
         
 

กรอบเน้ือหา กำหนดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข7าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  

สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เร่ือง “ยุทธศาสตรHการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ”   เวลา ๒๑ ช่ัวโมง ๑๕ นาท ี
จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และ  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 

Online (๗ ช่ัวโมง ๓๐ นาท ี).  ระหวTางวันท่ี ๒๒-๒๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  Face to face (๑๓ ช่ัวโมง ๔๕ นาที ) ระหวTางวันท่ี ๔-๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓   

 
วัน เวลา หัวข7อ วัตถุประสงคH เน้ือหา กิจกรรม 

Online 

๓ ชั*วโมง 

( แผนที* ๑) หลกับริหาร
การศึกษาวิถีพทุธ 
วิทยากร : ผศ. เกษม แสง
นนท์ 

๑.เพื*อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบ
และเข้าใจหลกัการการศึกษา
โดยสงัเขป 
๒.เพื*อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและ
เข้าใจหลกัการบริหารการศึกษา                    
แนวพทุธ 
๓.เพื*อให้ผู้เข้ารับสามารถออกแบบ
แนวทางการบริหารการศึกษาแนว
พทุธสําหรับสถานศึกษาของตนได้ 

 

๑. หลกัการบริหารทั*วไป 
๒. พทุธปรัชญาการศึกษา 
๓. การพฒันาตนเองของผู้เรียน 
๔. การพฒันาการสอนของครู 
๕. การบริหารเชิงพทุธ 

           -การบริหารตน 
           -การบริหารคน 
           -การบริหารงาน 

 

๑. วิทยากรบรรยาย ประกอบสื*อ 
ผ่านระบบออนไลน ์

๒. ผู้เข้ารับการอบรมสรุปกรอบ
แนวคิดด้วย Mind map 

๓. ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบตัิ
การบูรณาการหลกัธรรมกบั
การจดัการศกึษาระดบัต่าง ๆ 

๔. ผู้เข้ารับการอบรมนําเสนอ
การบูรณาการหลกัธรรมกบั
การจดัการศกึษาระดบัต่าง ๆ 

ผ่านระบบออนไลน์ 
e-Classroom 



 

Online 

๑ ชั*วโมง 

 

  

( แผนที* ๒)  การบูรณาการ
หลกัธรรมพระพทุธศาสนาในทกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรแกนกลาง ฯ รวม ๕
ชั8วโมง 
 
วิทยากร  : ผศ. ดร ไพรัช             
               สู่แสนสุข   

ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข 

๑. เพื*อให้เข้าใจหลกัการ ความหมาย
ของการบูณาการในการจดัการ
เรียนรู้และการดําเนนิชีวิต 

๒. เพื*อให้สามารถออกแบบและ
จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ
หลกัธรรมในพระพทุธศาสนาใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

 
- การจัดการเรียนรู้ 

ลักษณะต่าง ๆ ของ

การบรูณาการหลกัธรรม

พระพุทธศาสนา 

-  

๑. ผู้เข้ารบัการอบรมศึกษาคลปิวิดีโอ ข้อคิด 
Active Learning ตามนัยแห่งพุทธธรรม 

วิทยากรอธิบายเพิ่มเติมข้อคิดการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ Head Hands 

Heart 

๒. วิทยากรวิเคราะห์ ข้อดี หลักธรรมใน 
พระพุทธศาสนา Heart จากตัวอย่าง และให้

ข้อสังเกตการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

Head Hands Heart 

๓. วิทยากรมอบหมายใหผู้้เข้ารบัการอบรม 
ทดลองออกแบบแผนการเรียนรู้แบบบรูณา

การ Head Hands Heart 

-    พร้อมทั้งนำไปทดลองสอน และเกบ็ผลการ

ทดลองเพื่อเตรียมเข้าสมัมนา 

 



Face to  

Face 
วันแรก 
๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ น 
(๒) 
๑๕.๑๕-
๑๗.๑๕ (๒) 

 

 

( แผนที* ๒)  การบูรณาการ
หลกัธรรมพระพทุธศาสนาในทกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
หลกัสตูรแกนกลาง ฯ รวม ๕
ชั8วโมง 
 
วิทยากร  : ผศ. ดร ไพรัช             
               สู่แสนสุข   

ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข 

๑. เพื*อให้เข้าใจหลกัการ 
ความหมายของ
การบูณาการในการ
จดัการเรียนรู้และการ
ดําเนินชีวิต 

๒. เพื*อให้สามารถออกแบบและ
จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ
หลกัธรรมในพระพทุธศาสนาใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ความหมายการบูรณา
การ 

- สรรพสิง่ล้วนพันเกี่ยว 
- ระดับและประเภท
การบรูณาการ 

๑. บรรยายประกอบสื่อเรือ่ง“บูรณาการ” 

๒. ศึกษาสังเกตตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  

๓. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้  
๔. เล่าแลกเปลี่ยนการทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จริงและสามารถแสดงข้อดี 

ข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การ Head Hands Heart ครั้งน้ันของ

ตนเองแล้วสรปุนำเสนอ 

๕. วิทยากรให้ข้อคิด ข้อสงัเกต ประเด็นสำคัญ
การออกแบบและจัดการเรียนรู้แบบบรูณา

การเพิม่เติม 



Online 

๑ชั*วโมง 

  

( แผนที* ๓) การบริหารจิต  
สําหรับครูวิถีพทุธ 
รวม๔.๔๕ ชม 
พระมหาวชิาญ สุวิชาโน 
ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข 

 

๑.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการอบรมทราบ

ความหมาย ที่มา และหลักการของ

การบริหารจิตและเจรญิสติ 

๒.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการอบรมทราบ

และเข้าใจแนวทางการบรหิารจิต

และเจรญิสติ 

๓.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับสามารถจัด               

กิจกรรมการบรหิารจิตและเจรญิ

สติแก่ผูเ้รียนได้ 

 

๑หลกัการปฏิบตับิริหาร
จิตแบบอานาปานสติ  
 
๒ ทักษะ 
การบริหารจิตแบบอา
นาปานสต ิ
 

 
๑. วิทยากรอธิบาย เรื*อง การบริหารจิตแบบ 

อานาปานสติ และทดลองฝึกพร้อมกนั 
๒. วิทยากรมอบหมายให้ศึกษาความรู้ เรื*อง 

การบริหารจิตแบบ อานาปานสติ และ
บนัทึกการฝึกของตนเอง 
 



Face to  

face 
๓.๔๕ ชั*วโมง 
วันแรก 

๑๘.๔๕-๒๐. 

(๑,๑๕) 

วนัที*สอง 

๘.๓๐-๙.๔๕ 

(๑.๑๕) 

๑๘.๔๕-๒๐. 

(๑.๑๕) 

 

 

( แผนที* ๓) การบริหารจิต  
สําหรับครูวิถีพทุธ 
รวม๔.๔๕ ชม 
พระมหาวชิาญ สุวิชาโน 
ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข 

 

๑.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการอบรมทราบ

ความหมาย ที่มา และหลักการของ

การบริหารจิตและเจรญิสติ 

๒.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการอบรมทราบ

และเข้าใจแนวทางการบรหิารจิต

และเจรญิสติ 

๓.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับสามารถจัด               

กิจกรรมการบรหิารจิตและเจรญิ

สติแก่ผูเ้รียนได้ 

 

๑หลกัการปฏิบตับิริหาร
จิตแบบอานาปานสติ  
 
๒ ทักษะ 
การบริหารจิตแบบอา
นาปานสต ิ

 

Face to face (๓.๔๕ ชั*วโมง ( แบ่ง ๓ ช่วงๆละ 
๑.๑๕ ชม ) 

วิทยากรอธิบาย ประกอบการฝึกบริหารจิต 
๑.๑ ความหมายของการบริหารจิต 
๑.๒ ประโยชน์ของการบริหารจิต 
๑.๓ การบริหารจิต แบบอานาปานสต ิ
๑.๔ ขั uนตอนการบริหารจิตแบบอานาปานสต ิ
๑.๕ การนําไปใช้สําหรับผู้เรียน 
๑.๖ การประเมินผลการบริหารจิตแบบ อานา
ปานสต ิ
๒. กิจกรรมปฏิบตัิการฝึกปฏิบตัิการบริหารจิต
แบบอานาปานสติ และเทคนิคการสอน 
๒.๑ กิจเบื uองต้น คือ การบูชาพระรัตนตรัย สวด
มนต์ แผ่เมตตา 
๒.๒ การปฏิบตับิริหารจติแบบอานาปานสติ
กรรมฐาน 
๒.๓ การปฏิบตับิริหารจติแบบ อานาปานสต ิ
๒.๔ การฝึกปฏิบตัิเดนิจงกรม 
๒.๕ ฝึกปฏิบตัิการนําไปใช้สําหรับผู้เรียน 
๒.๖  กิจกรรมการแลกเปลี*ยน เรียนรู้และสะท้อน
ผลของการปฏิบตั ิ

 



Online 

๑ ชั*วโมง 

 

( แผนที* ๔) การบริหารจดัการชั uน
เรียน    แนววิถีพทุธ 
รวม ๓ ชั*วโมง 
 
วิทยากร : พระศรีธรรมภาณ ี
         พระมหาวิชาญ สวุิชาโน 

   

 

 

 

 

 

๑. เพื*อให้เข้าใจ
ความหมาย
ความสําคญัและวิธีการ
บริหารจดัการชั uนเรียนที*
หลากหลาย 

๒. เพื*อให้สามารถ
ออกแบบการบริหาร
จดัการชั uนเรียนแนว           
วิถีพทุธที*เหมาะกบั
สถานการณ์ 

 

๑. การบริหาร
จดัการชั uนเรียน
แนววิถีพทุธ
แบบ ไตรสิกขา 

๒. ฝึกปฏิบตัิการ
การบริหาร
จดัการชั uนเรียน
แนววิถีพทุธ
แบบไตรสิกขา 

-  

Online ( ๑ ชั*วโมง ). 
๑. วิทยากรอธิบาย ประกอบสื*อ 
๑.๑ หลกัการ แนวคิด การบริหารจดัการชั uนเรียน 
๑.๒ องค์ประกอบของการบริหารจดัการชั uนเรียน 
๑.๓ รูปแบบการบริหารจดัการจดัการชั uนเรียน 
๑.๔ การจดัสิ*งแวดล้อมที*เอื uอต่อการเรียนรู้ 
๑.๕ หลกัการบริหารจดัการชั uนเรียนแบบไตรสิกขา 
๑.๖ การสร้างวินยัในชั uนเรียนตามแนววิถพีทุธ 

 

Face to  

face  
วันที8สอง 
๑๐.๐๐-๑๒.๐ 

( แผนที* ๔) การบริหารจดัการชั uน
เรียน    แนววิถีพทุธ 
รวม ๓ ชั*วโมง 
 
วิทยากร : พระศรีธรรมภาณ ี
         พระมหาวิชาญ สวุิชาโน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เพื*อให้เข้าใจ
ความหมาย
ความสําคญัและวิธีการ
บริหารจดัการชั uนเรียนที*
หลากหลาย 

๒. เพื*อให้สามารถ
ออกแบบการบริหาร
จดัการชั uนเรียนแนว           
วิถีพทุธที*เหมาะกบั
สถานการณ์ 

 

๓. การบริหาร
จดัการชั uนเรียน
แนววิถีพทุธ
แบบ ไตรสิกขา 

๔. ฝึกปฏิบตัิการ
การบริหาร
จดัการชั uนเรียน
แนววิถีพทุธ
แบบไตรสิกขา 

 

Face to face (๒ ชั*วโมง ) 
๒. กิจกรรมการฝึกปฏิบตักิารบริหารจดัการชั uนเรียน 
๒.๑ กิจกรรมการฝึกปฏิบตัิ “ผู้เรียนในมมุมอง
พระพทุธศาสนา” 
๒.๒ กจิกรรมการฝึกปฏิบตัิ จดัการสิ*งแวดล้อมก่อน
เรียน 
๒.๓ กจิกรรมการฝึกปฏิบตัิ การสร้างวินยัด้วย
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมวิถีพทุธ 
๒.๔ กจิกรรมการฝึกปฏิบตั ิการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนแบบไตรสิกขา 
๒.๕ กจิกรรมการฝึกปฏิบตั ิเทคนิคการสร้างการฟัง
ให้ผู้เรียน 
๒.๖ กิจกรรมการฝึกปฏิบตัิ เทคนิคการจดัการผู้เข้า

ประชุม/ทํากจิกรรมทางพทุธศาสนา 



Online 

๑.๓๐ ชั*วโมง 

 

( แผนที* ๕) การออกแบบ
ยุทธศาสตร์สถานศึกษาวิถีพทุธ                  
สู่การพฒันา และร่วมมือ อย่าง
ยั*งยืน 
วิทยากร :  
ผศ. เกษม แสงนนท์ 

๑. เพื่อใหIผูIเขIารับการอบรม

เขIาใจหลักการและ

ข้ันตอนจัดทำยุทธศาสตร\

สถานศึกษา 

๒. เพื่อใหIผูIเขIารับการอบรม

เขIาใจหลักการการจัดทำ

ยุทธศาสตร\สถานศึกษา

ของโรงเรียนวิถีพุทธไดI 

๓. เพื่อใหIผูIเขIารับการอบรม

สามารถจัดทำยุทธศาสตร\

สถานศึกษาของโรงเรียน

วิถีพุทธไดI  

 

 
๑. องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ 
๒. การกําหนดทิศทาง (Direction 

Setting) 
๓. การประเมินองค์การและ

สภาพแวดล้อม (Environment 
Scanning) 

๔. การกําหนดยุทธศาสตร์ (Strategy 
Formulation) 

๕. การดําเนนิยุทธศาสตร์ (Strategy 
Implementation) 

๖. การประเมินผลและการควบคมุ 
(Evaluation and Control) 

๗. เทคนิคการออกแบบยุทธศาสตร์
สถานศึกษาวิถีพทุธสูก่ารพฒันาและ
ร่วมมืออย่างยั*งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Online (๑ ชั*วโมง)   
๑. วิทยากรบรรยาย 

ประกอบสื*อ  
๒. ผู้เข้ารับการอบรมสรุป

กรอบแนวคิดด้วย Mind 
map 

๓. วิทยากรมอบหมายงาน 
“การออกแบบ
ยุทธศาสตร์” 

๔. ผู้เข้าอบรมนําเสนอ
ผลงานในระบบ Offline 
ทํากิจกรรมและส่งผล

งานในชั uนเรียนe-

Classroom 



Face to  

face  
วันที8สอง 

๑๓-๑๕ น 

และ 

๑๕.๑๕-

๑๗.๑๕ 

รวม ๔  

ชั*วโมง 

( แผนที* ๖) สร้างสรรค์แผน
ดําเนินการสถานศกึษาวิถีพทุธ    
วิทยากร :  
พระศรีธรรมภาณี  
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน 

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะ
ประดิษฐ์ 

 

๑) เพื8อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้การ
กําหนดกลยุทธ์และการทาํ
แผนปฏิบัตกิารที8เชื8อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร์
สถานศึกษาวิถีพุทธ 

   
๒) เพื8อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะ

การนําแผนดาํเนินการ
สถานศึกษาวิถีพุทธสู่
แผนปฏิบัตกิารอย่างเป็น
ระบบและมปีระสิทธิภาพ 

 
๓) เพื8อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ

สร้างสรรค์แผนดําเนินการ
สถานศึกษาวิถีพุทธบูรณา
การกับงานสอนที8
สอดคล้องกับวิถีชีวติใหม่ 

๑ สมัมาทิฏฐิในการกําหนดกลยุทธ์และ
การทําแผนปฏิบตักิารที*เชื*อมโยงกบัแผน
ยุทธศาสตร์สถานศึกษาวิถีพทุธ 
 
๒.อิทธิบาท ๔ ในการนําแผนดําเนินการ
สถานศึกษาวิถีพทุธสู่แผนปฏิบตัิการ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

Face to face (๒ ชั*วโมง ) 
๑) อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
๑. ๑) หลกัคิดพื uนฐานการ
วางแผนกลยุทธ์และการทํา
แผนปฏิบตัิการ 
๑.๒) ทิศทางและแนวโน้มการ
วางแผนกลยุทธ์การดําเนินการ
สถานศึกษาวิถีพทุธในวิถชีีวิต
ใหม่ 
๑๓) การจดัทําแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบตัิการการดําเนนิการ
สถานศึกษาวิถีพทุธด้วย
สมัมาทิฏฐิ 
๑.๔) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกเพื*อจดัทําแผนปฏิบตัิ
การอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  
๑.๕) การบริหารควบคมุและการ
ประเมินผลแผนการปฏิบตัิงาน 
 
Face to face (๒ ชั*วโมง ) 
๒) พัฒนาทักษะด้วย
กระบวนการกลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ 
๒.๑) ฝึกปฏิบตัิวิเคราะห์วิพากย์
สภาพแวดล้อมสถานศึกษาอย่าง
กลัยาณมิตร 



๒.๒) ฝึกจดัทําแผนกลยุทธ์การ
ดําเนินการวิถีพทุธสูก่ารปฏิบตัิ
ด้วยการมีส่วนร่วม 
๒.๓) ฝึกปฏิบตัินําแผนการ
ปฏิบตัิการดําเนินงาน
สถานศึกษาวิถีพทุธบูรณาการ
กบังานสอนทั uงในชั uนเรียนและ
นอกชั uนเรียน 
๒.๔) ฝึกการทําตวัชี uวดั
ความสําเร็จของแผนปฏิบตักิาร
แบบ ๓๖๐ องศา 
- ๒.๕) ฝึกการสร้างวฒันธรรม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื*อ
ติดตามประเมินผล
แผนปฏิบตัิการดําเนินงาน
สถานวิถีพทุธด้วยอิทธิบาท ๔ 

 

 


