเป็นฐานสู่สมาธิและปัญญา ในทานองเดียวกันหลายคนถือสันโดษแล้วก็เลยเฉื่อยชา ไม่เอางาน
เอาการทั้ง ๆ ที่สันโดษนั้นพระองค์ทรงสอนเพื่อผู้คนจะได้เอากาลังและเวลาที่เคยปรนเปรอตน ไปใช้
ในการสร้างสรรค์ความดีงามทั้งสาหรับตนและส่วนรวม อีกตัวอย่างคือสุขและสัปปายะ จุดมุ่ งหมาย
ของทั้ง ๒ ประการ เพื่อเอื้อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยดี แต่คนเป็นอันมาก เมื่อได้รับความสุขและอยู่ใน
ที่สบาย(สัปปายะ) ก็พอใจเพียงเท่านั้น หยุดนิ่ง ไม่สนใจที่จะเพียรพยายามพัฒนาตน
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ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นก็เพื่อจะชี้ว่า นอกจากจะให้ความสาคัญแก่การปฏิบัติในฐานะที่เป็น
ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้แล้ว การเข้าใจจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติแต่ละอย่างก็เป็นเรื่องที่
มองข้ามไม่ได้ ด้วยเหตุนี้กัลยาณมิตรหรือครูบาอาจารย์ จึงไม่เพียงแต่จะต้องเป็นผู้ที่สามารถชี้แนะสิ่ง
ดีงาม(ธรรม)แก่ศิษย์แล้ว ยังจะต้องเข้าใจกระจ่างชัดในจุ ดมุ่งหมาย(อรรถ)ของสิ่งเหล่านั้นด้วย พร้อม
กันนั้นก็สามารถช่วยให้ศิษย์รู้จักคิด สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของสิง่ ทีต่ นสอน จับหลักจับประเด็นได้
พร้อมกับเข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักหรือสาระเหล่านั้นได้ด้วย (พระพรหมคุณาภรณ์เรียกวิธีคิดแบบนี้
ว่า วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์)
เมื่อเข้าใจจุดมุ่งหมายแล้ว ก็สามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้มาให้เกิดผลได้ในทุกสถานการณ์
หรือสามารถบูร ณาการสิ่งเหล่านั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกั บ ชีวิตประจ าวันได้ คนเป็นอันมากไม่
สามารถเอาความรู้มาใช้ในประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ สาเหตุสาคัญก็เพราะไม่เข้าใจจุดมุ่งหมาย
ของความรู้เหล่านั้น ประวัติศาสตร์ ปรัชญา หรือแม้ แต่ศาสนา จึง เป็นเพียงแค่ความรู้ในตาราที่ ใช้
ประโยชน์เฉพาะเวลาสอบหรือโต้เถียงกันเท่านั้น ในทานองเดียวกันวิทยาศาสตร์ก็กลายเป็นเรื่องของ
เทคโนโลยี แต่มิได้ช่วยให้คนรู้จักคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเลย
ผู้ที่สนใจการปฏิบัติในฐานะที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ ขอแนะให้ดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจาก
บทความเรื่อง "ปลูกผักสร้างคนที่โรงเรียนวัดวังสวัสดี" ใน สานปฏิรูป ฉบับที่ ๑๔ เดือนเมษายน
๒๕๔๒ บทความนี้เป็นเรื่องของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
โดยใช้การปลูกผักเป็นสื่อหรืออุบาย เด็กจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศีลธรรม นิเวศวิทยา วิชาธุรกิจและการ
จัดการ รวมทั้งคุณค่าของการร่วมมือกัน จากการที่ได้ร่วมกันปลูกผัก ในด้านหนึ่งนี้คือการฝึกให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติและใช้ความจริงเป็นตัวตั้ง (แทนที่จะเอาวิชาเป็นตัวตั้ง)
อีกด้านหนึ่งนี้เป็นตัวอย่างของการบูรณาการความรู้และวิชาการทั้งหลายให้มาผสานกันโดยมี
แปลงผักเป็นจุดเชื่อมต่อ แต่แปลงผักจะนาผู้เรียนไปสู่โลกแห่งวิชาความรู้สาขาต่าง ๆ ได้ก็ต่อเมื่อครู
หรือผู้แนะนานั้นรู้ชัดในอรรถหรือจุดมุ่ งหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ที่แนะให้เด็กทา หาไม่แปลงผักก็มี
ความหมายเพียงแค่อาหารกลางวันราคาถูกหรือคะแนนเสริมประสบการณ์เท่านั้น
ควรกล่าวย้าด้วยว่า การปฏิบัติที่จะเอื้อต่อการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริงนั้น ต้องไม่จากัดอยู่เพียงแค่
การทา"การบ้าน"หรือการทาแบบฝึกหัดในหนังสือเท่านั้น หากยังหมายถึงการพาตนออกจากห้องเรียน
สู่โลกกว้าง ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสรรพสิ่งท่ามกลางสังคม เพื่อรู้จักชีวิตและความเป็นจริง
การรับรู้ การคิด และการปฏิบัตินี้ ในที่สุดก็จะเชื่อมกันเป็นวัฎจักร เพราะเมื่อปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง นอกจากจะช่วยให้รู้จักคิดได้ดีขึ้น และเกิดความรู้ใหม่แล้ว ยังทาให้เกิดทัศนคติใหม่ เกิดความ
ใฝ่รู้ มองสิ่งต่าง ๆ ว่าเอื้อให้เกิดปัญญาได้ทั้งนั้น อีกทั้งยังอาจเกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นมากขึ้น เช่นเห็น
ว่าการร่วมมือกันจะทาให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น ทัศนคติเหล่านี้ย่อมเปิดใจให้รับรู้สิ่งต่าง ๆได้มาก
ขึ้น ละเอียดลออถี่ถ้วนขึ้น เรียกว่าเปิดใจกว้างและเป็นกลางได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มสมรรถนะในการ
ใช้อินทรีย์ให้เกิดประโยชน์ การรับรู้เช่นนี้ย่อมส่งผลให้เกิดการคิดและการปฏิบัติที่เกื้อกูลเป็นกุศลมาก
ขึ้น เอื้อให้เกิดความเจริญแห่งปัญญา และนาไปสู่ความงอกงามแห่งชีวิตและสังคมในที่สุด
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นอกจากการสัมพันธ์เชื่อมโยงจนครบวงจรแล้ว ในทางพุทธศาสนายังเห็นว่า ทั้งการรับรู้ การ
คิด และการปฏิบัติ ในตัวมันเองก็เป็นบ่อเกิดแห่งปัญ ญาได้ด้วยโดยที่ ไม่ต้องรอให้เชื่อมโยงจนครบ
กระบวนการเสียก่อน ดังเรียกปัญญาที่เกิดจากการรับรู้สดับฟังว่าสุตมยปัญญา เรียกปัญญาที่เกิดจาก
การคิดว่าจินตามยปัญญา และเรียกปัญ ญาที่ เกิดจากการปฏิบัติว่าภาวนามยปัญ ญา อย่างไรก็ตาม
กล่าวโดยรวมแล้วความสัม พันธ์ร ะหว่างการรับ รู้ การคิด และการปฏิบัติก็ยังเป็นสิ่ง สาคัญ ต่อการ
เรียนรู้ แม้แต่ปัญ ญา ๓ ประเภทที่ กล่าวมา เมื่อพิจารณาอย่างถึงที่สุด ก็มิได้อาศัยการรับรู้ การคิด
และการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งล้วน ๆ หากยังต้องมีองค์ประกอบอีก ๒ อย่างเป็นทุนเดิมหรือปัจจัย
หนุน เพียงแต่ไม่เด่นเท่านั้น

๕๔

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๘
แนวคิดการบริหารการศึกษา
ตามหลักไตรสิกขากับแนวคิดตามทฤษฎีเชิงระบบ เป็นความสอดคล้องกันที่ลงตัว
๑ หลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา (The threefold training)
ในบรรดากระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์ถือว่าการศึกษาเป็นสิ่ งสาคัญเพราะการศึกษาเป็น
การพัฒ นาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ งทางด้านกาย ทางด้านสังคม ทางด้านจิตใจ และทางด้าน
ปัญญาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หลักคาสอนในทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ความสาคัญกับคาว่า “สิกขา”
หรือ ที่ เรามั ก เรีย กในภาษาไทยว่า “ศึ ก ษา”เป็ น อย่า งมาก หลั ก ของสิก ขานี้ เป็ น หลั ก ธรรมที่ มี
ความหมายครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา จนกล่าวได้ว่าเรื่องของการศึกษาเป็นเรือ่ ง
พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น สาหรับความหมายของไตรสิกขาคืออะไร แนวคิดตามหลักของไตรสิกขาเป็น
อย่างไร รูปแบบของวิธีไตรสิกขาเป็นอย่างไร การนารูปแบบไตรสิกขาไปใช้ในการบริหารการศึกษาทา
ได้อย่างไรผู้เขียนจะได้นาเสนอตามลาดับดังนี้
๑.๒ ความหมายของไตรสิกขาคืออะไร
คาว่าไตรสิกขา ในหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา หมายถึง ข้อที่จะต้องศึกษาสาม อย่าง
หรือ ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสาหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่ งขึ้นไปจน
บรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน คาว่า“การศึกษา”ที่ใช้ในภาษาไทยนั้นเป็นคาที่นามาจากภาษา
สั น สกฤต ถ้ า เป็ น บาลี ก็ คื อ สิ ก ขา เรี ย กได้ ว่ า เป็ น ค าเดี ย วกั น สิ ก ขา คื อ การศึ ก ษาในหลั ก
พระพุทธศาสนา และสิกขาในพระพุทธศาสนานั้นมี ๓ อย่าง ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา นั้นเอง
๑.๒ แนวคิดตามหลักของไตรสิกขาเป็นอย่างไร
หลักสิกขานี้ครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนา สิกขาเป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติ เมื่อ
หลักปฏิบัติธรรมทั้งหมดอยู่ในหลักสิกขา ก็กล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักธรรมแห่งการศึกษา
เรื่องของการศึกษาเป็นเรือ่ งของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น การพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นแหละ
เป็น เนื้ อเป็ นตัวเป็น ความหมายที่ แท้ ของการศึ ก ษา การศึก ษานั้น เป็ นทั้ งตั วการพัฒ นาและเป็ น
เครื่องมือสาหรับพัฒนา คือเป็นการพัฒนาคนขึ้นไป โดยพัฒนาตัวคนทั้งคนหรือชีวิตทั้งชีวิต ตัวการ
พั ฒ นานั้ น คือ การศึก ษา เมื่ อ ผู้ เรีย นมี ก ารศึ ก ษาอย่า งนี้แ ล้ว ก็ จ ะเอาคุ ณ สมบั ติที่ ตั วมี ซึ่ง เกิ ด จาก
การศึกษานี้ไปเป็นเครื่อ งมือ ในการดาเนินชีวิต และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การศึกษาก็ เลยกลายเป็น
เครื่องมือการพัฒนา[๑]แนวคิดการพัฒนามนุษย์ตามหลักของไตรสิกขานี้เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม
มีหลักการที่สาคัญดังนี้
๑) สร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นก่อน ได้แก่ (๑) ปัจจัยภายนอกที่ดี (ปรโตโฆสะ) คือ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี มีความเป็นกัลยาณมิตร (๒) ฝึกการคิด
อย่างถูก วิธี (โยนิ โสมนสิก าร) เป็น การให้ถูก วิธี ถูก ต้องและเป็น ระบบอันจะเป็นปั จจัยที่ ส่ง เสริม
สนับสนุนให้ความเห็นถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น เมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วก็จะทาให้เห็นแนวทาง
ดาเนินการที่ชัดเจนแจ่มแจ้งก็เข้าสู่กระบวนการฝึกตามหลักไตรสิกขา
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๒) การฝึกตามหลักของไตรสิกขา ซึ่งมีหลักสาคัญ ๓ ประการ ได้แก่(๑) ศีล เป็นเรื่องของการ
ฝึกศึกษาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุและทางสังคม บางทีท่านแยกย่อยไปอีก คือ การ
พัฒ นาความสัม พั นธ์กั บ วัตถุ เรียกว่า “กายภาวนา”และการพัฒ นาความสัม พันธ์กั บ เพื่อนมนุษย์
เรียกว่า สีล ภาวนา (๒) สมาธิ เป็นการพัฒ นาด้านจิตใจ เช่น เรื่องของคุณธรรม ความดี เรื่องของ
สมรรถภาพจิตใจ ความเข้มแข็ง หมั่นเพียร อดทน ความมีสติ สมาธิ ความสุข ความสดชื่น เบิกบาน
เรียกว่า จิตภาวนา (๓) ปัญญา เป็นการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ เน้นความรู้ตามความเป็นจริง
หรือรู้ตามที่มันเป็น เรียกว่า ปัญญาภาวนา
๓) วัดและประเมินผล การพัฒนาที่รอบด้านครอบคลุมนั้นนักการศึกษาปัจจุบันว่ามี ๔ อย่าง
ซึ่งตรงพอดีกับในพระพุทธศาสนา เรียกว่า การพัฒ นา ๔ ด้าน คือ ๑) พัฒ นากาย แยกได้เป็นหลาย
อย่าง อย่างง่ายที่สุด คือ พัฒนาร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดี หายโรคหายภัย แต่พุทธศาสนายังพูด
ต่อไปอีกถึงการพัฒนากายในความหมายว่า เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
อย่างถูกต้องดีงาม ตัวการพัฒนากาย เรียกว่ากายภาวนา ถ้าเป็นคนก็เรียกว่า ภาวิตกาย แปลว่าคนที่
พัฒ นากายแล้ว ๒) พั ฒ นาศีล คือ การพั ฒ นาการอยู่ร่วมกั น ในสัง คมด้วยดี มี ร ะเบีย บวินั ย อยู่ใน
กฎเกณฑ์กติกา มีชีวิตที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์ และมีอาชีพที่ถูกต้องโดยประกอบสัมมาชีพ พัฒนาศีลนี้
ปัจจุบันเรียกว่า การพัฒนาทางสังคม ทางพระเรียกเป็นทางศัพท์ว่า ศีลภาวนา ถ้าเป็นคนได้พัฒนาศีล
แล้วก็เรียกว่า ภาวิตศีล ๓) พัฒนาจิต เป็นการฝึ กอบรมเสริมสร้างจิตใจ ให้พรั่งพร้อม สมบูรณ์ด้วย
คุณ สมบัติ ทั้ ง ๓ คือ (๑) คุณ ภาพจิ ต ได้แก่ พวกคุณ ธรรมต่างๆ คือ เสริม สร้างจิตใจให้ดีง าม (๒)
สมรรถภาพจิตหรือ ความสามารถของจิต คือความมีสติดี มีวิริยะ ความเพียรพยายามสู้งาน มีขันติ
ความอดทนและทนทาน (๓)สุขภาพจิต คือมีจิตที่มีสุขภาพดี มีจิตใจเป็นสุข สดชื่น เบิกบาน ร่าเริง
ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใสการพัฒนาจิตนี้ถ้าเรียกสั้นๆก็เรียกว่า จิตตภาวนา ถ้าเป็นคนที่ฝึกอบรมจิต
แล้ว พัฒนาจิตแล้วก็เรียกว่าเป็น ภาวิตจิต ๔) พัฒนาปัญญาแบ่งได้ดังนี้ ปัญญาขั้นแรก คือปัญญาที่
เป็นความรู้ความเข้าใจในศิลปวิทยาการ ต่อจากนั้น ลึกซึ้งลงไปอีก คือการรับรู้ เรียนรู้อย่างถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ไม่เบียดเบียนหรือเอนเอียงด้วยอคติ เหนือจากการรับรู้นั้น ยังมีขั้นต่อไปอีกคือการ
คิดการวินิจ ฉัย ซึ่ง หมายถึง การคิดวินิจฉัยด้วยการใช้ปัญ ญาโดยบริสุท ธิ์ใจ ปัญ ญาอีก ขั้นหนึ่ ง คือ
ปัญ ญาที่ รู้เข้าใจถึงสาระแห่งความเป็นไปของโลกและชีวิต รู้ท างเสื่อม ทางเจริญและเหตุปัจ จัยที่
เกี่ยวข้อง รู้วิธีแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์ความสาเร็จที่ทาให้พัฒนาตน พัฒนาชีวิตและสังคมให้เจริญ
ดีงามยิ่งๆขึ้นไป ขั้นสุดท้ายได้แก่ ปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมดาของสังขาร คือโลกและชีวิต เข้าถึงความ
เจริญแท้ของการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ทาให้คลายความยึดติดถือมั่นโดยวางใจได้
ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย แยกจิตใจออกมาเป็นอิสระได้ เลิกเอาความอยากของตนเป็นตัวกาหนดเปลี่ยน
มาเป็นอยู่และทาการด้วยปัญญาเป็นขั้นที่จิตใจเข้าถึงอิสระภาพ หลุดพ้นจากความทุกข์โดยสมบูรณ์
การพัฒ นาทางปัญ ญา เรียกว่า ปั ญ ญาภาวนา ถ้าเป็ นคนก็ เรีย กว่าภาวิตปั ญ ญา คือ เป็น คนที่ ได้
ฝึกอบรมพัฒนาปัญญาแล้วก็จบการพัฒนา ๔ ด้าน ซึ่งถือว่าครบถ้วนสาหรับชีวิต[๒]ดังนั้นการดาเนิน
ชีวิตที่ดีจึงต้องมีการศึกษา และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
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๑.๓ รูปแบบของไตรสิกขาเป็นอย่างไร(The threefold training Model)
จากแนวคิดตามหลักของไตรสิกขาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบของไตรสิกขา
ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สาคัญดังต่อไปนี้ ๑) ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ หมายถึง มีปรโตโฆสะ และ
โยนิโสมนสิการที่ดี ซึ่งก็ คือ ทรัพ ยากรทางการบริห ารทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ระบบบริหาร อาคารและ
สถานที่ หลักสูตร สื่อและแหล่งการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา สาธารณูปโภคพื้นฐานและสวัสดิการ
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ เป็นต้น ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิดังที่กล่าวมานี้เรียกว่า “บุพภาค
ของการศึ ก ษา”คื อ สิ่ ง ที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ขึ้ น ก่ อ นการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ห ลั ก ไตรสิ ก ขา
๒) กระบวนการฝึกตามหลักของไตรสิกขาคือ การเรียนการสอนโดยใช้ไตรสิกขา การสร้างบรรยากาศ
และปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิต ร มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓) วัดและประเมินผลการใช้ไตรสิกขาใน
การบริห ารจัดการศึก ษา คือ (๑) ผลที่ เกิ ดกั บ ตัวผู้เรียน เช่น ผู้เรียนได้มี ก ารพัฒ นาทางด้านกาย
ทางด้านศีล ทางด้านจิตใจ ทางด้านปัญญามากน้อยเพียงใด (๒) ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน เช่น โรงเรียน
ได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และได้รับความร่วมมือจากชุมชนวัดในชุมชน ได้ศาสนทายาทเป็น
กาลังส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นครอบครัวในชุม มีสมาชิกที่เป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไว้
ช่วยเหลือครอบครัวและช่วยในการพัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๑.๔ การนารูปแบบไตรสิกขาไปใช้ในการบริหารการศึกษาทาได้อย่างไร
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน นักวิชาการได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า เรา
จะต้องเห็ นตรงกั นก่อ นว่า คนเป็นศูนย์ก ลางของการพัฒ นา นั้นคือ คนเป็นตัวตั้งของการพัฒ นา
ทั้งหลายคนที่ได้รับการพัฒนาดีแล้วจะบรรลุถึงสภาวะที่เรียกว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์ เมื่อคนชนิดนั้นไปอยู่
จุดใดของสังคม เขาจะมีส่วนให้จุดนั้นพัฒนาไปด้วย กล่าวคือมนุษย์ที่สมบูรณ์จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม การเมือ ง ศาสนา และวัฒ นธรรมต่อไป[๓]ที่ ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ มีแนวคิดในการ
นาเอาหลัก ไตรสิกขาในหลักคาสอนของพระพุท ธศาสนาไปใช้ดาเนินการจัดการศึก ษาในรูป แบบ
โครงการโรงเรี ย นวิถี พุ ท ธซึ่ ง หมายถึ ง โรงเรี ย นระบบปกติ ทั่ ว ไปแต่ เ น้ น การน าหลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบิริห ารและพัฒ นาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบ
พัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาชีวิตโดยผ่านกระบวนการ
ทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและมีเมตตาเป็นฐานในการดาเนินชีวิต โรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นโรงเรียน
ที่นาวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่แต่เดิมมาใช้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงและ
สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยอาศัยระบบการศึกษาตามหลักไตรสิกขามาใช้ในการ
ฝึก อบรมให้ ครอบคลุม การดาเนินชีวิตทุ ก ด้ าน หลัก การนารูป แบบไตรสิก ขาไปใช้ในการบริห าร
การศึกษาหลักการจัดดังต่อไปนี้
๑) สร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ คือ ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน เช่น ระบบบริหาร
อาคารและสถานที่ หลักสูตร สื่อและแหล่งการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา สาธารณูปโภคพื้นฐานและ
สวัส ดิก าร บุคลากรและผู้เกี่ ยวข้อ ง งบประมาณ เป็ นต้น ให้มี ความพร้อมที จ ะใช้ก ารได้อย่างเต็ม
ศักยภาพในทุกด้าน พร้อมทั้งทาความเข้าในกระบวนการดาเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องจนเกิด
เป็นสัมมาทิฏฐิ คือ เป็นความเห็นที่ถูกต้อง
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๒) กระบวนการฝึกตามหลักของไตรสิกขา คือ การเรียนการสอนโดยใช้ไตรสิกขา การสร้าง
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓) วัดและประเมินผลการใช้ไตรสิกขาในการบริ หารจัดการศึกษา คือ(๑) ผลที่เกิดกับตัว
ผู้เรียน เช่น ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านกาย ทางด้านศีล ทางด้านจิตใจ ทางด้านปัญญามากน้อย
เพียงใด (๒) ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน เช่น โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนวัดในชุมชนได้ศาสนทายาทเป็นกาลังส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นครอบครัว
ในชุม มีสมาชิกที่เป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไว้ช่วยเหลือครอบครัวและช่วยในการพัฒนาชุมชน
เพิ่มมากขึ้น
สรุปแนวคิดการบริหารการศึกษาตามหลักไตรสิกขา วิธีคิดแบบนี้มีส่วนประกอบที่สาคัญ ๓
ประการ ได้แก่
๑) สร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ คือ ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้านและสร้างสัมมาทิฏฐิให้
เกิดขึ้นก่อน
๒) กระบวนการฝึกตามหลักของไตรสิกขา คือ การเรียนการสอนโดยใช้ไตรสิกขา การสร้าง
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓) วัดและประเมินผลการใช้หลักไตรสิกขาในการบริห ารจัดการศึกษา เพื่อศึกษาผลที่เกิ ด
ขึ้นกับตัวผู้เรียนและศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนไปด้วยพร้อมกัน
๒. หลักทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory)
ทฤษฎีเชิงระบบเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการในปัจจุบันกล่าวคือ มี
หลายภาคส่วนที่ ได้นาเอาทฤษฎีนี้ไปใช้เป็นกรอบในการบริหารองค์กร ทั้งสถานประกอบการ ภาค
ธุรกิจของเอกชน และในองค์การของรัฐ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็ได้
นาเอาทฤษฎีเชิงระบบนี้เข้ามาใช้ในระบบประกั นคุณ ภาพทางการศึก ษาของมหาวิท ยาลัยแห่ง นี้
ด้วย สาหรับความหมายของระบบคืออะไร แนวคิดตามหลักของทฤษฎีเชิงระบบเป็นอย่างไร รูปแบบ
ของวิธีร ะบบเป็นอย่างไร และ การนารูปแบบทฤษฎีเชิง ระบบไปใช้ในการบริห ารการศึก ษาทาได้
อย่างไรผู้เขียนจะได้นาเสนอตามลาดับดังนี้
๒.๑ ความหมายของระบบคืออะไร
คาว่าระบบเป็ น กลุ่ ม ขององค์ ป ระกอบต่ างๆ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ร ะหว่างกั น และมี ความ
เกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ทาให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อกระทากิจกรรมให้ได้ผลสาเร็จ
ตามความต้องการ ปัจจุบันคาว่า “ระบบ” เป็นคากล่าวที่ใช้กันแพร่หลายโดยทั่วไป เวลาที่กล่าวถึง
ระบบ เรามักจะต้องคานึงถึงคา ๓ คา คือ
๑) การคิดอย่างมี ระบบ (System Thinking) หมายถึงการคิดอย่างมี เหตุผล โดยคิดอย่าง
รอบคอบถึงผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งในภาพรวม และทุกๆ ส่วนขององค์ประกอบย่อยของระบบว่า
ต่างก็มีส่วนสัมพันธ์กัน และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
๒) วิธีปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (System Approach) หมายถึงวิธีปฏิบัติงานที่ เป็นระบบ
โดยมี ก ารน าเอาปั จ จัยที่ จ าเป็ นต่ อ การบริห ารมาใช้ในการปฏิบั ติง าน เพื่ อให้ เกิ ดผลรับ ตรงตาม
เป้าหมายที่กาหนด ทั้งปัจจัย กระบวนการทางาน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะมีส่วนสัมพันธ์กัน และเป็น
ผลซึ่งกันและกัน
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๓) ทฤษฎี เ ชิ ง ระบบ (System Theory) เป็ น ทฤษฎี ที่ ร ะบุ ว่ า องค์ ก ารประกอบด้ ว ย
ส่วนประกอบที่เป็นอิสระ และเป็นวิธีการบริหารงานที่จะเพิ่มความเข้าใจ รู้จุดเด่นจุดด้อยในองค์การ
เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาได้มากยิ่งขึ้น
๒.๒ แนวคิดตามหลักของทฤษฎีเชิงระบบเป็นอย่างไร
หลักการและแนวคิดของทฤษฎีเชิงระบบที่สาคัญมีดังนี้ ๑) ทฤษฎีเชิงระบบมีความเชื่อว่า
ระบบจะต้องเป็นระบบเปิด (Open System) กล่าวคือ จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับ
อิท ธิพ ลหรื อ ผลกระทบตลอดเวลาจากสะภาพแวดล้ อ ม ๒) มี รู ป แบบของการจั ด ล าดั บ (The
Hierarchical Model) ในลักษณะของระบบใหญ่และระบบย่อยที่สัมพันธ์กัน ๓) มีรูปแบบของปัจจัย
ป้ อนเข้า และผลผลิต (Input Output Model) ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึง ผลของการปฏิ สั ม พั น ธ์ที่ มี กั บ
สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากปัจจัยกระบวนการ และผลผลิตตามลาดับ เป็นองค์ประกอบของระบบ ๔)
แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กัน หรื อมีผลกระทบต่อกันและกัน (The Entities
Model) หมายความว่า ถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป ก็จะมีผลต่อการปรับเปลี่ยน
ขององค์ประกอบตัวอื่นด้วย ๕) ทฤษฎีเชิงระบบเชื่อในหลักการของความมีเหตุผลของสิง่ ต่างๆ(Cause
and Effect) ซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ ส ามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีเชิงระบบไม่เชื่อว่าผลของ
สถานการณ์ ใดสถานการณ์ ห นึ่ง เกิ ดจากเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่ท ฤษฎีเชิง ระบบเชื่อ ว่าปัญ หา
ทางการบริห ารที่ เกิดขึ้นมักจะมาจากสาเหตุที่มากกว่าหนึ่งสาเหตุ ๖) ทฤษฎีเชิงระบบจะมองทุก ๆ
อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าที่จะมองเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ ๗) ทฤษฎีเชิง
ระบบคานึงถึงผลของการปฏิบัติที่ เป็น “Output” หรือ “Product” มากกว่า “Process” ซึ่ง ผล
สุดท้ายของงานที่ได้รับอาจมีมากมายหลายสิ่ง ซึ่งก็คือผลกระทบ (Outcome or Impact) ที่เกิดขึ้น
ตามมาในภายหลังนั่นเอง๘) ทฤษฎีเชิงระบบจะมีก ระบวนการในการปรับ เปลี่ยน และป้อนข้อมู ล
ย้อนกลับ(Feedback) เพื่อบอกให้รู้ว่าระบบมีการเบี่ยงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไขที่องค์ประกอบใดของ
ระบบ ซึ่งก็คือ การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) นั่นเอง
๒.๓ รูปแบบของวิธีระบบเป็นอย่างไร(System Approach Model)
จากหลั ก การและแนวคิ ด ทฤษฎี เ ชิ ง ระบบดั ง ที่ ได้ ก ล่ า วมาแล้ วนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ระบบ
ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สาคัญดังต่อไปนี้
๑) ปัจจัยนาเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่บุคลากร (Man)
งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และแรงจูงใจ
(Motivations) ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรสาคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ
๒) กระบวนการ (Process) คือ การนาเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภท
มาใช้ในการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อยๆ รวมกันอยู่
หลายระบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตาม
ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ผลลัพธ์ (Product or Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการนาเอาปัจจัยมา
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ๔) ผลกระทบ(Outcome or Impact) เป็น
ผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้

๕๙

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๒.๔ การนารูปแบบทฤษฎีเชิงระบบไปใช้ในการบริหารการศึกษาทาได้อย่างไร
การนาเอาทฤษฎีระบบหรือวิธีระบบมาใช้ในการบริหารองค์การ หากนามาใช้ให้ดี ถูกต้อง
และเหมาะสม ระบบก็จะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามหากนามาใช้ไม่ถูกต้องหรือ
องค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบไม่สัมพันธ์กัน ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การได้ ดังนั้นการ
นาเอาทฤษฎีเชิงระบบหรือวิธีการระบบมาใช้ จึงจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระบบที่เรียกว่า System
Analysis ควบคู่กันไปด้วยการวิเคราะห์ระบบจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า หากผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่
เกิ ดขึ้ น ไม่ เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ปั ญ หานั้ นจะเกิ ดจากองค์ ป ระกอบใดของระบบ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จะช่วยให้ทราบถึงประเภท
ของปัญหาจุดที่ต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขหรือปรับปรุงได้มากขึ้น การแก้ไขปรับปรุงก็จะต้องกระทา
อย่างเป็นระบบ มิใช่แก้ไขเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นส่วนหนึ่งของวิธีระบบ (System Approach) ที่
มุ่งเน้นกระบวนการ ( Process) มากกว่าผลผลิตหรือผลงาน (Output or Product) โดยมุ่งวิเคราะห์
ปัญหา(Identify the Problem) และเป็นกระบวนการประเมินวิธีระบบการวิเคราะห์ระบบ เป็นขั้น
แรกของการพั ฒ นาที่ จ ะน าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ตามเป้ า หมายเพื่ อ ให้ มี ร ะบบการด าเนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพ เพราะการพัฒนาคือการปรับปรุง เพื่อให้สภาพปัญหาที่มีอยู่หมดไป หรือเหลือน้อยลง
ตามศักยภาพของทรัพยากรและข้อจากัดที่มีอยู่ให้เกิดความสมดุลของโครงสร้างและองค์ประกอบ
ต่างๆ ในระบบ จึงจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระบบ[๔]ตัวอย่างของสถาบันการศึกษาที่นาเอาทฤษฎี
ระบบไปประยุกต์ใช้ในการพั ฒ นาองค์กร คือ มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย ซึ่งได้นา
ทฤษฎีนี้ไปใช้ในระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยใช้อักษรย่อว่า “IPOI” ซึ่งมีป ระเด็นและ
รายละเอี ยด ดัง นี้ ๑) ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) ได้ แ ก่ (๑) ปรัช ญา ปณิ ธ าน และวัต ถุป ระสงค์ (๒)
หลั ก สู ต ร (๓) คณาจารย์ (๔) นิ สิ ต (๕) แหล่ ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู้ (๖) อาคารสถานที่ แ ละ
สภาพแวดล้อม (๗) ระบบบริหาร จัดการ (๘) งบประมาณ ๒) ปัจจัยกระบวนการ (Process) ได้แก่
(๑) การเรียนการสอน (๒) การบริก ารวิชาการด้านพระพุท ธศาสนาแก่ สัง คม (๓) การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (๔) การวิจัย (๕) ระบบประกันคุณภาพ๓) ปัจจัยผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลผลิต๔)
ปัจจัยผลกระทบ (Impact) ได้แก่ ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์และสังคม[๕]
สรุป แนวคิดการบริห ารการศึก ษาตามทฤษฎีระบบวิธีคิดแบบนี้มีส่วนประกอบที่สาคัญ ๔
ประการ ได้แก่
๑) ปัจจัย นาเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริห ารทุ ก ๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์การบริหารจัดการและแรงจูงใจ ที่ เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรสาคัญใน
การปฏิบัติงานขององค์การ
๒) ปัจจัยกระบวนการ (Process) คือ การนาเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุ ก
ประเภทมาใช้ในการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ
รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล
การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ผลลัพธ์ (Product or Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการนาเอาปัจจัยมา
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๔) ผลกระทบ(Outcome or Impact) เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจ
เป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้
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๓. การเปรียบเทียบการใช้หลักไตรสิกขาและทฤษฎีเชิงระบบในการบริหารการศึกษา
แนวคิดการบริหารการศึกษาตามหลักไตรสิกขากับแนวคิดตามทฤษฎีเชิงระบบดูเหมือนกับว่า
เป็นความสอดคล้องกันที่ลงตัวอยู่หลายอย่างทั้งที่แนวคิดทั้ง ๒ นี้ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยที่แตกต่างกั น
มาก อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทั้ง ๒ ยังมี ประเด็นที่ท าให้เห็นได้ว่ามิ ใช่ว่าหลัก
ไตรสิกขาและทฤษฎีเชิงระบบจะมีความสอดคล้องลงตัวกันทั้งหมดในทุกประเด็น หากได้นาแนวคิดทั้ง
๒ มาสร้างเป็นตารางเปรียบเทียบก็จะทาให้เรามองเห็นผลการเปรียบเทียบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้
ตารางที่ ๑.๒ แสดงการเปรีย บเทีย บการใช้ หลักไตรสิกขาและทฤษฎีเชิ งระบบในการบริหาร
การศึกษา
แนวคิดที่นามาเปรียบเทียบ
ประเด็นเปรียบเทียบ

ไตรสิกขา

ทฤษฎีเชิงระบบ

ปั จ จั ย แห่ ง สั ม มาทิ ฏ ฐิ หรื อ
ปัจจัยนาเข้า (Input)
ด้า นทรัพ ยากรทางการ บุพภาคของการศึกษา
บริหาร

ผลการเปรียบเทียบ

คล้ายกัน

ด้ า นการน าทรั พ ยากร กระบวนการฝึกตามหลักของ ปั จ จั ย ก ร ะ บ ว น ก า ร
คล้ายกัน
ทางการบริห ารมาใช้ใน ไตรสิกขา
(Process)
การด าเนิ น งานร่ ว มกั น
อย่างเป็นระบบ
ด้ า น ผ ล ที่ เ กิ ด จ า ก
ก ร ะ บ วน ก า ร น า เอ า การวัดและประเมินผลการใช้ ปัจจัยผลผลิต (Output) คล้ายกัน
ปัจ จัย มาปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ หลักไตรสิกขา
เกิ ด ป ระสิ ท ธิ ผ ล ต าม
เป้าหมายที่กาหนด
ปัจจัยผลกระทบ (Impact) ต่างกัน
ด้านผลที่เกิดขึ้นภายหลัง จากผลลัพธ์
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สรุปผลการเปรียบเทียบการใช้หลักไตรสิกขาและทฤษฎีเชิงระบบในการบริหารการศึกษา ผลของการ
เปรียบเทียบสรุปได้ดังนี้
๑) ด้านทรัพ ยากรทางการบริห าร ผลการเปรียบเที ยบ พบว่า มี ความคล้ายกั น กล่าว คือ
หลัก ไตรสิก ขา เรียกว่า ปัจจัยแห่งสัม มาทิ ฏฐิ หรือบุพภาคของการศึกษา เช่น พระพุท ธศาสนามี
หลักธรรมที่ชื่อว่า สัปปายะ หมายถึง สิ่งที่อานวยความสะดวกสบายเกื้อหนุนในการพัฒนาชีวิตให้มี
ความเจริญงอกงาม มี ๗ ประการได้แก่(๑) อวาสสัปปายะ มีที่อยู่ อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมอัน
เหมาะดี (๒) โคจรสับปายะ การคมนาคมสะดวกดี มีสาธารนูปโภคพื้นฐานที่ดี สาพทางเศรษกิจของ
ชุมชนดี มี อาหารบริบูรณ์ดี อยู่ไม่ ไกล้และไม่ไกลชุมชนจนเกินไป (๓) ภัสสสัปปายะ มีการพูดคุยที่
เหมาะกันมีข่าวสารและสือ่ สารที่เอื้อปัญญา (๔) ปุคลสัปปายะ มีบุคคลที่ถูกกันเหมาะกันดี มีผู้ทรงภูมิ
ความรู้ และมีคุณธรรมเป็นที่ปรึกษาที่ดี (๕) โภชนสัปปายะ มีอาหารที่ถูกสุขอนามัย เหมาะกับร่างการ
เกื้อกูลต่อสุขภาพ (๖) อุตุสัปปายะ มีดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมไม่หนาวเกินไปและไม่ร้อนเกินไป (๗)
อิริยาปถสัปปายะ มีการออกกาลังที่เหมาะสม มีสถานที่ออกกาลังกาย จัดพละศึกษา เป็นต้น สำหรับ
ทฤษฎีเชิงระบบ เรียกว่า ปัจจัยนาเข้า หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ และแรงจูงใจ ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรสาคัญใน
การปฏิบัติงานขององค์การ จะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับแนวคิด ด้านทรัพยากรทางการบริหาร ทั้ ง ๒ แนวคิด
มีความคล้ายกัน เป็นอย่างมาก
๒) ด้านการนาทรัพยากรทางการบริหารมาใช้ในการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ผล
การเปรียบเทียบ มีความคล้ายกัน กล่าว คือ หลักไตรสิกขา เรียกว่า กระบวนการฝึกตามหลักของ
ไตรสิกขา ได้แก่ (๑) การเรียนการสอนโดยใช้ไตรสิกขา เช่น กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ การวัดประเมินผล เป็นต้น (๒)บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรเช่น ส่งเสริม
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ทั้งครูต่อนักเรียน ครูต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน และครูต่อผู้ปกครอง
ส่งเสริมบรรยากาศ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค์ ส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ที่ดีต่อผู้อื่น ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ทาความดีเป็นประจา เป็นต้น (๓) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น
กิจกรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตรกิจกรรมประจาวันและสัป ดาห์ กิจกรรมวันสาคัญ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์กิจกรรมพิเศษอื่นๆ เป็นต้น สำหรับทฤษฎีเชิงระบบ เรียกว่า ปัจจัยกระบวนการ
(Process) คือ การนาเอาปัจ จัยหรือทรัพยากรทางการบริห ารทุ ก ประเภทมาใช้ในการดาเนินงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจร
ตั้งแต่การบริหาร การจั ดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น
เพื่อให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับแนวคิด ด้าน
การนาทรัพยากรทางการบริหารมาใช้ในการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทั้ง ๒ แนวคิด มีความ
คล้ายกัน ก็เป็นอย่างมาก
๓) ด้านผลที่เกิดจากกระบวนการนาเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย
ที่กาหนด ผลการเปรียบเทียบ พบว่า มีความคล้ายกัน กล่าว คือ หลักไตรสิกขา เรียกว่า การวัดและ
ประเมินผลการใช้หลักไตรสิกขา เช่น (๑) ผลที่เกิดกับตัวผู้เรียน เช่น ผู้เรียนได้ มีการพัฒนา ทางด้าน
กาย คือ มีการบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ ได้ปริมาณและคุณค่าที่แท้จริงดูแลร่างกายให้แข็งแรง สะอาด
แต่งกายเรียบร้อย ถูกระเบียบ ดารงชีวิตอย่างเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม มากน้อยเพียงใด
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ทางด้านศีล คือ มีศีล ๕ เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตมีวินัย ซื่อสัตย์ มี ความรับผิดชอบ ตรง
ต่อเวลา สามารถพึ่งตนเองได้หรือทางานเลี้ยงชีพอย่างสุจริต มากน้อยเพียงใด ทางด้านจิตใจ คือ มี
ความกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณ มีจิตใจ เมตตา กรุณา (แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่) ต่อกัน ทางานและ
เรี ย นรู้ อ ย่ า งตั้ ง ใจ อดทน ขยั น หมั่ น เพี ย ร มี สุ ข ภาพจิ ต ดี แจ่ มใส ร่ า เริ ง เบิ ก บาน มากน้ อ ย
เพียงใด ทางด้านปัญ ญา คือ มีศรัทธาและความเข้าใจถูกต้องในพระรัตนตรัย รู้บ าป-บุญ คุณ-โทษ
ประโยชน์-มิใช่ประโยชน์ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ใฝ่สร้างสรรค์ แสวงหาความจริง พัฒนาตนเอง รู้เท่าทัน แก้ไข
ปัญหาได้ด้วยสติปัญญามากน้อยเพียงใด (๒) ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน เช่น โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ
เชื่อมั่ น ศรัท ธา และได้รับ ความร่วมมื อจากชุม ชนวัดในชุม ชนได้ศ าสนทายาทเป็นก าลั งส่ งเสริม
พระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นครอบครัวในชุมชน มีสมาชิกที่เป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไว้ช่วยเหลือ
ครอบครัวและช่วยในการพั ฒ นาชุม ชนเพิ่ ม มากขึ้น มากน้ อยเพี ยงใดเป็ นต้น ส ำหรับ ทฤษฎี เชิ ง
ระบบ เรียกว่า ปัจจัยผลผลิต เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการนาเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ กาหนดไว้ จะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับแนวคิด ด้านผลที่เกิดจากกระบวนการ
นาเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิ ดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดทั้ง ๒ แนวคิด มีความคล้ายกัน
เป็นอย่างมาก
๔) ด้านผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ ผลการเปรียบเทียบ พบว่า มีความต่างกัน กล่าว คือ
หลักไตรสิกขา มิได้แยกเอาส่วนนี้มากล่าวไว้ต่างหากแต่ได้รวมกล่าวไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ ด้านผลที่เ กิด
จากกระบวนการนาเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนด เรียบร้อยแล้ว
แต่ สำหรับทฤษฎีเชิงระบบเรียกว่า ปัจจัยผลกระทบ เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่ง
อาจเป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้
สรุป
เนื้อ หาที่ ผู้เ ขียนได้นาเสนอมาทั้ ง หมดในบทความนี้มี อยู่ ๓ ประเด็นหลัก คื อ หลัก ไตรสิก ขาใน
พระพุทธศาสนา หลักทฤษฎีเชิงระบบ การเปรียบเทียบการใช้หลักไตรสิกขาและทฤษฎีเชิงระบบใน
การบริหารการศึกษาซึ่งประเด็นที่ได้นาเสนอมาทั้งหมดสรุปได้ดังนี้
หลักสิกขานี้ครอบคลุมการปฏิบัติ ทั้งหมดในพุทธศาสนา สิกขาเป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติ เมื่อหลัก
ปฏิบัติธรรมทั้งหมดอยู่ในหลักสิกขา ก็ก ล่าวได้ว่าพระพุท ธศาสนานั้นเป็นหลักธรรมแห่งการศึกษา
เรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น การพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเนื้อ
หรือเป็นตัวเป็นความหมายที่แท้ของการศึกษา การศึกษานั้นเป็นทั้งตัวการพัฒนาและเป็นเครื่องมือ
สาหรับพัฒนา คือเป็นการพัฒนาคนขึ้นไป โดยพัฒนาตัวคนทั้งคนหรือชีวิตทั้งชีวิต ตัวการพัฒนานั้น
คือการศึกษา เมื่อผู้เรียนมีการศึกษาอย่างนี้แล้วก็จะเอาคุณสมบัติที่ตัวมีซึ่งเกิดจากการศึกษานี้ไปเป็ น
เครื่องมือในการดาเนินชีวิต และสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ การศึกษาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือการพัฒนา
รูปแบบของไตรสิกขา ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สาคัญ ดังนี้คือ ๑) ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิหรือบุพ
ภาคของการศึกษา ๒)กระบวนการฝึกตามหลักของไตรสิกขา๓) วัดและประเมินผลการใช้ไตรสิกขาใน
การบริหารจัดการศึกษา
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จากหลักการและแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบประกอบด้วยส่วนประกอบที่สาคัญ คือ
๑) ปัจจัย นาเข้ า (Input) หมายถึง ทรัพ ยากรทางการบริห ารทุ ก ๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร
(Man) งบประมาณ (Money) วัส ดุอุ ปกรณ์ (Materials) การบริห ารจัดการ (Management) และ
แรงจูงใจ (Motivations) ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรสาคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ
๒) กระบวนการ (Process) คือ การนาเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภท
มาใช้ในการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อยๆ รวมกันอยู่
หลายระบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตาม
ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ผลลัพธ์ (Product or Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการนาเอาปัจจัยมา
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๔) ผลกระทบ(Outcome or Impact) เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจ
เป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้เขียนเป็นรูปแบบ (Model) ของวิธีระบบได้
ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักไตรสิกขาและทฤษฎีเชิงระบบในการบริหารการศึกษา พบว่า
มีความคล้ายกัน ๓ ด้าน คือ ด้านทรัพยากรทางการบริหาร ด้านการนาทรัพยากรทางการบริหารมาใช้
ในการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และ ด้านผลที่เกิดจากกระบวนการนาเอาปัจจัยมาปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่วนด้านผลที่ เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ มี ความ
ต่างกัน จะเห็นได้ว่าแนวคิดการบริหารการศึกษาตามหลักไตรสิกขากับแนวคิดตามทฤษฎีเชิงระบบ
ถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ต่างกันแต่ก็เป็นความสอดคล้องกันที่ลงตัว หากได้นาหลักไตรสิกขาใน
หลักคาสอนของพระพุทธมาบูรณาการกับแนวคิดในทฤษฎีเชิงระบบซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่ ให้เป็น
รูปแบบการบริห ารการศึกษาโดยใช้ห ลัก ของไตรสิกขาบูรณาการ แล้วน่าจะเป็นรูป แบบที่ มี ความ
สมบูรณ์ และเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
[๑] พ ระเทพเวที (ประยุ ท ธ์ ปยุ ตฺ โ ต), การศึ ก ษาที่ ส ากลบนพื้ น ฐานแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญ าไทย ,
(ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร : โค ร ง ก าร ต า ร า แ ล ะ เอ ก ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๒), หน้า ๗๐–๗๑.
[๒] พระเทพเวที (ประยุทธ์ป ยุตฺโต), การศึกษา: เครื่องมื อพัฒ นาที่ ยังต้องพัฒ นา, พิมพ์ครั้งที่ ๔,
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ๒๕๓๖), หน้า ๙๕- ๑๐๕.
[๓] พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต), ทิศทางการศึกษาไทย,พิมพ์ครั้งที่ ๓,(กรุงเทพมหานคร: มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘.
๔] Ludwig Von Bertalaffy,อ้ า งใน จั น ทรานี สงวนนาม,ทฤษฎี แ ละแนวปฏิ บั ติ ในการบริห าร
สถานศึกษา, (กรุงเทพมหาคร: บริษัทบุ๊ค พอยท์ จากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๘๕-๘๘.
[๕] มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , คู่มือระบบประกันคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: ไทย
รายวันการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๗-๒๘.
ที่มา http://www.oknation.net/blog/tongtip/2011/07/19/entry-1
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๙
การปฏิบตั ิวิปัสสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ
(Vipaassana practice in Buddhist Oriented Schools)
ปัจจุบัน โรงเรียนวิถีพุทธ มีการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธอย่างเป็นระบบ
รวมทั้ ง มี ก ารนิเ ทศติดตาม เพื่ อ คัดเลือ กและมอบโล่รางวัล เกี ยรติยศโรงเรียนวิถีพุ ท ธชั้น นา และ
โรงเรียนวิถีพุ ท ธพระราชทาน เพื่ อ ส่ง เสริมการดาเนินงาน แก่ โรงเรียนที่ ดาเนินงาน ภายใต้กรอบ
อั ต ลั ก ษณ์ โ รงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ โดยมี ส านั ก พั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สังกัดสถาบันวิปัส สนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์
แนวทางดาเนินการ รวมทั้งประสานงาน และนิเทศส่งเสริมการดาเนินงาน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดแนวทาง
ในการประเมินตนเอง ตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๕ ด้าน รวม ๒๙ ประการ ซึ่งสร้างขึ้นจากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางดาเนินการเดิม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใช้คาว่า “แนวทางดาเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ”
ซึ่งองค์ประกอบใน ๒๙ ประการนั้น เป็นการส่งเสริมวิถีพุทธทั้งสิ้น และที่สาคัญครู ผู้บริหารโรงเรียน
และนักเรียน บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง และบ่อยครั้งที่จาเป็นต้องใช้วิธีการใน
การปฏิบัติ เจริญ วิปั ส สนา เพราะในความเป็นครูอ าจารย์ นอกจากจะให้ วิชาความรู้แล้ ว การให้
แนวทางชีวิตก็เป็นสิ่งจาเป็น ครูที่ดี นอกจากให้วิชาความรู้แล้วยังมอบกุศลที่จะติดตามตัวไปในตลอด
ชีวิต วิปัส สนากรรมฐาน เป็นการสร้างความมั่ นคงและสงบสุขให้แก่ จิตใจของผู้เรียน การฝึก สติ
สัมปชัญญะ จะน้อมนามาซึ่งกุศลอื่นๆ ได้อีกหลายประการ คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความละอาย
ต่อบาป ความสุขในสิ่งที่ตนมี ความกตัญญู และมีสมาธิที่จะเอื้อต่อการเรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น การฝึก
วิปัส สนา จะนาเด็ก เยาวชนออกจากสื่อสัง คมออนไลน์ตราบเท่ าเวลาที่ เข้าปฏิบั ติและน้อมนาซึ่ง
สุข สงบเย็นในการดารงชีวิต เพราะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนาสุขมาให้ คุณดังกล่าวมานี้ ต้องอาศัยครูที่
สามารถสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้เรียนได้และตนเองก็สามารถปฏิบัติได้ ก่อนที่จะลงมือแนะนาการ
ปฏิบัติซึ่งประโยชน์ทั้งหลายย่อมจะเกิดที่ตัวครูก่อนเช่นกัน
ครูที่จะทาการสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่นักเรียนทุกระดับนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ
แนวทางปฏิบั ติวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลัก สติปัฎฐาน ๔ ทั้ ง ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อย่างถ่องแท้
ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ในอิริยาบถทั้ง ๔ เช่น เข้าใจเรื่องการ
เดินจงกรม และการนั่งเจริญภาวนา ศึกษาสติปัฏฐาน ๔ จากพระไตรปิฎกในสติปัฎฐานสูตร มีความ
ซาบซึ้งถึงคุณค่าการเจริญสติ (สัมมาสติในพุทธธรรม) และกระบวนธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลัก
ชาวพุ ท ธ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ป ระกอบกั บ หลั ก ไตรสิ ก ขา เพื่ อ การน าไปสอนนั ก เรีย นทั้ ง ในระดั บ
ประถมศึกษา และมั ธยมศึกษา ให้มีสติสัม ปชัญ ญะ สามารถนาเอาวิปัส สนามาใช้ให้เกิ ดผลจริงใน
ชีวิตประจาวันได้
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หลักสูตรการปฏิบัติเพื่อความเข้าใจหลักการปฏิบัติวิปัสสนา สาหรับครู มีสาระสาคัญ ดังนี้
ด้านความรู้ (Knowledge)
- สมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
- สติปัฏฐาน ๔ ในพระไตรปิฎก (สติปัฎฐานสูตร)
- คุณค่าการเจริญสติ (สัมมาสติในพุทธธรรม)
- กระบวนธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ (วิปสั สนาภูมิ)
การปฏิบัติ (Practice)
- การปฏิบัติวิปัสสนาในอิริยาบถทั้ง ๔
- การเดินจงกรม ๖ ระยะ
- หลักชาวพุทธ
- การกาหนดอิริยาบถย่อย
- การปรับอินทรีย์และส่งสอบอารมณ์เบื้องต้น
การประยุกต์ใช้ (Integrate)
- แนวทางการสอนวิปสั สนาแก่นกั เรียนชั้นประถมศึกษา
- การประยุกต์สติใช้ในชีวิตประจาวัน
- แนวทางการสอนวิปสั สนาแก่นกั เรียนชั้นมัธยมศึกษา
- ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยไตรสิกขา
เมื่ อครูอ าจารย์ในสถานศึกษาทุ กแห่งในโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่านการปฏิบัติตามหลัก สูตรครู
วิปัสสนาแล้ว เข้าใจหลักพุทธธรรม หลักไตรสิกขา และหลักการปฏิบัติวิปัสสนา สามารถนาความรู้
ความเข้าใจมาสอนนัก เรียนทุ กระดับชั้นให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้ว การบู รณาการสอนและการ
ปฏิบัติวิปัสสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ จะสัมฤทธิ์ผลตามที่ทุกฝ่ายได้ตั้งใจไว้ การน้อมนาหลักคุณธรรม
จริยธรรม มาสู่ก ารเรียนการสอน และบุญ กุ ศล ก็ จ ะเกิ ดขึ้นกับ นัก เรียนและครูผู้สอนด้วยเช่นกั น
เรียกว่าได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย
การบูรณาการการสอนการเจริญสติสาหรับนักเรียน
ความสาคัญของการศึกษาเล่าเรียนในยุคปัจจุบันคือการศึกษาเพื่อสนองตอบความสามารถ
ที่แตกต่างกันของบุคคล เพื่อนาพาเด็กและเยาวชนไทยก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ทางด้าน
คุณธรรมความอ่อนน้อมถ่อมตน ความละอายต่อบาป ความสุขในสิง่ ที่ตนมี ความกตัญญู และมีสมาธิ
ดี ก็เป็นเรื่องที่สาคัญไม่หย่อนไปกว่ากัน และยิ่งเป็นเรื่องทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนให้ได้ผลดี
ดังนั้น หลักสูตรการปฏิบัติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน จึงเป็นหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่ เด็ก
และเยาวชนนักเรียน ควรได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔ ถือศีล ๘ นุ่งขาวห่มขาว
เพื่อให้เกิดความสงบ และเป็นการอบรมจิตใจให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งด้านศีล สมาธิ และปัญญา
เจริญสติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ และยังสอดแทรกกิจกรรมฝึกสติ กิจวัตรพื้นฐานชาวพุทธ มารยาทชาว
พุทธ และกระบวนการเรียนรูส้ าหรับเด็กและเยาวชนเพื่อให้ง่าย มีความสุขและสามารถนาไปปฏิบัติได้
โดยเหมาะสมกับวัย
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ก่อนที่ครูผู้สอนจะได้แนะนาและสอนการปฏิบัติวิปสั สนาให้แก่นักเรียนนั้น ควรปลูกฝังใน
เรื่องสาคัญ เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงเสียก่อน เพราะเรื่องเหล่านี้ เป็น
หลักสาคัญในการปฏิบัติของทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ได้แก่ เรื่องมารยาท อีกทั้งหลักธรรม
อันมี สติสัมปชัญญะ เป็นต้น และอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งนักเรียนผู้ปฏิบัตจิ าเป็นต้องรู้และเข้าใจอย่างยิ่ง นั่น
ก็คือ กัมมัสสกตาญาณ (ปัญญารู้ชัดในกฎแห่งกรรม บาป บุญ) ย่อมเป็นปัจจัยเกือ้ หนุนแก่ วิปัสสนา
มรรค ผล และนิพพาน
กัมมัสสกตา คือ ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องกฎแห่งกรรม ผลของบาปบุญ ความเข้าใจถูก
ว่าชาติก่อนชาติหน้ามีจริงนี้ ย่อมเป็นกุศลธรรมที่มีประโยชน์และเกื้อหนุนต่อความเจริญขึ้นของกุศล
ธรรมในเบื้องสูงต่อๆ ไป ความเข้าใจในเรื่องอนัตตา ความไม่มีตัวตน ไม่มีเรา ไม่มีเขานั้น มิได้ เกิดมา
จากความเพิกเฉย ความไม่ใส่ใจในกุศลธรรมเบื้องต้น แต่ตรงกันข้าม ความเข้าใจในอนัตตา อันเป็น
หลักธรรมเบือ้ งสูงนั้น จะต้องมีกุศลธรรมพื้นฐานต่างๆ ที่เจริญไว้มากแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ศีล วิสุทธิ จิต
วิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ การเจริญภาวนา การเจริญสมถะและวิปัสสนา การเจริญสติปัฏฐาน จนเกิด
กังขาตรณวิสุทธิ คือความรู้เห็นอย่างถูกต้อง และหมดความสงสัยในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ความ
เข้าใจว่าชาติก่อนชาติหน้ามีจริงนี้ ไม่ได้จาเป็นว่าจะต้องเกิดด้วย ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (การ
ระลึกชาติได้) หรือจุตูปปาตญาณ (การเห็นปฏิสนธิจุติของสัตว์ด้วยทิพยจักษุ) เท่านั้น แต่สามารถ
เกิดขึ้นด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนา การเจริญสติปัฏฐานกาหนดรู้ในรูปนาม ก็ได้ เมื่อได้เห็นแล้วว่า
แท้จริงเรานั้นเองประกอบไปด้วย ขันธ์ ๕ รูปนาม ที่เกิดดับสืบต่อกันไป และรูปนามแต่ละขณะก็เป็น
ปัจจัย สืบต่อซึ่งกันและกัน กรรมหรือรูปนามหนึง่ ในอดีต ก็เป็นปัจจัยแก่รูปนามในปัจจุบัน และ
อนาคตได้ จึงหมดความสงสัยในเรื่องกฏแห่งกรรม เข้าใจว่าชาติก่อนชาติหน้ามีจริง ด้วยภาวนามย
ปัญญานีเ้ อง และปัญญานีเ้ อง เรียกว่า “กัมมัสสกตาปัญญา” หรือ “กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ” ซึ่ง
ปัญญานีเ้ อง จะเป็นเหตุให้เกิดความเพียรขั้นสูงต่อไป คือมีความเพียรมากขึ้นในระดับทีจ่ ะปฏิบัติ
ภาวนาให้ยิ่งขึ้นไป เมื่อมีการสอดแทรกการสอนผ่านกิจกรรมฝึกสติ กิจวัตรพื้นฐานชาวพุทธ มารยาท
ชาวพุทธ และกระบวนการเรียนรู้ ก็เป็นเรื่องอันเกื้อหนุนกันตลอดสายการปฏิบัติอันจะเป็นผลสาเร็จ
สมประสงค์ ของทัง้ ฝ่ายครู และนักเรียน
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ สาหรับครู-นักเรียน และประชาชนทั่วไป
วิปัสสนากัมมัฏฐานหรือการเจริญสติปัฏฐาน คือการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาใน
การลดละความทุกข์ และเพิม่ พูนความสุขได้อย่างยัง่ ยืน โดยมีสาระสาคัญต่อการปฏิบัติดังต่อไปนี้
การเดินจงกรม
การปฏิบัตเิ ริม่ จากการฝึกเดินจงกรม และนั่งสมาธิ โดยเริม่ ต้นจาก ๒๐ - ๓๐ นาที การ
กาหนดขณะเดินทาได้ง่ายกว่าการนั่งสมาธิ เนื่องจากมีอารมณ์ให้กาหนดหลากหลาย และเกิดการ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา ในขณะเดินจงกรม ผูป้ ฏิบัติควรกาหนดอารมณ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ อย่าหยุด
กาหนด เพราะความต่อเนื่องเป็นผลดีต่อวิปสั สนากัมมัฏฐาน และช่วยไม่ให้จมอยู่ในอารมณ์ใด หรือติด
ในสมาธิ
วิธีเดินจงกรม เป็นการฝึกวิปสั สนากัมมัฏฐานรูปแบบพองยุบ ซึ่งมีการสอนตามบูรพาจารย์ที่
ถ่ายทอดกันมา ในสถานที่ปฏิบัติที่เงียบสงัด ด้วยการเดินจงกรมให้ช้าทีส่ ุด และกาหนดอิริยาบถย่อย
ให้ละเอียดทีส่ ุด การกาหนดเดินจงกรม ๖ ระยะ มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
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การกาหนดอารมณ์หลักของการเดินจงกรม ๖ ระยะ
๑) กาหนด “ยืนหนอ” ก่อนเริ่มเดินจงกรม ๑ ครั้ง ด้วยท่ายืนตรง จับมือด้านหน้าหรือ
ด้านหลัง แต่ความรูส้ ึกต้องอยู่สติระลึกรู้อาการยืนจริงๆ ไม่ใช่ติดอยู่กับคาบริกรรม โดยอย่าจม นิ่ง
หรือแช่อยู่กบั ยืนหนอ นานเกินไป เพียงระลึกรูอ้ าการยืนพร้อมกับกาหนดขณะจิตเดียว จากนั้นให้
เตรียมกาหนดต้นจิตว่า “อยากเดินหนอ” ต่อไปทันที
๒) กาหนด “อยากเดินหนอ” ๑ ครั้ง ที่ต้นจิตบริเวณภายในกลางหน้าอกเพียงขณะเดียว
จากนั้นเคลื่อนย้ายหรือส่งความรูส้ ึกลงไปที่ฝ่าเท้าซ้าย (ถ้าเริ่มเดินด้วยเท้าซ้าย) และขวา(ถ้าเริ่มเดิน
ด้วยเท้าขวา) เพื่อเตรียมกาหนดการเดินจงกรมระยะที่ ๑ ต่อไป
๓) เดินระยะที่ ๑ (ซ้ายย่างหนอ – ขวาย่างหนอ) ด้วยการส่งความรู้สกึ ให้อยูก่ ับการระลึกรู้
อาการเคลื่อนไหวของฝ่าเท้าที่เคลื่อนไปจริง พร้อมกับกาหนดเบาๆ สั้นๆ ว่า “ซ้ายย่างหนอ” หรือ
“ขวาย่างหนอ” ตามฝ่าเท้าของข้างทีเ่ คลื่อนจากจุดเริม่ ขยับไปจนฝ่าเท้าเหยียบพื้น
๔) เดินระยะที่ ๒ (ยกหนอ - เหยียบหนอ) ด้วยการกาหนดความรู้สึกของฝ่าเท้าที่ยกขึ้น ๑
ขณะ พร้อมกับกาหนดเบาๆ สั้นๆ ว่า “ยกหนอ” แล้วกาหนดความรู้สึกของฝ่าเท้าทีเ่ คลื่อนไปเหยียบ
ถึงพื้นว่า “เหยียบหนอ”
๕) เดินระยะที่ ๓ (ยกหนอ - ย่างหนอ - เหยียบหนอ) ด้วยการกาหนดความรูส้ ึกของเท้า ที่
ยกขึ้น ๑ ขณะว่า “ยกหนอ” แล้วกาหนดความรู้สกึ ของฝ่าเท้าที่เคลือ่ นย่างไปว่า “ย่างหนอ”
๑
ขณะ จากนั้นกาหนดความรูส้ ึกของอาการเคลื่อนฝ่าเท้าลงเหยียบถึงพื้นว่า “เหยียบหนอ” อีก ๑ ขณะ
๖) เดินระยะที่ ๔ (ยกส้นหนอ - ยกหนอ - ย่างหนอ - เหยียบหนอ) ด้วยการกาหนดอาการ
เคลื่อนขณะยกส้นเท้าว่า “ยกส้นหนอ” ยกฝ่าเท้าขึ้นจากพืน้ ว่า “ยกหนอ” ย่างฝ่าเท้าไปข้างหน้าว่า
“ย่างหนอ” และเคลื่อนฝ่าเท้าเหยียบลงถึงพื้นว่า “เหยียบหนอ”
๗) เดินระยะที่ ๕ (ยกส้นหนอ - ยกหนอ - ย่างหนอ - ลงหนอ - ถูกหนอ) ด้วยการกาหนด
อาการเคลื่อนขณะยกส้นเท้าว่า “ยกส้นหนอ” ยกฝ่าเท้าขึ้นจากพื้นว่า “ยกหนอ” ย่างฝ่าเท้าไป
ข้างหน้าว่า “ย่างหนอ” เคลื่อนฝ่าเท้าลงครึ่งหนึ่งแต่ยังไม่ถึงพื้นว่า “ลงหนอ” และเคลื่อนฝ่าเท้าลง
สัมผัสพื้นว่า “ถูกหนอ”
๘) เดินระยะที่ ๖ (ยกส้นหนอ - ยกหนอ - ย่างหนอ - ลงหนอ - ถูกหนอ - กดหนอ) ด้วย
การกาหนดอาการเคลื่อนขณะยกส้นเท้าว่า “ยกส้นหนอ” ยกฝ่าเท้าขึ้นจากพื้นว่า “ยกหนอ” ย่างฝ่า
เท้าไปข้างหน้าว่า “ย่างหนอ” เคลื่อนฝ่าเท้าลงครึง่ หนึง่ แต่ยังไม่ถึงพื้นว่า “ลงหนอ” เคลื่อนปลายฝ่า
เท้าด้านหน้าลงแตะสัมผัสพื้นว่า “ถูกหนอ” และวางฝ่าเท้าทั้งหมดลงสัมผัสพื้นว่า “กดหนอ”
ผู้ปฏิบัติใหม่ จะเริ่มฝึกด้วยการเดินจงกรมระยะที่ ๑ และอย่าเดินระยะอื่นตามใจตนเอง เมื่อ
ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้ดีแล้ว วิปัสสนาจารย์จะเป็นผู้แนะนาให้เดินระยะอื่น ตามความเหมาะสมแก่ผปู้ ฏิบัติ
เท่านั้น
๙) กาหนด “ยืนหนอ” ๑ หรือ ๓ ครั้ง เพื่อเตรียมตัวหมุนขยับร่างกายกลับ
๑๐) กาหนด “อยากกลับหนอ” ๑ หรือ ๓ ครั้ง ที่ต้นจิตภายในกลางหน้าอก แล้วเคลื่อนย้าย
ความรู้สึกลงไปที่ ฝ่าเท้าซ้ายหรือขวา เพื่อเตรียมขยับฝ่าเท้ากลับ ๓ คู่
๑๑) กาหนด “กลับหนอ” ของอาการเคลื่อนหมุนกลับของฝ่าเท้าซ้าย (ถ้าหมุนไปด้านซ้าย)
หรือขวา (ถ้าหมุนไปด้านขวา) แล้วเคลื่อนเท้ากลับไปทีละ ๓ คู่ (กลับหนอ – เท้าซ้าย หรือเท้าขวา)
จนหมุนตัวกลับหลังหันครบ ๑๘๐ องศา
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๑๒) กาหนด “ยืนหนอ” ๑ หรือ ๓ ครั้ง ด้วยการระลึกรูอ้ าการยืนของร่างกาย เพื่อเตรียม
กาหนด “อยากเดินหนอ” ต่อไป
๑๓) กาหนด “อยากเดินหนอ” ๑ หรือ ๓ ครั้ง ด้วยการส่งความรูส้ ึกย้ายมาที่ภายในกลาง
หน้าอก เพื่อกาหนดต้นจิต แล้วเคลื่อนความรู้สกึ ลงไปทีฝ่ ่าเท้า เพื่อกาหนดเดินต่อไป
ประโยชน์ของคาว่า “หนอ” ในองค์บริกรรม
คาว่า “หนอ” เป็นภาษาไทยที่แปลมาจากคาว่า วฏฺฏ (วัตตะ) ในภาษาบาลี คาว่าหนอ แม้
จะเป็นคาบัญญัติ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการกาหนด หรือบริกรรมภาวนา ซึ่งมีประโยชน์ต่อวิปัสสนา
กัมมัฏฐานดังนี้
หนอ เป็นตัวตัดหรือตัวกั้นกลางระหว่างตัวกาหนด ซึ่งช่วยให้จิตไม่จมสมาธิ หากบริกรรม
โดยไม่มีหนอแล้ว ผู้ปฏิบัติอาจจะมึนงง และเผลอต่อองค์บริกรรมทีส่ ั้น (ไม่มหี นอ) เนื่องจากการ
กาหนดต่างๆ ดูเหมือนกันหมด จนในทีส่ ุดทาให้จมสมาธิได้ ช่วยทาให้สมาธิตั้งมั่น อยู่ได้นานที่ รูป
นาม ถ้าบริกรรมแต่ ยิน ยิน ถูก ถูก คิด ยิน เป็นต้น โดยไม่มีหนอแล้ว สติอาจจะคลาดเคลื่อนหลุด
ออกจากการกาหนดรูปนามได้ง่าย ช่วยเพิ่มกาลังให้ได้ขณิกสมาธิ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และช่วยทาให้
เกิดสติจดจ่ออยู่กับรูปนาม จนทาให้เห็นพระไตรลักษณ์
การนั่งสมาธิ
การนั่งสมาธิ จะเริ่มด้วยการหลับตานั่งขัดสมาธิ หรือในท่าสบายผ่อนคลาย สาหรับคนที่มี
ปัญหาสุขภาพ ให้นั่งเก้าอี้แทนได้แต่ไม่ให้พิง ยกเว้นคนปวดหลัง การกาหนดขณะนัง่ จะเริ่มต้นด้วย
การเคลื่อนความรูส้ ึกของจิต ไปที่บริเวณภายในกลางท้องบริเวณสะดือ ด้วยการกาหนดตามความเป็น
จริงว่ารู้สึก และรับรูส้ ิ่งใด ก็ให้กาหนดสิ่งนั้น โดยไม่ต้องสนใจว่าการหายใจเข้าเป็น พองหนอ หรือ
หายใจออกว่าเป็น ยุบหนอ การกาหนดพองยุบจะไม่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กบั ลมหายใจเข้าออก
เพราะถ้านาลมหายใจเข้ามาเกี่ยวข้อง ผูป้ ฏิบัติอาจจะติดอยู่กับลมหายใจเข้าออก และพยายามสร้าง
หรือเบ่งท้องเพื่อให้เกิดพองยุบซึง่ อาจทาให้เกิดอาการ แน่นอึดอัด และตึงเครียด จากการกาหนด
อย่างไม่เป็นธรรมชาติ
ในช่วงเริ่มต้นกาหนดพองยุบขณะนั่งสมาธิ ให้เคลื่อนความรู้สึกมาที่บริเวณสะดือภายในท้อง
เพื่อกาหนดอารมณ์ที่ระลึกรู้ได้จริง และอารมณ์หลัก ๕ ประเภท ทีจ่ ะปรากฏตรงบริเวณท้อง โดยให้ผู้
ปฏิบัติกาหนดอารมณ์ทปี่ รากฏจริงไม่ว่าจะเป็น นิ่งหนอ พองหนอ ยุบหนอ หรือเบ่งหนอ (เบ่งท้อง)
อันใดอันหนึ่ง ตามความรูส้ ึกระลึกรูจ้ ริงทีล่ ะอารมณ์ ดังนี้
๑) กาหนด “พองหนอ” ถ้ารู้สึก หรือรับรู้ถึงอาการความเคลื่อนไหวภายในท้องที่ขยับไป
ด้านหน้า (วาโยธาตุ หรือธาตุลม) คล้ายกับความรูส้ ึกพองภายในท้อง
๒) กาหนด “ยุบหนอ” ถ้ารู้สึกถึงอาการความเคลื่อนไหวภายในท้องที่ขยับไปด้านหลัง (วาโย
ธาตุ หรือธาตุลม) คล้ายกับความรูส้ ึกยุบภายในท้อง โดยไม่จาเป็นว่าจะต้องมีพองหนอก่อนจึงจะมียุบ
หนอ บางครั้งอาจกาหนดขณะยุบหนอก่อนพองหนอก็ได้ตามความเป็นจริง
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๓) กาหนด “นิ่งหนอ” ถ้ารู้สึกถึงอาการนิง่ ไม่มีพอง ไม่มยี ุบ หรือการหายไปของ พองยุบ
เมื่อใดไม่มีพองยุบ ไม่ต้องเบ่งท้อง ไม่ต้องควานหาพองยุบ หรือทาให้มพี องยุบ ข้อสาคัญคืออย่าเข้าใจ
ผิดว่าการที่ไม่มีพองยุบ แปลว่า ปฏิบัติผิดหรือทาไม่ถกู และอย่าคิดว่าพองยุบจะต้องมีตลอดเวลาถึง
จะดี ดังนั้นถ้าไม่มีพองหรือยุบ ให้กาหนดว่า นิ่งหนอ แทนทันทีในขณะนั้น จากนั้นให้กาหนดอารมณ์
อื่นต่อไป
๔) กาหนด “เบ่งหนอ” ถ้ารู้สึกว่ากาลังเบ่งท้องหรือสร้างเพื่อให้มีพองยุบ ในขณะที่ไม่มพี อง
ยุบหรือพองยุบหายไป
๕) กาหนด “ถูกหนอ” ๔ จุด สาหรับในกรณีที่พองยุบ หายไป หลังจากกาหนดนิ่งหนอแล้ว
พองยุบก็ยังไม่ปรากฎ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้จม เผลอ คิดปรุงแต่ง หรือดิ่งในอารมณ์ ให้ผปู้ ฏิบัติ
กาหนดถูกหนอ ๔ จุด สลับไปมาแบบเฉลี่ยโดยไม่ต้องเป็นรูปแบบ และกาหนดเป็นจุดเล็กๆ ตรงที่
ร่างกายสัมผัสพื้นตรง ก้นย้อยซ้าย, ก้นย้อยขวา, และด้านหน้าของมุมซ้ายขวาของขาที่สมั ผัสพื้น
พร้อมกับกาหนดตามความรูส้ ึกจริง จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึง่ โดยอย่าลากเป็นเส้น อย่าจี้ อย่าแช่ และ
อย่าเน้นทีจ่ ุดกาหนดทัง้ ๔
การกาหนด “ถูกหนอ” ที่ถูกต้องคือการส่งความรูส้ ึกจริงๆ ย้ายไปแตะเบาๆ (สติหรือการ
ระลึกรู้) บริเวณจุดที่กาหนด คล้ายกับแตะตรงที่กระดาษบางๆ โดยไม่ทาให้ขาด ด้วยการกาหนดว่า
“ถูกหนอ” สั้นๆ เบาๆ เมื่อกาหนดเสร็จแล้ว ให้กาหนดถูกหนอไปทีจ่ ุดอื่นต่อไป ซึง่ อาจจะช้าหรือเร็ว
ก็ได้ ตามธรรมชาติของความรูส้ ึกที่เป็นจริง หากในขณะกาหนด ถ้ามีความรู้สกึ ถึงรูปนั่ง ให้กาหนดนั่ง
หนอได้ด้วย หากในขณะกาหนดอารมณ์หลักอยู่ ถ้ามีอารมณ์อื่นๆ แทรกปรากฏขึ้น ให้กาหนดอารมณ์
อื่นๆ หรืออารมณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นด้วย ดังนี้
กาหนด “ยินหนอ” เมื่อจิตได้รับคลื่นเสียงทีม่ ากระทบ โดยไม่เลือกกาหนดแต่เสียงที่ดัง
ชัดเจน หรือแหลมเท่านั้น แต่ให้กาหนดทุกคลื่นเสียงทีห่ ลากหลาย เช่น เบา ทุ้ม แหลม ชัด ดัง เสียง
ต่อเนื่อง หรือเสียงดับเร็วเป็นจุด เพื่อป้องกันไม่ให้ติดในรูปแบบของเสียงและทาให้กาหนดเสียงได้
หลากหลาย ซึง่ จะทาให้ไม่ติดกาหนดแต่ทเี่ สียงแหลม เสียงดัง หรือเสียงเป็นจุด
กาหนด ความคิด เมื่อความคิดทุกประเภทเกิดขึ้นในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องส่วนตัว ครอบครัว
การทางาน และสังคม เป็นต้น โดยกาหนดทุกความคิดว่า “คิดหนอ” เหมือนกันหมด
กาหนด ความรู้สึกทางร่างกายและจิตใจ เช่น “เย็นหนอ ร้อนหนอ กลิ่นหนอเมื่อยหนอ
คันหนอ ชาหนอ ตึงหนอ ปวดหนอ นิ่งหนอ เอนหนอ โยกหนอ ง่วงหนอ เบื่อหนอ กลัวหนอ
รู้หนอ” เป็นต้น
กาหนด อารมณ์ต่างๆ (สุข ทุกข์ และอุเบกขา) เช่น “สุขหนอ เบาหนอ แน่นหนอ รู้หนอ”
ในอารมณ์ทรี่ ู้สึกอึดอัด หรือทนไม่ไหว “เฉยหนอ” เป็นต้น
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๑๐
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธสาหรับผูบ้ ริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
จุดเริ่มต้นของการพัฒนามนุษย์ คือ การศึกษา แต่ไม่ใช่ศึกษาที่คาดหวังให้คนอื่นมาช่วยเหลือ
ศึกษาในที่นี้ คือ เชื่อว่า หากมนุษย์มีปัญ ญาก็สามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ เรียกว่า “ตถาโพธิ
สัทธา” คือ ศรัท ธาในการตรัส รู้ของพระพุท ธเจ้า พระพุท ธเจ้าเป็นมนุษย์ ฉะนั้น มนุษย์ทุ กคนก็
สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ หากพัฒนาตนเองถึงขั้นสูงสุด ตามทัศนะทางพุทธศาสนา เชื่อว่า มนุษย์
ทุกคนสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเจ้าได้ ใครที่มีความพร้อมก็สามารถ อธิฐานจิตเป็นพระพุทธเจ้า
ได้ ซึ่งจะเป็นได้นั้นก็ด้วยการบาเพ็ญบารมี พัฒนาตนเองจนถึงขั้นมีคุณสมบัติจนเกิดปัญญาตรัสรู้ ซึ่ง
พระพุทธศาสนาให้เชื่อในปัญญา ปัญญาเท่านั้นที่ทาให้มนุษย์ เป็นพระพุทธเจ้าได้ ซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะ
ได้ทาให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้ว เป็นผู้ที่พัฒนาตนเองถึงจุดสูงสุด พ้นจากความบีบคันจากสิ่งต่างๆ มี
ปัญญาดี เป็นแบบอย่างให้เราได้ปฏิบัติตาม
มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้หากเข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตและศักยภาพของ
ความเป็นมนุษย์ รู้จักการแก้ปัญ หาด้วยตนเอง เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติ ด้วยการฝึกฝนพัฒนา
ปัญญาปรับปรุงตนเองมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นนักวิจัยอยู่ทุกลมหายใจ เอาจริงเอาจังในการพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการที่ จ ะพั ฒ นาตนเองได้นั้นต้องมี ทั ศนคติเกี่ยวกั บตนเองเป็นบวก คิดว่า
ตนเองสามารถฝึกได้ พัฒนาได้ (มนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้) มีความมั่นใจในความเป็นมนุษย์
ของตนเอง มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ เพราะเมื่อมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ แล้วแม้แต่เทพ เทวดา
พระพรหมก็ ยั ง ต้ อ งให้ ความเคารพ (มี พ ระพุ ท ธเจ้า และพระอรหั น ต์ เป็ น ต้ น ) จะเห็น ได้ในการ
ประกาศ อาสภิวาจา ของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งประสูติเป็นเครื่องชี้ชัดได้ว่ามนุษย์มีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองได้อย่างไร้ขอบเขตหากมีเป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้อง ถ้ามนุษย์เชื่อในคาประกาศของ
พระพุทธเจ้า มนุษย์ก็จะเปลี่ยนแนวคิดจากฟังคนอื่นมาฟังตนเอง การพึ่งตนเองได้ก็แสดงว่ามนุษย์มี
การศึก ษา เมื่ อ มี ก ารศึ ก ษามนุษย์ก็ เ กิ ดการพั ฒ นา เมื่ อพัฒ นาได้ เทพเทวดา พระพรหม ก็ ยังมา
สักการะให้ความเคารพ (ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ แปลว่า ในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ฝึกแล้วหรือพัฒนาแล้วเป็น
ผู้ประเสริฐสุด)การพัฒนาตนเองได้ จาเป็นต้องมีแรงจูงใจที่เอื้อต่อการพัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ในการศึกษาแสวงหาความจริง (วิจัยชีวิต) รู้จริง รู้รอบ และรอบรู้ ตามความเป็นจริงปราศจากอวิชชา
มาปิดกั้น ปรารถนาให้ชีวิตมีการพัฒนาไปสู่คุณงามความดี ใฝ่ความดีงาม ใฝ่สร้างสรรค์ การแสวงหา
ความจริง ด้วยความมุ่งมั่นเป็นกรรมดี มีความใฝ่ทาหรือสร้างสรรค์ดี อยากพัฒนาตนเองไปสู่ความดี
งาม และความใฝ่รู้ ใฝ่ทาจึงเป็นแรงจูงใจ ในพระพุทธศาสนาเรียกว่า “ฉันทะ” แรงจูงใจฝ่ายดี จะมี
ฉันทะ เป็นตัวนา ส่วนแรงจูงใจเชิงลบมีตัณหาเป็นตัวนา แรงจูงใจใฝ่ดี (ฉันทะ) เริ่มที่การคิดเป็น จาได้
รับ จากประสบการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ทั้งที่ เป็นปัญหาและปัญ ญา ประสบการณ์
ชีวิตนามาซึ่งปัญญาและปัญหา เราก็ได้รับจากประสบการณ์ทั้งนั้น
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแนะแนวเชิงพุทธ
จุด เริ่ม ต้นของการแนะแนวเกิ ด จากความต้องการของมนุษ ย์ เพราะมนุษย์ยัง ไม่ ส ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ในบางสถานการณ์บางปัญหาที่เข้ามาในชีวิต ซึ่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
นั้น ต้องไปแก้ที่สาเหตุที่เป็นต้นตอของปัญหา เหตุเกิดที่ไหนต้องไปแก้ที่นั้น ปัญหาที่เป็นเหตุ เช่น
๑. ขาดปัญญา
๒. ขาดจิตสานึกในการพัฒนาตน
๓. ขาดความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง
๔. ไม่เชื่อมั่นในตนเอง
๕. ไม่มองเห็นตนเองในฐานะทีเ่ ป็นมนุษย์ที่ฝกึ ได้
๖. ขาดแรงจูงใจที่ถูกต้องต่อการพัฒนาตนเอง
๗. ขาดความรู้จักคิด “คิดไม่เป็น”
๘. มีท่าทีที่ไม่ถูกต้องต่อสิ่งทัง้ หลายทีเ่ ข้ามาในชีวิต
ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่เกิดจากปัจจัยภายในของบุคคล การที่จะผ่านพ้นปัญหาที่เข้า
มาในชีวิตได้จาเป็นต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบส่วนบุคคลและกระบวนการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
กัลยาณมิตร เป็นปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้ปัจจัยภายในของบุคคลทางานปัจจัยภายนอกที่
มีผลต่อการขับเคลื่อนการทางาน คือ โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทาในโดยแยบคาย คือ การู้จักคิด
เป็น ที่จริงมี ๖ ประการ แต่ที่เน้นมากที่สุดก็คือ “กัลยาณมิตร” กัลยาณมิตรช่วยกระตุ้นให้เกิดโยนิโส
มนสิการ เมื่อคนเรารู้จักคิดแล้ว ก็ทาให้เกิดปัญญาที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง ขั้นแรกเลยทาให้เกิด
สัมมาทิฐิ ซึ่งเป็นข้อธรรมแรกของระบบ การดาเนินชีวิตที่ดีงามเรียกว่า “มรรค ๘”
เมื่อกัลยาณมิตรกระตุ้นให้เกิดสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นถูกต้องแล้วก็จะนาไปสู่การกระทาที่
ถูกต้องด้วย การปฏิบัติที่ถูกต้องตั้งแต่แรกจึงนาไปสู่การแก้ปัญหาได้ เมื่อกัลยาณมิตร สามารถกระตุ้น
ให้เกิดปัจจัยภายในแล้ว หน้าที่ของกัลยาณมิตรวารทาอย่างไรต่อไป
การตรวจสอบหรือการวิเคราะห์บุคคลว่า เราพัฒนาเขาให้ผ่านพ้นอุปสรรค์หรือปัญหานั้นเขา
ขาดอะไรไปบ้าง ทบทวนสิ่งที่ขาด เพื่อเพิ่มเติมให้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองด้วยตนเอง ซึ่งองค์ประกอบ
ที่ ๑ เราจะต้องตรวจสอบกับนักเรียน ดังนี้
๑. ทัศนคติเกี่ยวกับประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลักษณะของการมองข้อมูล ความ
พอใจ ไม่ พ อใจ เป็นเพี ยงข้อ มู ล ที่ นามาสู่ก ารเรียนรู้เ ท่ านั้ นไม่ เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งเมื่ อเรา
มองเห็นตามความเป็นจริงแล้ วก็ นาความรู้ที่เราได้จากความเป็นจริง มีเจตคติที่ ดี ถูก ต้องเกี่ ยวกั บ
สถานการณ์นั้นๆ มาใช้ในกระบวนการแนะแนว
๒. ความไม่มั นใจในศักยภาพของมนุษย์ ดูว่านักเรียนมีความมั่นใจในตัวเองหรือไม่ เขามี
ความเชื่อว่าสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้และเห็นว่าต้องพัฒนาตนเองหรือไม่
ถ้าเขามี จิต ส านึ ก ในการพั ฒ นาปรับ ปรุง ตนเองอยู่แ ล้ว จะส่ ง ผลให้ มี ค วามมุ่ ง มั่ น และ
อุตสาหะเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ถ้าเขาขาดจุดนี้ ก็จะไม่เอาใจใส่ในการพัฒนาตนเอง ซึ่งผู้ให้การแนะ
แนวต้องตรวจสอบดู และพยายามมองให้เห็นปัญหาที่แท้จริง
ความมีเหตุผล คือ การพิจารณาด้วยปัญญา อะไรเป็นคุณเป็นโทษ เป็นประโยชน์ หรือมิใช่
ประโยชน์ (โยนิโสมนสิการ) มองสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง ด้วยเหตุปัจจัย มุมมองที่เป็น
คุณต่อการพัฒนาตนเอง ที่เอื้อต่อจิตใจ การแนะแนวที่มุ่งให้บุคคลรู้จักคิดก่อให้เกิดผลดี คือ ทาให้
เข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
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เมื่อมีความรู้ที่ถูกต้องก็ส่งผลให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามไปด้วย ขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อความ
สงบเรียบร้อยของสังคม การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ที่สาคัญก่อให้เกิดผลดีต่อชีวิตของตนเอง
การรู้คิด เป็นการค้นหาความจริงมองเห็นความเป็นจริงของสิ่งนั้น สืบสาวหาเหตุปัจจัยส่วน
แบบที่สอง มองให้เป็นธรรมโอสถเพื่อชโลมจิตใจ ถ้ามองเป็นยาพิษ ต้องพัฒนาวิธีคิดใหม่ด้วยโยนิโส
มนสิการ คิดในทางเห็นอกเห็นใจ จิตใจประกอบด้วยเมตตา เป็นการเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับหัวใจ
วินัยชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม คือ การจัดระเบียบชีวิตตนเองและจั ดสรรความสงบ
สุข ให้เกิดขึ้นในสังคม การที่บุคคลปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติตามขอบเขตของสังคมที่กาหนดร่วมกัน
จะท าให้เกิดความสงบสุขแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตลอดทั้ งความร่มเย็นของโลก ถ้ามีวินัยก็
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
กระบวนการที่ช่วยพัฒนาชีวิตมนุษย์ก็คือ การศึกษา การวิจัยชีวิตอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา
ทุกๆ ลมหายใจเข้าออก ทั้งนี้ ต้องทาให้ครบกระบวนการทั้ง ๓ ช่วง คือ ดูว่า คนที่มีปัญหานั้นเขาเป็น
อย่างไร เขามีท่าที่ต่อประสบการณ์เข้ามาในชีวิตอย่างไร และปฏิบัติตอบสนองต่อสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อ
การเกื้อกูลคุณภาพชีวิตที่ดีงามหรือไม่ ช่วงที่ ๒ มีการแสดงออกอย่างไร มีการนาเอาข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามหรือไม่ เป็นวิธีการตรวจสอบได้อีกวิธีการหนึ่ง
หัวใจของการแนะแนวเชิงพุทธ “การคิดเป็น” คือ วิธีการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ รู้เหตุ
รู้ผล แก้ตามแนวเหตุและผล เป็นการใช้ปัญญานามิใช่ใช้ตัณหาคือความยากเป็นตัวนาชีวิต (ปัญญา
คือ ความรอบรู้ทั่วถึง) ในขณะที่เราพัฒนาปัญญาอยู่นั้น หากจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอ ก็อาจจะเปิด
ช่องให้อวิชชา ความไม่รู้เข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาตนเองได้ ซึ่งกระบวนการที่ป้องกัน
อวิชชาก็คือ การฝึกสมาธิให้เกิดสติให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานสาคัญต่อการพัฒนาปัญญาอย่างยั่งยืน
ซึ่งคนเราจะสามารถพั ฒ นาตนเองได้นั้นจะต้องพัฒ นาปัญ ญาให้อยู่เหนืออิท ธิพลของตัณหาที่ เข้า
มา ในชีวิต (ถ้าตัณหาเข้ามาอวิชชาจะมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์) ทาให้บุคคลหลงผิดคิดผิด กระทาผิด
อันเป็นผลจากตัณหาและอวิชชา ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ตัณหาและอวิชชามีความเข้มแข็งมากขึ้น
ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาชีวิต ที่ไม่ถูกต้อง เช่น อาศัยอานาจดลบันดาลจากภายนอก อ้อนวอนขอจาก
เทพเจ้า หรือใช้ไสยศาสตร์มาเป็นที่พึ่ง หากเราพึ่งพลังจากข้างนอก เราก็จะเสียโอกาสในการพัฒนา
ตนเองให้เจริญงอกงามต่อไป
ฉะนั้น หลักการแนะแนวทางพระพุทธศาสนานั้น ต้องมุ่งให้บุคคลสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง ตามหลักเหตุและผล ตามหลักอริยสัจ กล่าวคือ ทุกข์ เมื่อเกิดปัญหาต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษา
พิจารณาถึงสาเหตุ ที่เรียกกว่า สมุทัย ว่า เหตุแห่งปัญหานั้นอยู่ที่ไหน เมื่อเราพบแล้วก็ทาการกาจัด
เหตุนั้นได้ (กาจัดจุดอ่อนของปัญหา) เรียกว่า นิโรธ ขณะเดียวกันก็พิจารณาว่าความต้องการของเรา
คื อ อ ะไรก าห น ดจุ ด มุ่ ง ห ม ายแล้ ว วางวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อแก้ ไขปั ญ ห านั้ น ๆ วิ ธี ก ารป ฏิ บั ติ นี้
เรียกว่า “มรรค” เมื่อรู้แนวทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติ หากบุคคลได้ดาเนินการตามกระบวนเช่นนี้ ก็จะ
สามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้ ปัญหาคืออะไร? (ทุกข์) มีสาเหตุเกิดจากอะไร (สมุทัย)
วิธีการแก้ปัญหาเป็นแบบไหน (นิโรธ) ลงมือปฏิบัติ (มรรค)
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คุณ สมบั ติ ข องครูแ นะแนวเชิ งพุ ท ธ พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ต โต) ได้ ก ล่า วถึ ง
คุณสมบัติของครูแนะแนวที่ดี ควรมีลักษณะ ดังนี้
๑.น่ารัก คาว่าน่ารักในที่นี้หมายความว่า เป็นบุคลิกภาพที่ชวนให้เข้าหา ผู้แนะแนวควรต้อง
มีลักษณะที่ว่า เมื่อเด็กมีปัญหาเกิดความทุกข์ ก็อยากเข้าไปหาหรือเข้าไปปรึกษา เพราะว่าผู้ที่มีปัญหา
เกิดคิดหาที่ปรึกษา เมื่อเห็นผู้แนะแนวที่มีคุณสมบัติดีแล้วก็อยากจะเข้าไปปรึกษาด้วย คาว่าน่ารักใน
ภาษาบาลีเรียกว่า “ปิโย”
๒.น่าวางใจ ครูแนะแนวต้องมีลักษณะที่น่าไว้วางใจได้ หนักแน่น น่าเคารพนับถือ น่าเชื่อถือ
ทาให้รู้สึกว่าไม่มีภัยอันตราย อบอุ่นมั่นคงปลอดภัย ควรเข้าไปขอคาปรึกษาได้ ถ้ามีลักษณะท่าทางไม่
น่าไว้วางใจ ก็ไม่ไหว ลักษณะที่น่าเคารพน่าไว้วางใจนี้ภาษาบาลีเรียกว่า “ครุ”
๓.น่าเจริญใจ คือ บุคลิกภาพท่าทางต่างๆ ที่แสดงออกดูแล้วทาให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นผู้มี
ภูมิรู้ มี ภูมิ ธรรมภูมิปัญ ญาสูง เป็นคนมี การศึกษาพัฒ นาตนดีแล้ ว ซึ่งผู้เข้าหานั้นรู้สึก ภูมิ ใจที่ได้เข้า
ใกล้ชิดและเห็นว่าน่าเอาอย่าง คือชวนให้อยากปฏิบัติตามในทางภาษาบาลีเรียกว่า “ภาวนีโย”
๔.รู้จักพูดหรือพูดเป็น ข้อนี้เป็นลักษณะสาคัญมาก สามข้อแรกนั้นเป็นบุคลิกภาพที่จะทาให้
เกิดการปรึกษาและการแนะแนวขึ้น โดยนามาซึ่งการพบปะและการทากิจกรรมอื่นๆ ต่อไป แต่ข้อ ๔
และข้อต่อจากนี้เป็นส่วนประกอบต่างๆ ในการทาหน้าที่
การเป็นนักพูดที่ดีไม่ใช่หมายความว่า จะต้องพูดเองไปหมด ผู้ที่มีความทุกข์ หรือต้องการ
คาปรึกษา เขาก็จะพูดไปตามทางของเขา ชัดเจนบ้าง สับสนบ้าง บางทีก็ไม่กล้าพูด หรือพูดแล้ วพูด
ไม่ถูก พูดไม่แจ่มกระจ่าง ผู้แนะแนวต้องรู้จักพูดให้เขากล้าที่จะแสดงออกมา กล้าระบายความทุกข์
ออกมา หรือสามารถที่จะแสดงออกซึ่งปัญหาอย่างชัดเจน โดยผู้แนะแนวจะต้องช่วยให้เขารู้จักและ
เข้าใจปัญหาของเขาเองไปที่ละด้านสองด้าน ตามลาดับ ตัวอย่าง เช่น เมื่อมีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามา
หาพระพุทธเจ้า จะมาถามหาคาตอบจากพระองค์ บางที พระองค์ก็ทรงช่วยให้เขาตอบปัญหาของเขา
เอง โดยที่พระองค์ทรงใช้วิธี เป็นผู้ถาม บุคคลนั้นก็จะพบคาตอบได้ด้วยตนเอง นักแนะแนวควรนาวิธี
นี้ไปใช้ในการเป็นนักพูด โดยเป็นผู้ช่วยให้เขาพูด จนกระทั้งทาให้เขาตอบปัญหาของตนเองได้ หากเขา
หาคาตอบไม่ได้จริงๆ เราก็มีวิธีการที่จะเสนอแนะให้เขาพบคาตอบได้ ให้เห็นทางออกในการแก้ปัญหา
ลักษณะที่เป็นนักพูดอย่างได้ผลนี้ ภาษาบาลีเรียกว่า “วตฺตา”
๕.รู้จักฟั ง หรือ ฟังเก่ง หมายถึง ความเก่ งในการฟัง นอกจากหมายถึง จับเรื่องได้ไวและ
ชัดเจนแล้ว ก็รวมถึงการมีความอดทนในการฟังด้วย อดทนต่อการรับฟังปัญหา อดทดต่อการระบาย
ความทุกข์ เพื่อจะได้รู้เหตุปัจจัย และคิดค้นวิธีการแก้ปัญหา โดยเฉพาะการรู้จักตัวเขาและปัญหาของ
เขาอย่างแท้จริง เช่น รู้ว่าเขาทาอะไร บกพร่องอย่างไร จุดที่จะแก้ไขอยู่ตรงไหน เรียกในภาษาบาลีว่า
“วจนกฺขโม”
๖.แถลงเรื่อ งลึกซึ่งได้ คือ เมื่อมี ปัญ หาที่ยากหรือลึกซึ่งก็ส ามารถคลี่คลายให้เข้าใจได้ ใน
การศึกษาและ ในการแก้ปัญหาจะต้องพบกับปม และเรื่องที่ยากหรือลึกซึ่งอยู่เรือ่ ยๆ ผู้ที่ทาหน้าที่แนะ
แนวต้องสามารถอธิบายเนื้อหาเรื่องราวและคลี่คลายปมประเด็นต่างๆ ให้เห็นชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
อะไรที่ ซั บ ซ้ อ นก็ ต้ อ งจั บ เอามาหรื อ หยิ บ ออกมาพู ด ให้ เ ห็ น และอธิ บ ายให้ ก ระจ่ า ย อั น นี้ เ ป็ น
ความสามารถในการปฏิบัติที่เรียกว่า “คมฺภีรญฺจ กถ กตฺตา”
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๗.ไม่ชักจูงไปในทางที่ผิดหรือนอกเรื่อง คือ จะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนในการแนะแนว โดยมี
เป้าหมายและนาไปสู่จุดหมายซึ่งจะแก้ปัญหาได้ ด้วยวิธีที่ถูกต้อง หากผู้แนะแนวปฏิบัติไม่ถูกต้องออก
นอกเรื่องราว หรือชักจูงไปในทางเสียหาย โดยแนะนาผิดๆ หรือแนะนาวิธีการที่ไม่ถูกต้อง แนะแนวไป
แทนที่เขาจะแก้ปัญหาได้ ก็กลับกลายเป็นสร้างปัญหา อันนี้เรียกว่า “โน จฎฺฐาเน นิโยชเย”
รวมเป็น ๗ ประการ เรียกว่า คุณธรรมหรือองค์คุณของกัลยาณมิตร ซึ่งเราใช้เป็นคุณสมบัติ
ของครูโดยทั่วไป ซึ่งผู้ทาหน้าที่แนะแนวควรมีคุณสมบัติเช่นนี้เป็นพิเศษ ขณะเดียวกันผู้ที่จะสามารถ
พัฒ นาตนเองหรือพึ่งพาตนเองได้นั้น จาเป็นต้องมีความพร้อมด้านแรงจูงใจอันเป็นปัจจัยภายในตน
(ฉันทะ) ลักษณะของบุคคลที่พึ่งตนเองได้ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้
จุดมุ่งหมายของชีวิตมีความสาคัญต่อการแนะแนว
ผู้ที่ทาหน้าที่แนะแนวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ และจุดมุ่งหมาย
ของชี วิต ถึ ง จะสามารถด าเนิ น การการแนะแนวได้ ดี และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ การแนะแนวเกี่ ยวกั บ
จุดมุ่งหมายของชีวิต เป็นสิ่งที่สาคัญต่อการพัฒนาตนเองของบุคคล คนที่จะพัฒนาตนเองได้ มีปัญญา
มีชีวิตที่ดี ควรรู้จุดหมายของชีวิต การรู้จักจุดหมายของชีวิตก็เพื่อ
๑. เพื่อจะได้มีแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ดีงาม
๒. เพื่อใช้สารวจตนด้วยตนเอง และเพื่อจะได้มีความมั่นใจในตนเอง ในการที่จะพัฒนาตน
ให้ยิ่งขึ้นไป
พุทธศาสนาสอนว่า “ชีวิตที่ดีงามจะต้องดาเนินให้บรรลุถึงจุดหมาย ๓ ขั้น คือ
๑. ประโยชน์ปัจจุบัน หรือ จุดมุ่งหมายที่มองเห็นของชีวิตนี้ คือ ประโยชน์ทางด้านสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่น มีทรัพย์สินที่จะพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ ทางสังคมก็มีเพื่อนฝูง รัก
ใคร่ มีบริวาร มีสถานะเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า เป็นประโยชน์เบื้องต้น
๒. ประโยชน์เบื้อหน้า คือ มีชีวิตที่ดีงาม มีคุณค่า มีคุณธรรมความดี เป็นประโยชน์ ทาให้มี
ความมั่นใจในคุณค่าของชีวิตของตน เริ่มตั้งแต่เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม มีปัญญารู้เข้าใจโลกและ
ชีวิตพอสมควร ได้ทาความดีงามบาเพ็ญประโยชน์ไว้ เป็นความมั่นใจในคุณค่าของชีวิตของตนเอง ซึ่ง
เชื่อ มโยงไปถึง โลกหน้ าด้วย คื อ ท าให้ มี ค วามมั่ น ใจในชี วิต เบื้ องหน้ า ไม่ ต้อ งกลั วปรโล ก จึง เป็ น
ประโยชน์ระยะยาว ต่างจากข้อแรกที่เป็นประโยชน์เฉพาะหน้าระยะสั้น
๓. ประโยชน์สูงสุด คือ การมี จิตใจเป็นอิส ระ ด้วยปัญ ญาที่ รู้เท่ าทั นความจริงของโลก
และชีวิต หลุดพ้นจากความครอบงาของกิเลส และความทุกข์ สามารถทาจิตให้ปลอดโปร่ง ผ่องใส่ได้
ทุกเวลา แม้จะมีอารมณ์เข้ามากระทบก็ไม่ห วั่นไหว ไม่ขุ่นมัว ไม่เศร้าหมอง แต่โปร่งโล่ง ปราศจาก
ทุกข์ เป็นประโยชน์สูงสุด เรียกว่า ปรมัตถะ
รวมเป็นประโยชน์หรือจุดมุ่งหมาย ๓ ขั้น คือ
๑. อัตตัตถะ ประโยชน์ตน
๒. ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อื่น
๓. อุภยัตถะ ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

๗๕

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ตนเองก็ต้องทาให้ครบ ๓ ขั้น คือ ปัจจุบัน เบื้องหน้า และสูงสุด
ส่วนประโยชน์ผู้อื่นก็ต้องช่วยให้เขาบรรลุได้ทั้ง ๓ ขั้น ขณะเดียวกั นประโยชน์ส่วนรวมก็ต้องเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมทั้งรูปธรรม และนามธรรม ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาทั้งตนและผู้อื่น ส่งผลให้
เกิดการพัฒนา เช่น กิจกรรมที่ดีงาม และวัฒนธรรมประเพณี ที่ส่งเสริมสติปัญญาและกุศลของชุมชน
ทั้งหมด สรุปจุดมุ่งหมายของชีวิต ช่วยให้บุคคลได้ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเอง เกิด
ความมั่นใจในแนวทางและจุดหมาย ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการแนะแนว
กระบวนการช่วยเหลือ ให้ บุ ค คลสามารถช่ว ยเหลื อตนเองได้ ด้ วยการพั ฒ นาปั ญ ญา
สามารถนาปัญญามาใช้ในการแก้ไขปัญญาชีวิตของตนเองได้ด้วยตนเอง ซึ่งจุดเริ่มต้นของการแนะแนว
เกิดจากบุคคลที่ขาดปัญญา ขาดจิตสานึกในการพัฒ นาตน ขาดความมั่นใจในการพัฒ นาตนเอง ไม่
เชื่อมั่นในตนเอง ไม่มองเห็นตนเองในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ฝึกได้ ขาดแรงจูงใจที่ถูกต้องต่อการพัฒนา
ตนเอง ขาดความรู้จัก คิด “คิดไม่ เ ป็น ” และมี ท่ าที ที่ ไม่ ถูก ต้องต่อสิ่ง ทั้ ง หลายที่ เข้ามาในชีวิต ซึ่ ง
ลักษณะเช่นนี้ หากเกิดขึ้นกับบุคคลแล้วย่อมส่งผลต่อการดาเนินชีวิตอย่างแน่นอน
ด้วยเหตุนี้บุคคลจาเป็นต้องมีกัลยาณมิตร ที่ทาหน้าที่กระตุ้นเตือนและแนะแนววิธีการแก้ไข
ปรับปรุงพฤติกรรมที่นาไปสู่การลด หรือแก้ไขปัญหานั้นด้วยการพัฒนาตนเอง เข้าใจจุดมุ่งหมายของ
ชีวิตเพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ขณะเดียวกันผู้ที่ทาหน้าที่เป็นผู้แนะแนวจะต้อง
เข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ความต้องการของมนุษย์ และลักษณะของมนุษย์ที่สามารถพัฒนา
ตนเองหรือเป็นที่พึ่งของตนเองได้ เพื่อจะได้นามาสารวจ และวิเคราะห์ตัวตนของผู้ที่เกิดปัญหา (ผู้
รับคาแนะแนว) ผู้ให้การแนะแนว จะต้องมีคุณลักษณะพิเศษ จึงจะสามารถใช้กระบวนการแนะแนว
ให้เกิดประสิทธิภาพได้ คือ เป็นผู้น่ารักมีบุคลิกภาพที่ชวนให้เข้าหา เมื่อเด็กมีปัญหาเกิดความทุกข์ ก็
อยากเข้าไปหาหรือเข้าไปปรึกษา “ปิโย” เป็นผู้น่าวางใจ หนักแน่น น่าเคารพนับถือ น่าเชื่อถือ ทาให้
รู้สึกว่าไม่ มี ภัยอันตราย อบอุ่ นมั่ นคงปลอดภัย “ครุ”เป็นผู้น่าเจริญ ใจ เป็น ผู้มี ภูมิรู้ มี ภูมิธรรมภูมิ
ปัญญาสูง เป็นคนมีการศึกษาพัฒนาตนดีแล้ว “ภาวนีโย”เป็นผู้รู้จักพูดหรือพูดเป็น“วตฺตา”เป็นผู้ รู้จัก
ฟัง หรือ ฟั งเก่งมีความอดทนในการฟั ง อดทนต่อการรับ ฟังปัญ หา อดทดต่อการระบายความทุก ข์
“วจนกฺขโม” เป็นผู้ที่สามารถอธิบายเรื่องที่ยากให้ง่ายได้ “คมฺภีรญฺจ กถ กตฺตา” และ เป็นผู้ที่ไม่ชักจูง
บุคคลไปในทางที่ ผิดหรือนอกเรื่อ ง คือ ขณะเดียวกั นต้องมีทิ ศทางที่ชัดเจนในการแนะแนว โดยมี
เป้าหมายและนาไปสู่จุดหมายซึ่งจะแก้ปัญหาได้ ด้วยวิธีที่ถูกต้อง “โน จฎฺฐาเน นิโยชเย” รวมเป็น ๗
ประการ เรียกว่า คุณธรรมหรือองค์คุณของกัลยาณมิตร ซึ่งเราใช้เป็นคุณสมบัติของครูโดยทั่วไป ซึ่ง
ผู้ทาหน้าที่แนะแนวควรมีคุณสมบัติเช่นนี้เป็นพิเศษ
“การพัฒนาตนเองโดยแนวทางและหลักการนี้ (ตามแนวพุทธศาสตร์) เป็นสาระสาคัญ ของ
การที่จะช่วยให้บุคคลที่ประสบปัญหา มีความทุกข์ได้พัฒนาตนจนพึ่งตนเองได้ การพึ่งตนเองได้ก็คือ
การปฏิบัติตามหลักที่ว่ามีปัญญาเป็นเครื่องนาทางในการดาเนินชีวิต ไม่มีอวิชชาหรือตัณหาเป็นเครื่อง
ดาเนินชีวิต เมื่อถึงขั้นนี้ก็จะเป็นการบรรลุจุดมุ่งหมายของการดาเนินชีวิตที่ดี ” ดังที่พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสว่า “ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา เรากล่าวว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐ”
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๑๑
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธ ๓ ระดับ
ก.คุณสมบัติและตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป
ได้แก่ อัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ดาเนินมานั้นได้มีขั้นตอนที่ผ่านมาดังนี้
๑. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา เพื่อให้การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถี
พุทธครอบคลุมและเป็นตัวแทนที่ดีของโรงเรียนของประเทศไทย ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องมือสาหรับ
การรับสมัครโรงเรียนทั่วไปประเทศทั้งที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธและไม่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตด้วยเว็บ ไซต์ http://www.vitheebuddha.com เพื่อให้โรงเรียนที่ มี ความพร้อมและ
สนใจได้ลงทะเบียนสมัคร โดยโรงเรียนจะต้องส่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาโรงเรียนวิถีพุทธ
ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลการดาเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการสู่ความ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ แล้วทาการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนทั้งหมดจานวน ๑๐๐ โรง เพื่อนามาศึกษา
ต่อไป
๒. จัดทาสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยนาโรงเรียนทั้งหมด จานวน ๑๐๐ โรง ที่เป็น
ตัวแทนของโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศมาประชุ มเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา
อุป สรรค ข้อ เสนอแนะการดาเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อ
สังเคราะห์หาข้อสรุป แนวปฏิบัติของการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ
ในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการแบ่งกลุ่ม ออกเป็น ๕ กลุ่มๆละ ๒๐ คน
แบ่งตามประเด็นพิจารณาได้แก่ ภูมิภาคที่ตั้ง ขนาดโรงเรียน ในเมืองกับชนบท โรงเรียนแกนนากับไม่
เป็นโรงเรียนแกนนา และโรงเรียนที่มีระดับมากที่สุดกับน้อยที่สุด
๓. ทดลองใช้ ในสภาพจริง นาแนวปฏิบัติของการพัฒ นาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุท ธ ไป
ทดลองใช้ในสภาพจริงกับ โรงเรียนที่ได้สมัครใจเพื่อทดลองใช้จานวน ๒๐ โรง จากตัวแทนโรงเรีย น
จานวน ๑๐๐ โรงเรียน ใช้ระยะเวลาทดลอง ๓ เดือน
๔. ประเมินผลโดยคณะทางานประเมินผล เพื่อตรวจสอบผลสาเร็จของการดาเนินงานโดย
ใช้กรอบแนวคิด CIPP model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อม
การประเมินปัจจัยนาเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิตที่ได้ จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่
๕. สรุปผลการดาเนินงานและรายงาน สรุปผลและรายงานอัตลักษณ์โรงเรียนวิถี พุท ธ
การประเมินผลความสาเร็จของโครงการต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็น
แนวทาง ในการนาไปปฏิบัติ ซึ่งจากแนวทางการดาเนินการที่ รับทราบร่วมกั นตั้งแต่เริ่มต้น คณะ
ผู้บริห าร ครู และพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์
สังเคราะห์ แนวทางดาเนินการเดิมยกร่างเป็นแนวทางดาเนินการที่เป็นรูปธรรมอีกครั้งสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดแนวทางการดาเนินงาน โรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๔๘ แบ่งเป็น ๕ ด้าน รวม ๒๙ ประการ และ
คณะยกร่างได้นาร่างฯไปสอบถามความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง หลายครั้ง รวมทั้งผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศให้โรงเรียนวิถีพุท ธ
ทราบและเป็นแนวทางในการประเมินตนเองตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา
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๗๘

แนวทางดาเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธทาให้โรงเรียนมีแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกันนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ไปเป็น
ตัวชี้วัดในการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณยกย่องจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเพื่อให้การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นอย่างเรียบร้อย ได้โรงเรียนวิถีพุทธที่มีคุณภาพจานวน ๑๐๐ โรงเรียนจากโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
๑๒,๑๖๒ โรงเรียนให้เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ ได้จึงเห็นควรจัด โครงการดังกล่าวและพัฒนาอัต
ลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งอัตลักษณ์ทั้ง ๒๙ ประการมี ดังนี้
ตารางที่ ๑.๑ อัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ด้านกายภาพ

ด้านกิจกรรม
ประจาวันพระ

๑) มี ป้ ายโรงเรี ย นวิ ถี ๑) ใส่เสื้อขาวทุกคน
พุทธ
๒ )มี พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ๒) ท าบุ ญ ใส่ บ าตร
บริเวณหน้าโรงเรียน
ฟังเทศน์
๓ ) มี พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ๓ ) รั บ ป ร ะ ท า น
ประจาห้องเรียน
อาหารมั ง สวิ รั ติ ใ น
มื้อกลางวัน
๔ ) มี พุ ท ธ ศ า ส น ๔) สวดมนต์แปล
สุ ภ าษิ ต วาทะธรรม
พ ร ะ ร า ช ด า รั ส ติ ด
ตามที่ต่างๆ
๕) มีความสะอาด สงบ
ร่มรื่น
๖) มีห้อง
พระพุทธศาสนาหรือ
ลานธรรม
๗ ) ไม่ มี สิ่ ง เส พ ติ ด
เหล้า บุห รี่ในโรงเรีย น
๑๐๐%

ด้านพฤติกรรม
ด้านการเรียนการสอน
นักเรียน ครู ผู้บริหาร ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ
โรงเรียน
๑) บริหารจิต เจริญ ปัญญา ๑) รักษาศีล ๕
๑) ไม่ มีอาหารขยะขายใน
ก่อนเข้าเรียน เช้า-บ่าย ทั้ ง
โรงเรียน
ครู และ นักเรียน
๒) บูรณาการวิถีพุทธ ทุก ๒ ) ยิ้ มง่ า ย ไห ว้ ส วย ๒) ไม่ดุด่า นักเรียน
กลุ่มสาระ และในวันสาคัญ กราบงาม
ทางพระพุทธศาสนา
๓ ) ค รู พ านั ก เรี ย น ท า ๓) ก่อนรับประทาน
๓ ) บ ริ ห า ร จิ ต เจ ริ ญ
โครงงานคุณธรรม กิจกรรม อาหารจะมีการ
ปั ญ ญา ก่ อ นการประชุ ม
จิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง พิจารณาอาหาร
ทุกครั้ง
รับประทานอาหารไม่
ดัง ไม่หก ไม่เหลือ
๔) ครู ผู้บริหาร และ
๔ ) ป ร ะ ห ยั ด อ อ ม ๔) ชื่ นชมคุ ณความดี ห น้ า
นักเรียนทุกคน
ถ น อ ม ใช้ เงิ น แ ล ะ เสาธงทุกวัน
ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด
สิ่งของ
เดือนละ ๑ ครั้ง
มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้
๕) ครู ผู้บริหาร และ
๕) มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ๕ ) โฮมรู ม เพื่ อสะท้ อน
นักเรียนทุกคน
ความรู้สึก เช่น ความรู้สึ ก
เข้ าค่ ายปฏิ บั ติ ธ รรมอย่ า ง
ที่ได้ทาความดี
น้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖ ) ค รู ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
นั ก เรี ย น มี ส มุ ด บั นทึ ก
ความดี
๗) ครู ผู้บริหาร และ
นักเรียน สอบได้ธรรมะ
ศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย
๘) มี พ ระมาสอนอย่ า ง
สม่าเสมอ
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ซึ่ง ทั้ ง หมดนี้ส ามารถสรุป ได้เป็ นแผนภูมิ เพื่อให้เป็นการจดจาได้ง่ายและนาไปติดไว้ใน
สถานศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและนักเรียนได้เข้าใจในแนวทางการไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธต่อไป
ดังนี้

แผนภูมิ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ที่มา: http://www.vitheebuddha.com
จึงเห็นสมควรที่จะมีการได้พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นอัตลักษณ์ ๒๙ ประการของความ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ และเพื่อให้เป็นแนวทางการในพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่สมบูรณ์แบบ และ
เป็นแนวทางต่อๆ ไป ได้ก าหนดให้ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุท ธ เป็น แนวทางของการ
ประเมินถึงความเป็นไปได้ในแต่ละด้าน
แนวทางดาเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย
๑. ด้านกายภาพ ๗ ประการ
๑.๑ มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
๑.๒ มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน
๑.๓ มีพระพุทธรูปประจาห้องเรียน
๑.๔ มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดารัสติดตามที่ต่างๆ
๑.๕ มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น
๑.๖ มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม
๑.๗ ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐ %

๗๙

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๒. ด้านการเรียนการสอน ๕ ประการ
๒.๑ บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน
๒.๒ บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๒.๓ ครู พานักเรียนทาโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๒.๔ ครู ผู้บริห าร และ นัก เรียน ทุก คน ไปปฏิบัติศาสนกิจ ที่วัดเดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเป็น
แหล่งเรียนรู้
๒.๕ ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ๕ ประการ
๓.๑ รักษาศีล ๕
๓.๒ ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม
๓.๓ ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหาร ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ
๓.๔ ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ
๓.๕ มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก
๔. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ๘ ประการ
๔.๑ ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน
๔.๒ ไม่ดุ ด่า นักเรียน
๔.๓ ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน
๔.๔ โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกที่ได้ทาความดี
๔.๕ ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี
๔.๖ ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย
๔.๗ บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง
๔.๘ มีพระมาสอนอย่างสม่าเสมอ
๕. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ๔ ประการ
๕.๑ ใส่เสื้อขาวทุกคน
๕.๒ ทาบุญใส่บาตร ฟังเทศน์
๕.๓ รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน
๕.๔ สวดมนต์แปล

๘๐

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๘๑

แนวปฏิบัติที่ดี
๑.มาตรฐานด้านกายภาพ
ตัวชี้วัด

แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน)

๑. มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
๑.มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้ภายในห้องใดห้องหนึ่ง
ค านิ ย าม: ป้ ายโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ มี ลั ก ษณะ ๒.มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าอาคารใดอาคารหนึ่ง
ดังนี้
๓.มีปา้ ยโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียน
๔. มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียน เห็นเด่นชัด
* ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธมีรายละเอียดในครบถ้วน ดังตัวอย่าง

ขนาด ๑.๕ ม. x ๘๐ ซม.
๒. มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน

๑.มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน
๒.มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียน
๓.มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียนและเครื่องบูชา
๔ .มี พ ร ะ พุ ท ธ รู ป อ ยู่ ใน ซุ้ ม บ ริ เว ณ ห น้ า โ ร ง เรี ย น มี เค รื่ อ ง บู ช า แ ล ะ ใ ห้
นักเรียนไหว้ทุกวัน

๓ . มี พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ป ร ะ จ า ห้ อ ง เรี ย น ๑.มีพระพุทธรูปประจาห้องเรียน
๒.มีพระพุทธรูปประจาห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร
๓.มีพระพุทธรูปประจาห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร และมีการทาความสะอาด
๔. มีพระพุทธรูปประจาห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร มีการทาความสะอาดและมี
การเคารพพระพุทธรูปเป็นประจา
๔. มีพระพุทธศาสนสุภาษิตวาทะธรรม พระ ๑.มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดารัส ติดตามที่ต่าง ๆ
ราชดารัส ติดตามที่ต่างๆ
๒.มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชดารัส ติดตามที่ต่าง ๆและมีการปรับปรุงอยู่
เสมอ
๓.มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชดารัส ติดตามที่ต่าง ๆและมีการปรับปรุง อยู่
เสมอโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทา
๔.มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชดารัส ติดตามที่ต่าง ๆและมีการปรับปรุงอยู่
เสมอโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทาอย่างต่อเนื่อง
๕. มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น

๑.มีความสะอาด สงบ ร่มรื่นในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
๒ .มี ค ว า ม ส ะ อ า ด ส ง บ ร่ ม รื่ น ใ น ห้ อ ง เ รี ย น บ ริ เ ว ณ โ ร ง เรี ย น โ ด ย
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๓ .มี ค ว า ม ส ะ อ า ด ส ง บ ร่ ม รื่ น ใ น ห้ อ ง เ รี ย น บ ริ เ ว ณ โ ร ง เรี ย น โ ด ย
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีส่วนร่วม
๔.มีความสะอาด สงบ ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และนักเรียนมีส่วนร่วมทุกคน

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
ตัวชี้วัด

๘๒

แนวปฏิบัตทิ ี่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน)

๖. มีห้องพระพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม ๑.มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม
๒.มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรมและมีตารางการใช้
๓.มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรมมีตารางการใช้ มีการใช้จริง
๔.มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรมมีตารางการใช้ มีการใช้จริง และนักเรียนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
๗. ไม่มีสงิ่ เสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐%

๑.มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียนระหว่าง ๔๐ -๕๐ %
๒.มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียนระหว่าง ๒๐ -๓๙ %
๓.มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียนระหว่าง ๑๐ -๑๙ %
๔.ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน ๑๐๐ %
๒.มาตรฐานด้านพฤติกรรม นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน

ตัวชี้วัด

แนวปฏิบัตทิ ี่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน)

๘.รักษาศีล ๕

๑.ผู้บริหาร ครู นักเรียน ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติได้ ครบ๕ ข้อ
๒.ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติได้ ครบ๕ ข้อ
๓.ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติได้ ครบ๕ ข้อ
๔.ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติได้ ครบ๕ ข้อ

๙.ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม

๑.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
๒.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
๓.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ

๑๐. ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณา ๑.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
อาหาร รั บ ประทานอาหารไม่ ดั ง ไม่ ห ก ไม่ ๒.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
เหลือ
๓.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ
๑๑. ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และสิ่งของ ๑. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
๒.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
๓. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ
๑๒. มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก

๑.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
๒.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
๓.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๘๓

๓.มาตรฐานด้านกิจกรรมประจาวันพระ
ตัวชี้วัด
แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน)
๑. ใส่เสื้อสีขาวทุกคน
๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
๒.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
๓.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ
๒. ทาบุญใส่บาตร ฟังเทศน์
๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
๒.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
๓.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ
๓. รับ ประทานอาหารมั ง สวิ รัต ในมื้ อ ๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
กลางวัน
๒.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
๓.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ
๔. สวดมนต์แปล
๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
๒.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
๓.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ
๔.มาตรฐานด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ
ตัวชี้วัด
แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน)
๑. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน
๑. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนเป็นบางวัน
๒. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน
๓. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน แต่นักเรียนนามาเอง
๔. ไม่ มี อาหารขยะขายในโรงเรียนทุ ก วัน และ ปลูก ฝั งให้ นัก เรียนไม่ ซื้ อ
อาหารขยะนอกโรงเรียน
๒. ไม่ดุด่านักเรียน
๑. ครู ผู้บริหาร ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
๒. ครู ผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
๓. ครู ผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔. ครู ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ
๓. ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน ๑. ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ
๒. ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจและทาตามคาสั่ง
๓. ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
๔. ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า และโน้มน้าวให้นักเรียนทาความดี

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

ตัวชี้วัด
แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน)
๔. โฮมรู ม เพื่ อ สะท้ อ นความรู้ สึ ก เช่ น ๑. ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ
ความรู้สึกที่ได้ทาความดี
๒. ปฏิบัติโดยไม่เต็มใจและทาตามคาสั่ง
๓. ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
๔. ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า และโน้มน้าวให้นักเรียนดี
๕. ครู ผู้ บ ริ ห าร และนั ก เรี ย น มี ส มุ ด ๑. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
บันทึกความดี
๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
๓. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ
๖. ครู ผู้ บ ริ ห าร และนั ก เรี ย นสอบได้ ๑. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
ธรรมะศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย
๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
๓. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ
๗. บริ ห ารจิ ต เจริ ญ ปั ญ ญา ก่ อ นการ ๑. ครูและปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ
ประชุมทุกครั้ง
๒. ครูและปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจและทาตามคาสั่ง
๓. ครูและปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ
๔. ครูและปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจและเห็นคุณค่า
๘. มีพระมาสอนอย่างสม่าเสมอ
๑. นักเรียนได้เรียนกับพระ ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
๒. นักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
๓. นักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔. นักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ
๕.มาตรฐานการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด
แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน)
๑. บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน ๑. นักเรียน ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
เช้า – บ่าย ทั้งครู และนักเรียน
๒. ครูและนักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
๓. ครูและนักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔. ครูและนักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ
๒. บูรณาการวิถีพุ ท ธทุ กกลุ่มสาระและ ๑. มีครู ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
ในวันสาคัญทางพุทธศาสนา
๒. มีครู ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
๓. มีครู ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔. มีครู ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ
๓. ครูพานัก เรียนท าโครงงานคุณธรรม ๑. มีครู ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
หรือกิจกรรมจิตอาสา สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ๒. มีครู ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
๓. มีครู ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔. มีครู ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ

๘๔

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

ตัวชี้วัด
แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน)
๔. ครู ผู้บ ริ ห าร และนัก เรียนทุ ก คนไป ๑. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ที่ วั ด เดื อ นละ ๑ ครั้ ง ๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้
๓. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ
๕. ครู ผู้บริห าร และนักเรียนทุกคนเข้า ๑. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ
ค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ
๓. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ
๔. ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ
ข.คุณสมบัติและตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
ประกาศการดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
ด้วยมหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกั บ ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) จะได้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ ในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา จานวน ๑๐๐ โรงเรียน
โดยมีคุณสมบัติ และ ปฏิทินดาเนินการ ดังนี้
คุณสมบัติของโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครรับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา (ต้องมีทุกข้อ)
๑. ส มั ค ร เข้ า ร่ วม โค ร ง ก า ร โร ง เรี ย น วิ ถี พุ ท ธ แ ล ะ ได้ ล ง ท ะ เบี ย น ใน เว็ บ ไซ ต์
www.vitheebuddha.com ก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒. มีผลการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com
ก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคมได้ผลการประเมินโดยรวมระดับดี ขึ้นไป
๓. ผู้บริหาร และคณะครู อาจารย์ มีความใส่ใจในการดาเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๔. ไม่เคยได้รับประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนามาก่อน
เอกสารที่โรงเรียนต้องส่งประกอบการสมัคร
๑.เขียนรายงาน กิ จ กรรม/ผลงานดีเด่น ของสถานศึก ษาด้า นที่ เกี่ ยวกับ โรงเรียนวิถีพุท ธ
ปีการศึกษา
๒.เขียนอธิบายโดยรวม ไม่ควรเกิน ๕ กิจกรรม/โครงงาน พร้อมภาพ เอกสารประกอบอื่นๆ
จานวน ๔ – ๘ หน้ากระดาษ เอ ๔ ไม่ต้องมีภาคผนวก
๓.ตัวอย่างแผนการสอน ๑ คาบ ของสาระพระพุทธศาสนา ระดับชั้นใด สาระย่อยเรื่องใดก็ได้
( ไม่เกิ น ๓ หน้า ) ที่แสดงให้เห็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมการพัฒ นาทัก ษะศตวรรษที่ ๒๑ (หาก
โรงเรียนผ่านการพิจารณารอบแรก จะมีคณะไปเยี่ยมและขอชมการจัดการเรียนรู้แผนนี้)
๔.แนบรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน จากเว็ปไซด์ www.vitheebuddha.com
(ให้สั่ง print จากเว็ปได้)

๘๕

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

ค.คุณสมบัติและตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
กระบวนการคัดเลือก
๑. คุณสมบัติของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน (ต้องมีครบทุกข้อ)
๑.๑ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
๑.๒ มีการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวิถี
พุทธ
๑.๓ มีการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ๕๔ ตัวชี้วัด
๑.๔ มีการบูรณาการวิถีพุทธสู่แผนการสอนลงสู่สาระการเรียนรู้เป็นที่ประจักษ์
๑.๕ มีการดาเนินการอบรมครูในการดาเนินการโรงเรียนวิถีพุทธอยู่เสมอ
๑.๖ บุคลากรภายในโรงเรียนทั้งโรงเรียนสามารถปฎิบัติธรรมได้
๑.๗ นักเรียนมีการอบรมตามแนวทางวิถีพุทธ
๒. ขั้นตอนการสมัคร
๒.๑ ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com ในหัวข้อ
“โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” แล้วกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กาหนด
๒.๒แนบเอกสารหลัก ฐานมาพร้อมใบสมัครโดยดาวน์โหลดจากเว็บ ไซต์โรงเรียนวิถีพุ ท ธ
www.vitheebuddha.com ในหัวข้อ “โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๒.๒.๑ แบบรายงานผลการประเมินโรงเรียนตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการสู่
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่ ได้ประเมินตนเองแล้วในช่วงปี โดยปริ้นท์ จากเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุท ธ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๒.๒.๒ แบบรายงานผลการประเมิ น โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธพระราชทาน ๕๔ ตั วชี้ วัด ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด(ดาวโหลดจากเว็บไซด์โรงเรียนวิถีพุทธ)
๒.๒.๓ ตัวอย่างแผนการสอน สาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่บูรณาการวิถีพุทธสู่สาระการเรียนรู้ ที่
สามารถใช้จริง และประเมินได้ มา ๒ แผนการสอน (โรงเรียนใดผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทางผู้ตรวจ
เยี่ยมจะไปดูแผนการสอนที่ส่งมานี้ ๑ แผน)
๒.๒.๔ รายงาน นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นวิถี
พุทธเป็นที่ประจักษ์
การจัดท ารูปเล่ม รายงานนวั ตกรรม/โครงการ/กิ จกรรม ที่ มีจุดเด่นในการพัฒ นาคุณธรรม
จริยธรรมตาม ข้ อบ่ งชี้ คุณ ภาพโรงเรีย นวิถีพุท ธพระราชทาน จ านวน ๒ นวัตกรรม/โครงการ/
กิจกรรม (ความยาวรวมไม่เกิน ๓๐ หน้ากระดาษ A๔ {รวมรูปภาพ, เอกสารหลักฐานประกอบ}) โดย
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดรายงานนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธใน
หัวข้อ “โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” เรื่องโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ดังนี้
(๑)นวัตกรรม/โครงการ/กิ จ กรรมมี ความสอดคล้ องกั บ ตัวชี้วัดด้านปัจ จัยนาเข้า (Input)
จานวน ๑ นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม
(๒) นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านกระบวนการ (Process)
จานวน ๑ นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม

๘๖

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๘๗

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๘๘

คู่มือมาตรฐานการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน พ.ศ.๒๕๕๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณธรรมควบคู่กับการพัฒนาทุกด้านอย่างองค์รวม โดยมีการส่งเสริมโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ พร้อมทั้งจัดทาเอกสารแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อเป็นเครื่องมือในการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนิ นงานโรงเรียนวิถีพุทธ
โดยกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายคณะแล้ว ตัวชี้วัด จะประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ
๑. มาตรฐานด้านปัจจัยนาเข้า
๒. มาตรฐานด้านกระบวนการ
๓. มาตรฐานด้านผลผลิต
๔. มาตรฐานด้านผลกระทบ
เอกสารตัวชี้ วัดฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนและครู สามารถตรวจสอบ ทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

มาตรฐานที่ ๑ ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
องค์ประกอบตัวชี้วัด

องค์ประกอบหลักที่ ๑.๑
บุคลากรมีคณ
ุ ลักษณะทีด่ ี
องค์ประกอบย่อย ๑.๑.๑
ผู้บริหาร
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๑ มีวิถีชีวิตที่
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม (ลด
ละ เลิก อบายมุข) ถือศีล ๕ และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ หมายถึง ผู้บริหารมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล 5 ได้ครบถ้วนทุกข้อ อย่าง
สม่าเสมอตลอดปี ลด ละเลิก อบายมุข มีจิตใจที่ดีงาม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้
๓ หมายถึง ผู้บริหารมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ข้อ ติดต่อกันอย่างน้อย 3
เดือน และมีจิตใจที่ดีงาม
๒ หมายถึ ง ผู้ บ ริ ห ารมี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก พุ ท ธธรรม มี ก ารปฏิ บั ติ ต นตามศี ล ๕ ได้ ค รบถ้ ว น
ในโอกาสต่างๆ เช่น ทุกๆวันพระ หรือ ทุกๆวันหรือเดือนเกิดของตนเอง
๑ หมายถึง ผู้บริหารมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ได้ครบถ้วน
เป็นบางครั้ง บางโอกาสแล้วแต่ความพอใจ

ระดับคุณภาพ
๔ ๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๘๙

องค์ประกอบตัวชี้วัด
ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ ๓ ๒ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๓ มีความซื่อสัตย์ ๔ หมายถึง ผู้บ ริห ารมี ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่ มี ความจริงใจในการท างานทุ ก กิ จ กรรม ก าหนด
จริงใจในการทางาน
เป้าหมาย ในการพัฒ นางานเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม ด้ วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างต่ อเนื่อ งมากว่า
๓ ปีการศึกษา
๓ หมายถึง ผู้บ ริห ารมี ความซื่อสัตย์ตนเอง ต่อหน้าที่ มี ความจริงใจท างานทุ ก กิ จกรรม ตามขอบข่ายหน้าที่
ก าหนดเป้ าหมายในการพั ฒ นางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความโปร่ง ใส ตรวจสอบได้ อย่างน้อย ๓ ปี
การศึกษา
๒ หมายถึง ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่ มีความจริงใจในการทางานทุกกิจกรรม มีเป้าหมายใน
การพัฒนางาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา
๑ หมายถึง ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง ต่อหน้าที่ มีความจริงใจในการทางานทุกกิจกกรม มีเป้าหมายใน
การพัฒนางาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๔. มีความเข้าใจ ๔ หมายถึง ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจสามารถอธิบายและแสดงออกถึงความศรัทธาในพระรัตนตรัย ประโยชน์
ที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย นับถือ
ของคุณงาม ความดี ความเชื่อมั่นในหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตที่ดี ให้กับครู นักเรี ยน
และศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน ได้อย่างต่อเนื่อง
๓ หมายถึง ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจสามารถอธิบายและแสดงออกถึงความศรัทธาในพระรัตนตรัย ประโยชน์
ของคุณงาม ความดี ความเชื่อมั่นในหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตที่ดี ให้กับครู นักเรียน
ผู้ปกครอง อย่างต่อเนื่อง
๒ หมายถึง ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจสามารถอธิบายและแสดงออกถึงความศรัทธาในพระรัตนตรัย ประโยชน์
ของคุณงาม ความดี ความเชื่อมั่นในหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตที่ดี ให้กับครู นักเรียน
อย่างต่อเนื่อง
๑ หมายถึง ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจสามารถอธิบายและแสดงออกถึงความศรัทธานพระรัตนตรัย ประโยชน์
ของคุณงาม

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบตัวชี้วัด
องค์ประกอบย่อยที่ ๑.๑.๒ ครู
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒.๑ มีวิถีชีวิตที่
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม (ลด
ละ เลิก อบายมุข) มีศลี ธรรม และ
ปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี

๙๐

ข้อบ่งชี้คุณภาพ

๔ หมายถึง ครูมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ได้ครบถ้วนทุกข้อ อย่างสม่าเสมอตลอดปี ลด
ละเลิก อบายมุข มีจิตใจที่ดีงาม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้
๓ หมายถึงครูมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ข้อติดต่อกันอย่างน้อย ๓ เดือนและมีจิตใจที่ดีงาม
๒ หมายถึง ครูมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ได้ครบถ้วน ในโอกาสต่างๆ เช่น ทุกๆวันพระ
หรือ ทุกๆวันหรือเดือนเกิดของตนเอง
๑ หมายถึง ครูมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ได้ครบถ้วน เป็นบางครั้ง บางโอกาสแล้วแต่
ความพอใจ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒.๒ มีพรหมวิหาร ๔ หมายถึ ง ครูร้อยละ ๙๐ -๑๐๐ มีพ รหมวิห ารธรรม เมตตา กรุณ าต่อนักเรีย น เพื่ อนครู ผู้ป กครองและผู้ที่ มาติด ต่อหรือ
ผู้รับบริการ มีค วามยินดีต่อผู้ ที่ประสบความสาเร็ จทั้งในและนอกองค์กร มีจิตใจเป็น กลาง และ มีความยุติธรรมในการอบรม
ธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตรมุง่
พัฒนานักเรียนให้ครอบคลุมทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญาอย่างสม่าเสมอ
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเจริญ
๓ หมายถึง ครู ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ มี พ รหมวิห ารธรรม เมตตา กรุ ณาต่อนั กเรีย น เพื่ อนครู ผู้ ป กครองและผู้ ที่ มาติ ดต่ อหรื อ
งอกงามตามหลักไตรสิกขา
ผู้รับ บริการ มีค วามยิ นดี ต่อผู้ ที่ป ระสบความสาเร็จทั้ งในและนอกองค์ กร มีจิตใจเป็ นกลาง และ มีค วามยุ ติธรรมในการอบรม
พัฒนานักเรียนให้ครอบคลุมทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างสม่าเสมอ
๒ หมายถึง ครูร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีพรหมวิหารธรรมประจาใจ เมตตา กรุณาต่อนักเรียน เพื่อนครู ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อ
หรือผู้รับบริการ มีความยินดีต่อผู้ที่ประสบความสาเร็จทั้งในและนอกองค์กร มีจิตใจเป็ นกลาง และมีความยุติธรรมในการอบรม
พัฒนานักเรียนให้ครอบคลุมทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างสม่าเสมอ
๔ หมายถึง ครูร้อยละ ๙๐ -๑๐๐ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพั ฒนานักเรียนได้ครอบคลุม ศีล
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒.๓ รู้ เข้าใจ
สมาธิ ปัญญา ได้อย่างถูกต้อง
หลักการพัฒนาผูเ้ รียนตามหลัก
๓ หมายถึง ครูร้อยละ ๘๐ – ๘๙ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนได้ครอบคลุม ศีล
ไตรสิกขา
สมาธิ ปัญญา ได้อย่างถูกต้อง
๒ หมายถึง ครูร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนได้ครอบคลุม ศีล
สมาธิ ปัญญา ได้อย่างถูกต้อง
๑ หมายถึง ครูร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนได้ครอบคลุม ศีล
สมาธิ ปัญญา ได้อย่างถูกต้อง

๔ ๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบตัวชี้วัด

๙๑

ข้อบ่งชี้คุณภาพ

องค์ประกอบหลักที่ ๑.๒ การ
บริหารจัดการดาเนินการ
อย่างมีระบบ

๔ หมายถึง โรงเรีย นมี การกาหนดวิสั ยทั ศน์ ปรั ชญา พั นธกิจ เป้ าหมาย ธรรมนูญ หรือแผนพั ฒ นาคุณภาพการศึกษา จุ ดเน้ น
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได้ ครอบคลุม อย่างชัดเจน โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๓ ปีการศึกษา
๓ หมายถึง โรงเรีย นมี การกาหนดวิสั ยทั ศน์ ปรั ชญา พั นธกิจ เป้ าหมาย ธรรมนูญ หรือแผนพั ฒ นาคุณภาพการศึกษา จุ ดเน้ น
องค์ประกอบย่อยที่ ๑.๒.๑ ระบบ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได้ ครอบคลุม อย่างชัดเจน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา
บริหาร
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๑ มีวิสัยทัศน์ ๒ หมายถึง โรงเรีย นมีการกาหนดวิสัยทั ศน์ ปรัชญา พั นธกิจ เป้าหมาย ธรรมนูญหรือแผนพั ฒ นาคุณภาพการศึกษา จุดเน้น
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได้ ครอบคลุมอย่างชัดเจน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
หรือปรัชญา พันธกิจ เป้าหมาย
ของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา
ธรรมนูญหรือแผนกลยุทธ์ทมี่ ี
๑ หมายถึง โรงเรียนมีการกาหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เป้าหมาย ธรรมนูญหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้น
จุดเน้นใน การพัฒนาโรงเรียนวิถี เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได้ ครอบคลุม อย่างชัดเจน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
พุทธ
ของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา หรือ
คณะกรรมการดาเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธและบริหาร
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (บ ว ร)
มีส่วนรวม

๔ หมายถึ ง โรงเรี ย นมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาหรื อคณะกรรมการด าเนิ น งานตามโครงการโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ
ประกอบด้วย ผู้ป กครองหรือชุ มชน พระสงฆ์ และบุค ลากรในโรงเรีย น โดยผู้เกี่ยวข้องทุ กฝ่ ายมี ส่วนร่วมมีการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องมากกว่า ๓ ปีการศึกษา
๓ หมายถึ ง โรงเรี ย นมี การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาหรื อคณะกรรมการด าเนิ น งานตามโครงการโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ
ประกอบด้วย ผู้ปกครองหรือชุมชน พระสงฆ์และบุคลากรในโรงเรียน โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา
๒ หมายถึ ง โรงเรี ย นมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาหรื อคณะกรรมการด าเนิ น งานตามโครงการโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ
ประกอบด้วย ผู้ปกครองหรือชุมชน พระสงฆ์และบุคลากรในโรงเรียน โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา
๑ หมายถึ ง โรงเรี ย นมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาหรื อคณะกรรมการด าเนิ น งานตามโครงการโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ
ประกอบด้วย ผู้ปกครองหรือชุมชน พระสงฆ์และบุคลากรในโรงเรียน โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา

๔ ๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๓ ปลูกฝัง
ศรัทธา สร้างเสริมปัญญาใน
พระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๔ ร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง วัด และชุมชน เพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียนและชุมชน

๙๒

ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ ๓ ๒ ๑
๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้แก่
นักเรียน ครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างหลากหลาย เช่น การเข้าค่ายคุณธรรม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ มากกว่า ๓ ปีการศึกษา
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้แก่
นักเรียน ครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างหลากหลาย เช่น การเข้าค่ายคุณธรรม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ อย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้แก่
นักเรียน ครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างหลากหลาย เช่น การเข้าค่ ายคุณธรรม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ อย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้แก่
นักเรียน ครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างหลากหลาย เช่น การเข้าค่ายคุณธรรม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ อย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา
๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกับ ผู้ปกครอง วัดและชุมชน หรือมีการเชิญผู้ปกครอง วัด ชุมชนมาร่วมกัน
พัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดสาธารณะประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง มากกว่า ๓ ปีการศึกษา
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกับ ผู้ปกครอง วัดและชุมชน หรือมีการเชิญผูป้ กครอง วัด ชุมชน มาร่วมกัน
พัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดสาธารณะประโยชน์ อย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกับ ผู้ปกครอง วัด และชุมชน หรือมีการเชิญผู้ปกครอง วัด ชุมชนมาร่วม
กันพัฒนาชุมชนเพือ่ ให้เกิดสาธารณะประโยชน์ อย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกับ ผู้ปกครอง วัด และชุมชน หรือมีการเชิญผู้ปกครอง วัด ชุมชนมาร่วม
กันพัฒนาชุมชนเพือ่ ให้เกิดสาธารณะประโยชน์ อย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๙๓

องค์ประกอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๕ มีการนิเทศ
กากับ ติดตาม การดาเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง

ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ ๓ ๒ ๑
๔ หมายถึง โรงเรียนมีแผนนิเทศ และจัดกิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธได้อย่างเหมาะสมและอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๓ ปีการศึกษา
๓ หมายถึง โรงเรียนมีแผนนิเทศและจัดกิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามโครงการโรงเรียน วิถี
พุทธ อย่างต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา
๒ หมายถึง โรงเรียนมีแผนนิเทศและจัดกิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ อย่างต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา
๑ หมายถึง โรงเรียนมีแผนนิเทศและจัดกิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามโครงการโรงเรียน วิถี
พุทธ อย่างต่อเนื่อง ๑ ปีการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑.๖ มีระบบ
ตรวจสอบประเมินผล และเปิด
โอกาสให้มีการเสนอแนะอย่างเป็น
กัลยาณมิตร เพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

๔ หมายถึง โรงเรียนมีการตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมประเมินหรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปดาเนินการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมากว่า ๓ ปีการศึกษา
๓ หมายถึง โรงเรียนมีการตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้อง
ร่วมประเมินหรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปดาเนินการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย
๓ ปีการศึกษา
๒ หมายถึง โรงเรียนมีการตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้อง
ร่วมประเมินหรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปดาเนินการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย
๒ ปีการศึกษา
๑ หมายถึง โรงเรียนมีการตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้อง
ร่วมประเมินหรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปดาเนินการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย
๑ ปีการศึกษา

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบตัวชี้วัด
องค์ประกอบย่อยที่ ๑.๒.๒ ระบบ
หลักสูตรสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒.๑ มีหลักสูตร
สถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้และ
แผน การจัดการเรียนรู้ ที่บรู ณา
การพุทธธรรมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
องค์ประกอบหลักที่ ๑.๓ กายภาพ
และสิ่งแวดล้อมจัดอย่างรอบคอบ
องค์ประกอบย่อยที่ ๑.๓.๑
สภาพแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑.๑ จัด
ประดิษฐานพระพุทธรูปประจา
โรงเรียนและประจาห้องเรียน
เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑.๒.มีป้ายนิเทศ
ป้ายคติธรรม คาขวัญคุณธรรม
จริยธรรมโดยทั่วไป ในบริเวณ
โรงเรียน

๙๔

ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ หมายถึง ครูร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของโรงเรียน มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมที่
ครอบคลุม ชัดเจนต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
๓ หมายถึง ครูร้อยละ ๘๐-๘๙ ของโรงเรียนมีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมที่
ครอบคลุม ชัดเจน ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
๒ หมายถึง ครูร้อยละ ๗๐-๗๙ ของโรงเรียน มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมที่
ครอบคลุม ชัดเจน ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
๑ หมายถึง ครูร้อยละ ๖๐-๖๙ ของโรงเรียน มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหรือสอดแทรกคุ ณธรรมที่
ครอบคลุม ชัดเจน เนื่องทุกปีการศึกษา
๔ หมายถึง มีพระพุทธรูปประจาโรงเรียนและห้องเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ จัดประดิษฐานพระพุทธรูปไว้อย่างเหมาะสม สามารถ
แสดงความเคารพได้ง่าย
๓ หมายถึง มีพระพุทธรูปประจาโรงเรียนและห้องเรียน ร้อยละ ๘๐-๘๙ จัดประดิษฐานพระพุทธรูปไว้อย่างเหมาะสม สามารถ
แสดงความเคารพได้ง่าย
๒ หมายถึง มีพระพุทธรูปประจาโรงเรียนและห้องเรียน ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ จัดประดิษฐานพระพุทธรูปไว้อย่างเหมาะสม สามารถ
แสดงความเคารพได้ง่าย
๑ หมายถึง มีพระพุทธรูปประจาโรงเรียนและห้องเรียน ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ จัดประดิษฐานพระพุทธรูปไว้อย่างเหมาะสม สามารถ
แสดงความเคารพได้ง่าย
๔ หมายถึง โรงเรียนมีการติดพุทธภาษิต วาทะธรรม พระราชดารัส ป้ายคติธรรม คาขวัญหรือข้อความส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทาและสามารถอ่านและเรียนรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง
๓ หมายถึ ง โรงเรี ยนมี การติ ด พุ ท ธภาษิ ต วาทะธรรม พระราชด ารั ส ป้ ายข้ อธรรม ค าขวั ญ หรื อข้ อความส่ งเสริ มคุ ณธรรม
จริยธรรมและรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทา
๒ หมายถึ ง โรงเรี ยนมี การติ ด พุ ท ธภาษิ ต วาทะธรรม พระราชด ารั ส ป้ ายข้ อธรรม ค าขวั ญ หรื อข้ อความส่ งเสริ มคุ ณธรรม
จริยธรรมและรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ
๑ หมายถึ ง โรงเรี ยนมี การติ ด พุ ท ธภาษิ ต วาทะธรรม พระราชด ารั ส ป้ ายข้ อธรรม ค าขวั ญ หรื อข้ อความส่ งเสริ มคุ ณธรรม
จริยธรรม

๔ ๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑.๓ สภาพ
โรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ
ร่มรื่น เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑.๔. บริเวณ
โรงเรียนปราศจากสิง่ เสพติด
อบายมุข สิ่งมอมเมาทุกชนิด

๙๕

ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ ๓ ๒ ๑
๔ หมายถึ ง โรงเรี ย นมี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกห้ อ งเรี ย นได้ ส ะอาด สงบ ร่ ม รื่ น
เป็นธรรมชาติ เรียบง่าย มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๓ หมายถึ ง โรงเรี ย นมี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกห้ อ งเรี ย นได้ ส ะอาด สงบ ร่ ม รื่ น
เป็นธรรมชาติ เรียบง่าย มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม
๒ หมายถึ ง โรงเรี ย นมี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกห้ อ งเรี ย นได้ ส ะอาด ส งบ ร่ ม รื่ น
เป็นธรรมชาติ เรียบง่าย โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๑ หมายถึง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนได้สะอาด สงบ ร่มรื่น
เป็นธรรมชาติ เรียบง่าย
๔ หมายถึง โรงเรียนปราศจากสื่อ หรือสิ่งของที่ส่งเสริมให้นักเรียนกระตุ้นหรือต้องการสิ่งเสพติดและอบายมุข
หรือสิ่งมอมเมาต่างๆ โดยมี วัด ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกันดาเนินงาน อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
๓ หมายถึง โรงเรียนปราศจากสื่อ หรือสิ่งของที่ส่งเสริมให้นักเรียนกระตุ้นหรือต้องการสิ่งเสพติดและอบายมุข
หรือสิ่งมอมเมาต่างๆ โดยมีวัด ผู้ปกครอง ร่วมกันดาเนินงานอย่างต่อเนื่องทุก ปีการศึกษา
๒ หมายถึง โรงเรียนปราศจากสื่อ หรือสิ่งของที่ส่งเสริมให้นักเรียนกระตุ้นหรือต้องการสิ่งเสพติ ดและอบายมุข
หรือสิ่งมอมเมาต่างๆ โดยผู้ปกครอง ร่วมกันดาเนินงานอย่างต่อเนื่องทุก ปีการศึกษา
๑ หมายถึง โรงเรียนปราศจากสื่อ หรือสิ่งของที่ส่งเสริมให้นักเรียนกระตุ้นหรือต้องการสิ่งเสพติดและอบายมุข
หรือสิ่งมอมเมาต่างๆ โดยมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องทุก ปีการศึกษา

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการ (Process)
องค์ประกอบตัวชี้วัด
องค์ประกอบหลักที่ ๒.๑ การเรียน การสอนที่
บูรณาการไตรสิกขา
องค์ประกอบย่อยที่ ๒.๑.๑ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑.๑ จัดการเรียนรู้โดยบูรณา
การพุทธธรรมหรือหลักไตรสิกขาในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑.๒ ส่งเสริมให้มกี ารนา
หลักธรรมมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑.๓ จัดการเรียนรู้ทสี่ ่งเสริม
การใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

๙๖

ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ หมายถึง ครูจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ หรือสอดแทรกหลักพุทธธรรม หลักไตรสิกขาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งเสริมให้
นักเรียนนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๓ หมายถึง ครูจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ หรือสอดแทรกหลักพุทธธรรม หลักไตรสิกขา ๕-๗ กลุ่มสาระ การเรียนรู้และส่งเสริม
ให้นักเรียนนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๒ หมายถึง ครูจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ หรือสอดแทรกหลักพุทธธรรม หลักไตรสิกขา๓-๔กลุ่มสาระ การเรียนรู้และส่งเสริมให้
นักเรียนนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๑ หมายถึง ครูจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ หรือสอดแทรกหลักพุทธธรรม หลักไตรสิกขา๑-๒กลุ่มสาระ การเรียนรู้และส่งเสริมให้
นักเรียนนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๔ หมายถึง ครูร้อยละ ๙๐-๑๐๐ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนนาหลักธรรมมาใช้ใน การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ในการดาเนินชีวิตอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
๓ หมายถึง ครูร้อยละ ๘๐-๘๙ จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ นักเรียนนาหลักธรรมมาใช้ในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการดาเนินชีวิตอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
๒ หมายถึง ครูร้อยละ ๗๐-๗๙จัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ นักเรียนนาหลักธรรมมาใช้ในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดในกาดาเนินชีวิตอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
๑ หมายถึง ครูร้อยละ ๖๐ –๖๙ จัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนนาหลักธรรมมาใช้ในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการดาเนินชีวติ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
๔ หมายถึง ครูร้อยละ ๙๐-๑๐๐ จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
๓ หมายถึง ครูร้อยละ ๘๐-๘๙ จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ และแสวงหาความรูด้ ้วย
ตนเอง หรือมอบหมายให้ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
๒ หมายถึง ครูร้อยละ ๗๐-๗๙ จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเอง หรือมอบหมายให้ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
๑หมายถึง ครูร้อยละ ๖๐-๖๙ จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ และแสวงหาความรูด้ ้วย
ตนเอง หรือมอบหมายให้ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ

๔ ๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๙๗

องค์ประกอบตัวชี้วัด
องค์ประกอบย่อยที่ ๒.๑.๑ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑.๔ จัดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ทั้งผูเ้ รียนรู้และผู้จัดการเรียนรู้

ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ ๓ ๒ ๑
๔ หมายถึง ครูร้อยละ ๙๐-๑๐๐ จัดบรรยากาศการเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีโอกาสเลือกตามความ
สนใจและความถนัดในการเรียนรู้ มีความเมตตา และอ่อนโยน ส่งผลให้นักเรียน และครูมีความสุข
ในการเรียนรู้อยู่เสมอ
๓ หมายถึง ครูร้อยละ ๘๐- ๘๙ จัดบรรยากาศการเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีโอกาสเลือกตามความ
สนใจและความถนัดในการเรียนรู้ มีความเมตตา และอ่อนโยน ส่งผลให้นักเรียน และครูมีความสุข
ในการเรียนรู้อยู่เสมอ
๒ หมายถึง ครูร้อยละ ๗๐- ๗๙ จัดบรรยากาศการเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีโอกาสเลือกตามความ
สนใจและความถนัดในการเรียนรู้ มีความเมตตา และอ่อนโยน ส่งผลให้นักเรียน และครูมีความสุข
ในการเรียนรู้อยู่เสมอ
๑ หมายถึง ครูร้อยละ ๖๐- ๖๙ จัดบรรยากาศการเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีโอกาสเลือกตามความ
สนใจและความถนัดในการเรียนรู้ มีความเมตตา และอ่อนโยน ส่งผลให้นักเรียน และครูมีความสุข
ในการเรียนรู้อยู่เสมอ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑.๕. จัดกิจกรรมบริหารจิต
เจริญปัญญา ทัง้ ในการเรียนการสอนและใน
กิจกรรมการดารงชีวิตประจาวัน

๔ หมายถึง ครูร้อยละ ๘๐-๑๐๐ จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาก่ อนการเรียนหรือก่อนจัด
กิจกรรมต่างๆและส่งเสริมให้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันต่าง ๆ
๓ หมายถึง ครูร้อยละ ๘๐-๘๙ จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการเรียนการสอนหรือ
ก่อนจัดกิจกรรมต่างๆและส่งเสริมให้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันต่าง ๆ
๒ หมายถึง ครูร้อยละ ๗๐-๗๙ จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการเรียนการสอนหรือ
ก่อนจัดกิจกรรมต่างๆและส่งเสริมให้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันต่าง ๆ
๑ หมายถึง ครูร้อยละ ๖๐-๖๙ จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการเรียนการสอนหรือ
ก่อนจัดกิจกรรมต่างๆและส่งเสริมให้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันต่าง ๆ

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบตัวชี้วัด
องค์ประกอบย่อยที่ ๒.๑.๒ การใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒.๑. ใช้สื่อการเรียนรูท้ ี่
ส่งเสริม การใฝ่รู้และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอยู่เสมอ

๙๘

ข้อบ่งชี้คุณภาพ

๔ หมายถึง ครูร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ใช้สื่อที่หลากหลายและเหมาะสมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้และรักการเรียน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ เช่น สื่อที่นักเรียนสนใจ และสื่อที่นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรมการเข้าหา
สื่อ การสืบค้น การเลือกข้อมูล
๓ หมายถึง ครูร้อยละ ๘๐-๘๙ ใช้สื่อที่หลากหลายและเหมาะสมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้และรักการเรียน และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ เช่น สื่อที่นักเรียนสนใจ และสื่อที่นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรมการเข้าหาสื่อ
การสืบค้น การเลือกข้อมูล
๒ หมายถึง ครูร้อยละ ๗๐-๗๙ ใช้สื่อที่หลากหลายและเหมาะสมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้และรักการเรียน และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ เช่น สื่อที่นักเรียนสนใจ และสื่อที่นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรมการเข้าหาสื่อ
การสืบค้น การเลือกข้อมูล
๑หมายถึง ครูร้อยละ ๖๐-๖๙ ใช้สื่อที่หลากหลายและเหมาะสมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้และรักการเรียน และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ เช่น สื่อที่นักเรียนสนใจ และสื่อที่นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรมการเข้าหาสื่อ
การสืบค้น การเลือกข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒.๒. นิมนต์พระสงฆ์ หรือเชิญ ๔ หมายถึง มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสอนพุทธศาสนาให้แก่นักเรี ยนตามตารางสอนทุกสัปดาห์ หรือเชิญวิทยากร
ภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนามาให้ความรู้ หรือมาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เดือนละอย่างน้อย ๑ ครั้ง
วิทยากรภูมิปญ
ั ญาทางพุทธศาสนา สอน
๓ หมายถึง มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสอนพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนตามตารางสอนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อ ๒
นักเรียนสม่าเสมอ
ครั้ง หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนามาให้ความรู้ หรือมาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
น้อย ๒ เดือนต่อ ๑ ครั้ง
๒ หมายถึง มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสอนพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนตามตารางสอนอย่างน้อย ๓ สัปดาห์ต่อ ๑
ครั้ง หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนามาให้ความรู้ หรือมาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
น้อย3เดือนต่อ ๑ ครั้ง
๑ หมายถึ ง มีการนิมนต์ พระสงฆ์ มาสอนพุท ธศาสนาให้แ ก่นักเรียนตามตารางสอนอย่างน้ อย4สัป ดาห์ต่ อ 1
ครั้ง หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนามาให้ความรู้ หรือมาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

๔ ๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๙๙

องค์ประกอบตัวชี้วัด
ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ ๓ ๒ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒.๓. จัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่ ๔ หมายถึง โรงเรียนมีวัด หรือศาสนสถาน ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจาโรงเรียน และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
วัด หรือที่ศาสนสถานที่ใช้แหล่งเรียนรูป้ ระจา ให้นักเรียนไปเรียนรู้อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๓ หมายถึ ง โรงเรีย นมีวัด หรือ ศาสนสถาน ที่ ใช้เป็ นแหล่ง เรีย นรู้ ป ระจาโรงเรี ย น และมี การจัด กิ จกรรมที่
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้นักเรียนไปเรียนรู้อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง
๒หมายถึง โรงเรียนมีวัด หรือ ศาสนสถาน ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจาโรงเรียน และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนไปเรียนรู้น้อย ๓ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง
๑ หมายถึง โรงเรียนมีวัด หรือ ศาสนสถาน ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจาโรงเรียนแต่ไม่ได้มีการจัดกิ จกรร มที่
ส่งเสริมให้นักเรียนไปเรียนรู้น้อย ๔ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง
องค์ประกอบย่อยที่ ๒.๑.๓ การวัดประเมินผล ๔ หมายถึง ครูร้อยละ ๙๐-๑๐๐ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๓.๑. มีการวัดประเมินผลตาม สามารถวัดได้ครอบคลุม ทั้งด้านพฤติกรรมที่ มีต่อสิ่งแวดล้อม (กาย) ด้านพฤติกรรมที่มีต่อคนอื่น (ศีล) ด้าน
สภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุม คุณลักษณะของจิตใจ (จิต) และด้านปัญญาที่มีความคิด ความรู้ที่ถูกต้อง และนาข้อมูลจากการวัดประเมินผลมา
ใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตามหลักภาวนา ๔ (กาย ศีล จิต ปัญญา) โดยมี ๓ หมายถึง ครูร้อยละ ๘๐-๘๙ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง โดยวิธีการและเครื่องมือที่ หลากหลาย
จุดประสงค์เน้นเพื่อพัฒนานักเรียนต่อเนือ่ ง
สามารถวั ดได้ ครอบคลุม ทั้งด้ านพฤติกรรมที่ มีต่อสิ่ งแวดล้ อม (กาย) ด้านพฤติกรรมที่มีต่อคนอื่น (ศี ล) ด้าน
คุณลักษณะของจิตใจ (จิต) และด้านปัญญาที่มีความคิด ความรู้ที่ถูกต้อง และนาข้อมูลจากการวัดประเมินผลมา
ใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
๒ หมายถึง ครูร้ อยละ ๗๐-๗๙ มี การวั ด ประเมิ นผลตามสภาพจริง ใช้ วิธีการและเครื่ องมื อที่ ห ลากหลาย
สามารถวั ดได้ ครอบคลุม ทั้งด้ านพฤติกรรมที่ มีต่อสิ่ งแวดล้ อม (กาย) ด้านพฤติกรรมที่มีต่อคนอื่น (ศี ล) ด้าน
คุณลักษณะของจิตใจ (จิต) และด้านปัญญาที่มีความคิด ความรู้ที่ถูกต้อง และนาข้อมูลจากการวัดประเมินผลมา
ใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
๑ หมายถึง ครูร้อยละ ๖๐-๖๙ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายสามารถ
วัดได้ครอบคลุม ทั้งด้านพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (กาย) ด้านพฤติกรรมที่มีต่อคนอื่น (ศีล) ด้านคุณลักษณะ
ของจิตใจ (จิต) และด้านปัญญาที่มีความคิด ความรู้ที่ถูกต้อง และนาข้อมูลจากการวัดประเมินผลมาใช้ในการ
พัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบตัวชี้วัด
องค์ประกอบหลักที่ ๒.๒ บรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร
องค์ประกอบย่อยที่ ๒.๒.๑ บรรยากาศ
ปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการสอนให้รู้ ทาให้ดู อยู่
ให้เห็น
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑.๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์
แบบกัลยาณมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้
เกียรติซึ่งกันและกันยิม้ แย้มมีเมตตาต่อกัน ทัง้
ครูต่อนักเรียน ครูต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน
และครูต่อผู้ปกครอง

๑๐๐

ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ ๓ ๒ ๑
๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ หรือ
ปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีความรักปรารถนาดี ช่วยเหลือกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อม
ถ่อมตน เคารพให้ เกี ยรติซึ่ง กั นและกั นมี เ มตตาต่อกั น ทั้ ง ครูต่อนัก เรียนครูต่อครู นั ก เรียนต่ อ
นักเรียน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ หรือ
ปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีความรักปรารถนาดี ช่วยเหลือกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อม
ถ่อมตน เคารพให้เกี ยรติซึ่งกั นและกั นมี เมตตาต่อกั นทั้ งครูต่อนัก เรียน ครูต่อครู นัก เรียนต่อ
นักเรียน อย่างน้อย ๒ เดือนต่อ ๑ ครั้ง
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองหรือปฏิบัติต่อกัน
อย่างเป็น กัล ยาณมิ ตร มี ความรัก ปรารถนาดี ช่วยเหลือกั น ยิ้ม แย้ม แจ่ม ใส อ่อนน้อมถ่อมตน
เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อกันทั้งครูต่อนักเรียน ครูต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ หรือ
ปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีความรักปรารถนาดี ช่วยเหลือกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อม
ถ่อมตน เคารพให้เกี ยรติซึ่ งกั นและกั นมี เมตตาต่อกั นทั้ งครูต่อนัก เรียน ครูต่อครู นัก เรียนต่อ
นักเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑.๒. ส่งเสริมบรรยากาศใฝ่รู้
ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑.๓. ส่งเสริมบุคลากรและ
นักเรียน ให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น

๑๐๑

ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔
๔ หมายถึงโรงเรียนจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนรักการเรียนรู้ เรียนรู้ ใฝ่สร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ศึกษาค้นคว้าหรือคิดพัฒนาสิ่ง ใหม่ ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูครู
และนักเรียนที่มีผลงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนรักการเรียนรู้ เรียนรู้ ใฝ่สร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ศึกษาค้นคว้าหรือคิดพัฒนาสิ่ง ใหม่ ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูครู
และนักเรียนที่มีผลงานอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนรักการเรียนรู้ เรียนรู้ ใฝ่สร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ศึกษาค้นคว้าหรือคิดพัฒนาสิ่ง ใหม่ ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูครู
และนักเรียนที่มีผลงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนรักการเรียนรู้ เรียนรู้ ใฝ่สร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ศึกษาค้นคว้าหรือคิดพัฒนาสิ่ง ใหม่ ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูครู
และนักเรียนที่มีผลงานอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่นอย่างต่อเนื่องโดยมีกจิ กรรมที่มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมต้นแบบความดี กิจกรรม
กระตุ้นพีเ่ ป็นแบบอย่างแก่น้อง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่นอย่างต่อเนื่องโดยมีกจิ กรรมที่มีความหลากหลาย อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่นอย่างต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย อย่างน้อย ๓ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่นอย่างต่อเนื่องโดยมีกจิ กรรมที่มีความหลากหลาย อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑.๔. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู
ผู้ทาดี

องค์ประกอบหลักที่ ๒.๓ กิจกรรมพื้นฐานวิถี
ชีวิต
องค์ประกอบย่อยที่ ๒.๓.๑ กิจกรรมพื้นฐาน
วิถีชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๑.๑ ฝึกฝนอบรมให้เกิด การ
กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น(รูเ้ ข้าใจเหตุผล และได้
ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ตามหลักไตรสิกขา)

๑๐๒

ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ทา ดี เช่น ประกาศแนะนาคนดีประจาวัน จัด
ป้ายนิเทศ แนะนาประชาสัมพันธ์ผู้ทาความดี มอบรางวัล หรือยกย่องคนดีในโอกาสต่าง ๆ ทุกวัน
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ทาดี เช่น ประกาศแนะนาคนดีประจาวัน จัด
ป้ายนิเทศแนะนาประชาสัมพันธ์ผู้ทาความดี มอบรางวัล หรือยกย่องคนดีในโอกาสต่าง ๆ อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ทาดี เช่นประกาศแนะนาคนดีประจาวัน จัดป้าย
นิเทศแนะนาประชาสัมพันธ์ผู้ ทาความดี มอบรางวัล หรือยกย่องคนดีในโอกาสต่ าง ๆ อย่างน้อย ๒
สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ทาดี เช่นประกาศแนะนาคนดีประจาวัน จัด
ป้ายนิเทศแนะนาประชาสัมพันธ์ผู้ทาความดี มอบรางวัล หรือยกย่องคนดีในโอกาสต่าง ๆ อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง
๔ หมายถึ ง โรงเรียนจัด กิจกรรมฝึกฝน อบรมให้นักเรีย นมีลักษณะและพฤติกรรมในชีวิตประจาวันที่
แสดงออกถึงการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น(รู้เข้าใจเหตุผล และได้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ตามหลักไตรสิกขา)ทุก
วัน
๓ หมายถึง โรงเรี ย นจัดกิ จกรรมฝึกฝนอบรมให้ นักเรี ยนมีลั กษณะและพฤติ กรรมในชีวิต ประจาวันที่
แสดงออกถึงการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น(รู้เข้าใจเหตุผลและได้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ตามหลักไตรสิกขา)
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๒ หมายถึง โรงเรีย นจัดกิ จกรรมฝึกฝนอบรมให้ นักเรี ยนมีลั กษณะและพฤติ กรรมในชีวิต ประจาวันที่
แสดงออกถึงการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น(รู้เข้าใจเหตุผล และได้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ตามหลักไตรสิกขา)
อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง
๑ หมายถึง โรงเรีย นจัดกิ จกรรมฝึกฝนอบรมให้ นักเรี ยนมีลั กษณะและพฤติ กรรมในชีวิต ประจาวันที่
แสดงออกถึงการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น(รู้เข้าใจเหตุผล และได้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ตามหลักไตรสิกขา)
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๔

๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๑๐๓

องค์ประกอบตัวชี้วัด
ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ หมายถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการช่วยเหลือ และรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๑.๒ ส่งเสริมกิจกรรม การ
รับผิดชอบดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่และ อาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อมส่วนรวม หรือสาธารณสมบัติจนเป็นลักษณะนิสัยทุกวัน
๓ หมายถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการช่วยเหลือ และรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอจนเป็นนิสัย

อาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อมส่วนรวม หรือสาธารณสมบัติจนเป็นลักษณะนิสัยอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑
ครั้ง
๒หมายถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการช่วยเหลือ และรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือพัฒนา
อาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อมส่วนรวม หรือสาธารณสมบัติจนเป็นลักษณะนิสัยอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อ
๑ ครัง้
๑ หมายถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการช่วยเหลือ และรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือพัฒนา
อาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อมส่วนรวม หรือสาธารณสมบัติจนเป็นลักษณะนิสัยอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้
๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนาพิธีต่าง
องค์ประกอบย่อยที่ ๒.๓.๒ กิจกรรมทาง
ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจในเหตุผลความสาคัญ และคุณค่าของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ควบคู่กันไป
พระพุทธศาสนา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๒.๑.ส่งเสริมปฏิบัติกิจกรรม
พระพุทธศาสนาอย่างเห็นคุณค่า รู้เข้าใจเหตุผล ๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนาพิธีต่าง
ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจในเหตุผลความสาคัญ และคุณค่าของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ควบคู่กันไป
อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนาพิธีต่าง
ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจในเหตุผลความสาคัญ และคุณค่าของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ควบคู่กันไป
อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนาพิธีต่าง
ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจในเหตุผลความสาคัญ และคุณค่าของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ควบคู่กันไป
อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

๔ ๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๒.๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ระลึก และศรัทธาในพระรัตนตรัย เป็นประจา
และในโอกาสสาคัญอย่างต่อเนื่อง เป็นวิถีชีวิต

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๒.๓. ส่งเสริมให้ทกุ คนมีส่วน
ร่วม และคุณค่าในการรักษาและสืบต่อ
พระพุทธศาสนา

๑๐๔

ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกและเพิ่มศรัทธาในพระรัตนตรัย อย่างสม่าเสมอเป็น
วิถีชีวิต เช่น การกราบพระก่อนเข้าโรงเรียนทุกเช้า การสวดมนต์ทุกวัน กิจกรรมวันพระ และจัดกิจกรรมบูชา
พระรัตนตรัยในโอกาสวันสาคัญต่าง ๆ ทุกวัน
๓ หมายถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกและเพิ่มศรัทธาในพระรัตนตรัย อย่างสม่าเสมอเป็น
วิถีชีวิต เช่น การกราบพระก่อนเข้าโรงเรียนทุกเช้า การสวดมนต์ทุกวัน กิจกรรมวันพระ และจัดกิจกรรมบูชา
พระรัตนตรัยในโอกาสวันสาคัญต่าง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๒ หมายถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกและเพิ่มศรัทธาในพระรัตนตรัย อย่างสม่าเสมอเป็น
วิถีชีวิต เช่น การกราบพระก่อนเข้าโรงเรียนทุกเช้า การสวดมนต์ทุกวัน กิ จกรรมวันพระ และจัดกิจกรรมบูชา
พระรัตนตรัยในโอกาสวันสาคัญต่าง ๆอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง
๑ หมายถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกและเพิ่มศรัทธาในพระรัตนตรัย อย่างสม่าเสมอเป็น
วิถีชีวิต เช่น การกราบพระก่อนเข้าโรงเรียนทุกเช้า การสวดมนต์ทุกวัน กิจกรรมวันพระ และจัดกิจกรรมบูชา
พระรัตนตรัยในโอกาสวันสาคัญต่าง ๆอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทุกคนมีส่ วนร่วม และเห็นคุณค่าในการรักษาและสืบ
ต่อพระพุทธศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการประชาสัมพันธ์คุณค่าและความสาคัญ
ของการร่วมกันรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าในการรักษาและสืบ
ต่อพระพุทธศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการประชาสัมพันธ์คุณค่าและความสาคัญ
ของการร่วมกันรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าในการรักษาและสืบ
ต่อพระพุทธศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการประชาสัมพันธ์คุณค่าและความสาคัญ
ของการร่วมกันรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง
๑ หมายถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทุ กคนมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าในการรักษาและสืบ
ต่อพระพุทธศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการประชาสัมพันธ์คุณค่าและความสาคัญ
ของการร่วมกันรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

๔ ๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๑๐๕

มาตรฐานที่ ๓ ด้านผลผลิต (Output)
องค์ประกอบ
ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ ๓ ๒ ๑
ตัวชี้วัด
องค์ประกอบ
๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุง่ ห่ม ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค)
หลักที่ ๓.๑
หรือการกินการใช้ของในชีวิตประจาวันในปริมาณที่เหมาะสม และรูจ้ ักเลือกกิน ใช้ สิ่งที่มีคุณภาพเหมาะสม ได้ประโยชน์ ได้คุณค่าต่อชี วิต เช่น
พัฒนา กาย ศีล การไม่เลือกรับประทานอาหาร ที่ดสู วยงาม รสชาติถูกปาก และมีการโฆษณามากเป็นหลัก ฯลฯ
จิต และปัญญา ๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุง่ ห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) หรือ
อย่างบูรณาการ การกินการใช้ของในชีวิตประจาวันในปริมาณที่เหมาะสม และรูจ้ ักเลือกกิน ใช้ สิ่งที่มีคุณภาพเหมาะสม ได้ประโยชน์ ได้คุณค่าต่อชีวิต เช่น การ
(ภาวนา ๔)
ไม่เลือกรับประทานอาหาร ที่ดสู วยงาม รสชาติถูกปาก และมีการโฆษณามากเป็นหลัก ฯลฯ
องค์ประกอบ
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุง่ ห่ม ที่ อยู่อาศัย ยารักษาโรค) หรือ
ย่อยที่ ๓.๑.๑
การกินการใช้ของในชีวิตประจาวันในปริมาณที่เหมาะสม และรูจ้ ักเลือกกิน ใช้ สิ่งที่มีคุณภาพเหมาะสม ได้ประโยชน์ ได้คุณค่าต่อชีวิต เช่น การ
กาย (กายภาพ) ไม่เลือกรับประทานอาหาร ที่ดสู วยงาม รสชาติถูกปาก และมีการโฆษณามากเป็นหลัก ฯลฯ
ตัวชี้วัดที่
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุง่ ห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) หรือ
๓.๑.๑.๑ บริโภค การกินการใช้ของในชีวิตประจาวันในปริมาณที่เหมาะสม และรูจ้ ักเลือกกิน ใช้ สิ่งที่มีคุณภาพเหมาะสม ได้ประโยชน์ ได้คุณค่าต่อชีวิต เช่น การ
ใช้สอยปัจจัยสี่ใน ไม่เลือกรับประทานอาหาร ที่ดสู วยงาม รสชาติถูกปาก และมีการโฆษณามากเป็นหลัก ฯลฯ
ปริมาณและ
คุณภาพที่
เหมาะสม ได้
คุณค่าแท้

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่
๓.๑.๑.๒ การ
ดูแลร่างกาย และ
การแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย
ตัวชี้วัดที่
๓.๑.๑.๓
ดารงชีวิตอย่าง
เกื้อกูล
สิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบ
ย่อยที่ ๓.๑.๒
ศีล
ตัวชี้วัดที่
๓.๑.๒.๑ มีศีล ๕
เป็นพื้นฐานใน
การดารงชีวิต

๑๐๖

ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนที่มีการดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพดี และแต่งกายสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ (ตามกาลเทศะ)
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนที่มีการดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพดี และแต่งกายสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ (ตามกาลเทศะ)
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนที่มีการดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพดี และแต่งกายสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ (ตามกาลเทศะ)
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนที่มีการดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพดี และแต่งกายสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ (ตามกาลเทศะ)
๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนมีการดาเนิ นชีวิตประจาวันที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมแต่มีลักษณะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ ดี
ทั่วถึง ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนมีการดาเนินชีวิตประจาวันที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมแต่มีลักษณะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดี ทั่วถึง
ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนมีการดาเนินชีวิตประจาวันที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมแต่มีลักษณะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดี ทั่วถึง
ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนมีการดาเนินชีวิตประจาวันที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมแต่มีลักษณะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดี ทั่วถึง
ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน
๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนสามารถปฏิบัตใิ นศีล ๕ เป็นได้ครบทุกข้อ
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนสามารถปฏิบัติในศีล ๕ เป็นได้ครบทุกข้อ
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนสามารถปฏิบัติในศีล ๕ เป็นได้ครบทุกข้อ
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนสามารถปฏิบัติในศีล ๕ เป็นได้ครบทุกข้อ

๔ ๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่
๓.๑.๒.๒ มีวินัย
มีความ
รับผิดชอบ
ซื่อสัตย์

๑๐๗

ข้อบ่งชี้คุณภาพ

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน มีวินัยหรือมีการปฏิบัตหิ น้าที่ที่ได้รบั มอบหมายจนสาเร็จ มีความซื่อสัตย์ จริงใจไม่หลอกลวงและตรง
ต่อเวลาที่นัดหมาย หรือที่ตกลงกัน
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนมีวินัย หรือมีการปฏิบัติหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ มีความซื่อสัตย์ จริงใจไม่หลอกลวงและตรง
ต่อเวลาที่นัดหมาย หรือที่ตกลงกัน
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนมีวินัย หรือมีการปฏิบัติหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ มีความซื่อสัตย์ จริงใจไม่ หลอกลวงและตรง
ต่อเวลาที่นัดหมาย หรือที่ตกลงกัน
๑ หมายถึง นักเรียน ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียน มีวินัย หรือมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายจนสาเร็จ มีความซื่อสัตย์ จริงใจไม่หลอกลวง
และตรงต่อเวลาที่นัดหมาย หรือที่ตกลงกั
ตัวชี้วัดที่
๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน สามารถพึ่งตนเองได้ หรือทางานเลี้ยงชีพ ด้วยความสุจริต ตามวุฒิภาวะของตนเอง เช่น เด็กระดับ
๓.๑.๒.๓
อนุบาล และประถมศึกษาสามารถดูแลในการปฏิบัตกิ ิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง โดยพึ่งผู้อื่นน้อยหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สามารถทางาน
สามารถ
ให้ได้ซึ่งเงินทองหรือปัจจัยในการดารงชีวิตประจาวัน สามารถดูแลแบ่งเบาหน้าที่ผปู้ กครองได้
พึ่งตนเองได้หรือ ๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียน สามารถพึ่งตนเองได้ หรือทางานเลี้ยงชีพ ด้วยความสุจริตตามวุฒิภาวะของตนเอง เช่น เด็กระดับ
ทางานเลี้ยงชีพ อนุบาล และประถมศึกษาสามารถดูแลในการปฏิบัตกิ ิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง โดยพึ่งผู้อื่นน้อยหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สามารถทางาน
ด้วยความสุจริต ให้ได้ซึ่งเงินทองหรือปัจจัยในการดารงชีวิตประจาวัน สามารถดูแลแบ่งเบาหน้าที่ผปู้ กครองได้
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนสามารถพึ่งตนเองได้ หรือทางานเลี้ยงชีพ ด้วยความสุจริตตามวุฒิภาวะของตนเอง เช่น เด็กระดับ
อนุบาล และประถมศึกษาสามารถดูแลในการปฏิบัตกิ ิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง โดยพึ่งผู้อื่นน้อยหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สามารถทางาน
ให้ได้ซึ่งเงินทองหรือปัจจัยในการดารงชีวิตประจาวัน สามารถดูแลแบ่งเบาหน้าที่ผปู้ กครองได้
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียน สามารถพึ่งตนเองได้ หรือทางานเลี้ยงชีพ ด้วยความสุจริตตามวุฒิภาวะของตนเอง เช่น เด็กระดับ
อนุบาล และประถมศึกษาสามารถดูแลในการปฏิบัตกิ ิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง โดยพึ่งผู้อื่นน้อยหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สามารถทางาน
ให้ได้ซึ่งเงินทองหรือปัจจัยในการดารงชีวิตประจาวัน สามารถดูแลแบ่งเบาหน้าที่ผปู้ กครองได้

๔ ๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด
องค์ประกอบ
ย่อยที่ ๓.๑.๓
จิต
ตัวชี้วัดที่
๓.๑.๓.๑ มีความ
กตัญญูรู้คุณ ตอบ
แทนคุณ

ตัวชี้วัดที่
๓.๑.๓.๒ มีจิตใจ
เมตตา กรุณา
(เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
แบ่งปัน)

๑๐๘

ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนมีความกตัญญูรู้คณ
ุ ตอบแทนคุณต่อผู้มีพระคุณ โดยมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติให้เห็น เช่น การแสดงความ
เคารพต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการมีน้าใจช่วยเหลืองานของพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มพี ระคุณอื่น ฯลฯ
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนมีความกตัญญูรู้คณ
ุ ตอบแทนคุณต่อผู้มีพระคุณ โดยมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติให้เห็น เช่น การแสดงความ
เคารพต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการมีน้าใจช่วยเหลืองานของพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มพี ระคุณอื่น ฯลฯ
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนมีความกตัญญูรู้คณ
ุ ตอบแทนคุณต่อผู้มีพระคุณ โดยมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติให้เห็น เช่น การแสดงความ
เคารพต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการมีน้าใจช่วยเหลืองานของพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มพี ระคุณอื่น ฯลฯ
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนมีความกตัญญูรู้คณ
ุ ตอบแทนคุณต่อผู้มีพระคุณ โดยมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติให้เห็น เช่น การแสดงความ
เคารพต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการมีน้าใจช่วยเหลืองานของพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มพี ระคุณอื่น ฯลฯ

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปัน) เช่น มีน้าใจ ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อผู้อื่นที่เดือดร้อน
ต้องการความช่วยเหลือ หรือมีน้าใจแบ่งปันความรู้ และสิ่งของให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ เป็นต้น
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียน มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปัน) เช่น มีน้าใจ ที่จะช่วยเหลื อผู้อื่นเมื่อผู้อื่นที่เดือดร้อน
ต้องการความช่วยเหลือ หรือมีน้าใจแบ่งปันความรู้ และสิ่งของให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ เป็นต้น
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียน มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปัน) เช่น มีน้าใจ ที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่นเมื่อผู้อื่นที่เดือดร้อน
ต้องการความช่วยเหลือ หรือมีน้าใจแบ่งปันความรู้ และสิง่ ของให้ผู้อื่นได้รบั ประโยชน์ เป็นต้น
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียน มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปัน) เช่น มีน้าใจ ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อผู้อื่นที่เดือดร้อน
ต้องการความช่วยเหลือ หรือมีน้าใจแบ่งปันความรู้ และสิ่งของให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ เป็นต้น

๔ ๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่
๓.๑.๓.๓ ทางาน
และเรียนรู้อย่าง
ตั้งใจ อดทน ขยัน
หมั่นเพียร

ตัวชี้วัดที่
๓.๑.๓.๔ มี
สุขภาพจิตดี
แจ่มใส ร่างเริง
เบิกบาน
องค์ประกอบ
ย่อยที่ ๓.๑.๔
ปัญญา

๑๐๙

ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน ทางานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ มีความขยันหมั่นเพียร และอดทนที่จะทางาน หรือเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
จนสาเร็จ มีผลของงานชัดเจน
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียน ทางานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ มีความขยันหมั่นเพียร และอดทนที่จะทางาน หรือเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจน
สาเร็จ มีผลของงานชัดเจน
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียน ทางานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ มีความขยันหมั่นเพียร และอดทนที่จะทางาน หรือเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจน
สาเร็จ มีผลของงานชัดเจน
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ทางานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ มีความขยันหมั่นเพียร และอดทนที่จะทางาน หรือเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนสาเร็จผลของ
การทางาน มีผลของงานชัดเจน
๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน มีสุขภาพจิตดี มีความร่างเริงแจ่มใส หรือมีอารมณ์ดีอยูเ่ สมอ
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนมีสุขภาพจิตดี มีความร่างเริงแจ่มใส หรือมีอารมณ์ดีอยู่เสมอ
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียน มีสุขภาพจิตดี มีความร่างเริงแจ่มใส หรือมีอารมณ์ดีอยู่เสมอ
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียน มีสุขภาพจิตดี มีความร่างเริงแจ่มใส หรือมีอารมณ์ดีอยูเ่ สมอ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๔.๑ มีศรัทธา และความเข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย
๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน มีความศรัทธา ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย เป็นที่เคารพบูชา และบอกประโยชน์ของพระรัตนตรัย ที่มีต่อมนุษย์ได้
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนมีความศรัทธา ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย เป็นที่เคารพบูชา และบอกประโยชน์ของพระรัตนตรัย ที่มีต่อมนุษย์ได้
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนมีความศรัทธา ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย เป็นที่เคารพบูชา และบอกประโยชน์ของพระรัตนตรัย ที่มีต่อมนุษย์ได้
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนมีความศรัทธา ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย เป็นที่เคารพบูชา และบอกประโยชน์ของพระรัตนตรัย ที่มีต่อมนุษย์ได้

๔ ๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด
องค์ประกอบ
ย่อยที่ ๓.๑.๔
ปัญญา
ตัวชี้วัดที่
๓.๑.๔.๒ รูบ้ าปบุญ คุณ-โทษ
ประโยชน์-มิใช่
ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่
๓.๑.๔.๓ ใฝ่รู้ ใฝ่
ศึกษาแสวงหา
ความจริง และใฝ่
สร้างสรรค์พฒ
ั นา
งานอยู่เสมอ
ตัวชี้วัดที๓่ .๑.๔.๔
รู้เท่ากัน แก้ไข
ปัญหาชีวิตและ
การทางานได้ด้วย
สติปัญญา

๑๑๐

ข้อบ่งชี้คุณภาพ
๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน รู้เข้าใจ และยังอธิบายได้ถึงการกระทา และผลของการกระทาที่จะเกิดขึ้นว่าการกระทาอย่างไรเป็นบุญ หรือบาป เป็นคุณ
หรือเป็นโทษ
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียน รู้เข้าใจ และยังอธิบายได้ถึงการกระทา และผลของการกระทาที่จะเกิดขึ้นว่าการกระทาอย่างไรเป็นบุญ หรือบาป เป็นคุณ
หรือเป็นโทษ
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียน รู้เข้าใจ และยังอธิบายได้ถึงการกระทา และผลของการกระทาที่จะเกิดขึ้นว่าการกระทาอย่างไรเป็นบุญ หรือบาป เป็นคุณ
หรือเป็นโทษ
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียน รู้เข้าใจ และยังอธิบายได้ถึงการกระทา และผลของการกระทาที่จะเกิดขึ้นว่าการกระทาอย่างไรเป็นบุญ หรือบาป เป็นคุณ
หรือเป็นโทษ
๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา กระตือรือร้นหาความรู้หาความจริง และพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลก
ใหม่พัฒนาจากการเดิมมากขึ้น
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา กระตือรือร้นหาความรู้หาความจริง และพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลก
ใหม่พัฒนาจากการเดิมมากขึ้น
๒ หมายถึ ง ร้ อยละ ๗๐-๗๙ ของนั กเรีย นของนั กเรีย นเป็นผู้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ศึ กษา กระตือรือร้ นหาความรู้ หาความจริง และพั ฒ นางานของตนเองอยู่เสมอ สามารถคิ ด
สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่พัฒนาจากการเดิมมากขึ้น
๑ หมายถึ ง ร้ อยละ ๖๐-๖๙ ของนั กเรีย นของนั กเรีย นเป็นผู้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ ศึ กษา กระตือรือร้ นหาความรู้ หาความจริง และพั ฒ นางานของตนเองอยู่เสมอ สามารถคิ ด
สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่พัฒนาจากการเดิมมากขึ้น

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนสามารถใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหาในชีวติ ได้อย่างมีสติ
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนสามารถใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหาในชีวิตได้อย่างมีสติ
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนสามารถใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหาในชีวิตได้อย่างมีสติ
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนสามารถใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหาในชีวติ ได้อย่างมีสติ

๔ ๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๑๑๑

มาตรฐานที่ ๔ ด้านผลกระทบ (Outcome/Impact)
องค์ประกอบตัวชี้วัด

ข้อบ่งชี้คุณภาพ

องค์ประกอบหลักที่ ๔.๑ บ ว ร
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ
องค์ประกอบย่อยที่ ๔.๑.๑ บ้าน
(ผู้ปกครองและชุมชน)
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑.๑ บ้านและ
ชุมชนมีสมาชิกทีเ่ ป็นคนดีไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับอบายมุขเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑.๒ ชุมชนมีผู้
ช่วยเหลือใน การพัฒนาชุมชน
มากยิ่งขึ้น

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ผู้ป กครอง นัก เรียนและคนในชุมชน เป็นคนดี ลด ละ และไม่ ยุ่ง เกี่ ยวกั บ
อบายมุขมากขึ้น
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ผู้ปกครอง นักเรียนและคนในชุมชน เป็นคนดี ลด ละ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
มากขึ้น
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ผู้ป กครอง นัก เรียนและคนในชุม ชน เป็นคนดี ลด ละ และไม่ ยุ่ง เกี่ ยวกั บ
อบายมุขมากขึ้น
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ผู้ปกครอง นักเรียนและคนในชุมชน เป็นคนดี ลด ละ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
มากขึ้น
๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ มีผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนหรือทางานของ
ชุมชนมากขึ้น
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ มีผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนหรือทางานของ
ชุมชนมากขึ้น
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ มีผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนหรือทางานของ
ชุมชนมากขึ้น
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ มีผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนหรือทางานของ
ชุมชนมากขึ้น

๔ ๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

องค์ประกอบตัวชี้วัด
องค์ประกอบย่อยที่ ๔.๑.๒ วัด
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๒.๑ วัดได้ศาสนา
ทายาทและกาลังช่วยงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนามากขึ้น

๑๑๒

ข้อบ่งชี้คุณภาพ

๔ หมายถึ ง ร้อ ยละ ๙๐-๑๐๐ ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน ช่ วยท ากิ จ กรรมต่ าง ๆ ของวัดในชุม ชนมากขึ้น เช่ น
ผู้ร่วมงานศาสนาประเพณี หรือกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดต้องการความร่วมมือหรือมากขึ้น
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของพุทธศาสนิกชน ช่วยทากิจกรรมต่าง ๆ ของวัดในชุมชนมากขึ้น เช่น ผู้ร่วมงาน
ศาสนาประเพณี หรือกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดต้องการความร่วมมือหรือมากขึ้น
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของพุท ธศาสนิก ชน ช่วยท ากิ จ กรรมต่าง ๆ ของวัดในชุม ชนมากขึ้น เช่น มี
ผู้ร่วมงานศาสนาประเพณี หรือกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดต้องการความร่วมมือหรือมากขึ้น
๑ หมายถึ ง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน ช่ วยท ากิ จ กรรมต่ าง ๆ ของวัด ในชุ ม ชนมากขึ้น เช่ น
ผู้ร่วมงานศาสนาประเพณี หรือกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดต้องการความร่วมมือหรือมากขึ้น
องค์ประกอบย่อยที่ ๔.๑.๓
๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ มีผู้ปกครอง ชุมชน วัด และหน่วยงานอื่น ๆให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา
โรงเรียน
ร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธมากขึ้น
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๓.๑ โรงเรียน
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๙-๙๐ มีผู้ปกครอง ชุมชน วัด และหน่วยงานอื่นๆ ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา
ได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น
ร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธมากขึ้น
ศรัทธา และได้รับความร่วมมือจาก ๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๙-๘๐มีผู้ปกครอง ชุมชน วัด และหน่วยงานอื่นๆ ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา
ผู้มสี ่วนร่วมเกี่ยวข้อง (บ้าน วัด
ร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธมากขึ้น
ราชการ)
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ มีผู้ปกครอง ชุมชน วัด และหน่วยงานอื่นๆ ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา
ร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธมากขึ้น

๔ ๓ ๒ ๑

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

ปฏิทินและกระบวนการ
การดาเนินการสมัครรับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๒
วันที่
กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ก.ค. 59
รับสมัคร
ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1
๑๐ - ๑๑ ต.ค. ๕๙
พิจารณาคุณภาพรายงาน นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่มีจุดเด่นในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมตามข้อบ่งชี้คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
๑๖ - ๑๘ ก.พ. ๖๐
อบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและคณะ
ก.พ. – พ.ค. 60
ตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์
มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
กระบวนการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยจะประกาศรายชื่อเป็นรอบๆ และประเมินรอบต่อไปจาก
รายชื่อที่ประกาศในรอบก่อนหน้า
พิจารณาจากกการประเมิน ๓ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑
๑. พิจารณาแบบประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ๓ ปีต่อเนื่อง
รอบที่ ๒
๑. พิจารณาคุณภาพรายงาน นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามข้อบ่งชี้คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
๒. พิจารณาจากการอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและคณะ
๓. พิจารณาจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รอบสุดท้าย (โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)
๑. พิจารณาจากผลการตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์
๒. พิจารณาจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การประกาศผล
ประกาศผลการคัดเลือกเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com

๑๑๓

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

ขั้นตอน
การตรวจเยี่ยมประเมินเชิงประจักษ์
เพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๒
โครงการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
ขั้นตอน
กิจกรรม
๑.
- คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเชิง ประจักษ์ โทรแจ้งก าหนดวัน
ตรวจเยี่ยมกั บ ทางโรงเรียน พร้อมส่งจดหมายแจ้งการตรวจ
เยี่ยมถึงโรงเรียน
๒
- คณะนิเทศเดินทางถึงโรงเรียน
- ดูกิจกรรมหน้าเสาธง/กิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียน
๓
คณะผู้บ ริห ารโรงเรียน ครู อาจารย์ กรรมการสถานศึก ษา
พระสอนศีลธรรมประจาโรงเรียน พร้อมกัน ณ ห้องประชุม
- จุด ธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย เจริญภาวนาร่วมกัน ๕ นาที
- ผู้อานวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ
- ประธาน คณะกรรมการแนะน า คณะนิ เ ทศและแจ้ ง
วัตถุประสงค์การมาตรวจเยี่ยม
- ผู้อานวยการนาเสนอการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่เกิน
๓๐ นาที
- คณะนิเทศตรวจเอกสารหลัก ฐาน/พระนิเทศวิถีพุ ท ธ พบ
นักเรียน
- คณะนิเทศเยี่ยมชมบริเวณโรงเรียน/ชุม ชน/ศึกษาเอกสาร
เพิ่มเติม
๔
- คณะนิเ ทศสรุป การตรวจเยี่ยม นาเสนอ บทสรุป เพื่ อการ
พัฒนา
- ปิดการตรวจเยี่ยม
๕
- รอฟังผลตรวจเยี่ยมจากทางประกาศ
หมายเหตุ

หมายเหตุ

๑.เตรียมภัตตาหารเพลถวายพระนิเทศและอาหารกลางวันแก่กรรมการด้วย
๒.การเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๒ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง
๓.ไม่ต้องถวายปัจจัยหรือของชาร่วยแก่พระนิเทศและคณะกรรมการผู้ประเมิน
๔.ขอให้โรงเรียนได้รับรองเอกสารการตรวจเยี่ยมและประทับตราโรงเรียนให้ด้วย

๑๑๔

๑๑๕

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1
เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
ที่

โรงเรียน

สพท.

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ชุมชนวัดราษฎร์บารุง
อนุบาลสุขสวัสดิ์
อนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพฒ
ั น์รงั สรรค์)
วัดพิจารณ์โสภณ
สิงหฤกษ์ประสิทธิ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
บ้านหนองจิกยาว
บ้านคลองสมบูรณ์
วัดหนองกอไผ่
บ้านหนองบัว
บ้านคลองเตย
อนุบาลเทพสุนทรินทร์
ชุมชนบ้านใหม่
ฝางพิทยาคม
บ้านแสนสุขสามัคคี
อนุบาลเจริญศิลป์
บ้านนาโคก
บ้านทุ่งทอง
บ้านเชียงดีกุดเซือม
ปรางค์กู่
บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอปุ ถัมภ์)
โคกสว่างประชาสรรค์
เมืองอานาจเจริญ

สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
สพป.อ่างทอง
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพม.เขต ๕
สพป.อุทัยธานี เขต ๒
สพป.อุทัยธานี เขต ๒
สพป.นครสวรรค์ เขต ๒
สพป.พิจิตร เขต ๒
สพป.ตาก เขต ๒
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.แพร่ เขต ๑
สพป.ลาปาง เขต ๓
สพม.เขต ๒๑
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.เลย เขต ๑
สพป.อุดรธานี เขต ๔
สพป.อุดรธานี เขต ๔
สพม. เขต ๒๘
สพป.นครพนม เขต ๑
สพม.เขต ๒๒
สพป.อานาจเจริญ

ภาค
สงฆ์
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10

รุ่น
๓
๓
๕
๒
๕
๔
๕
5
4
5
5
5
2
4
5
4
2
2
4
5
4
4
4
4

๑๑๖

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

บ้านอ้อประชาสามัคคี
บ้านหนองการะโก
บ้านกระถินหนองเครือชุด
บ้านขุยวิทยา
วัดคิริวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)
วัดสุขไพรวัน
บางเลนวิทยา
วัดพุทธธรรมรังสี
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
กาแพงแสนวิทยา
บ้านสามยอด
วัดดอนกระเบื้อง

สพป.นครราชสีมา เขต ๗
สพป.บุรรี ัมย์ เขต ๔
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๗
สพป.ตราด
สพป.ระยอง เขต ๒
สพม. เขต ๙
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพม.เขต ๙
สพม.เขต ๙
สพป.กาญจนบุรี เขต ๔
สพป.ราชบุรี เขต ๒

11
11
11
11
13
13
14
14
14
14
14
15

5
4
3
4
1
4
1
4
1
5
4
5

คู่มือการสั มมนาการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒

กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสาหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ : - ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือขณะร่วมกิจกรรม
- ฝึกการตรงต่อเวลา
- สงบสารวม กาย วาจา ใจ

๑๑๗

