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เอกสารการด าเนินงาน 

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นท่ี ๗ 
 

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย            
ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว รัชกาลท่ี ๕ ได้ทรง
สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยให้ย้ายการสอนพระปริยัติธรรมจากศาลาบอกพระปริยัติธรรมหน้า
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปตั้งท่ีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และโปรดให้เรียกว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” 

เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ 

 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้คิดแบบสร้างถาวรวัตถุ เรียกว่า 
“สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย” ขึ้นในวัดมหาธาตุ เพื่อใช้เป็นสถานท่ีบ าเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฏราชกุมาร และทรงประสงค์จะอุทิศถวาย
ถาวรวัตถุนี้เป็นสังฆิกเสนาสน์ ส าหรับมหาธาตุวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินไปทรงวางศิลาก่อพระฤกษ์เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ และ
ทรงพระราชทานนามมหาธาตุวิทยาลัยใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” โดยทรงมีพระราช
ประสงค์ให้ใช้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 

 แต่ เป็น ท่ี เสียดายท่ีการก่ อสร้างอาคารสั งฆิก เสนาสน์ ราชวิทยาลัยยั งไม่แล้ วเสร็จ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ก็มาเสด็จสวรรคต เมื่อวันท่ี ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.
๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี๖จึงโปรดให้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร
สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยต่อจนแล้วเสร็จ และเมื่อวันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙ จึงโปรดให้เป็นท่ีตั้ง 
“หอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนคร” อาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย จึงถูกเรียกในชื่อใหม่ว่า 
“อาคารถาวรวัตถุ” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา\ 

 เมื่อพระราชประสงค์ในการใช้อาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยแปรเปลี่ยนไปเช่นนี้ สมเด็จ
พระวันรัต (ฑิต อุทยมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุในสมัยนั้น จึงจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมและบาลี สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ องค์
เอกอัครศาสนูปถัมภก เพียงเฉพาะในส่วนของมหาธาตุวิทยาลัยเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๒ 

 

พ.ศ.๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุในสมัยนั้น ได้จัด
ประชุมพระเถระฝ่ายมหานิกายจ านวน ๕๗ รูป เพ่ือด าเนินการจัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการ
ชั้นสูงระดับอุดมศึกษาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยท าการ
เปิดสอนระดับปริญญาตรีครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๐ และต่อมา พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ท า
การก่อสร้างอาคารเรียนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท่ีดินของวัดมหาธาตุ เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 
๓ ชั้น พื้นท่ีใช้สอยประมาณ ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ใช้เป็นสถานท่ีจัดการ เรียนการสอนส าหรับพระ
นิสิตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวนประมาณ ๑๐ รูป เท่านั้น และได้ด าเนินการจัด
การศึกษามาโดยล าดับจนกระท่ัง พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติรับรองวิทยฐานะ
หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  
  ต่อมาได้มีการขยายการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้นท้ังส่วนกลางและวิทยาเขต เพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ท าให้อาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด ไม่เพียงพอส าหรับใช้สอยในการ
จัดการเรียนการสอนและเป็นศูนย์กลางประสานงานกับวิทยาเขต ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้พยายามท่ี
จะขยายและก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติม แต่ก็ไม่สามารถท าได้ด้วยเหตุผลเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดินเป็นของวัด
มหาธาต ุ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิชาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ขึ้น โดยมี
สถานภาพเป็นนิติบุคคลท่ีไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และเป็นมหาวิทยาลัย ของรัฐ ภายใต้
การก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเป็นหลัก 
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ประวัติพระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 

          พระพรหมบัณฑิต  ฉายา  ธมฺมจิตฺโต นามเดิม ประยูร นามสกุล  มีฤกษ์  วิทยฐานะ  ป.ธ.๙, พธ.บ., 
M.A., M.Phil., Ph.D.,  เกิดเม่ือวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน   พ.ศ. ๒๔๙๘  ณ ต าบลโพธิ์พระยา  อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 บรรพชาอุปสมบท 
     บรรพชาเป็นสามเณร 
          วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ วัดสามจุ่น อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
          มี พระครูศรีคณานุรกัษ์ วัดดอนบุบผาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ 
     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
          เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 
          มี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร) วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร เป็นพระ
อุปัชฌาย ์ 
             พระธรรมปิฎก (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ต่อมาเป็นที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์) 
             วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
             พระธรรมธีรราชมหามุนี (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) 
             วัดปากน้ า กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 
 
ต าแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ปัจจุบัน 
พ.ศ. ๒๕๔๑  
       เป็นเจ้าคณะภาค ๒ รับผิดชอบเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
       จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
       ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์   
พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน       
       ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะเลขานุการคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
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พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     - ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารวรวิหาร                      
       เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘ 
     - ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
       เมื่อวันที่ ๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
       ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม   
        เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน      
       เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๖  
       ได้รับพระบรมราชโองการโปรด แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
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ความเป็นมาโรงเรียนวิถพีุทธ 

 
  โรงเรียนวิถีพุทธ    หมายถึงโรงเรียนในวิถี แห่งปัญญา ที่ พัฒนาอย่างบู รณาการในระบบแห่ ง                        
ไตรสิกขา สู่ความเป็นพุทธ ผู้เข้าถึงธรรม ท าให้เป็นอิสระ โดยมีชีวิตที่ดี เจริญงอกงามมีความสุขจริงแท้และอยู่ร่วม
สังคมอย่างสร้างสรรค์เก้ือกูล สามารถน าโลกไปในวิถีท่ีถูกต้อง ตามหลักแห่งวิถีแห่งธรรม( ป. อ. ปยุตโต) 
  ความเป็นมา เนื่องจากการประชุมเรื่องหลักสูตรใหม่ เด็กไทยพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕                  
ณ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ศ.ดร.ชัยอนันต์  สมุทรวณิช เสนอให้มีการน าหลักธรรมค าสอนพระพุทธศาสนามา
บูรณาการการบริหารจัดการในโรงเรียนซึ่งที่ประชุม เห็นชอบ กระทรวงศึกษาธิการ จึงเริ่มรับสมัครโรงเรียนที่สนใจ 
และจัดให้มีการปฐมนิเทศ  เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนได้เข้าใจ แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
  จากที่ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสนใจ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงให้มี  "ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ" ในทุก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่อจากนั้นจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับสมัคร และจัด
ปฐมนิเทศ โรงเรียนวิถีพุทธ ในแต่ละ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเอง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นต้นมา  
  ขณะนี้ เดือนกันยายน ๒๕๕๙   มี โรงเรียนสมัครเข้ าร่วมโครงการโรงเรียนวิถี พุทธ ประมาณ 
22,849   โรงเรียน  
       ที่ปรึกษาโครงการ  โรงเรียนวิถี พุทธ ได้รับความเมตตาจากพระเถระเป็นที่ปรึกษาหลายๆ รูป                
อาทิเช่นพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน, พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, พระเทพวิสุทธิกวี อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และส่วนมหาเถร
สมาคมมี มติครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๗ มติที่ ๒๐๗ ให้พระสังฆาธิการสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  
 
ผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ( ๒๕๔๕ - ๒๕๕๘ )  เชิงปริมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๖  มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน       ๘๙   โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๔๙  มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน ๒๐,๔๗๕  โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๐  มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน ๒๑,๗๖๔   โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๑  มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน ๒๒,๑๙๐   โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน  ๒๓,๓๓๗  โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน  ๒๔,๒๑๒   โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน  ๑๒,๑๕๙   โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๖  มีโรงเรียนวิถีพุทธ ประมาณ ๑๘,๕๗๗ โรงเรียน  
พ.ศ. ๒๕๕๗  มีโรงเรียนวิถีพุทธ ประมาณ 19,975 โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๘  มีโรงเรียนวิถีพุทธ ประมาณ 21,370 โรงเรียน( ข้อมูลเดือนกันยายน ๒๕๕๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  มีโรงเรียนวิถีพุทธ ประมาณ 22,849 โรงเรียน( ข้อมูลเดือนกันยายน ๒๕๕๘) 

  (ส านั ก พัฒ นานวัตกรรมการจัดการศึ กษา ส านั กงานคณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการและส่วนวางแผนและพัฒนาการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย              
ได้จัดท า website แล้วให้โรงเรียนที่สนใจสมัครใหม่ทั้งหมดเพ่ือตรวจสอบความสมัครใจอีกครั้ง ) 
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ผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ( ๒๕๔๕ - ๒๕๕๖ )  เชิงคุณภาพ   
๑. พระภิกษุสงฆ์ มหาเถรสมาคม  กรมการศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงฆ์  และ

องค์กรภาคเอกชนหลายแห่ง เช่น มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ  กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ 
ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และอีกหลายหน่วยงาน ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ เพราะเห็นว่า
เป็นทางรอดของสังคมไทย 

๒. ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เกิดการตื่นตัวที่จะเยี่ยมเยียน นิเทศ   
โรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือให้โรงเรียนสามารถน าหลักพุทธธรรมไปใช้ในการบริหารจัดการในโรงเรียนทั้งระบบ 

๓. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ตระหนักถึงความส าคัญ เริ่มปรับตัวน าหลักพุทธธรรมเข้าไปใช้ในการบริหาร
จัดการทั้งระบบโรงเรียน รวมทั้งในการด าเนินชีวิตตนเอง ลด ละ เลิก อบายมุข  

๔. นักเรียน ได้เรียนรู้ และเริ่มปรับตัว  น าหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยเน้นการกิน อยู่  ดู ฟัง เป็นตาม
หลักไตรสิกขา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  นักเรียนมีมารยาท เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่   รู้จัก บาป บุญ คุณ โทษ  
และช่วยกับสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

๕. ผู้ปกครอง ชุมชน ชื่นชมยินดีให้การสนับสนุนงานของโรงเรียนมากขึ้นเกิดความสมานฉันท์ ของ บ้าน วัด 
โรงเรียน (บ ว ร) น าสู่ความสงบ และสันติสุขของสังคม  

๖. ด้านการจัดการความรู้ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ( พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๗ )   
๗. ให้มีผู้แทนของผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประสานงาน 

สื่อสารอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ  และจัดท าสมุดท าเนียบมีรูป ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ แจกกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกคน  โดยมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง และปรับปรุง
ท าเนียบผู้รับผิดชอบทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน 

๘. ให้ทุกโรงเรียนมีกรรมการโรงเรียนวิถีพุทธ และมีผู้รู้ทางศาสนา ( พระสงฆ์ หรือฆราวาส )  เป็นที่ปรึกษา
โรงเรียน ในการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

๙. ในการอบรมปฐมนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ  ส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใหม่  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จัดท า ชุดสื่ออบรมทางไกลให้ โรงเรียนด า เนินการอบรมเอง ( ๑๓ หัวข้อ )                         
โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกครั้งที่จบแต่ละหัวข้อและก่อนจบการอบรมทางไกลให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนิมนต์พระสงฆ์ซึ่งเป็นกรรมการมาร่วมวางแผนการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

๑๐. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าสื่อการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียน ในรูปแบบเอกสารและ
วิดีโอในหัวข้อ " แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ "  และสื่อเสริมความรู้ตั้งแต่เริ่มมีโครงการ                
ถึงปัจจุบัน กว่า ๒๐ เรื่อง เพ่ือเสนอให้โรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ โดยไม่เป็นการบังคับ  

๑๑. พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ที่ด าเนินการได้ดี 
มีความก้าวหน้า มีกิจกรรมน่าสนใจ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรมแก่โรงเรียนอ่ืนๆ โดยให้ชื่อ
ว่า "โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร" จ านวนทั้งสิ้น ๒๐๖ โรงเรียน ( คิดสัดส่วนตามจ านวนโรงเรียนวิถีพุทธ ใน
แต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

๑๒. จัดท าจดหมายข่าว " เพ่ือนร่วมทางโรงเรียนวิถีพุทธ " แจกโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศเพ่ือเป็นสื่อกลางส าหรับ
โรงเรียนวิถีพุทธ  

๑๓. พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนที่ด าเนินการได้ดี               
มีความก้าวหน้า, มีกิจกรรมน่าสนใจ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรมแก่โรงเรียนอ่ืนๆ                  
โดยให้ชื่อว่า "โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า "  จ านวน ๓,๕๒๐ โรงเรียน ( ๑๐ % ของโรงเรียนสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ส่วนใหญ่จะซ้ ากับโรงเรียนวิถีพุทธเดิม 
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๑๔. พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดอบรมกระบวนการจัดการความรู้ให้แก่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยอาจารย์ ทรงพล เจตนวณิชย์ 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธฯ ขยายผลการจัดการความรู้ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรรม 
ให้กับโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า  ทั้ง ๓,๕๒๐ โรงเรียน 

๑๕. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หมุนเกลียว  ยกระดับ) ภายในโรงเรียน ในระยะเวลา ๔ เดือน 
ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรรม  โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 

๑๖. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า น าความรู้ และประสบการณ์ที่ หมุนเกลียว  ยกระดับ  ด้านการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรรมแล้วมาน าเสนอโดยวิธีการเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธ ใช้เวลา ๒ วัน เน้นให้ ผู้มาเยี่ยมบ้าน                 
ได้มาเห็นสภาพจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนสภาพใกล้เคียงกัน ( ๑ : ๘-๑๐ โรงเรียน ) 

๑๗. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า น าเสนอเรื่องราวที่ หมุนเกลียว  ยกระดับ  ความรู้ ประสบการณ์ด้านการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรรม ในชื่อหนังสือ " เรื่องเล่าเร้าพลัง " โดยเผยแพร่แลกเปลี่ยนกัน  ภายใน และภายนอกเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๑๘. กิจกรรมแผนที่ คนดี เป็ นการเรียนรู้ เรื่ อ งราวผู้ ท าความดี และน า เสนอด้ วยภ าพประกอบ เรื่ อ ง                           
ผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหวหรือสื่อกระดาษ โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อบรม               
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นักเรียน
ป ร ะ ถ ม  นั ก เ รี ย น มั ธ ย ม ป ร ะ ม า ณ  ๓ ,๐ ๐ ๐  รู ป /ค น แ ล ะ ใน ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  ๒ ๕ ๕ ๔                              
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ พัฒนาครู เพ่ือให้น ากิจกรรม     
ไปขยายผลกับนักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน “ยุวทูตความดี” ๘๔ โรงเรียน 

๑๙. พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดอบรมการบริหารด้วยใจอย่างใคร่ครวญ                   
(จิตตปัญญา)   แก่ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๘๙๐ รูป / คน โดยวิทยากร               
จ าก อ าศ รม ศิ ล ป์  มู ล นิ ธิ โ ร ง เรี ย น รุ่ ง อ รุณ เพ่ื อ ส ร้ า งที ม ค ณ ะบ ริ ห า รด้ ว ย ใจ อย่ า ง ใค ร่ ค ร วญ                               
ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้ขยายผลด าเนินการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้เกิด
โรงเรียนทีบ่ริหารด้วยใจอย่างใคร่ครวญ จ านวนกว่า ๕,๐๐๐ โรงเรียน 

๒๐. พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๘๙๐ รูป / คน ที่ผ่านการอบรม           
การบริหารด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ( จิตตปัญญา ) หมุนเกลียว  ยกระดับ  ความรู้  ประสบการณ์                       
ด้านการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรรม  แล้วจับคู่ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้  ๘๐ คู่                  
เพ่ือเดินทางไปเยี่ยมกันและกันที่โรงเรียน จึงกลับมาหมุนเกลียว  ยกระดับ  ความรู้ ประสบการณ์ตนเอง อีก
ระดับหนึ่ง  และได้จัด Symposium ร่วมกัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ต่อยอดความรู้  

๒๑. พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า  ทั้ง ๓ ,๕๒๐ โรงเรียน ด าเนินการซ้ าข้อ ๗ - ๑๑ โดยขยายผล              
เพ่ิมเป็น ๓๐% ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีโรงเรียน   ประมาณ 
๙,๙๐๐ โรงเรียน 

๒๒. พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับศูนย์คุณธรรม จัดกิจกรรม
โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง  โดยให้นักเรียน รวมกลุ่มคิดหาวิธีการแก้ปัญหาสังคม โดย
ใช้แนวพระราชด าริและหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ โดยร่วมกันด าเนินการ ๘-๑๐ คนมีครู พระ และ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นที่ปรึกษา มีการประกวดคัดเลือกจากระดับโรงเรียน ระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึ กษา ระดับกลุ่ มภ าคสงฆ์  ระดับประเทศ โดยทุ กครั้ งที่ มี ก ารน าเสนอ ได้ จั ด ให้ นั ก เรียน                    
และครูที่ปรึกษามาเข้าค่ายร่วมกัน และ พัฒนาต่อยอดความรู้ให้ทั้งครู และนั กเรียนได้ประสบการณ์             
และน าไปพัฒนาโครงงานของตนเองต่อไป พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา  
จนถึงปัจจุบัน กรกฎาคม ๒๕๕๔  มีโครงงานร่วมประกวดกว่า   ๑๐,๐๐๐ โครงงาน  มีการจัดท าสื่อเอกสาร
บันทึกความส าเร็จ และ วิดีทัศน์โครงงานคุณธรรม ส าหรับครูที่ปรึกษา  
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๒๓. พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณไทยเข้มแข็งฯ                

ให้ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ SP2 โรงเรียนวิถีพุทธ และ โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งจึงได้จัดด าเนินการอย่าง
น้อย ๓ เรื่องได้แก่   

๑) ศูนย์ Give & Take เพ่ือให้ นักเรียนทุกโรงเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ และ ผู้รับ    
๒) โครงงานคุณธรรมส านึกดี CSR +โครงงานคุณธรรม ฯ เป็นการเสริมให้นักเรียนวางแผนการการ
ท าดีอย่างมีทุนงบประมาณ ที่ได้มาจากปัญญาของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม   
๓) ค่ายพระ ครู ผู้ปกครอง เพ่ือให้ทุกโรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกันในการดูแล 
ปกป้องนักเรียนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม  

๒๔. นอกจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังได้จัดให้มีโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารสมัครใจให้
ค ว า ม ส า คั ญ เป็ น พิ เศ ษ กั บ ก า ร พั ฒ น า พ ฤ ติ ก ร ร ม  แ ล ะ  จิ ต ใจ ด้ า น ก า ร เป็ น อ า ส า ส มั ค ร                                 
ขณ ะนี้  เดื อนกรกฎ าคม  พ .ศ . ๒ ๕ ๕๕  มี โรง เรี ยน เข้ าร่ วม โครงการป ระมาณ  ๒๓ ๒  โรงเรียน                                      
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม                     
ในสถานศึกษาท่ีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร  

๒๕. พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน  ได้พัฒนาโรงเรียนอีกกลุ่มที่สนใจการพัฒนานักเรียนโดยหลักการ “อริยะสร้างได้ ใน
โรงเรียนวิถีพุทธ “มีผู้ผ่านการอบรมทั้งท่ีเป็นผู้บริหาร และ ครู ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน 

๒๖. พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน  เพื่อให้การสื่อสารเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่พบเห็น ผู้ที่
รับทราบ  เป็นแหล่งความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน              
จึงได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการเยี่ยม ประเมิน เสนอแนะ   เพ่ือ
การพัฒ นาโรงเรียนคุณ ธรรมชั้ นน าและโรงเรียนวิถี พุ ทธ  ใน  ๒  ปี  โดยใช้ งบประมาณ จ านวน                 
เกือบ ๔,๐๐๐ โรงเรียน อีกท้ังได้คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น จ านวน ๑๐๐  โรงเรียน โดยคัดเลือกมา ถึงปีที่ 
๔ ปีละ ๑๐๐ โรงเรียน นอกจากนั้นได้ จัดท าข้อมูลเป็นเอกสาร และแผ่น CD  เผยแพร่ให้โรงเรียนอ่ืน  และ 
ส า นั ก ง าน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รก ารศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  ยั ง จั ด ท า ว า ร ส า ร  “รู้ ตื่ น แ ล ะ เบิ ก บ าน ”                                   
ออกวารสารต่อเนื่องถึงปัจจุบัน  ส่งถึงทุกโรงเรียน และ  จัดท าวีดิทัศน์ โรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือเผยแพร่              
แก่โรงเรียนในสังกัด 

๒๗. พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ การพัฒนาอีกด้านหนึ่ งที่  ส านั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน                            
ให้ความส าคัญคือเรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครู  ซึ่ งได้จัดให้มีกระบวนการพัฒนาทั้ ง ๔ ภูมิภาค                       
รวมไม่น้อยกว่า  ๑,๒๕๐ คน โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้ เช่น มูลนิธิสดศรี สฤษฎิ์วงศ์ 
มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ วิทยากรจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นต้น 

๒๘. คณะด าเนินงานได้สังเคราะห์ความรู้การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ด าเนินการต่อเนื่อง ๙ ปีได้เป็นบทสรุปว่า
เงื่อนไขส าคัญที่โรงเรียนจะด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ อย่างเป็นรูปธรรม มี ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธปีที่ ๙ โดยได้สื่อสารเผยแพร่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ และจะด าเนินการเยี่ยมประเมินการ
ด าเนินการ ดูความพร้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการอย่างต่อเนื่องให้เห็นเป็นรูปธรรม  น าเป็น
คะแนนในตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ARS  

๒๙. พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน(พ.ศ. ๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ร่วมกัน
ยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าเพ่ือรับโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและทุนสนับสนุนโรงเรียน
วิถีพุทธชั้นน า จากพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๓๐. พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน(พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธมาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ปรากฏผลการคัดเลือกโรงเรียนได้ดังนี้ 

- ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า รุ่น ๑  จ านวน ๗๐๐ โรงเรียน 
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า รุ่น ๒  จ านวน ๗๐๐ โรงเรียน 
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่น ๑ จ านวน ๑๐๐ โรงเรียน 
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่น ๒ จ านวน ๑๐๐ โรงเรียน 
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่น ๓ จ านวน ๑๐๐ โรงเรียน 
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่น ๔ จ านวน ๒๖๕ โรงเรียน 
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่น ๕ จ านวน ๑๐๐ โรงเรียน 
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่น ๖ จ านวน ๑๐๐ โรงเรียน 
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่น ๗ จ านวน ๑๐๐ โรงเรียน 

๓๑. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน(พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้จัดให้มีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชิงประจักษ์ เพ่ือเป็นกัลยาณมิตร ในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ก้าวหน้า
ไปอีกขั้นหนึ่ง โดยในระยะเวลา ๓ ปีนี้ ได้มีการตรวจเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธ ปรากฏดังนี้ 

- พ.ศ. ๒๕๕๕  เยี่ยมเยียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์ จ านวน ๘๐ โรงเรียน 
- พ.ศ. ๒๕๕๖  เยี่ยมเยียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์ จ านวน ๒๘ โรงเรียน 
- พ.ศ. ๒๕๕๗  เยี่ยมเยียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์ จ านวน ๑๔๑ โรงเรียน 
- พ.ศ. ๒๕๕๘  เยี่ยมเยียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์ จ านวน ๙๓ โรงเรียน 
- พ.ศ. ๒๕๕๙  เยี่ยมเยียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์ จ านวน ๑๓๐ โรงเรียน 

๓๒. พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ขอพระราชทาน โล่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยใช้ตัวชี้วัด ๕๔ ประการ เป็นตัวประเมิน โดยคัดเลือกจากโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ 
เป็นต้นมา 

- พ.ศ. ๒๕๕๘  มีโรงเรียนพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๑ จ านวน ๒๗ โรงเรียน  
 

********************************************* 
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โรงเรียนวิถีพุทธ แบ่งระดับโรงเรียนวิถีพุทธ เป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 
 
 

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน                                                ๒๗ 

ใช้เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด ๕๔ ประการ                          โรงเรียน 
 
 
 
 

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า      ๗๖๕ 

ใช้เกณฑ์อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ           โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวิถีพุทธท่ัวไป           22,849 
ลงทะเบียนในเว็บไซด์            โรงเรียน     

โรงเรียนวิถีพุทธ 
(www.vitheebuddha.com) 

 
 

ปล. ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
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รายช่ือโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๗ 

ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 

ล าดับ สังกัด โรงเรียน 
1 สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองลาน 
2 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 
3 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 
4 สพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนมิตรภาพ 20 
5 สพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านป่าวิไล(สโมสรไลออนส์จันทบุรีอุปถัมภ์) 
6 สพป.ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านอ าเภอ 
7 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 
8 สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 
9 สพป.ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

10 สพป.เชียงราย เขต 3 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
11 สพป.เชียงราย เขต 3 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนชลประทานผาแตก(ปัญญาพลอุปถัมภ์) 
13 สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนวัดศรีล้อม 
14 สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 
15 สพป.ตราด โรงเรียนคลองขวาง 
16 สพป.ตราด โรงเรียนบ้านเนินตะบก 
17 สพป.นครปฐม เขต 1 โรงเรียนบ้านดอนซาก 
18 สพป.นครปฐม เขต 1 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 
19 สพป.นครปฐม เขต 2 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 
20 สพป.นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบ้านวังตามัว 
21 สพป.นครพนม เขต ๑ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บ ารุงวิทยา) 
22 สพป.นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 
23 สพป.นครพนม เขต ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 
24 สพป.นครราชสีมา เขต 1 โรงเรียนบ้านระกาย 
25 สพป.นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ 
26 สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนบ้านบางกระบือ 
27 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 โรงเรียนบ้านขอนหาด 
28 สพป.นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
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29 สพป.นนทบุรี เขต 2 โรงเรียนคลองเกลือ 
30 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ 
31 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านโชคกราด 
32 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านดอนยาว 
33 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 
34 สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 
35 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 
36 สพป.พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดโงกน้ า 
37 สพป.พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 
38 สพป.พิจิตร เขต ๒ โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" 
39 สพป.พิษณุโลก เขต 1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
40 สพป.พิษณุโลก เขต 1 โรงเรียนวัดวังเป็ด 
41 สพป.พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดสระโคล่ 
42 สพป.พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดกรับพวง 
43 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 
44 สพป.แพร่ เขต 2 โรงเรียนบ้านน้ าแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) 
45 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 
46 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
47 สพป.ยโสธร เขต 1 โรงเรียนบ้านยางน้อย 
48 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โรงเรียนบ้านโนนแท่น 
49 สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 
50 สพป.ระยอง เขต 1 โรงเรียนวัดเนินพระ 
51 สพป.ล าปาง เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 
52 สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 
53 สพป.ล าพูน เขต 2 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 
54 สพป.ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 
55 สพป.สกลนคร เขต 2 โรงเรียนบ้านโนนทรายค า 
56 สพป.สกลนคร เขต 2 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 
57 สพป.สกลนคร เขต ๒ โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 
58 สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 
59 สพป.สระแก้ว เขต ๑ โรงเรียนวังไผ่ 

 
 



ห น้ า  | ๑๓ 

 
หน้าที่ 2/4 

 

ล าดับ สังกัด โรงเรียน 
60 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนบ้านพุน้ าร้อน 
61 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 โรงเรียนวัดสมหวัง 
62 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 
63 สพป.สุรินทร์ เขต ๓ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 
64 สพป.อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบ้านนาแค 
65 สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ 
66 สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
67 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) 
68 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 
69 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โรงเรียนเมืองอุบล 
70 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 
71 สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 
72 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านเกษม 
73 สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 
74 สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
75 สพม. เขต 3 นนทบุรี โรงเรียนบางบัวทอง 
76 สพม. เขต 5 อ่างทอง โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
77 สพม. เขต ๕ ชัยนาท โรงเรียนหันคาพิทยาคม 
78 สพม. เขต ๕ ลพบุรี โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา 
79 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนดัดดรุณี 
80 สพม. เขต 7 สระแก้ว โรงเรียนอรัญประเทศ 
81 สพม. เขต ๘ ราชบุรี โรงเรียนเนกขัมวิทยา 
82 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี โรงเรียนดอนคาวิทยา 
83 สพม. เขต 9 นครปฐม  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
84 สพม. เขต 9 นครปฐม โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
85 สพม. เขต ๑๙ หนองบัวล าภู โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 
86 สพม. เขต 20 อุดรธานี โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 
87 สพม. เขต 2๑ หนองคาย โรงเรียนถ่อนวิทยา 
88 สพม. เขต 22 นครพนม โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 
89 สพม. เขต 22 นครพนม โรงเรียนปลาปากวิทยา 
90 สพม. เขต ๒๒ นครพนม โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
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91 สพม. เขต 25 ขอนแก่น  โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 
92 สพม. เขต 26 มหาสารคาม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 
93 สพม. เขต ๒๗ ร้อยเอ็ด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
94 สพม. เขต 28 ยโสธร โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
95 สพม. เขต 29 อุบลราชธานี โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 
96 สพม. เขต 32 บุรีรัมย์  โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 
97 สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
98 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ โรงเรียนสันติสุข 
99 สพม. เขต 36 เชียงราย โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

100 สพม. เขต 41 ก าแพงเพชร  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
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การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

 ๑. การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
  1.๑ การจัดการศึกษาตายแนวพุทธ  
  ปัญหาสังคมไทยต้องเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม และยุคข่าวสารข้อมูลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จามเหตุปัจจัยแม้เรา
ไม่อยากเข้าไปเพราะความไม่พร้อม ท าให้ต้องได้รับผลกระจบจากความเจริญในยุคข่างสารข้อมูลที่สังคมไทยต้อง
เตรียมพัฒนาตนเองอันเป็นภารกิจของการศึกษา หรือบุพนิมิตของชีวิตที่ดีงาม การมีชีวิตที่ดีงามด้วยส่วนประกอย
ของโรงเรียนรุ่งอรุณ 7 ประการ เป็นตัวต้นทางก่อนไปสู่มรรคและไตรสิกขา คือ  
   1.รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างท่ีดี  
   2.มีชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย   
   3.พร้อมด้วยแรงจูงใจใฝ่สร้าง  
   4.มุ่งม่ันพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ  
   5.ปรับทัศนคติและค่านิยมให้สมแนวเหตุผล             
   6.มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวตลอดเวลา  
   7.แก้ปัญหาและพ่ึงพาตนเองได้ด้วยความรู้คิด  
  ย่อมจะท าให้การศึกษาของไทยช่วยผลิตออกสู่สังคมเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะอยู่ได้อย่างดีในทุกสภาพ
ชีวิต สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ สภาพสังคมแต่ละแบบได้ สามารถกลมกลื้นและเก้ือกูลธนนมชาติใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสังคมเกษตรที่พ่ึงตนเองได้ในสังคมอุตสาหกรรมที่สามารถเป็นนักผลิตได้               
มีนิสัยรักงาน มีความช านาญพิเศษเฉพาะด้าน มีเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถรักษาสุขภาพจิต และอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ดีควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในสังคมข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์เป็นเครื่องพัฒนา
สติปัญญา หากสามารถจัดการเตรียมด้วยรุ่งอรุณแห่งการศึกษา จะเกิดช่วงสว่างต่อไปแน่นอน(พระธรรมปิฎก
(ป.อ.ปยุตฺโต)2545,108-110) 
  ๑.2 การศึกษาเพ่ือรู้เท่าทันปัญหากับการพัฒนาสังคมไทย 
  การเตรียมคนให้รู้เข้าใจปัญหาเฉพาะของสังคมไทยจะต้องน าหลักทางการศึกษามาใช้ในการจัดเตรียมใน
สังคมแต่ละคนให้มีความพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะอยู่ร่วมและการพัฒนาสู้สังคมที่มีความพร้อมจะท างานเหล่านี้
จะต้องรู้สภาพสังคมที่จะไปอยู่ร่วมและจะไปพัฒนาเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรนั่นคือ คนในสังคมไทยจะต้องศึกษา
สภาพความเป็นจริงของสังคมไทย รู้ปัญหาสังคมและทบทวนเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสังคมไทยโดยสังคมไทยนั้นอยู่ใน
ทั้ง3ยุค คือ ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรมและยุคข่าวสาร ข้อมูลเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะที่คนส่วนใหญ่ในสังคม
มีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมที่ต้องการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมและได้รับผลจาการเจริญจากสังคมข่าวสารข้อมูล จึงเป็น
สังคมที่ซับซ้อนส าหรับสังคมประเทศตะวันตก ซึ่งจัดเป็นประเทศพัฒนาแล้วก าลังวิตกเป็นปัญหาของโลก นับแต่
ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาเสพติด โคเคน ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ เช่น เอดส์ ทางด้านจิตใจมีปัญหาความเครียดปัญหา
ฆ่าตวัตายในกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่สูงขึ้น จนถึงปัญหาธรรมชาติแวดล้อมซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่สุด เป็นประเทศพัฒนาแล้วมี
ความสนใจ มีปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆเป็นอย่างๆด้วยการตาทันข่าวสารข้อมูลและเอาประโยชน์จากยุคนี้
ให้ได้(พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต):2548,111-112 
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  การรู้เท่าทันข่าวสารข้อมูลสิ่งที่ต้องเน้น คือ การรู้เท่าทันสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นประเทศที่น าหน้าใน
การพัฒนา ซึ่งก าลังประสบกับปัญหาอย่างมากมายว่าประเทศเหล่านี้ที่มีสภาพเป็นอย่างไร มีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
ในด้านเสื่อมและในด้านความเจริญรวมทั้งแรงโน้มที่เป็นปรารถนา หรือใฝ่ฝันต้องการให้เป็นด้วยรากฐานของ
ความคิดอย่างไรมีความคิด อะไรเพ่ือให้รู้เหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดสิ่งต่างๆในอดีตปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตคน
ในสังคมไทยจะต้องศึกษาวิเคราะห์สังคมที่เจริญแล้ว ทั้งอเมริกา ญี่ปุ่นและประเทศที่ก้าวล้ าน าหน้า จะต้องก าหนด
ไว้ในนโยบายของรัฐโดยเฉพาะทางการศึกษา จะต้องตั้งกลุ่มวิเคราะห์วิจัยสังคมอเมริกัน วิเคราะห์วิจัยสังคมญี่ปุ่น
ว่าเป็นอย่างไรในทุกแง่ทุกด้าน การที่สังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุคข่าวสารข้อมูล หากไม่รู้จักใช้ข่าวสารข้อมูลให้เป็น
ประโยชน์ก็ยากจะก้าวไปด้วยดี ดังนั้นสังคมไทยต้องทันประเทศที่พัฒนา ต้องวิเคราะห์เรียนรู้จักสังคมประเทศ
เหล่านั้นตลอดจนเหตุปัจจัยเก่งความเจริญ และความเสื่อมและสังคมที่พัฒนาแล้ว ทั้งแนวโน้มปัญหาและเหตุ
ปัจจัยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าถึงความคิดใหม่ที่จะน าเอาความคิดมาเทียบเคียงในการพัฒนาสังคมต่อไป(พระ
ธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต):2548,113-117) 
  ท่ ามกลางความเจริญจะพบชีวิตที่ พึ งปรารถนาแฝงอยู่  เช่น  ธรรมชาติแวดล้อมเสื่ อมโทรม                          
ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาการฆ่าตัวตาย จึงเป็นความจ าเป็นที่จะต้องมองให้ทั่วเพื่อรู้จักด าเนินชีวิตที่
พอเหมาะพอดี หรือ มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งประเทศพัฒนาแล้วแสวงและแนวโน้มทางความคิดของโลกก็มาในทางนี้
แล้ว เมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทยจะต้องวิเคราะห์ให้ชัด ปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นเพราะลักษณะการพัฒนา
สังคมไทยไม่มียุคที่ชัดเจน ไม่เป็นล าดับคละปะปนกันไปแลการสร้างความเจริญไม่ได้เกิดจากความต้องการของ
สังคมไทยเองแต่เป็นเพราะอยากได้ไม่ใช่การสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วนตนเองแต่เป็นภายนอกท่ีมาพอกเพ่ิมหุ้มคลุมไว้จึง
เป็นความเจริญที่มีปัญหา ดังนั้นต้องมาคิดกันให้หนักว่าจะพัฒนาต่อไปอย่างไรให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของสังคมไทยโดยต้องค้นพบให้ความต้อบงการและความจ าเป็นที่แน่จริงของสังคมของตนเอง 
เพ่ือให้เกิดความเจริญและการพัฒนาขึ้นในตัวของสังคมไทยเองที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทย
เอง 
  การพัฒนาที่ผ่านมาประมาณหนึ่งศตวรรษของสังคมไทย มีความลีกลั่นในองค์ ประกอบทั้งหลายของ
สังคมท่ีไม่ประสานพร้อมเพียงไม่สม่ าเสมอ เพราะเหตุปัจจัย2อย่าง คือ 
  1.เมื่อตะวันตกเข้ามาน าความเจริญเข้ามาให้เห็น ท าให้คนไทยสังคมไทยอยากได้ความเจริญตามตะวันตก
และเป็นที่ชื่นชมของสังคมไทย  
  2.ตะวันตกเข้ามาพร้อมกับลัทธิอาณานิคม ที่ต้องการประเทศเป็นเมืองขึ้น ท าให้สังคมต้องเอาตัวรอดใน
การพัฒนาตามแรงบีบคั้น 
  จากเหตุทั้งสองจึงเกิดขึ้นการพัฒนาเพ่ือเจริญให้ทันตะวันตกจะได้บริโภคสิ่งหรือผลผลิตของตะวันตก 
รวมทั้งเจริญให้ทันตะวันตกมีความเข้มแข็งต้านทานประเทศเหล่านั้นได้ โดยเฉพาะวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือพัฒนาด้าน
วิชาการ เช่นกฎหมาย รัฐศาสตร์ การพาณิชย์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การแพทย์เป็นต้น และการสร้างก าลังคน
ใช้ทันกับเหตุการณ์โดยเฉพาะการพัฒนาของกลุ่มงานราชการ จนเกิดการศึกษาเพ่ือเลื่อนสถานะทางสังคมเป็น
เจ้านายหรือขุนนางความเร้งด่วนของการพัฒนาและการสร้างความเจริญจัดท าที่ศูนย์กลางคือ เมืองหลวงเป็นหลัก 
จึงท าให้ชนบทถูกปล่อยปละละเลยและกลายเป็นส่วนที่ป้อนก าลังให้แก่เมืองหลวง(พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต):
2548,117-123) 
  การเร่งสร้างความเจริญแบบตะวันตกในยุคแรก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้
ความส าคัญด้านการศึกษา โดยไม่ได้มองข้ามการศึกษาศาสนาและปรัชญาโดยทรงให้ความส าคัญอย่างมาก ด้วย
การเน้นย้ าความส าคัญของการสอนพระพุทธศาสนาและศีลธรรม แต่คนไทยต้อการเพียงความรู้สมัยใหม่แบบ
ตะวันตกโดยลืมเลือนเหินห่างจากพ้ืนฐานของตนเองทิ้งพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของตนเอง เมื่อประเทศไทย
สังคม ไทยพรั่งพร้อมทางวัตถุ และวิชาการสมัยใหม่ตามแบบตะวันตกท าให้เกิดผลกระทบต่อภูมิปัญญาไทย สรุป
โดยรวมของการเร่งสร้างความเจริญของประเทศไทย จากการบีบรัดทางการเมืองท าให้เกิดความไม่สมดุล ไม่เสมอ 
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  ภาคขององค์ประกอบของสังคมไทยที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่ประสานกลมกลืนและเกิดช่องว่าง
ต่างๆดังนี้คือ  
   1.)เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพสูงแต่ละเลยวิชาการด้วยความคิดและคุณธรรม  
   2.)เกิดเฟ่ืองฟูของค่านิยมทางวัตถุแต่ลดต่ าลงทางคุณค่าทางจิตใจ  
   3.)ความหลงใหลวัฒนธรรมตะวันตกแต่ถูกวัฒนธรรมพื้นบ้าน  
   4.)ความเจริญเติบโตรวดเร็วเกิดการกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวง แต่เกิดความล้าหลังแร้นแค้นใน
ชนบททางไกล  
   5.)ความเหินห่างระหว่างพระสงฆ์กับคนรุ่นใหม่และช่องว่างระหว่างกลุ่มคนที่มาการศึกษา
สมัยใหม่กับประชาชนทั่วไปที่ด าเนินตามประเพณีท าให้สร้างปัญหาซ้ าเติมปัญหาระหว่างข้าราชการกับประชาชน
โดยความเจริญของภาคราชการที่เพ่ิมขึ้นแต่ความเสื่อมกลุ่มชุมชนชาวบ้านมีมากขึ้นอย่างในชนบทที่มีองค์ประกอบ
3อย่างในชุมชน คือบ้าน วัด โรงเรียน หรือบวรซึ่งมีความเหินห่างกันขาดการประสานเกื้อกูลไม่สมดุลท าให้
องค์ประกอบทั้งสามในชุมชนขาดความร่วมมือกันและเอ้ืออ านวยแก่กันจึงไม่สามรถพ่ึงตนเองได้(พระธรรมปิฎก
(ป.อ.ปยุตฺโต):2548,124-126) 
  เป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรในด้านภูมิธรรมภูมิปัญญา ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์กลายเป็น
ความมั่นคงของวัฒนธรรมที่ด าเนินต่อไป 
  การปฏิบัติของมนุษย์ต่อองค์ประกอบทั้ง 3 อย่าง คือธรรมชาติ สังคมและตัวของมนุษย์เองดังนี้ ธรรมชาติ
จากเอาชนะเป็นการอนุรักษ์อยู่ร่วมแบบประสานกลมกลืนและรักษาสมดุลสังคม จากกการแข่งจันเป็นความ
ร่วมมือในทางอุดมคติเป็นแนวความคิดและปัญญาที่รู้ว่าควรจะเป็นที่ต้องการและจ าเป็นมนุษย์จากฝ่ายเสพบริโภค
เป็นรู้จักยับยั้งควบคุมตนเองรู้จักประมาณรู้จักพอ เพราะการเอาชนะเป็นการปราบพิชิตเอาเปรียบเบียดเบียนและ
ท าลายธรรมชาติการแข่งขันท าให้เกิดปัญหาและปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อที่ต่างๆไปทั่วโลกร่วมกันหมดและการ
พัฒนาที่มุ่งเสพ การบริโภคให้ได้มากที่สุดท าให้ทรัพยากรหมดไป ไม่พอเกิดความเสียหายต่อธรรมชาติจนโลกจะ
พินาศดังนั้น มนุษย์จึงต้องรู้จักประมาณรู้จักพอดี ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ เช่น
โภชเนมัตตัญญุตา เป็นการรู้จักประมาณในการบริโภคหรือการบริโภคแต่พอดีเป็นการกินในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์
แก่ชีวิต เกิดภาวะเกื่อกูลต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีปัญญาจะท าให้พอดีกับความต้องการของชี วิตที่มีชีวิตอยู่ดี 
รู้จักกินเสพแค่พอดีกับความต้องการของชีวิตที่มีชีวิตอยู่ดีรู้จักกินเสพแค่พอดีกับความต้องการของชีวิตช่วยอนุรักษ์
ธรรมชาติ และร่วมมือเกื้อกูลสังคม การที่ผู้นั้นรู้จักประมาณในการบริโภคเป็นมรรควิธีจะช่วยให้ตัวเองเข้าถึง
จุดหมายที่สูงขึ้น รู้จักความสุขที่ประณีตข้ึน เหนือขึ้นอันเกิดจากกการพัฒนาทางจิตและปัญญา 
  เมื่อคนที่มีความสุขอยู่กับธรรมชาติเมื่อนั้นจะมีความรักธรรมชาติและเป็นปัจจัยที่อนุรักษ์ธรรมชาติในการ
บานการเหตุปัจจัยของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ดังนี้ 
 

สุขกับธรรมชาติ   รักธรรมชาติ   อนุรักษ์ธรรมชาติ 
 
  การศึกษาต้องท าให้คนมีความสุขกับธรรมชาติ มีความรักธรรมชาติและต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพ่ือ
รักษาสภาพแวดล้อมให้สมดุลหรือดุลยภาพการร่วมกันของคนในสังคมด้วยสันติในระกับครอบครัวจนถึงดับโลก 
เป็นสันติภาพอันเป็นสภาพที่ต้องการและมีชีวิตที่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์เป็นสภาพที่ต้องการเป็น
จุดมุ่งหมายของการด าเนินชีวิตพอดี รู้จักประมาณ รวมสภาพทั้งสามประกอบด้วยสุขภาพที่เอ้ืออ านวยส าหรับการ
ปฏิบัติ เพ่ือเข้าสู่จุดหมายอันมีแกนกลางของระบบทั้งหมดคือการพัฒนาตนเอง ของมนุษย์ที่ต้องการพัฒนาตลอด
นั่น คือ การศึกษา ที่มนุษย์จะพัฒนาตนและช่วยกันและกันให้พัฒนาเพ่ือบรรลุถึงอิสรภาพ อันเป็นภาวะล่วงพ้น
ปัญหา เรียกว่า วิมุตติธรรม 
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 วิมุตติธรรม  
  การพัฒนาคนจะต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้านคือ พัฒนา(physical development)ที่เน้นการเจริญเติบโตแต่
กายภาวนาตามหลักสูตรพุทธศาสนาเน้นที่การ พัฒนาสังคม(social development) มุ่งเน้นอยู่ด้วยกับผู้อ่ืนโดยไม่
เบียดเบียน แต่ศีลภาวนาเป็นการฝึกอบรมกายวาจา ที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในทางเกื้อกูลต่อกันใน
สังคม เป็นศีลพ้ืนฐานร่วมไปฝึกอบรมกาย วาจาให้ประณีตยิ่งขึ้น ให้เกิดการฝึกพฤติกรรมทางกาย วาจา ของตน
เป็นฐานการพัฒนาจิต พัฒนาอารมณ์(emotional development)มุ่งเน้นฝึกฝนจิตใจอารมณ์แบบแยกส่วน โดย
ไม่เชื่องโยงแต่จิตภาวนาเป็นการพิจารณาการฝึกฝนอามรณ์ให้รูจักควบคุมในทางกาย วาจา ให้ประณีตยิ่งขึ้นไปที่
จะเป็นฐานในการพัฒนาจิตใจและเป็นการพัฒนาจิตใจและการพัฒนาจิตใจที่ดี จะส่งผลดีต่อร่างกาย เช่น ใจไม่
โกรธ ไม่เครียดจะช่วยให้มีสุขภาพดีมีผลในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดีและการพัฒนาจิตใจเป็นฐานต่อการพัฒนา
ปัญญา เช่น การมีสมาธิท าให้ใจไม่ว้าวุ่นสับสนมีผลต่อการพัฒนาปัญญาต่อไป พัฒนาการทางปัญญา เป็นการรู้เท่า
ทันชีวิต รู้เท่าทันเหตุปัจจัยและโลกตามที่เป็นจริง การติดตามเป็นจริงไม่ให้เกิดการถูกครอบง าด้วยอคติ หรือ โลภะ 
โทสะ โมหะจนถึงความรู้ความเข้าใจในโลกชีวิตตามเป็นจริงที่ท าให้จิตใจเป็นอิสระ อันเป็นจุดหมายของการพัฒนา
คนซึ่งเป็นจุดหมายของการศึกษา 
  จุดหมายของการศึกษา คือ การพัฒนาตนของแต่ละคนให้เข้าถึงอัตถะหรือการเข้าถึงจุดหมายของชีวิตใน
ระดับต่างๆ 
  1.ชีวิตด้านนอก หรือชีวิตรับรูปธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองเห็นด้วยตา เช่นพ่ึงตนเองในทางเศรษฐกิจ
พ่ึงตนเองได้ในทางสังคมด้วยการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าในสังคม มีฐานะต าแหน่งเป็นที่ ยอมรับ
ถือ เรียกว่า ทิฏฐิธัมมิกัตถะ เป็นประโยชน์ที่เห็นด้วยตา เป็นจุดหมายสามัญที่เป็นอิสรภาพของชีวิตด้านนอก หรือ
อิสรภาพทางสังคม 
  2.ชีวิตที่มีจิตใจดีงาม เป็นการเข้าถึงจุดหมายในทางชีวิต เชื่อมั่นในความดีและการกระจ าที่ถูกต้องดีงาม 
มีคุณธรรม และรู้จักการเสียสละ สร้างสรรค์ท าประโยชน์ต่างๆมีปัญญาประกอบด้วยวิจารณ์ซึ่งท าให้เกิดความ
มั่นใจ และความสุขในบุญกุศลหรือการมีชีวิตที่มีคุณค่า เรียกว่า สัมปรายิกัตถะ เป็นอิสรภาพของชีวิตด้านใน ที่พ้น
จากความชั่วร้าย ตกต่ าและความทุกข์ในอบาย  
  เป็นภายนอกเป็นภาวะเต็มอ่ิมสมบูรณ์ ที่มีแต่ความสุขโปร่งใส ไร้ทุกข์ เป็นอิสรภาพขั้นสูงสุดเป็นอิสระ
ของชีวิตจิตใจโดยสิ้นเชิง ด้วยปัญญาก าจัดเหตุแห่งความติดข้องของจิตหมดสิ้นความสุขของมนุษย์แบ่งได้ 2แบบ 
คือ สามิสสุข เป็นสุขที่อาศัยอามิส และนิรามิสสุขเป็นความสุขที่ไม่อาศัยอามิสโดยคนธรรมดาจะต้องอาศัยสิ่งภา
บนอกมาเป็นปัจจัยให้ได้รับความสุขอันเป็นความสุขของบุคคล๔นั้นที่ขึ้นต่อวัตถุอาศัยสิ่งบ ารุงบ าเรอ หรือ แหล่ง
ความสุขภายนอกหากขาดปัจจัยภายนอกมาเสพมาบริโภคจะเป็นทุกข์ ไม่สบายเป็นความสุขที่ยังพ่ึงพาวัตถุแต่การ
ที่บุคคลพัฒนาตนขึ้นถึงข้ันปรมัตถ์  หรือแม้แต่แนวทางปรมัตถ์ก็จะมีอามิสสุขไม่ต้องอาศัยอามิสหรือสิ่งภายนอก มี
ความสุขโดยล าพังเป็นตัวของตัวเองได้เป็นอิสระในระดับต่างๆจนถึงอิสรภาพสูงสุด คือ 1.รู้ความจริงของสิ่ง
ทั้งหลายเข้าถึงสัจธรรม 2.การด าเนินชีวิตหรือปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายให้สอดคล้องกับหลักความจริง เป็นผู้มี จรย
ธรรมและ 3.การสามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จไร้ทุกข์เกิดมีอิสรภาพ(พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต):2548,126-147) 
2.2.4 การศึกษาแนวพุทธ 
  การจัดการศึกษาตามแนวพุทธเป็นแนวคิดหรือหลักการจัดการศึกษาที่สัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์และเข้า
ใจความเป็นจริงเพ่ือใช้ในการศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ท าให้ชีวิตมนุษย์พัฒนาไปด้วยดีในท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อม โดยบุคคลควรด าเนินชีวิตอย่างไร ตามความเป็นจริงทั้งของโลกและชีวิตด้วยระบบการพัฒนาคนให้อยู่
ท่ามกลางความจริง ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามความจริงก็มีตามธรรมขอมัน 
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงนั้นแล้วน ามาเปิดเผยแสดงการจัดการการศึกษาที่เรียกว่า แนวพุทธคือการจัดการ
ตรงตามความเป็นจริงชองธรรมชาติเท่านั้น  
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  การศึกษาแนวพุทธมี 2 ระดับ(พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต):2548,1-4) 
  1.ระดับรูปแบบ ในสังคมหรือชุมชนหนึ่งย่อมมีวิถีชี วิตที่สืบทอดกันมาโดยวัฒนธรรมสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและลงตัวตามที่สังคมถือว่าดี อย่างชาวพุทธไทยได้พัฒนาวิถีความเป็นอยู่ที่วัฒนธรรมแบบพุทธไทยขึ้น
ซึ่งเป็นวิถี เป็นรูปแบบที่ถือหรือตกลงกันดีแล้ว เช่นการกราบไหว้ที่ถือว่าเป็นรูปแบบดีแล้ว เหมาะสมกับคนไทย
เรียกว่า ชาวพุทธแบบไทย 
  2. ระดับตัวแท้จริง เป็นตัวหลักท่าสอดคล้องกับความเป็นจริงตามธรรมดา ธรรมชาติในด้านก็
กระบวนการศึกษาแนวพุทธเป็นการจัดการศึกษาให้ได้ผลตามธรรมดาจริงนั้น 
  การศึกษาตามแนวพุทธ เป็นการสอนความจริงตามธรรมดาธรรมชาติ ด้วยหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา ตาม
ความเป็นจริงเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามเหตุผลปัจจัยตามกฎธรรมดาธรรมชาติกฎแห่งกรรม เป็นเรื่องของเหตุผล 
เป็นไปได้จามเหตุปัจจัย เมื่อเรียนรู้เข้าใจจึงสามารถน ามาใช้หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง อย่างเช่นศีล 5ที่พระท่านบอก
ข้อปฏิบัติให้ยอมน าไปฝึกฝนตนหรือ ชาวบ้านขอศีล พระบอกสิกขาบท เรียกสิกขาบท45 เมื่อบุคคลน าไปปฏิบัติ
ถูกต้องมีความประพฤติเช่นนั้น จึงเป็นศีลของผู้น าไปปฏิบัตินั่นคือ ผู้ปฏิบัติตามแล้วผู้นั้นจะมีศีล เช่น อาณาติปาทา 
เวรมณสิกฺขาปท  สมาธิยามิ ข้าพเจ้าขอถือผู้ปฏิบัติในการฝึกตนที่จะงดเว้นจากการท าลายชีวิต โดยพระเป็นผู้บอก
สิกขาบท ชาวเป็นผู้รับไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วจึงเกิดเป็นศีลดังนั้น ศีลจึงเป็นข้อฝึก ข้อศึกษา เพ่ือให้ผู้ศึกษาน าไป
ปฏิบัติให้มีศีล ทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีผู้ใดให้มาแต่ทุกคนต้องไปพัฒนาโดยฝึกให้เกิดสมาธิเองและพระให้ความรู้ 
เรียกว่าให้สุดตะ หรือสิ่งที่เล่าเรียนสดับฟัง แล้วปฏิบัติน าไปคิดพิจารณาจะเกิดขึ้น(พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต):
2548,4-10) 
  ตามธรรมชาติแล้วมีชีวิตคนมี 3 ด้าน คือ  
  1. การมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยทางอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นทวารเปิดรับและ
แสดงออกทาง กาย วาจา ใจ ที่เรียนกว่า กรรมด้วยการรับรู้และการกระท าเป็นแดนของศีลรวมอยู่ในการสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทั้งกายและทางสังคม  
  2. เจตจ านงต่อพฤติกรรมต่อการสัมพันธ์กับโลกภายนอกของบุคคลโดยไม่มีแรงจูงใจและคุณสมบัติทาง
จิตทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้าย เช่น ความรัก ความโกรธ ความเชื่อ เป็นตัวปรับปรุงแต่งให้แสดงออกมาทางพฤติกรรม
และการรับรู้ทางอินทรีย์อันเป็นแดนของจิตใจ  
  3.การมีพฤติกรรมตื้นเขินหรือซับซ้อนที่สัมพันธ์กับโลก ความรู้เป็นตัวการที่ท าให้สภาพจิตใจเปลี่ยนไป
ด้วยความรู้สึกโปร่งสบายโล่ง อิสระหรืออึดอัดเป็นทุกข์และเป็นตัวก าจัดและขยายขอบเขตของพฤติกรรมเป็นแดน
ของความรู้ความเข้าใจหรือปัญญา ทั้ง 3 แดนนี้ 
  การพัฒนาแดนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เรียกว่า ศีล เมื่อมนุษย์ท างานอย่างเกี่ยวกับการศึกษาจะเด่นขัด
ขึ้นมาทันที ซึ่งเริ่มด้วยอินทรีย์สังวรในการรู้จักใช้อินทรีย์ที่ฟังเป็นด้วยการดูอย่างมีสติ ดุให้ได้ความรู้ หากดูเพียง
ชอบไม่ชอบเป็นเพียงความรู้สึกเป็นการรับรู้ด้วยความยินดีร้ายท าให้ติดอยู่ไม่เกิดการศึกษาไม่เกิดการพัฒนาและไม่
เกิดการเรียนรู้ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นไปในทิศทางอินทรีย์เพ่ือรู้ และการใช้อินทรีย์เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
ของมนุษย์ท าให้เกิดการศึกษา การเรียนเรื่องธรรมดาตามความจริงของธรรมชาติ เป็นเรื่องง่ายๆที่อยู่กับ
ชีวิตประจ าวันตั้งแต่เกิดท าให้การศึกษาจึงเริ่มที่บ้านในครอบครัว ตั้งแต่การกินอยู่การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การ
ใช้ตาดู หูฟังให้ได้ความรู้หรือลุ่มหลงเพียงแต่ชอบใจ ไม่ชอบใจ หรือความคิดพิจารณา 
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  ในด้านการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่ งมีศีลเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ในทางพระพุทธศาสนา                 
จ าแนกเป็น 4 หมวดคือ 
  1.อินทรีสังวร การรู้จักใช้อินทรีย์ เช่นตาดูให้ดูเป็น หูฟังให้ฟังเป็น ให้ได้ความรู้ หูฟังฟังให้เป็นให้ได้ความรู้
มีสติ ไม่ไหลไปตามความยิน ยินร้ายชิงชังเท่านั้น 
  2.การเสพบริโภค เป็นการอยู่อาศัยของชีวิตด้านอาหารเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่ปัจจัยเครื่องใช้สอย และอุปกรณ์
เทคโนโลยีโดยไม่ปล่อยเพียงความรู้สึกต้องมีปัญญารู้ในการกินอาหารซึ่งทางพระพุทธศาสนา 
  3.การเลี้ยงชีพ ที่เป็น สัมมาอาชีวะ อันเป็นศีลส าคัญในมรรคมีองค์ 5เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมมนุษย์ที่ว่าโลก
มนุษย์เป็นไปตามกรรมโดยกรรมใหญ่ คือ การเลี้ยงชีพของมนุษย์สามารถจ าแนกเป็นเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม หัตถกรรม ศิลปกรรม การประกอบอาชีพต่างๆเหล่านี้ท าให้โลกด าเนินไปเป็นไป อารยธรรมเจริญไป
ในแนวทางใดเป็นไปตามอาชีวะที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ให้สมกับการเรียนดู ของพ่อแม่ ส าหรับ
พระต้องอยู่ในธรรมวินัยท าหน้าที่สืบต่อพระพุทธศาสนา  
  4.หลักก ากับชุมชน เป็นศีลที่ชุมชนแต่ละชุมชนตลอดจนสังคมประเทศชาติต้องมีระบบระเบียบในการ
เป็นอยู่ มีหลักการ มีกฎ มีกติกาที่คุมให้ชุมชนอยู่กันเป็นศีลประเภทที่ เรียกว่า ปาฏิโมกข์ ชาวบ้านมีศีล5 พระมีศีล
227ซึ่งจะท าให้ไม่ลุกเป็นไฟ เมื่อคนยังรักษาศีล5กันโดยเฉลี่ย คือ ไม่ท าร้ายร่างกาย ท าลายชีวิตไม่ลักขโมย
ลิขสิทธิ์ละเมิดกรรมสิทธิ์ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ท าลายผลประโยชน์ต่อกันด้วยกันด้วยการกล่าวเท็จและไม่
คุกคามสร้างความรู้สึกพรั่งพรึงให้ประชาชน สูญเสียความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยด้วยการเสพยาเสพติด ซึ่งเห็นผู้หนึ่ง
เสพยาเสพติดคนอ่ืนเสียความมั่นคงปลอดภัยทันที ดังนั้น ศีล5 จึงเป็นระเบียบของสังคม ดังที่กล่าวศีล5พัฒนา
เป็นกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบและเป็นหลักใหญ่ในการสร้างกฎหมาย 
  ศีล 5 หมวดนี้เองเป็นการศึกษาที่เริ่มต้นตั้งแต่ในบ้าน เมื่อเด็กเกิดมาต้องอยู่ร่วมกับพ่อแม่ พี่น้องต้องรู้ว่า
กินอาหารเพ่ืออะไร นุ่งห่มเสื้อผ้าเพ่ืออะไรความหมายและคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นอยู่ การดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ 
ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติและที่จ าเป็นต้องเอาใจใส่เพียงเท่านี้จะท าให้มีศีลเกิดขึ้น(พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต):
2548,10-16) 
  การศึกษาเป็นการเอาความจริงของธรรมดามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาด้าน
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านจิตใจ เจตจ านงและด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจให้ด าเนินประสานไปด้วยกัน
และส่งผลต่อกันโดยเจตจ านงของจิตใจออกมาสู้พฤติกรรมและการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ปัญญาที่รู้เข้าใจจะน ามา
พัฒนาให้เกิดผลดียิ่งขึ้นและท าให้จิตใจมีขอบเขตขยายออกไปสู่การมีสภาพที่ดีขึ้น ศีลการพัฒนาด้านเจตจ านงลง
ถึงคุณสมบัติในจึงเป็นสมาธิซึ่งรวมถึงคุณธรรมความดี สมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ ได้แก่ ความมั่นคง
หนักแน่น ความเพียร พยายาม สติ สมาธิ ความสุข ความร่าเริงเบิกบานผ่องใสเป็นคุณสมบัติของจิตใจ การพัฒนา
ด้านปัญญา ความรู้ความเข้าใจการรู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นและสามารถแยกแยะ วิเคราะห์สืบสาวเหตุ
ปัจจัยทั้งสามด้าน จะต้องพัฒนาไปด้วยกันอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการใหม่เรียกว่า ไตรสิกขาและวัดผลด้วย
ภาวนา 4 
  การพัฒนาคนต้องใช้องค์ประกอบในทุกเรื่อง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องสืบเนื่องกันคือในขณะที่มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม จะต้องมีเจตจ านงต่อสิ่งนั้นและต้องมีความตั้งใจต่อสิ่งนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมกับ
ท าใจขอบเขตความรู้และต้องเรียนรู้สิ่งนั้นตลอดเวลา เมื่อคนเราได้เรียนรู้เพ่ิมเติมท าให้บุคคลได้รับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึนสภาพจิตใจจะเปลี่ยนไปและพฤติกรรมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปโยพัฒนาไปด้วยกันทั้งหมด 
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  วัดผลแยกเป็น 4 ด้าน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าด้านไหนพัฒนาไปได้แค่ไหนด้วย ภาวนา4 คือ1.กาย
ภาวนา เป็น การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นกายวัตถุหรือ กายภาพ 2.ศีลภาวนา เป็นการ
พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมด้านเพ่ือนมนุษย์รวมทั้งสัตว์ทั้งหลาย 3.จิตตภวนา เป็นการพัฒนา
ด้านจิคที่อาศัยสมาธิเป็นตัวแกนในการฝึกและมีบทบาทออกมาทางเจตจ านง 4.ปัญญาภาวนา เป็นการพัฒนาด้าน
ปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ คิดได้ หยั่งเห็นแต่ทางตะวันตก4ด้านเช่นกันคือ physical evelopment เป็นการ
พัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงsocial evelopment เป็นการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม  emotional  
evelopment เป็นการพัฒนาทางอารมณ์หรือพัฒนาจิตใจที่ดีงาม mental evelopment เป็นการพัฒนาด้าน
ความคิดตามเหตุผล ตามตรรก 
  แต่การวัดผลภาวนา4 ของการศึกษาแนวพุทธขณะปฏิบัติในชีวิตจริงเป็นไตรสิกขากายภาวนาและศีลศีล
ภาวนาเป็นข้อเดียวกันกันในขณะใดขณะหนึ่งที่มนุษย์สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งกายภาพและทางสังคมซึ่งรวมเป็น
หลักไตรสิกขาที่ออกมาดังๆเป็นภาบาลีเพ่ือพิจารณาก่อนรับประทานอาหาร เป็นการรับประทานอาหารด้วย
ปัญญา ส าหรับเด็กก่อนทานอาหารให้กล่าวค าพิจารณาแบบพระที่ เป็นภาษาบาลีหรือแปลเป็นไทยว่า การ
รับประทานอาหารเพื่ออย่างนี้ตามค าพิจารณา 
  ด้านจิตใจที่เป็นสมาธิเป็นตัวแทนของคุณสมบัติทางจิตใจทั้งหมดส าหรับเด็กเน้นที่กิจกรรม เพราะเด็กต้อง 
เคลื่อนไหวและมีการนั่งนิ่งบ้างในโบราณเน้นการสวดมนต์สวดมนต์โยงกับพฤติกรรมช่วยให้เรียบ ร้อยและ
ขณะเดียวกันช่วยท าให้จิตใจสงบอย่างผู้เข้ากรรมฐานมีการสวดมนต์เพ่ือเตรียมใจให้ส ารวมอยู่กับสวดมนต์ด้วยถอย
ค าดีงามและโน้มจิตใจให้อยู่กับสิ่งดีงาม สงบมั่นคงขึ้นโน้มเข้าสู่แนวของสมาธิ ฉะนั้นเด็กการสวดมนต์จะเหมาะ
ที่สุด ด้วยการเลือกบทสวดมนต์ที่มีความหมายสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของโลกปัจจุบันในการด าเนินชีวิตของเด็ก
และเลือกสุภาษิตดีๆ เช่นยกตัวอย่างบทสวดมนต์ง่ายๆที่เด็กสวดด้วยกันกับคุณครู พ่อแม่ อธิบายพูดคุยกับบทสวด
มนต์ เช่น วัฒนสุขเป็นปากแห่งความเจริญ6 อย่าง คือ 1.รักษาสุขภาพดี 2.มีระเบียบวินัย 3.ได้คนดีเป็น
แบบอย่าง 4.ตั้งใจเรียนรู้ให้รู้จริง 5.ท าแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม 6.มีความขยันหมั่นเพียร 
  สมาธิในพระพุทธศาสนาเป็นสมาธิในไตรสิกขาและในมรรคซึ่งเป็นเป็นการคืบเคลื่อนเดินหน้าและเป็นการ
ประสานกับองค์ประกอบอ่ืนซึ่งสมาธิจะเกิดผลต่อเมื่อเชื่อมประสานกับปัญญาและมีสติเป็นตัวคอยค้ าจุนไม่ให้อยู่
โดดเดียวล าพัง สมาธิเป็นเรื่องหรืองานการพัฒนาชีวิตให้ก้าวไปในมรรค ซึ่งประสานกับองค์ประกอบทกด้านใน
มรรค เมื่อต้องการให้เด็กท าความดีก้าวหน้าในความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่และมีจิตใจที่
ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่พลุ่งพลานไม่กระวนกระวายในการเดินหน้าในทางแห่งความดีซึ่งตัวเด็กจะมั่นใจ มีความสงบมั่นคงใน
การท าความด ี
  การจัดการศึกษาด้วยการฝึกพัฒนาชีวิต 3 แดน ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมศีลแดนด้านจิตใจออกมา
ทางเจตจ านง เรียกว่าสมาธิแดนที่เป็นความรู้ความเข้าใจ เรียกว่า ปัญญา เอา 3แดนมาประสานกันเข้าท าให้
มนุษย์เป็นไปด้วยดี มีศีลจะต้องมีปัญญาในการพิจารณาช่วยให้เกิดศีล ด้วยการพิจารณาช่วยให้เกิดศีลด้วยการ
พิจารณาแบบแยบคายในการับประทานอาหารเพื่อให้พ้นจากการครอบง าของการติดหลงในการเสพอร่อยและเกิด
สภาพที่มีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เกิดความรู้ ความเข้าใจเห็นคุณค่าประโยชน์ที่แท้จริงฝึกตนเองในการแก้ไขปัญหา
เข้มแข็งด้วยปัญญาและพัฒนาความสามรถในการแก้ปัญหาชีวิตจะพัฒนามากเมื่อปัญญามาทุกข์กลายเป็นสุข 
ดังนั้นคนฉลาดจะสามารถหาความสุขได้อันเป็นระบบแห่งการพัฒนามนุษย์ไปด้วยกันทั้งศีล สมาธิ ปัญญา 
เกื้อหนุนกันไปพร้อมกัน ทั้งนี้การศึกษาแนวพุทธเป็นไปทั้งเนื้อหาสาระและหลักการที่ไม่แบ่งแยกศาสนาใด  
  เมื่อเด็กซื้อสิ่งใดพ่อแม่อาจจะถามสักหน่อยว่าลูกจะซื้อสิ่งนี้เพ่ืออะไรประโยชน์ใด มีประโยชน์ต่อชีวิต
อย่างไรความมุ่งหมายที่แท้จริงที่จะซื้อเพ่ือให้เด็กรู้คุณค่าและรู้จักการใช้ปัญญาศีล ในการฝึกศีลซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆที่
มีอยู่ในชีวิตธรรมดาตลอดเวลา การฝึกสมาธิที่เหมาะสมกับให้เป็นเรื่องความสัมพันธ์เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่
ประสานกับองค์ประกอบอื่นๆในระบบของหลักไตรสิกขา 
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 สังคมไทยรับพระพุทธศาสนาเข้ามาและน าสู่วิธีแห่งพุทธได้ในระดับจิตใจวัฒนธรรมแห่งเมตตาซึ่งน่าภูมิใจ
แต่ด้านความใฝ่รู้แสวงหาปัญญาหรือวัฒนธรรมทางสังคมแต่สังคมไทยก าลังจะสูญเสียวัฒนธรรมแห่ง เมตตาโดย
คนไทยก าลังจะโหดร้ายด้วยไม่มีเมตตา กรุณาแม้ในครอบครัวทิ้งกันได้แม่ทิ้งลูก ลูกฆ่าแม่ ฆ่าพ่อความเป็นพ่ีน้อง
ก าลังจะขณะเดียวกันวัฒนธรรมแห่งปัญญาก็ไม่พัฒนาขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกเน้นด้านปัญญาจึงเกิดความใฝ่รู้ 
แล้วพัฒนาระบบแห่งการแสวงหาความรู้ขึ้นมา ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาวัฒนธรรมทางปัญญาวัตถุเกิดความเจริญทาง
วิทยาเป็นปัญญาแยกส่วนไม่ใช่องค์รวม คนไทยจะต้องรักษาสิ่งที่มีอยู่รักษาวัฒนธรรมแห่งเมตตาไว้ให้ดีและก้าวไป
ในวัฒนธรรมแห่งปัญญาให้ได้ เพ่ือน าให้เมตตากรุณาที่แท้ซึ่งจะท าให้จิตมีคุณสมบัติบริบูรณ์และเข้าถึงอิสรภาพ
ด้วยปัญญา 
  การศึกษาที่ดีจะต้องน าสังคมเป็นตัวปรับแก้ไข ตรวจสอบและได้สติแก่สังคมโดยการศึกษาที่น าสังคมจะ
เป็นตัวยืนและการศึกษาที่สนองสังคมเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่เพ่ือให้อยู่ทามกลางกระแสโลกที่ต้องมีความเข้มแข็ง
ทางปัญญาเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นความเข้มแข็งทางปัญญาที่แท้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจและความมั่นคงจะเกิด
ขึ้นมาจริงๆการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแนวพุทธจัดหลักและกาลเทศะซึ่งเป็นหลักการสาระของ
พระพุทธศาสนาและกาลเทศะเป็นการปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น คือ1.ความเป็นจริงของโลกและชีวิตที่เข้าใจ
ธรรมดาและธรรมชาติ 2.หลักการพื้นฐานให้รู้เข้าใจ 3.สอดคล้องกับสังคมไทยและแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นที่เป็น
กาลเทสะการศึกษาแนวพุทธที่เป็นแบบวัฒนธรรมเอ้ือคือในแง่วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมทั่วไป รวมทั้งคุณค่าในระดับ
จิตใจที่มีความดีความงามจะรักษาความประพฤติและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยซึ่งเป็นด้านจริยธรรมทาง
สังคม แต่สังคมไทยมีความย่อหย่อนในการเสพบริโภคไปมากท่ีไหลไปตามกระแสค่านิยมจึงเน้นที่การศึกษา เริ่มต้น
เมื่อคนกินอยู่เป็น ด้วยการต้องรูจักแยกแยะระหว่างการกินด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างมีปัญญา จะท าให้รู้ตัวใน
การกิน และมุ่งที่คุณค่าแท้ คือ ได้คุณภาพและปริมาณอาหารที่ดีพอดีต่อสุขภาพท าให้สังคมไทยเข้มแข็งและพัฒนา
ไปในสังคมโลกเด็กไทยต้องกินอยู่เสพบริโภคเป็นดูฟังเป็นรู้จักบริโภคด้วยปัญญาและเพ่ือปัญญาแล้วจะเกิด
วัฒนธรรมทางปัญญาการศึกษาที่อยู่กับชีวิตความเป็นจริงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การมีเจตจ านงมี
ความรู้สึก ที่มีความดีความชั่วในจิตใจ มีสุขมีทุกข์มีปัญญา ความรู้ความเข้าใจซึ่งทั้งหมดเป็ นเรื่องราวของ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ปฏิบัติส่งต่างๆถูกต้องและน ามาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดทั้งนั้น บุคคลส าคัญ
ในทางพระพุทธศาสนาคือ พ่อแม่ ซึ่งเป็นบูรพาจารย์ท าให้การศึกษาจึงเริ่มต้นที่บ้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ต้องโยงไปถึงบ้านโดยโรงเรียนเป็นตัวกลางท าหน้าที่กระตุ้นให้บ้านท าหน้าที่ให้การศึกษาที่บ้านด าเนินไปด้วย  จะ
ช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงของพ่อแม่ในการจัดการศึกษาให้ลูกในบทบาทของบูรพาจารย์ที่เป็นครูคนแรกแก่เด็กให้พัฒนาชีวิต 
เช่นการกินอยู่เป็น ดูเป็น ฟังเป็น อันเป็นก้าวใหม่ก้าวหนึ่งของการศึกษา(พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) :
2548,31-40) 
  การพัฒนาจิตเป็นการพัฒนาคุณสมบัติคู่กับสมาธิ เรียกว่า จิตตสมาธิเป็นสมาธิของจิตคืออาการของจิตใจ
ที่แน่วแน่มั่นคง อยู่กับสิ่งที่ท าไม่วอกแวก ไม่ฟุ้งซ่านโดยสมาธิเป็นตัวน าและปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา เจริญใน
ไตรสิกขาจะมีสมาธิเกิดข้ึนคือ 
  

ปฏิบัติธรรมเจริญในไตรสิกขา ธรรมสมาธิ จิตสมาธิ 
(หลักพระพุทธศาสนา)  คุณสมบัติกับสมาธิ 
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  ธรรมสมาธิ เป็นการประสานแนวของธรรม คือคุฯสมบัติต่างๆของจิตใจมั่นคงแน่วแน่ลงสู่สมาธิมี5
ประการ หากเด็กและบุคคลที่คุณสมบัติเหล่านี้จะมีสุขภาพจิตอย่างดีจึงเป็นคุณสมบัติที่ควรสร้างขึ้น ซึ่ง
พระพุทธเจ้าทรงเน้นได้แก่ ปราโมทย์ ปิติปัสสัทธิ สุขและสมาธิ ดังนี้ 
  1.ปราโมทย์ เป็นความร่าเริงเบิกบานแจ่มใสที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของจิตใจเป็นสภาพจิตสามัญและหาก
เด็กจะมีจิตใจร่าเริงเบิกบานพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ที่มากด้วยปราโมทย์จักท าทุกข์ให้หมดสิ้นคอ จะบรรลุนิพพาน
ใครมีปราโมทย์อยู่เสมอเรียกว่า อยู่ใกล้นิพพาน 
  2.ปิติ เป็นความอ่ิมใจปราบปลื้ม หากบุคคลท าสิ่งใดด้วยใจรักแล้วสิ่งที่ท าก้าวไป คืบไปจะมีปิติอ่ิมใจ ปลื้ม
ใจแม้แต่การกวาดบ้านหากท าด้วยใจรักให้มันสะอาด เมื่อกวาดไปเห็นความสะอาดเพ่ิมทีละน้อยจะเกิดปิติอ่ิมใจ 
ปลื้มใจเรื่อยจึงมีสุขภาพจิตที่ดีทั้งนี้การท างานไม่เครียดไม่เหนื่อยหน่าย ไม่ท้อแท้แต่มีก าลังใจ ท าด้วยความสุข ท า
ด้วยปิติอิ่มใจย่อมมีสุขภาพจิตที่ดีตามมา 
  3.ปัสสิทธิ เป็นความสงบเย็นสบายผ่อนคลาย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ท าให้สภาพจิตของคนในสังคมรู้สึกผ่อน
คลายและตรงข้ามกับความเครียดของคนในสังคม 
  4.สุข เป็นความฉ่ าชื่นใจ คล่องใจ ไม่มีความบีบคั้น 
  5.สมาธิ เป็นความดีมีใจมั่นคงแน่วแน่อันเป็นใจกับสิ่งที่ท าแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก มั่นคงยิ่งมีปัญญา
ช่วยให้เห็นผล เห็นคุณค่าประโยชน์ของสิ่งที่ท า ยิ่งท าให้เกิดความมั่นใจและสมาธิแน่วแน่แล้ว สมาธิที่มีปัญญาจะ
ท าให้พฤติกรรมหนักแน่มั่นคงได้ผลยิ่งขึ้น การพัฒนาด้านจิตใจหรือ emotional development ที่พัฒนาจิตใจ
ด้านภายในด้วยการปิติ ปราโมทย์อันเป็นสภาพจิตที่ต้องการที่พึงประสงค์ภายในและแผ่ออกสู่ภายนอกด้วยพรหม
วิหาร เริ่มมีเมตตากรุณาให้มีจิตใจร่าเริงเบิกบานแจ่มใสภายใน กับการอยู่กับผู้ อ่ืนด้วยความรู้สึกรักมีไมตรีซึ่ง
ประสานรวบรวมเป็นธรรมสมาชิกเป็น positions emotions แกนของจริยธรรมหากมีฉันทะเป็นจุดเริ่มให้ก้าวไป
ทั้งสองด้านด้วยหลักธรรมทั้งสองชุดคือ ธรรมสมาธิและพรหมวิหาร 
  การพัฒนาความสุขเป็นการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตลอดเวลา ดังที่พระพุทธ เจ้าตรัสว่า เราสุข
ตลอดเวลาเลยจะไม่ดู ไม่ฟัง นั่งเฉยๆให้เป็นสุขทั้งวันก็ได้ดังนั้นการศึกษาจะต้องช่วยเด็กไทยให้พัฒนาถึงขั้นมี
ความสุขให้ได้ เมื่อเด็กมีปัญหารู้เข้าใจเห็นคุณค่าของสิ่งที่ดีงามสมบูรณ์ ย่อมจะมีฉันทะคือความชื่นชมอยากเห็น
นั้นที่ดีเกิดขึ้นซึ่งฉันทะเป็นความอยากที่เป็นกุศล เมื่อฉันทะเป็นความต้องการชื่นชมอยากให้เรียบร้อยงดงาม
เช่นนั้นต่อไป เมื่อเกิดความชื่นชมอย่างนั้นเกิดรกเกะกะก็หยิบเอาไปทิ้งจัดให้เรียบร้อย เรียกว่า ฉันทะเกิดความ
เป็นความอยากท าให้ดีสมบูรณ์เห็นต้นไม้สวยงามเขียวขจีออดอกสวย เกิดความชื่นชมเป็นฉันทะ อยากให้มันเป็น
เช่นนั้นแต่หันมาเห็นอีกต้นหนึ่งเหี่ยวเฉา ร่วงโรยจึงอยากท าให้ดี ให้สวยงามสมบูรณ์ขึ้นด้วยการรีบรดน้ า แต่งให้ดี
ซึ่งมีแต่ส่วนมีสร้างสรรค์แล้วสุขจากกการสร้างสรรค์อย่างนี้เป็นฉันทะตรงกับที่แปลว่า ฉันทะเป็นความอยากท า
เพราะชื่นชมในสิ่งนั้นดี อยากท าให้สิ่งที่ดี หากสิ่งนั้นไม่อยู่ในสภาวะที่ดีจะไปท าให้สิ่งนั้นดี เมื่อสิ่งนั้นดีตามที่ท าเกิด
การสนองความต้องการของตนเองและเกิดความสุขจากการท าสิ่งดี 
  พุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อพระอาทิตย์อุทัยมีแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตมาก่อนฉันใด เมื่อภิกษุจะก้าวไปใน
มรรคมีองค8์ประการก็มีฉันทะเป็นบุพนิมิตฉันนั้น พระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งใน 18ประการเรียกว่า
พุทธธรรม18 คือพระพุทธเจ้าทรงมีฉันทะไม่ลดถอย จึงทรงเพียรพยายามเที่ยวจากริกไปโปรดผู้ครมากมายเพ่ือ
ช่วยให้บุคคลพ้นทุกข์ เป็นคนดี มีความสุขอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยยากล าบาก และทรงมรความสุขในการบ าเพ็ญ
ฉันทะด้วยก าลังแห่งมหากรุณา 
 
 
 
 
 เ 
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 ส าหรับผู้จัดการศึกษาแนวพุทธจะมีฉันทะ เมื่อเกิดการรู้เข้าใจ ความจริงที่เป็นคุณค่าประโยชน์แท้จริงซึ่ง
เป็นฉันทะ ประกอบกับเมตตา ความรัก ความปรารถนาดี ต่อเด็กนักเรียน ต่อสังคม นี่ละเป็นฉันทะ ที่พร้อมจะ
ผลักดันให้การศึกษาไทยสัมฤทธิ์ผล ตามที่มุ่งหมาย การก้าวสู่ความสุขจากการท า จากการแสวงหาความรู้จากการ
ให้และจากการท าให้คนอ่ืนมาความสุข เป็นตัวอย่างของความสุขจากชั้นนั้นๆ จากการพัฒนาก้าวหน้าของชีวิต
ตนเองที่มีความสุข ขยายขอบเขตออกไปสู่มิติการเกื้อหนุนสังคมไปพร้อมกัน อย่างเช่นพระโพธิสัตว์ ที่มีความสุข
จากการท าให้ผู้อื่นมีความสุข พ่อแม่เป็นสุข เมื่อเห็นลูกเป็นสุข คนมีความสุขอยู่กับธรรมชาติ ด้วยความสุขจากการ
เห็นความจริง ของธรรมชาติ โลก ชีวิตและสิ่งต่างๆที่มีอยู่มากมาย ซึ่งล้วนเริ่มมาจากฉันทะ และความเป็นสุขที่
จะต้องพัฒนาขึ้นมาเป็นหลัก การพัฒนาความสุข คือการศึกษา  (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)) 
 
โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อสังคมไทย  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๗ กล่าวถึงหลักการจัดการศึกษา  
 ๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ส าหรับประชาชน 
 ๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 การศึกษาตลอดชีวิต (life long education) เป็นการศึกษาที่คนไทยจะต้องเรียนกันตลอดชีวิต ทั้งใน
ระบบ และนอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวข้องกับชีวิตจริง เรียนแล้วมาใช้ประโยชน์ได้ และ
ขณะเรียนต้องทดลองปฏิบัติด้วย ส าหรับโรงเรียนวิถีพุทธด าเนินการมากกว่านั้นเพราะการเรียนเป็นวิถีชีวิตหรือ
เรียนโดยการด ารงชีวิต (learning living) 
 สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายช่วยจัดการศึกษา สถบันศาสนาสามารถ
จัดการศึกษาได้ วัดและชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น เป็นการจัดโดยหลายฝ่าย
ร่วมกัน การให้สังคมมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาจะต้องเกิด ๓ ลักษณะ คือ ๑) โปร่งใส (transparency)  ๒) มี
เจ้าภาพหรือมีผู้รับผิดชอบ(accountability)  หรือ ๓) มีส่วนร่วม(participation) ดังนี้ 
 โปร่งใส เป็นการบริหารที่สะอาดบริสุทธิ์ ที่สามารถให้ทุกฝ่ายเข้ามาตรวจสอบได้ ด้วยระบบตรวจสอบที่มี
ผู้ตรวจสอบมากมายที่ท าหน้าที่คานอ านาจกันและกันที่จะท าให้เกิดความโปร่งใสตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้นและชุมชน เข้ามาเป็นกรรมการโรงเรียนจึงช่วยตรวจสอบดูแลการบริหารโรงเรียนให้โปร่งใส 
 การมีผู้รับผิดชอบหรือเจ้าภาพรับผิดชอบ เป็นการก าหนดให้งานทุกอย่างจะต้องมีผู้รับผิดชอบ ทั้งงาน
ล่าช้าและการแก้ปัญหา เช่น พฤติกรรมของนักเรียน และการแก้ปัญหาด้วยการอบรมพฤติกรรม ซึ่งทางบ้าน วัด 
และโรงเรียน (บวร) ต้องเข้ามาดูแลความประพฤติของเด็ก เพ่ือให้เกิดผลตามต้องการ และร่วมกันตรวจสอบการ
ท างานตามความรับผิดชอบให้เกิดความโปร่งใส และมีผลตามต้องการ  
 การมีส่วนร่วม เป็นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการท างานทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลในระดับกรม ใน
ระดับพ้ืนที่ และในระดับชุมชน หรือ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการท างานร่วมมือกันของทุกฝ่าย และการปัญหา
ร่วมกัน ทั้งบ้าน หรือชุมชน วัดและโรงเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบหลัก สภาพแวดล้อมในปัจจุบันท าให้เด็ก
นักเรียนบางส่วน ไปไม่ถึงโรงเรียน ไปอยู่ตามสถานบันเทิง หรือห้างสรรพสินค้า ดังนั้นการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก 
และเยาวชนผู้เป็นนักเรียน จะต้องด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธที่มุ่งแก้ปัญหาร่วมกัน ในด้านต่างๆ มีการประสาน
การท างานต่างๆร่วมกัน และท าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการแก้ปัญหาและการท างานนั้น การด าเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ จะต้องเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และการพัฒนาเด็กทั้งทางกาย ทางสังคม และทางจิตใจและ
ปัญญา ที่ทั้งสอนหนังสือและอบรมศีลธรรม ให้เป็นทั้งคนดีและคนมีความสุข ท าหน้าที่พัฒนาด้วยบริการจุดเดียว 
ด้วยการสร้างความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครองและพระสงฆ์ภายมในวัด ในการท าข้อตกลงว่า จะพาเด็กไปวัด
หรือนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาสอนในโรงเรียน และคณะสงฆ์ต้องมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือในการอบรมด้าน
ศีลธรรม ทั้งด้านนโยบายและการพัฒนาความรู้ความสามารถของพระสงฆ์ (พระเทพโสภณ / พระพรหมบัณฑิต
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : ๒๕๔๗,๑๙-๒๖) 
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 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งมี
มาตรฐานวิชาพระพุทธศาสนา ไว้ในมาตรฐาน ส.๑.๑ – ๑.๓ ดังนี้  
 ๑. เข้าใจประวัติ ความส าคัญหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถน า
หลักธรรมค าสอนของศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติการอยู่ร่วมกัน  
 ๒. ยึดมั่นในศีลธรรม การท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม และศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและ 
 ๓. ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ค่านิยมที่ดี
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข  
 ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงตั้งคณะกรรมการ จัดท ารายละเอียด สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยมีพระเทพโสภณ(พระพรหมบัณฑิต 
๒๕๕๘) เป็นประธานคณะกรรมการเสนอว่า โรงเรียนควรสอนคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา โดย
นิมนต์พระภิกษุมาร่วมสอนในโรงเรียน เพ่ือเป็นแบบอย่างศีลธรรม แก่เด็กและเยาวชน ด้วยการสอนให้รู้ ท าให้ดู 
อยู่ให้เห็น จึงเกิดโรงเรียนสอนเน้นพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เด็กสามารถน าหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาไปใช้
ปฏิบัติได้ในชีวิตจริง และในปี ๒๕๔๖ โรงเรียนวิถีพุทธในช่วงเริ่มต้นโครงการ มีจ านวน ๔๙ โรงเรียน จนถึงปี 
๒๕๔๗ มีจ านวนวิถีพุทธทั่วไปกว่า ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน ในขณะเดียวกันคณะสงฆ์ ในที่ประชุมที่ประกอบด้วย เจ้า
คณะภาค รองเจ้าคณะภาค ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน) 
เป็นประธาน ทาง ดร.สิริกร มณีรินทร์ ได้กล่าวขอความอนุเคราะห์ต่อพระสังฆาธิการในการสนับสนุนโรงเรียนวิถี
พุทธ และมหาเถรสมาคมมีมติมหาเถรสมาคม การจัดการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนา ช่วงปี ๒๕๔๖ (กรกฎาคม 
– กันยายน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัยร่วมกับเจ้าคณะภาคทุกภาค และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ด าเนินการจัดการอบรม พระภิกษุที่สอนพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนจ านวน ๔,๒๙๗ รูป และครูที่สอน
คฤหัสถ์ในโรงเรียน จ านวน ๒,๐๕๐ คน หลักสูตร ๕ วัน (พระเทพโสภณ : พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)) 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : ๒๕๔๗ , ๒๖ – ๓๐) 
 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน) ปรารภว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่ง
หมายถึงโรงเรียนระบบปกติทั่วไป แต่เน้นการน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ ในการบริหารและ
การพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้
เรียนรู้และพัฒนาชีวิตโดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญา และมีเมตตาเป็นฐาน การด าเนินชีวิต 
โรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นโรงเรียนที่น าวัฒนธรรม ของชาวไทยส่วนใหญ่แต่เดิมมา ที่มุ่งเน้น ให้ผู้ศึกษาเข้าใจชีวิต
แท้จริง และสามารถด าเนินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยอาศัยระบบการศึกษา ตามหลักพุทธธรรม ๓ ประการ 
คือไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา มาใช้ในการฝึกอบรม ให้ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกด้าน สู่การพัฒนาที่
สมบูรณ์ได ้
 
  โรงเรียนวิถีพุทธกับโรงเรียนทั่วไป     
 วิถี  คือ  มรรค  หรือแนวทาง  วิถีพุทธหมายถึง  แนวทางการด าเนินชีวิตแบบพุทธ (Buddhist  Way  
life) เป็นวัฒนธรรมแบบพุทธ  หลักธรรมที่เป็นเครื่องมือแสดงถึงวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ  คือ  มรรคมีองค์ ๘  ที่สรุป
ในไตรสิกขา  ดังนี้ 
   ๑. สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ เป็นอธิสีลสิกขา (ศีล) 
  ๒. สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  เป็นอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) 
  ๓. สัมมาทิฎฐิ  สัมมาสังกัปปะ เป็นอธิปัญญาสิกขา  (ปัญญา) 
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  ดังนั้น   วิถีพุทธ  จึงหมายถึง การด าเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  โรงเรียนวิถี
พุทธ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลัก ไตรสิกขา เพื่อพัฒนนาผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วย ภาวนา ๔ 
ข้อ คือ พัฒนาทางกาย สังคม จิตและปัญญา   
 กระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ ต้องบูรณาการไตรสิกขา เข้ากับกลุ่มสาระและกิจกรรมต่างๆ 
ในหลักสูตรนั่นคือ มีศีล สมาธิ และปัญญา เป็นเหมือนเส้นด้ายที่ร้อยเรียงทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมเข้าด้วยกัน 
ด้วยการฝึกอบรมให้ผู้เรียนมีวิถีชีวิตแบบพุทธทั้งในและนอกสถานศึกษา คือผู้เรียนมีไตรสิกขา ในขณะกิน อยู่ ดู
และฟังเป็น ตามหลักไตรสิกขา  
 ผลของการมีไตรสิกขา เป็นเครื่องมือในการพัฒนา คือผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ไปพร้อมกัน คือ 
พัฒนาทางกาย(กายภาวนา) พัฒนาทางสังคม(สีลภาวนา) พัฒนาทางจิต(จิตตภาวนา) และพัฒนาทางปัญญา 
(ปัญญาภาวนา) โดยผู้เรียนที่มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข คือ 
 ๑. พัฒนาทางกาย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นจากการศึกษาวิชาชีพ  และพัฒนาทางปัญญา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
การศึกษาวิชาการจะให้นักเรียนเป็นคนเก่ง 
 ๒. พัฒนาทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการยึดมั่นในศีลธรรม รักษาระเบียบวินัย และจรรยาบรรณจะท าให้
ผู้เรียนเป็นคนดี 
 ๓. พัฒนาทางจิต ซึ่งเกิดจากการบริหารจิตให้มีสติ สมาธิ และคุณธรรมอ่ืนๆ จะท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่
ดี เป็นคนมีความสุข  
 เป้าหมายของโรงเรียนวิถีพุทธกับโรงเรียนในระบบการศึกษาทั่วไป เหมือนกันที่เน้นการพัฒนาการ ๔ ด้าน
ของผู้เรียน ดังนั้น โรงเรียนวิถีพุทธ จึงต้องให้ผู้เรียนศึกษาวิชาสามัญ และวิชาชีพเหมือนโรงเรียนในระบบปกติ
ทั่วไป เพียงแต่โรงเรียนวิถีพุทธ คือ การพัฒนา ๔ ด้าน เป็นเป้าหมายแบบบูรณาการ ที่จะต้องพัฒนาไปพร้อมกัน
ทุกด้าน โดยไม่แยกส่วน เหมือนโรงเรียนปกติทั่วไป คือ คุณลักษณะทั้ง ๓ ไปด้วยกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และมี
ปฏิสัมพันธ์ แบบเกื้อกูลส่งเสริมซึ่งกันและกัน เช่น การเป็นคนดีด้วยศีล จะท าให้มีวินัยในการเรียน ผลที่ตามมา คือ
เรียนเก่งขึ้น การเป็นคนดีมีความสุขด้วยสติ และสมาธิจะท าให้ตั้งใจเรียนและเก่งขึ้น การเป็นคนเรียนเก่ง ด้วย
ปัญญาจะท าให้เป็นคนดีที่ไม่เห็นแก่ตัว เพราะปัญญาช่วยให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา การศึกษาอย่างไรจึงจะได้
ผลผลิตที่เป็นคนทั้งดี ทั้งเก่งและมีความสุขจะต้องพิจารณาในด้านการประเมินคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธ(พระเทพ
โสภณ : พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)) (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : ๒๕๔๗, ๓๒ – ๓๔) 
 
 การประกันคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธ   
 การบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนวิถีพุทธจะต้องก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า ในการด าเนินการเบื้องต้น ให้
โรงเรียนเป็นแนวทางในการด าเนินการ และโรงเรียนจะต้องเพ่ิมมาตรฐาน เฉพาะโรงเรียน ซึ่งจะช่วยใหผู้ใช้บริการ
และผู้สนับสนุนได้รู้ว่า โรงเรียนวิถีพุทธก าลังท าสิ่งใดอยู่บ้าง กระทรวงศึกษาได้จัดท า “ตัวชี้วัดการด าเนินงานโรง
เยนวิถีพุทธ” โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรณราชิทยาลัย ให้การศึกษา เป็นคู่มือส าคัญในการด าเนินการ
โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนอาจจะก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย ๔ ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input) ปัจจัยกระบวนการ (Process) ปัจจัยผลผลิต (Output) และปัจจัยผลกระทบ (Impact) ดังนี้ 
 ๑. ปัจจัยน าเข้า เป็นสิ่งที่ โรงเรียนวิถีพุทธใส่เข้าไปในเบื้องต้น เพ่ือเป็นทุนประเดิมในการจัดการ
ด าเนินการ คือ โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่ดีในวิถีพุทธ มีการบริหารจัดการ มีหลักสูตร มีแหล่งเรียนรู้ 
และสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ดังนั้น ในด้านปัจจัยน าเข้า สิ่งที่โรงเรียนวิถีพุทธ ต้อง
ท าเป็นอันดับแรก คือ พัฒนาด้านบุคลากร การบริหารจัดการหลักสูตรแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน เช่นด้านบุคลากร ซึ่งโรงเรียนต้องมีการรณรงค์ สร้างจิตส านึก ให้ผู้บริหารและครูอาจารย์ มีวิถีชีวิตที่
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม คือ ลด ละ เลิก อบายมุข ถือศีล ๕ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ซึ่งเป็น
มาตรฐานขั้นต่ า  
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  ในบางโรงเรียนอาจจะก าหนดมาตรฐานเพ่ิมเติม ว่า ครูที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาต้องผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรครูสอนพระพุทธศาสนา หรือสอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ด้านการบริหารการศึกษา หรือการจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครอง หรือวัดและชุมชน เกิดการประสานกันอย่างใกล้ชิดในลักษณะ 
บวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นกรรมการสถานศึกษา ในการด าเนินงาน หรือที่ปรึกษาของโรงเรียน ด้วยการมี
ส่วนร่วมของทกฝ่าย ด้านจัดการท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายร่วมกันท าหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ และ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการพุทธธรรมเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีศีล 
สมาธิ ปัญญา ที่เป็นเหมือนเส้นด้ายร้อยเรียงทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมเข้าด้วยกันเป็นเรื่องส าคัญที่ทั้งกรทรวง
ศึกษาและคณะสงฆ์ จะต้องเป็นที่ปรึกษาและช่วยจัดท าให้แก่โรงเรียนในลักษณะประจ าแต่ละโรงเรียนเพ่ือให้เกิด
ความม่ันใจแก่ผู้บริหารและครู อาจารย์ ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้วยการยึดหลักความสะอาด (ศีล) ความ
สงบ (สมาธิ) และสว่าง (ปัญญา) เป็นการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ปราศจากยาเสพติด 
อบายมุข สิ่งมอมเมาทุกชนิด สงบ ร่มรื่น เรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ ประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน และ
ประจ าห้องเรียน สว่างทางปัญญาด้วยป้ายนิเทศ คติธรรม ค าขวัญ และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๒. ปัจจัยกระบวนการ  เป็นวิธีการที่ครูอาจารย์ด าเนินการอบรมสั่งสอน  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ให้
ผู้เรียนเป็นคนที่เก่ง  ดี   และมีความสุขด้วย  “ ด้วยบรรยากาศ  และกิจกรรมการเรียน  การสอน  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักไตรสิกขา  และบูรณาการในวิถีชีวิต ”  คือ  การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ไตรสิกขาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมด้านการบริหาร
จิต  เจริญปัญญาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  และในกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  การฝึกให้ผู้เรียนใช้สติและสมาธิในการ
เรียน  การสอน   การเล่นกีฬา  และกิจกรรมทั่วไป  ทั้งนี้โรงเรียนวิถีพุทธต้องก าหนดเป็นเป้าหมายว่า  เมื่อ
ฝึกอบรมให้ผู้เรียนมีสติ  และสมาธิขึ้นแล้ว  ปัญญาของผู้เรียนย่อมจะดีขึ้น  และผลสัมฤทธิ์  ทางการศึกษาก็จะดี
ขึ้นด้วย  ตัวเนื้อแท้ของ   โรงเรียนวิถีพุทธต้องยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนและการปฏิบัติโดยครูอาจารย์ท าหน้าที่แนะน าให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า  และปฏิบัติด้วยตนเอง    ตรงกับ
ค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า    “  ตุมฺเหหิ   กิจฺจ    อาตปฺปํ   อกฺตาโร   ตถาคตา ”    “  ท่านทั้งหลายต้องท า
ความเพียรพยายามเองพระตถาคตเจ้าเป็นแต่ผู้บอกทาง ” 

ในยุคข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารมากมายครูอาจารย์ในโรงเรียนวิถีพุทธต้องสอนวิธีวิเคราะห์และ
การค้นคว้าข้อมูล  เพ่ือเลือกเฟ้นข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ  เป็นการคิดเป็น   เนื่องจาก
จิตต้องการเรื่องส าหรับคิดเป็นอาหารใจ   เช่น  เดียวกับร่างกายต้องการอาหารทางกายสู่ท้อง  การที่จิตเสาะหา
เรื่องคิด  หรือรับรู้เรียกว่า    มนสิการ   แปลว่า  ท าไว้ในใจ   เมื่อคนรู้จักเลือกเรื่องส าหรับคิดอย่างฉลาด  และ
คิดเรื่องนั้นด้วยมุมมองที่ถูกต้อง   โดยแยบคาย  เรียกว่า   มีโยนิโสมนสิการ  แปลว่า   ท าไว้ในใจอย่างถูกต้อง  
หากผู้ใส่ใจเรื่องที่ไม่มีคุณค่า   ไม่มีสาระ  หรือไม่รู้จักพิจารณาเรื่องที่ผู้นั้นก าลังรับรู้ให้ถี่ถ้วน   เรียกว่ามี  อโยนิ
โสมนสิการ  แปลว่า   ท าไว้ในใจอย่างไม่ถูกต้อง  แต่การที่ข้อมูลข่าวสารที่ เป็นพิษต่อจิตใจของผู้เรียนมีมากมาย   
ดังนั้น  ครูอาจารย์ในโรงเรียนวิถีพุทธจึงต้องสอนให้ผู้เรียนมีโยนิโสมนสิการเพ่ือรู้จักเลือกอาหารใจที่มีคุณค่า   มี
สาระ   เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับผู้เรียน   เมื่อผู้เรียนในโรงเรียนวิถีพุทธมีโยนิโสมนสิการเขาก็จะรู้จัก
แสวงหาปัญญาให้ครบทั้ง  ๓  ประการคือ     

 สุตมยปัญญา   เป็นความรอบรู้ที่เกิดจากการรับข้อมูลหรือรู้จ า   
 จินตมายปัญญา   เป็นความรอบรู้เกิดจากการคิดหรือรู้คิด  และ 
 ภาวะนามยปัญญา   เป็นความรอบรู้เกิดจากการท าหรือรู้ท า    คือ  เมื่อผู้เรียนมีโยนิโสมนสิการเขาจะ

สามารถเลือกฟังหรืออ่านเรื่องที่ดีมีประโยชน์ท าให้สุตมยปัญญาเกิดขึ้น  และเมื่อผู้เรียนมีโยนิโสมนสิการเขาจะคิด
วิเคราะห์เรื่องที่อ่านหรือมานั้นอย่างชาญฉลาด   
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 ท าให้เกิดผลตามมา   คือ  เกิดจินตามายปัญญา   ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า   “ ปญฺญ    สุตวิ  นิจฺ

ฉนฺี ”   แปลว่า   ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตะ ”    หมายความว่า   จินตามยปัญญาท าหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์
วิจารณ์เรื่องที่รับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจะน าไปใช้ในชีวิตจริง   การลงมือปฏิบัติจะ
ตามมา   ความรอบรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ  ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรง  เรียกว่า   ภาวนมยปัญญา 

การเรียนการสอน  ในโรงเรียนวิถีพุทธที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ปัญญาทั้งสามประการ เช่น   ในขณะที่เรียน
ภาษาอังกฤษ   การจดจ าค าบรรยายของครูจัดเป็นสุตมยปัญญา   กระบวนการคิดตามค าบรรยายจนเกิดความ
เข้าใจ  เรียกว่า  internalization    เป็นการจมหายแล้วกลายเป็นเราจัดเป็นจิตมยปัญญา   ทักษะที่เกิดจากการ
ฝึกพูด   หรือเขียนภาษาอังกฤษจัดเป็นภาวนามยปัญญา  จึงเห็นได้ว่า  การจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างปัญญาทั้งสาม
ไปพร้อมกันนั้นเป็นบทบาทของครูในฐานะกลัยาณมิตร   คือผู้ปป้อนข้อมูลให้เกิดสุตมยปัญญาจึงมีความส าคัญมาก
เพ่ือให้เกิดการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม  ครูเป็นผู้สอนวิธีคิดวิเคราะห์ข้อมูล   และคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียน
ได้หัดคิดตามท าให้เกิดจินตมยปัญญา   เป็นการแตกหน่อในจิตของผู้เรียนให้เกิดการคิดเองได้   ในการฝึกทักษะ  
หรือการปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน   ถ้าครูเป็นแบบอย่างที่ดีจะท าให้ผู้เรียนเกิดภาวนามยปัญญาที่สามารถท าด้วยตนเอง
ได้  เช่น  ครูออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง  ผู้เรียนก็จะออกเสียงได้ถูกต้องตามครู  บทบาทของครูในฐานะที่
สอนให้รู้  ท าให้ดู  และอยู่ให้เห็นจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับการสร้างปัญญาทั้งสามประการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน  
โดยเฉพาะการสอนวิชาศีลธรรม  หรือพระพุทธศาสนา  ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีจึงจะท าให้ผู้เรียนท าตรมได้
เนื่องจากความศรัทธาที่จะท าตามผู้สอน    ดังนั้น   จึงก าหนดครูในฐานะปัจจัยน าเข้าว่า   “  ครูมีวิถีชีวิตที่
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม   (  ลด  ละ   เลิก   อบายมุข  )   มีศีลธรรมและ   ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ” 
 ในเรื่องการสอนศีลธรรมนั้น  พระสงฆ์จะท าหน้าที่ในการสอนให้รู้  ท าให้ดู  และอยู่ให้เห็นเป็นอย่างดี   
ดังนั้น   จึงถือเป็นนโยบายหลักของโรงเรียนวิถีพุทธ   คือ   การนิมนต์พระสงฆ์มาสอนในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ   
และจัดให้นักเรียนรู้ที่วัดโดยใช้ศาสนาวัตถุ  และศาสนาสถานเป็นสื่อประกอบการสอน   เมื่อถึงวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาทางโรงเรียนจึงต้องจัดให้นักเรียนไปประกอบศาสนาพิธีที่วัด  และโรงเรียนอยู่เสมอ   ส าหรับ
พระภิกษุสงฆ์ผู้สอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน   คือ   การเตรียมการสอนโดยเฉพาะสื่อและอุปกรณ์การสอน
เนื่องจากวิชาศีลธรรม   เป็นนามธรรม  จึงต้องมีสื่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสม  และผู้สอนต้องซึ้งเข้าถึงธรรมซึ่ง
ส าคัญมากกว่าสื่อทั้งนี้  วัดแต่ละแห่งทั่วประเทศมีสื่อและอุปกรณ์การสอนจ านวนมาก   เช่น   พระพุทธรูป   
ภาพจิตกรรมฝาผนัง   สถาปัตยกรรม   เป็นต้น   ซึ่งวัด   และพระภิกษุสงฆ์ควรเปิดวัดต้อนรับ   ให้นักเรียนได้
เรียนรู้พระพุทธศาสนาจากปูชนียวัตถุ   และปูชนียสถานภายในวัด   พร้อมทั้ง  ความร่วมมือของคณะสงฆ์และ
โรงเรียนวิถีพุทธในการผลิตสื่อ   และอุปกรณ์การสอนธรรม   เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ธรรมได้ง่าย   และ
สนุกสนาน   โดยระดมผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันผลิตสื่อ  ทั้งสิ่งพิมพ์   วีดิทัศน์   และมัลติมีเดียคราวละมาก ๆ  มา
จ าหน่าย   และจัดรวมไว้ให้แก่โรงเรียนวิถีพุทธให้ทั่วถึง 
 ๓. ปัจจัยผลผลิต  เป็นผลของการพัฒนาของผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนวิถีพุทธจะต้องได้รับการ
พัฒนาทั้ง  ๔   ด้าน    คือ   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีคุณลักษณะพิเศษกินอยู่    ดู   ฟัง   เป็น   (  ภาวนา  
๔  )   ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข   ดังนี้  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางกาย   โดยเริ่มตั้ งแต่สอนให้รู้จัก
กินอยู่อย่างมีคุณภาพ   บริโภคใช้สอยปัจจัย   ๔   คือ    อาหาร    เสื้อผ้า    ที่อยู่อาศัย    และยารักษาโรคที่
คุณค่าแท้   หลีกเลี่ยงคุณค่าเทียม  ด้วยวิธีคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการ   มุ่งเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค   และ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   และธรรมชาติ  ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางสังคมด้วย
การเป็นคนดีมีศีล   ๕  มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตว์   ตรงต่อเวลา   และรู้รัก
สามัคคีในการท างาน   และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางจิต   คือ  ผู้เรียนมีสติ   และสมาธิเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาเล่าเรียน  และในการท างาน  มีสุขภาพจิตร่าเริง   แจ่มใส   เบิกบาน   และมีความสุขใน
การศึกษาเล่าเรียนเป็นหลักส าคัญและเป็นหัวใจส าคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ  และผู้เรียนได้รับการพัฒนาปัญญา   
คือผู้เรียนมีศรัทธาที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย  เป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่ศึกษาแสวงหาความจริง  สนใจศึกษาหาความรู้ตลอด
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ชีวิต   และมีทักษะในการคิดด้วยโยนิโสมนสิการ  สามารถแก้ปัญหาชีวิตด้วยสติปัญญาด้วยสันติวิธี   ไม่ใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปัญหา   ไม่ฆ่าตัวตาย   ไม่อาฆาตพยาบาท   เป็นต้น 
 ๔. ปัจจัยผลกระทบ   เป็นผลที่ตามมาของโรงเรียนวิถีพุทธที่สามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จ   
คือ  บ้าน    วัด    โรงเรียนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ   และเกิดความสมานฉันร่วมมือกัน
พัฒนาโรงเรียน  และสังคมตามวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง   เชื่อมั่นได้ว่าโรงเรียนวิถีพุทธจะช่วยแก้ปัญหาศีลธรรม   ใน
เด็กและเยาวชนไทย   ได้แก่   ปัญหายาเสพติด  ปัญหาทางเพศ   ปัญหาอบายมุข  ซึ่งท าให้สังคมอ่อนแอลงเพราะ
ปัญหาเหล่านี้   ที่ระบาดหนักในเด็กและเยาวชน  ซึ่งขยายไปในวงกว้างไปในทุกสังคม   จึงจ าเป็นที่ทุกฝ่ายทั้งบ้าน    
วัด    โรงเรียน   จะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาโดยโรงเรียนวิถีพุทธเป็นหลักส าคัญ  และเป็นความหวังในการช่วย
แก้ปัญหาด้วยการแปลพุทธปรัชญาการศึกษาสู่ภาคปฏิบัติในสังคมไทยจากเดิมอยู่ในขั้นทดลองมาสู่การปฏิบัติในวง
กว้างกับโรงเรียนวิถีพุทธ  ซึ่งเป็นพลวัตที่ส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาของไทยกระทรวง
ศึกษา  จึงควรถือเป็น   โอกาสที่จะส่งเสริมอย่างจิงจัง  แก่โรงเรียนวิถีพุทธ   ซึ่งจะท าให้ผู้บริหาร   และครู
อาจารย์ในโรงเรียนวิถีพุทธตื่นตัว  และบุคคลเหล่านี้  จะพร้อมเข้าร่วมโครงการและผลักดันโครงการต่าง ๆ             
ในงานปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้ส าเร็จง่ายขึ้นโดยอาศัยเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้ประโยชน์  
เป็นการน าพุทธปรัชญามาทดลองใช้จัดการศึกษาไทยเป็นทางเลือกที่น่าจะเหมาะสมกับสังคมตะวันออก  และการ
จัดการศึกษาของไทยรวมไปถึงทางเลือกใหม่ของปรัชญาการศึกษาของสังคม  โรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็น
ปรากฎการณ์ส าคัญประการหนึ่งในวงการศึกษาไทยที่พยายามเปลี่ยนวิกฤติในชาติให้เป็นโอกาสที่จะก้าวสู่เวที
โลก  จึงควรที่ทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธประสบความส าเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ  (  พระเทพโสภณ (  ประยูร   ธมฺมจิตโต ))  (  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราช
วิทยาลัย ) 
 
 การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน  
 ๑)    แนวคิดการพัฒนาตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์   ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย   ปี  ๒๕๕๐   โดยก าหนดกลยุทธ์  เป้าหมาย   ตัวชี้วัดและ
แนวทางด าเนินงานของกิจกรรมของโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า  ให้เป็นกลยุทธ์ที่  ๑  คือ    
  “  กลยุทธ์เร่งรัดการปฎิรูปการศึกษา  โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ตามหลัก 
  “  เศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์  สันติวิธี   วิถีประชาธิปไตย ”   ดังนั้นการพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า   ในปี  ๒๕๕๐   จึงยึดหลักการส าคัญ   ดังนี้ 

๑. เป็นตังบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นให้สอดรับกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม   
ชั้นน าของส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพของคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓. เป็นตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.แต่มีความสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน  และมุ่งเน้นความเป็นระบบคุณภาพของการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  (  PDCA   
Cycle )   

๔. เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความสมดุลในมุมมองการบริหารจัดการ  เน้นภาวะผู้น าในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ในปี   ๒๕๕๑   คณะกรรมการอ านวยการได้จัดให้มีการ    ประชุมสัมมนาพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานและจัดท าคู่มือโครงการการประเมิน   เสนอแนะ  และพัฒนาโรงเรียน   คุณธรรมช้ันน า    เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย  ศึกษานิเทศก์   ครู   นักเรียน   พระผู้ประเมินคณะกรรมการอ านวยการ  พระผู้
ประเมิน   คณะกรรมการอ านวยการ   พระผู้ทรงคุณวุฒิ   และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นจาก
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การประเมินในปีที่ผ่านมา   จากการบรรยายและการประชุมกลุ่มย่อย   ได้ข้อมูลสรุปที่ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมชั้นน าในปี  ๒๕๕๑   ดังต่อไปนี้ 

๑. เกณฑ์และคุณสมบัติของโรงเรียนวิถีพุทธ  ที่มีแนวปฏิบัติชัดเจน  น ามาสู่ระบบการประเมิน 
โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 

๒. การประพฤติปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง  การจัดท าโครงการ   และการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้  จะน ามาซึ่งการเป็นโรงเรียนคุณธรรมที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง 

๓. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับคุณธรรม ต้องคิดพ่ึงตนเอง โดยอาศัยการเรียนรู้จากตนเอง 
(  ภูมิปัญญา )   และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  เกิดแรงบันดาลใจร่วมกัน 

๔. การ  Coaching     เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  โดยเน้นไปที่การท างานให้ได้ตามเป้าหมายของงาน 
นั้น   หรือ   การช่วยให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และ / หรือได้รับการอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้ 
 ๒.๒.๖.๒  มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมชั้นน าการก าหนดมาตรฐาน  ตังบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า  เน้นการใช้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่มาประเมินขั้นตอนการท างานที่แสดง
ว่าโรงเรียนมีระบบคุณภาพของการท างาน    (  PDCA   Cycle ) 
 ซึ่งมีการปรับเนื้อหาจากข้อเสนอแนะในที่ประชุม   ประกอบด้วย  ๓  มาตรฐาน   และ  ๑๒  ตัวบ่งชี้  
ตามข้อสรุปในตาราง 
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ตารางท่ี  ๒.๑     การปรับเนื้อหาจากข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
1.มาตรฐานการ 
ปลูกฝัง 
คุณธรรม 

๑.๑การก าหนดแนวปฏิบัติ /แผนในการปลูกฝังผู้เรียนและบุคคลากรให้มีคุณธรรม 
๑.๒ ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่ได้ด าเนินการตามแผนการปลูกฝังคุณธรรม 
๑.๓การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม 
๑.๔ การพัฒนาผลการด าเนินงานด้านการปลูกฝังคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

2.มาตรฐานหลัก 
ธรรมาภิบาลเสริมสร้าง 
คุณธรรม 

๒.๑ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการเสริมสร้างคุณธรรม 
๒.๒การด าเนิน  งานตามหลักธรรมาภิบาลในการเสริมสร้างคุณธรรม 
๒.๓การประเมินผลการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.๔ระดับความ ส าเร็จของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการเสริมสร้างคุณธรรม 

3 .  ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่วิถ ี
ชีวิต 

๓.๑การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตมาใช้ในโรงเรียน 
๓.๒การน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต 
๓.๓การประเมินผลการด าเนินงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต 
๓.๔การพัฒนา การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตควบคู่คุณธรรม 

 
 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น  ๓  ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่  ๑    ถึง  ๓  โดยมีความหมายดังนี้ 
 คะแนน  ๑    หมายถึง   มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดบางส่วน  และต่ ากว่ามาตรฐานที่ควรจะ
เป็น  หรือผลการด าเนินการต่ ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น 
 คะแนน  ๒  หมายถึง   มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในระดับที่ยอมรับได้และใกล้เคียงกับ
มาตรฐาน   หรือมีผลการด าเนินงานที่ใกล้เคียงกับมาตรฐาน 
 คะแนน  ๓   หมายถึง  มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานหรือมีผลการ
ด าเนินงานที่ได้มาตรฐาน  หรือมีผลการด าเนินงานเกินมาตรฐาน 
 ในกรณี  ที่ยังไม่มีการด าเนินงาน  หรือไม่มีผลการด าเนินงาน  หรือผลการด าเนินงานไม่ถึงเกณฑ์การ
ประเมินคะแนนระดับ  ๑   ให้ถือว่าได้  ๐  คะแนน 
 
การค้นคว้าเอกสาร 
 ๑  โรงเรียนวิถีพุทธ   สู่โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 
 โรงเรียนวิถีพุทธ   คือโรงเรียนระบบปกติท่ัวไปที่มีอยู่แล้ว  ไม่ใช่โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่แต่เป็นโรงเรียน
ที่ได้น าหลักพุทธธรรมมาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีระบบการศึกษา  
๓  ประการ  คือ  ไตรสิกขา  หรือศีล   สมาธิ   ปัญญา   ฝึกอบรมให้ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกด้าน  และ
บูรณาการสู่การพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์  โดยผ่านกิจกรรมการกิน   อยู่  ดู   ฟังเป็น   ตามกระบวนการวัฒนธรรม
แสวงหาปัญญา   และวัฒนธรรมแห่งความเมตตา   อันเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตที่ส าคัญของผู้เรียน   
โรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา  ๑  ใน  ๕  ของรูปแบบใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย
ให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งระบบ  ให้มีคุณธรรม   จริยธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาสอดคล้องกับรากฐานสังคมไทย 
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 ดังนั้นเพ่ือไม่ให้การนับถือต่างศาสนามาเป็นอุปสรรคในการบริหารโรงเรียน  จึงน ามาสู่การเกิดขึ้นของ  “  
โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ”   ทั้งนี้เพ่ือให้โรงเรียน    ครู   และนักเรียนมีความเป็นอิสระในการเลือกนับถือศาสนา
สามารถปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ก าหนดเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของโรงเรียนคุณธรรมชั้นน าไว้  ๔  ประการคือ 

๑. เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในการปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริหารคณะครูในเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งเป็นที่ยอมรับของชุมชนรอบโรงเรียน 

๒. เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักธรรมมาภิบาลในการด าเนินงาน 
๓. เป็นโรงเรียนที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่คุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  และการ

เรียนรู้สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และ
การบริหารจัดการ 

๔. บุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนสามารถเป็นแบบอย่าง  ในด้านคุณธรรม   ด้านการใช้หลัก  ธรรมมาภิ
บาล  และด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่คุณธรรมในวิถีชีวิต 

๒   แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีควบคู่กับคุณธรรม 
  เศรษฐกิจพอเพียง   เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัวระดับชุมชนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์  ความพอเพียง   หมายถึง   ความ
พอประมาณ   ความมีเหตุผล   รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งที่จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความ
รอบคอบ  และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ  มาใช้ในการวางแผน  และการด าเนินการทุก
ขั้นตอน   และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎี  
และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม   ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้ความรอบคอบที่เหมาะสม   ด าเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร   มีสติปัญญา  และความรอบคอบ  เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ   สังคม   สิ่งแวดล้อม   และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างด ี

ทางสายกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชีวติ  /  เศรษฐกจิ   /สังคม 
สมดุล  /  มั่นคง   /ยัง่ยืน 

    พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกนัในตัวดี 

เง่ือนไขความรู้ 
( รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง   ) 

เง่ือนไขคุณธรรม 
(  ซ่ือสัตย์   สุจริต  ขยนั   อดทน  ) 
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 ความพอประมาณ   หมายถึง   ความพอดี  ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน 

ความมีเหตุผล   หมายถึง   การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึง   ผล  ที่   คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ 

ความมีความภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว    หมายถึง   การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้าน  ต่าง ๆ  ที่จะเกิดข้ึน 

เงื่อนไข     หมายถึง      การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้อง
อาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน   กล่าวคือ 

- เงื่อนไขความรู้   ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน   
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

- เงื่อนไขคุณธรรม    จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม  มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน  มีความเพียร   ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 
 ๒.๒.๓    การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล 
  สมหวัง   วิทยปัญญานนท์   กล่าวถึง     ธรรมาภิบาลในโรงเรียน  “  ให้ยึดหลักนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง   น ามิติธรรมาภิบาลมาใช้  โดยมีกรอบด้านการบริหารงาน  การบริหารบุคคล    การเงิน   และ  
วิชาการ   เป็นปัจจัยควบคุม  ”   ( สมหวัง   วิทยปัญญานนท์ ) 
http://www.budmgt.com/budman/bm๐๑/good-org-governance.html) 
 หลักการของธรรมาภิบาล   หรือ  Good  Governance ตามท่ี UNESCAP  ก าหนดไว้มี  ๘  หลักการคือ
การมีส่วนร่วม  การปฏิบัติตามกฎหมาย    ความโปร่งใส   ความรับผิดชอบ   ความสอดคล้อง   ความเสมอภาค   
การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และการมีเหตุผลประกอบด้วย 

๑.  การมีส่วนร่วม  ( Particpatory )  การมีส่วนร่วมของสมาชิกท้ังชายหญิง   คือการตัดสินใจที่ 
ส าคัญในสังคมและสร้างความสามัคคีให้เกิดกับประชาชน  การมีส่วนร่วมสามารถท าได้โดยอิสระไม่มีการบังคับ  
สมาชิกเต็มใจให้ความร่วมมือด้วยตนเอง  หรือมีส่วนร่วมผ่านหน่วยงานสถาบันหรือผู้แทนตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

๒. การปฏิบัติตามกฎ (  Rule  of  Law )  ธรรมาภิบาลต้องการความถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย   
ไม่เลือกปฏิบัติ   ไม่ล าเอียง   มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาค   และเป็นธรรมกับประชาชนโดยเท่าเทียมกันทุกคนใน
สังคมอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายเดียวกัน 

๓. ความโปร่งใส   (  Transparency )  ความโปร่งใสเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง  มีการเปิดเผย 
ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา  สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่นได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน  สื่อจะเข้ามามี
บทบาทอย่างมากในการตรวจสอบและรายงานผลงานด าเนินงานโดยการน าเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่สังคม
ได้รับทราบ 

๔. ความรับผิดชอบ   ( Responsiveness )  ความรับผิดชอบเป็นการพยายามให้คนทุกฝ่ายท าหน้าที่ 
ของตนให้ดีที่สุดในการปฏิบัติงานกล้าที่จะคิด กล้าที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลการคิดและการตัดสินใจนั้น ๆ 

๕. ความสอดคล้อง  ( Consensus  Oriented )  ความสอดคล้องต้องกันเป็นการก าหนดแล้วสรุป 
ความต้องการของคนในสังคม   ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก  โดยพยายามหาจุดสนใจร่วมกันและความ
ต้องการที่สอดคล้องต้องกันของสังคมมาเป็นข้อปฏิบัติเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งในสังคม  การจะพัฒนาสังคมได้  
ต้องทราบความต้องการที่สอดคล้องต้องกันของสังคมนั้น ๆ ด้วยวิธีการเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมนั้น  ๆ  ก่อน 
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๖. ความเสมอภาค  (  Equity   and   inclusiveness )  ความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ 

ประชาชนทุกคนพึงได้รับจากรัฐบาล   ทั้งการบริการด้านสวัสดิการตลอดจนสาธารณูปโภคด้านอ่ืน ๆ 
๗. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล   (  Effectiveness  and  Efficiency )  เป็นวิธีการจัดการ 

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดโดยการผลิตและจ าหน่ายเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนหรือการใช้
ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดต่อมวลมนุษยชาติ   โดยมีการพัฒนากระบวนการเพ่ิมผลผลิตอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

๘. การมีเหตุผล    (  Accountability )   การมีเหตุผลเป็นความต้องการในทุกสังคมประชาชนทุกคน 
ต้องตัดสินใจและ  รับผิดชอบต่อการกระท าของตนด้วยผลที่สมเหตุสมผล   การมีเหตุผลไม่สามารถกระท าได้ถ้า
ปราศจากการปฏิบัติตามกฎหมาย  ความโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
 โลกในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการพัฒนาระบบสื่อสารมวลชน  ท าให้
กระแสข้อสนเทศแผ่กระจายครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ  ของโลกอย่างรวดเร็วจนได้ชื่อว่า  “  โลกไร้พรมแดน ”     
ผลของการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดกระแสส าคัญ ๆ ที่เข้าสู่ความเป็นสากลรวมทั้งการจัดการศึกษา  ขณะเดียวกันก็
อาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  หลายประการ   เช่น  ความสับสนในข้อสนเทศ  ข้อจ ากัดด้านการใช้เทคโนโลยี  
รวมทั้งการรับกระแสวัฒนธรรมโดยขาดการกลั่นกรองและการยั้งคิดจนกระทั่งวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงาม  
เอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เท่าที่สังคมโลกต้องการด้านคุณภาพและมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ต่างจากเดิม   ดังนั้นระบบการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพที่
ยั่งยืนและสามารถรักษาลักษณ์ไทยไว้ 
 แนวทางธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคลโดยเฉพาะ  ๒  ด้านที่เป็นสิ่งส าคัญ
มากในขณะนี้คือ  ด้านการบริหารบุคคล   บุคคลทั่วไป และที่เป็นบุคลาการในโรงเรียนถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ที่สุด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า “บุคลากรในโรงเรียนมีความส าคัญต่อการบริหารฯ”   เพราะบุคคลลากร ฯ ”  เพราะ
บุคลากร ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ฯ  และด าเนินการเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ฯ  ทั้ง  วัสดุ   อุปกรณ์  และการจัดการต่าง  ๆ  
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จได้นั้นผู้บริหาร ฯ ต้องสร้างภาวะผู้น าและควรยึด
หลักวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาบูรณาการไปสู่การปฏิบัติที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างมุ่งมั่นและจริงจังดังนี้ 

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริต  ถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญท่ีสุดของการบริหาร  เพราะจะต้องท าเป็นแบบอย่างที่ดี   
เพ่ือให้เกิดความศรัทธาและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร  ผู้ใต้บังคับบัญชา  ดังค ากล่าวที่ว่า  “ แบบอย่างที่ดีย่อม
อยู่เหนือค าสอนอ่ืนใด ”    

๒. มีความยุติธรรม  การบริหารงานด้วยความเสมอภาค  เป็นกลาง   และยุติธรรมกับทุกคน ซึ่งท าให้ลด 
ความขัดแย้งภายในโรงเรียนได้ 

๓. มีความมุ่งมั่น   ขยัน   อดทน   และเป็นคนสู้งาน   บุคลากรฯ จะเห็นการท างานและจะน าไปเป็น 
แบบอย่าง  โดยยึดหลักว่า  “  สอนให้รู้   ท าให้ดู   อยู่ให้เห็น  ”    

๔. มีความรับผิดชอบสูง  “  ความรับผิดชอบ  ”   เป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งเพราะ  ความ 
รับผิดชอบท าให้งานประสบความส าเร็จ   แม้ในบางครั้งงานที่ส าคัญของโรงเรียนเกิดความผิดพลาด  ในฐานะ
ผู้บริหาร ฯ  จ าเป็นต้องยอมรับผิดชอบโดยไม่โยนความผิดไปให้ผู้อ่ืน 

๕. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  น าแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆมาปฏิบัติในโรงเรียนบ้างเพ่ือให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์  แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 

๖. มีภาวะผู้น าสูง   ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนเชิงการพัฒนาที่ดีข้ึนใน   ๔    
ด้าน   กล่าวคือ  ด้านบริหารงานบุคคล    ด้านวิชาการ   ด้านงบประมาณ   และด้านการบริหารงานทั่วไป 
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๗. กล้าที่จะคิด   กล้าที่จะพูด   กล้าที่จะน า   กล้าที่จะท า   กล้าที่จะตัดสินใจ   และกล้าที่จะรับผิดชอบ   
ในฐานะผู้บริหาร ฯ 

๘. มีคุณธรรม   และจริยธรรม   ยึด  พรหมวิหาร   ๔   เป็นธรรมะในการบริหารบุคลากรได้แก่ 
 เมตตา     ให้ความรัก  ความปรารถนาดีแก่ทุกคนด้วยความเสมอภาค  ไม่ล าเอียง  
 กรุณา     ให้ความช่วยเหลือแกบุคลากร  ฯ  ที่มีทุกข์ตามโอกาสและความเหมาะสมอย่า 

อย่างเท่าเทียมกันหรือกรณีมีปัญหาในหน้าที่การงานและปัญหาส่วนตัว 
 มุฑิตา    ยินดีให้ก าลังใจแก่บุคลากรทุกคนเมื่อประสบความส าเร็จในชีวิต   หรือใน 

หน้าที่  การงานตามความเหมาะสม  พิจารณาความดีความชอบที่ใช้หลักความดี / เก่ง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ท าผลงานเพ่ือการพัฒนาวิชาที่สูงขึ้น   การจัดท าการ์ดอวยพรและของที่ระลึกมอบให้ในวันคล้ายวันเกิด  ฯลฯ  

 อุเบกขา  ท างานโดยปราศจากอคติ  วางตัวเป็นกลาง  ให้ความยุติธรรมแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ล าเอียง   ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง   ไม่แสดงความดีใจจนเกินควร   หรือทับถมผู้อ่ืนเมื่อประสบ
เคราะห์กรรม 

๙. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง   สามารถเก็บความรู้สึกต่าง ๆ  ได้สุขุม   รอบคอบ   นุ่มนวล   มีความ 
อดทนต่อความรู้สึกท่ีไม่ถูกต้อง  หรือการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎระเบียบ   และวัฒนธรรม 

๑๐. เป็นบุคลแห่งการเรียนรู้  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงเรียนและครอบครัว  มีนิสัย 
รักการอ่าน    การใช้เวลาว่างในวันหยุด  โดยการวางแผนและบริหารเวลาให้คุ้มค่าที่สุดส าหรับการปฏิบัติงาน  
และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองเสมอ 

๑๑. มีความจริงใจ  ยึดอุดมการณ์ในการท างาน   ให้ความเป็นกันเองแก่ผู้ร่วมงานทุกคน ด้วยความเสมอ 
ภาค   ด้านการบริหารงาน   การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน  ได้แก่  ด้าน วิชาการ  ด้านงบประมาณ  
และด้านบริหารงานทั่วไป   ควรใช้วิธีการบริหารรูปแบบใหม่  “  รูปแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม ” ร่วมคิด   ร่วม
ตัดสินใจ   ร่วมท า    และร่วมรับผิดชอบโดยพิจารณาจัดท าภารกิจให้ชัดเจนครอบคลุมงานทั้งหมด   และมีการ
ก าหนดกลุ่มงานที่มีความสอดคล้องกัน  จัดโครงสร้างบริหารที่เป็นนิติบุคคล  มีการบริหารเป็นระบบ   มีสาย
บังคับบัญชา   และการประสานคน  /  งาน   เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว   มีการก าหนดขอบเขต   อ านาจหน้าที่  
และความรับผิดชอบ  ในทุกระดับของ  ต าแหน่ง  ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์  ทุกขั้นตอน   ไว้
อย่างชัดเจนและโปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องฝึกการสร้างจิตส านึกในเรื่องของความรักและภักดี  
ความหวงแหน   และความเป็นเจ้าของร่วมกัน   ( Sense  of  Belonging )  (  ผ.ศ.  สมเกียรติ   พ่วงรอด  
http://suthep.cru.in.th/mgnt๖๘.doc)   
 
 ๒.๒.๔  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน  :  เส้นทางท่ีต้องก้าวเดิน  
 หน้าที่ส าคัญของการจัดการศึกษาคือการพัฒนาคนที่เป็นคนเก่ง  คนดีและมีความสุข  ดังนี้ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช   ๒๕๔๒    แม้ว่าตั้ งแต่ปฏิรูปการศึกษาเป็นต้นมา   
กระทรวงศึกษาธิการ   จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาจริยธรรมในสถานศึกษา  แต่การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาที่ผ่านมายังไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
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 จากโครงการวิจัยเรื่อง  “   การพัฒนาการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน ”  ซึ่งได้รับทุน
สนับสนุนวิจัยจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม  งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาการสอน
คุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน   เพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรม  จากการวิจัยมีข้อค้นพบ
ระหว่างการวิจัยในหลายประการที่ส าคัญ  ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม  สรุปได้ดังนี้ 

๑. การก าหนดเป้าหมายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นที่ชัดเจน   
สอดคล้องตามพัฒนาการผู้เรียนและต่อเนื่องเชื่อมสู่ช่วงชั้นที่สูงขึ้น   รวมถึงมีมาตรการในการสร้างความรู้และ
ความเข้าใจ   ให้ครู   ผู้บริหารการศึกษา   และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนด้วย 

๒. การพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมแต่ละสถานศึกษาจะต่างกันข้ึนกับปัจจัย 
หลายประการ  มิใช่เฉพาะปัจจัยการสอนในชั้นเรียนเท่านั้น   แต่เก่ียวกับบริหารจัดการสถานศึกษา  ศักยภาพและ
ทรัพยากรสถานศึกษาและชุมชนร่วมด้วย  โดยควรวิเคราะห์ประเมินทรัพยากรสถานศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่  / 
ชุมชนว่ามี  จุดแกร่ง    จุดอ่อน   โอกาส   และความเสี่ยง  ใดบ้างที่จะน ามาใช้อย่างคุ้มค่าในการพัฒนารูปแบบ
การสอนคุณธรรมจริยธรรม 

๓. การก าหนดมาตรการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการที่ชัดเจนในการก าหนด 
นโยบายและการสนับสนุน   ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดเป้าหมายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น   การ
ปรับเปลี่ยนสาระการเรียนรู้โดยลดเนื้อหาทางวิชาการและมุ่งพัฒนาคุณธรรมมากขึ้น   การก าหนดนโยบายและ
มอบหมายให้เขตพ้ืนที่ศึกษามีแผนงานและโครงงานชัดเจนในการพัฒนางานสอนคุณธรรมจริยธรรม   การ
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม   การจัดท าคู่มือพ้ืนฐานในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการสอนคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลผู้เรียนด้าน   จิตพิสัยที่ชัดเจน   การพัฒนา
ระบบติดตามและประเมินผลงานสถานศึกษาในการสอนคุณธรรมจริยธรรม   การพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมของครูและผู้บริหาร   เป็นต้น 

๔. การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  เข้ามาพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรม   การพัฒนาการ 
สอนคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน  มีความซับซ้อนต้องใช้ข้อมูลและองค์ความรู้หลายสาขาประกอบกัน   โดยเฉพาะ
ในระยะแรกของการพัฒนา  จึงต้องสนับสนุนการน าเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นจากนักวิชาการหลายสาขา
อย่างเป็นระบบ  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม   ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สาขาด้านจิตวิทยา   
ด้านสังคมและมนุษย์ศาสตร์  ด้านการศึกษา   ด้านเศรษฐศาสตร์   ด้านสังคมสงเคราะห์   ด้านการพัฒนาชุมชน   
ด้านปรัชญา   ด้านการบริหารจัดการ ฯลฯ 

๕. การจัดสรรทรัพยากรจากทุกองคาพยพร่วมกัน  ที่ผ่านมาพบว่าการจัดการสอน 
คุณธรรมจริยธรรมในหลายสถานศึกษาไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร   เนื่องด้วยความจ ากัดทางทรัพยากรของ
สถานศึกษา   ในขณะที่มีหลายหน่วยงาน / องค์กรมีทรัพยากรที่สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้  โดยน ามาต่อยอดองค์
ความรู้  และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะองค์กรในพ้ืนที่ / ชุมชน  เช่น   องค์กรทา ง
ศาสนา   องค์กรชุมชน   องค์กรที่ท างานด้านการพัฒนาทางวัฒนธรรม   องค์กรการพัฒนาและปรับพฤติกรรม
กลุ่มเด็กที่มีปัญหาคุณธรรมจริยธรรม 

๖. การเชื่อมต่อการพัฒนาคุณธรรมจากปฐมวัยถึงการอุดมศึกษา  อย่างสอดคล้องกัน  โดย 
ประสานงานกับหน่วยงานการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย   ให้พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมที่ชัดเจนและมีคุณภาพ   
โดยเฉพาะช่วงวัย  ๓ – ๖   ปี  ซึ่งเป็นวันส าคัญพ้ืนฐานพัฒนาคุณธรรม   และก าหนดเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาให้พิจารณาสัดส่วนคะแนนคุณธรรมจริยธรรมของผู้สมัครสอบร่วมด้วย   เช่น   ประสบการณ์เข้า
ร่วมกิจกรรมการสาธารณะ   การเคยท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืนหรือชุมชน   ฯลฯ 
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๗. การจัดกิจกรรมเสริมที่หลากหลาย   แม้จะมีการพัฒนาการสอนในห้องเรียนมากสัก 
เพียงใด   อาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในผู้เรียนได้   แต่ควรจัดกิจกรรมเสริมอ่ืนร่วม
ด้วย   โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของสถานศึกษาและชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  มีการจัดอย่าง
ต่อเนื่อง  อีกทั้งควรจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความถนัดและสนใจ  และมีระบบการสอดแทรกการสอนคุณธรรม
จริยธรรมร่วมด้วย   เช่น   การมีตัวแทนครู   ตัวแทนผู้ปกครอง   หรือคณะกรรมการสถานศึกษา   เข้าไปมีส่วนให้
ค าปรึกษา   หรือเป็นกรรมการชมรม  / โครงงานกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อมีส่วนร่วมในการสอดแทรกเนื้อหา   แนวคิด
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียน 

๘. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับสถาบันครอบครัว   สถาบันศึกษาควรสร้าง 
ความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาทางวิชาการอย่างสมดุล   การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ / ผู้ปกครองเบื้องต้น
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมให้บุตรหลาน   การมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลความประพฤติ   และระแวดระวังปัจจัย
เสี่ยง   รวมถึงการสร้างความร่วมมือประเมินผลจิตพิสัยบุตรหลาน  และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผู้เรียน   โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง  เป็นต้น 

๙. การมุ่งหาแนวทางเชิงรุก   หน่วยงานที่มีบทบาทด าเนินการเชิงรุกคือกระทรวงต่าง ๆ 
ในการด าเนินการรวบรวม  วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นท้าทายคุณธรรม  การพัฒนาดัชนีชี้วัดระดับคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือส่งสัญญาณสู่ระบบการศึกษา   การสนับสนุนการขยายผลแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
สอนคุณธรรมจริยธรรม   รวมถึงการก าหนดกฎหมายและมาตรการน าเสนอสื่อทางสร้างสรรค์  เป็นต้น 
 ( ศ.ดร. เกรียงศักดิ์    เจริญวงศ์ศักดิ์   http://adviser.eduzones.com/drkrieng/๖๙๐๙)  
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อัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
  การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ด าเนินมานั้น 
  ได้มีขั้นตอนที่ผ่านมาดังนี้ 
  ๑. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา เพ่ือให้การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ
ครอบคลุมและเป็นตัวแทนที่ดีของโรงเรียนของประเทศไทย ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องมือส าหรับการรับสมัคร
โรงเรียนทั่วไปประเทศทั้งที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธและไม่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเว็บไซต์ 
www.vitheebuddha.com เพ่ือให้โรงเรียนที่มีความพร้อมและสนใจได้ลงทะเบียนสมัคร โดยโรงเรียนจะต้องส่ง
ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และข้อมูลการ
ด าเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ แล้วท าการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนทั้งหมด
จ านวน ๑๐๐ โรง เพื่อน ามาศึกษาต่อไป 
  ๒. จัดท าสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยน าโรงเรียนทั้งหมด จ านวน ๑๐๐ โรง ที่เป็นตัวแทนของ
โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศมาประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
การด าเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือสังเคราะห์หาข้อสรุป แนวปฏิบัติของการ
พัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่มๆละ 
๒๐ คน แบ่งตามประเด็นพิจารณาได้แก่ ภูมิภาคที่ตั้ง ขนาดโรงเรียน ในเมืองกับชนบท โรงเรียนแกนน ากับไม่เป็น
โรงเรียนแกนน า และโรงเรียนที่มีระดับมากที่สุดกับน้อยที่สุด  
  ๓. ทดลองใช้ในสภาพจริง น าแนวปฏิบัติของการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ไปทดลองใช้ใน
สภาพจริงกับโรงเรียนที่ได้สมัครใจเพ่ือทดลองใช้จ านวน ๒๐ โรง จากตัวแทนโรงเรียนจ านวน ๑๐๐ โรง ใช้
ระยะเวลาทดลอง ๓ เดือน 
  ๔. ประเมินผลโดยคณะท างานประเมินผล เพ่ือตรวจสอบผลส าเร็จของการด าเนินงานโดยใช้กรอบ
แนวคิด CIPP model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินปัจจัย
น าเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิตที่ได้ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่ 
บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  ๕. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน สรุปผลและรายงานอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ การประเมินผล
ความส าเร็จของโครงการต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติ 
  ซึ่งจากแนวทางการด าเนินการที่รับทราบร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหาร ครู และพระอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์  สังเคราะห์  แนวทางด าเนินการเดิม                           
ยกร่างเป็นแนวทางด าเนินการ ที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง  สอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แบ่งเป็น ๕ ด้าน รวม ๒๙ ประการ และคณะยกร่างได้น าร่างฯไปสอบถามความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  
หลายครั้ง รวมทั้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓                      
จึงประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบและเป็นแนวทางในการประเมินตนเองตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา  
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  แนวทางด าเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธท าให้โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยร่วมกันน าอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ไปเป็นตัวชี้วัดในการคัดเลือกโรงเรียน
วิถีพุทธชั้นน ามาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือรับใบประกาศเกียรติคุณยกย่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และเพ่ือให้การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอย่างเรียบร้อย ได้โรงเรียนวิถีพุทธที่มีคุณภาพจ านวน 
๑๐๐ โรงเรียนจากโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด ๑๒,๑๖๒ โรงเรียนให้เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอ่ืนๆ ได้จึงเห็นควรจัด
โครงการดังกล่าวและพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งอัตลักษณ์ทั้ง ๒๙ ประการมี 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑.๑ อัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

ด้านกายภาพ 
ด้านกิจกรรม
ประจ าวันพระ 

ด้านการเรียนการสอน 
ด้านพฤติกรรม 
นักเรียน ครู 

ผู้บริหารโรงเรียน 

ด้านการส่งเสริมวิถี
พุทธ 

๑) มีป้ายโรงเรียนวิถี
พุทธ 

๑) ใส่เสื้อขาวทุกคน ๑) บริหารจิต เจริญปัญญา 
ก่อนเข้าเรียน เช้า-บ่าย ทั้ง
ครู และ นักเรียน 

๑) รักษาศีล ๕ ๑) ไม่มีอาหารขยะขายใน
โรงเรียน 

๒ )มี พ ร ะ พุ ท ธ รู ป
บริเวณหน้าโรงเรียน 

๒) ท าบุญใส่บาตร ฟัง
เทศน์ 

๒) บูรณาการวิถีพุทธ ทุก
กลุ่มสาระ และในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

๒ ) ยิ้ ม ง่ าย  ไห ว้ ส วย 
กราบงาม 

๒) ไม่ดุด่า นักเรียน 

๓ ) มี พ ร ะ พุ ท ธ รู ป
ประจ าห้องเรียน 

๓) รับประทานอาหาร
มังสวิรัติในมื้อกลางวัน 

๓ ) ค รู  พ านั ก เรี ย น ท า
โครงงานคุณธรรม กิจกรรม
จิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๓) ก่อนรับประทาน
อาหารจะมีการพิจารณา
อาหาร รับประทาน
อาหารไม่ดัง ไมห่ก ไม่
เหลือ 

๓ ) บ ริ ห า ร จิ ต  เจ ริ ญ
ปัญญา ก่อนการประชุม
ทุกครั้ง 

๔ )  มี พุ ท ธ ศ า ส น
สุภาษิต วาทะธรรม 
พ ร ะ ร า ช ด า รั ส ติ ด
ตามที่ต่างๆ 

๔) สวดมนต์แปล ๔) ครู ผู้บริหาร และ
นักเรียนทุกคน  
ไปปฏิบตัิศาสนกิจท่ีวดั
เดือนละ ๑ ครั้ง  
มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

๔ ) ป ร ะ ห ยั ด  อ อ ม 
ถนอมใช้เงิน และสิ่งของ 

๔) ช่ืนชมคุณความดีหน้า
เสาธงทุกวัน 

๕) มีความสะอาด สงบ 
ร่มรื่น 

 ๕) ครู ผู้บริหาร และ
นักเรียนทุกคน  
เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๕) มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ๕ ) โฮมรูม เพื่ อสะท้ อน
ความรู้สึก เช่น ความรู้สึก
ที่ได้ท าความดี 

๖) มีห้อง
พระพุทธศาสนาหรือ
ลานธรรม 

   ๖ ) ค รู  ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
นั ก เรี ยน  มี สมุ ดบั นทึ ก
ความดี 

๗ ) ไม่ มี สิ่ ง เส พ ติ ด 
เหล้า บุหรี่ในโรงเรียน 
๑๐๐% 

   ๗) ครู ผู้บริหาร และ
นักเรียน สอบได้ธรรมะ
ศึกษาตรีเป็นอยา่งน้อย 

    ๘ ) มีพระมาสอนอย่ าง
สม่ าเสมอ 
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  ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถสรุปได้เป็นแผนภูมิเพ่ือให้เป็นการจดจ าได้ง่ายและน าไปติดไว้ในสถานศึกษาให้ผู้
ที่เก่ียวข้องและนักเรียนได้เข้าใจในแนวทางการไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธต่อไปดังนี้ 

 
แผนภูมิ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

ที่มา: http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=๒๒๒&cat=F 
 
  จึงเห็นสมควรที่จะมีการได้พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นอัตลักษณ์ ๒๙ ประการของความเป็นโรงเรียนวิถี
พุทธ และเพ่ือให้เป็นแนวทางการในพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่สมบูรณ์แบบ และเป็นแนวทางต่อๆ ไป ได้
ก าหนดให้ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นแนวทางของการประเมินถึงความเป็นไปได้ในแต่ละด้าน 
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แนวทางด าเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธในแต่ละด้าน  ประกอบด้วย 
๑.  ด้านกายภาพ ๗ ประการ 

๑.๑ มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑.๒ มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 
๑.๓ มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 
๑.๔ มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัสติดตามที่ต่างๆ   
๑.๕ มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่น          
๑.๖มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
๑.๗  ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐ %  

๒. ด้านการเรียนการสอน   ๕ ประการ 
          ๒.๑ บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน                  
          ๒.๒ บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา     
          ๒.๓ ครู พานักเรียนท าโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง    
          ๒.๔ ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้       
          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  โฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกท่ีได้ท าความดี 
          ๔.๕  ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี    
          ๔.๖  ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย  
          ๔.๗  บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง     
          ๔.๘ มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ 
๕. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ   ๔ ประการ 
          ๕.๑.ใส่เสื้อขาวทุกคน    
          ๕.๒.ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์   
          ๕.๓. รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน                                                                             
          ๕.๔ สวดมนต์แปล 
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แนวปฏิบัติที่ดีของอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑.มาตรฐานด้านกายภาพ 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี (หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๑.  มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
ค านิ ยาม : ป้ ายโรงเรี ยนวิถี พุ ทธ  มี
ลักษณะ ดังนี้ 

ขนาด ๑.๕ ม. x ๘๐ ซม. 

๑.มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้ภายในห้องใดห้องหนึ่ง 
๒.มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าอาคารใดอาคารหนึ่ง 
๓.มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียน 
๔. มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียน เห็นเด่นชัด 
* ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธมีรายละเอียดในครบถ้วน ดังตัวอย่าง 
 

๒.  มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน 
 

๑.มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน 
๒.มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียน 
๓.มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียนและเครื่องบูชา 
๔ .มีพระพุทธรูปอยู่ ในซุ้ มบริ เวณ หน้ าโรงเรียนมี เครื่ องบู ชาและให้ 
นักเรียนไหว้ทุกวัน 

๓ .  มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 
 

๑.มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน  
๒.มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร 
๓.มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร และมีการท าความ
สะอาด 
๔. มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร มีการท าความ
สะอาดและมีการเคารพพระพุทธรูปเป็นประจ า 

๔.  มีพระพุทธศาสนสุภาษิตวาทะธรรม 
พระราชด ารัส ติดตามท่ีต่างๆ 
 

๑.มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส ติดตามท่ีต่าง ๆ 
๒.มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชด ารัส ติดตามที่ต่าง ๆและมีการ
ปรับปรุงอยู่เสมอ 
๓.มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชด ารัส ติดตามที่ต่าง ๆและมีการ
ปรับปรุง อยู่เสมอโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท า 
๔.มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชด ารัส ติดตามที่ต่าง ๆและมีการ
ปรับปรุงอยู่เสมอโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าอย่างต่อเนื่อง 

๕.  มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น 
 

๑.มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่นในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 
๒ .มี ค วามสะอาด   ส งบ  ร่ม รื่ น ในห้ องเรียน  บ ริ เวณ โรงเรียน  โดย 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๓ .มี ค วามสะอาด   ส งบ  ร่ม รื่ น ในห้ องเรียน  บ ริ เวณ โรงเรียน  โดย 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีส่วนร่วม 
๔.มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน โดยด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีส่วนร่วมทุกคน 
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ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๖. มีห้องพระพระพุทธศาสนา หรือลาน
ธรรม 
 

๑.มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม 
๒.มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรมและมีตารางการใช้ 
๓.มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรมมีตารางการใช้ มีการใช้จริง 
๔.มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรมมีตารางการใช้ มีการใช้จริง และ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 

๗. ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐% 
 

๑.มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียนระหว่าง๔๐ -๕๐ % 
๒.มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียนระหว่าง๒๐ -๓๙ % 
๓.มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียนระหว่าง๑๐ -๑๙ % 
๔.ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน ๑๐๐ % 

๒.มาตรฐานด้านพฤติกรรม นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

 ๘.รักษาศีล ๕ 
 

๑.ผู้บริหาร ครู นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ 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  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ  
๒.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ 
๓.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ 
๔.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๑๐ . ก่อนรับประทานอาหารจะมีการ
พิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่
ดัง ไม่หก ไม่เหลือ 
 

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

๑๑.  ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ
สิ่งของ 
 
 

๑. นักเรียน ครูและผู้บริหาร  ต่ ากว่าร้อยละ 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  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ๒.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ 
 ๓.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ 
๔.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 
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๓.มาตรฐานด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๑.ใส่เสื้อสีขาวทุกคน ทุกวันพระ 
 

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ 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. ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ 
 

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ 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 . รับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อ
กลางวัน ทุกวันพระ 

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ 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.  สวดมนต์แปล ทุกวันพระ 
 

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ 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 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๑. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน 
 

๑.ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนเป็นบางวัน    
๒.ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน    
๓.ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน แต่นักเรียนน ามาเอง  
๔.ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน  และ ปลูกฝังให้นักเรียนไม่ซื้อ
อาหารขยะนอกโรงเรียน   

๒. ไม่ดุด่านักเรียน ๑. ครู ผู้บริหาร   ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ    
๒.ครู ผู้บริหาร  ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัต ิ
๓.ครู ผู้บริหาร  ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัต ิ    
๔.ครู ผู้บริหาร  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๓. ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน ๑.ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ      
๒. ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจและท าตามค าสั่ง    
๓. ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ      
๔. ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า  และโน้มน้าวให้นักเรียนท าความด ี
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ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๔ . โฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึกเช่น
ความรู้สึกท่ีได้ท าความดี 

๑.ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ      
๒. ปฏิบัติโดยไม่เต็มใจและท าตามค าสั่ง    
๓. ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ      
๔. ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า  และโน้มน้าวให้นักเรียนดี 

๕ . ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุด
บันทึกความด ี

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ 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 

๖.  ครู ผู้บริหาร และนักเรียนสอบได้
ธรรมะศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย 

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ   
๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ   
๓. ครู บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ    
๔.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๗.  บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการ
ประชุมทุกครั้ง 

๑.ครูและปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ      
๒. ครูและปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจและท าตามค าสั่ง   
๓. ครูและปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ     
๔. ครูและปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจและเห็นคุณค่า    

๘.  มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ ๑.นักเรียนได้เรียนกับพระ ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐    
๒. นักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ  
๓. นักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ   
๔. มีนักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๕.มาตรฐานการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๑ .  บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้า
เรียน เช้า – บ่าย ทั้งครู และนักเรียน 

๑.นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ     
๒.ครูและนักเรียน   ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ    
๓.ครูและนักเรียน  ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ    
๔.ครูและนักเรียน  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๒.  บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและ
ในวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

๑.มีครู ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ     
๒.มีครูร้อยละ ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ     
๓.มีครู ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ      
๔.มีครู ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๓. ครูพานักเรียนท าโครงงานคุณธรรม 
หรือกิจกรรมจิตอาสา สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๑.มีครู ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ  
๒.มีครู   ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ           
๓.มีครู   ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔.มีครู  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 
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ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๔.  ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนไป
ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ ๑ ครั้ง มี
วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ 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 

๕. ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนเข้า
ค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ 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 
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ตัวช้ีวัดโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

 
 

ตัวช้ีวัดด้านปัจจัยน าเข้า(Input) 

องค์ประกอบท่ี ๑บุคลากร 
      องค์ประกอบย่อย ๑ผู้บริหาร 
๑. มีวิถีชีวิตสอดคล้องหลักพุทธธรรม(มีศลี๕) 
๒. มีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ 
๓. มีความซื่อสัตย์ จริงใจในการท างาน 
๔. มีความเข้าใจพระรัตนตรัย นับถือศรัทธาพระพุทธศาสนา 
      องค์ประกอบย่อย ๒คร ู
๑. มีวิถีชีวิตสอดคล้องหลักพุทธธรรม(เป็นแบบอย่างท่ีดี) 
๒. มีพรหมวิหารธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตร 
๓. พัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา 
องค์ประกอบท่ี ๒ การบรหิาร 
      องค์ประกอบย่อย ๑ระบบบรหิาร 
๑. มีวิสยัทัศน์ ปรัชญา  พันธกิจ เป้าหมาย ธรรมนูญ  แผนกลยุทธ์เน้นใน   การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและบริหารการด าเนนิงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (บ ว ร)  มีส่วนรวม 
๓. ปลูกฝังศรัทธา  สร้างเสรมิปัญญาในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นกับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
๔. ร่วมมือกับผู้ปกครอง วัด และชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชน 
๕. มีการนเิทศ ก ากับ ติดตาม   การด าเนินงานโรงเรยีนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง 
๖. มีระบบตรวจสอบประเมินผล และเปดิโอกาสให้มีการเสนอแนะอย่างเป็นกัลยาณมติร เพื่อการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง 
องค์ประกอบท่ี ๒ การบรหิาร 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๒ ระบบหลักสูตรสถานศึกษา 
- มีหลักสตูรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้ แผน การจัดการเรยีนรู้ ทีบู่รณาการพุทธธรรมทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
องค์ประกอบหลักท่ี ๓ กายภาพ 
      องค์ประกอบย่อย ๑ระบบบรหิาร 
๑. จัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนและประจ าห้องเรียนเหมาะสม 
๒. มีป้ายนเิทศ ป้ายคติธรรม ค าขวัญคุณธรรม จริยธรรมโดยทั่วไป ในบริเวณโรงเรียน 
๓. สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภยั สงบ  ร่มรื่น เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ 
๔. บริเวณโรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุข สิ่งมอมเมาทุกชนิด 
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ตัวช้ีวัดด้านกระบวนการ (Process) 

องค์ประกอบหลักท่ี ๑ การเรยีน  การสอนที่บูรณาการไตรสิกขา 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๑ กระบวนการจัดการเรยีนรู ้
๑. จัดการเรยีนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรมหรือหลักไตรสิกขาในทุกกลุม่สาระการเรียนรู้และเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
๒.ส่งเสรมิให้มีการน าหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิดวเิคราะห์และแก้ปัญหา 
๓. จัดการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิการใฝ่รูแ้ละแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
๔. จัดการเรยีนรู้อย่างมีความสุข ทั้งผู้เรียนรูแ้ละผู้จดัการเรียนรู้ 
๕. จัดกิจกรรมบริหารจิตเจรญิปัญญา ทั้งในการเรียนการสอนและในกิจกรรมการด ารงชีวิตประจ าวัน 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๒ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑. ใช้สื่อการเรียนรู้ทีส่่งเสริม การใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ 
๒. นิมนต์พระสงฆ์ หรือเชิญวิทยากรภูมิปญัญาทางพุทธศาสนา สอนนักเรียนสม่ าเสมอ 
๓. จัดให้นักเรียนไปเรยีนรู้ที่วัด หรือที่ศาสนสถานท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ประจ าของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๓ การวดัประเมินผล 
๑. มีการวดัประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมตามหลักภาวนา ๔   (กาย ศีล จิต ปัญญา) 
โดยมีจดุประสงค์เน้นเพื่อพัฒนานักเรียนต่อเนื่อง 
องค์ประกอบท่ี ๒ บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมติร 
องค์ประกอบย่อย บรรยากาศ ปฏสิัมพันธ์ที่ส่งเสริมการสอนใหรู้้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น 
๑. ส่งเสริมความสมัพันธ์แบบกัลยาณมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ยิ้มแย้มมเีมตตาต่อกัน  
ทั้งครูต่อนักเรียน ครูต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน และครตู่อผู้ปกครอง 
๒. ส่งเสริมบรรยากาศใฝรู่้ ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค ์
๓. ส่งเสริมบคุลากรและนักเรยีน ให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดตี่อผู้อืน่ 
๔. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ท าดี เป็น 
องค์ประกอบหลักท่ี ๓ กิจกรรมพืน้ฐานวิถีชีวิต 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๑ กิจกรรมพืน้ฐานวิถีชีวิตประจ าวัน 
๑. ฝึกฝนอบรมใหเ้กิด การกิน อยู ่ดู ฟัง เป็น(รู้เข้าใจเหตผุล และไดป้ระโยชน์ตามคณุค่าแท้ตามหลักไตรสิกขา) 
๒. ส่งเสริมกจิกรรมการรับผดิชอบดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอจนเปน็นิสัย 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๒ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
๑.ส่งเสรมิปฏิบตัิกิจกรรมพระพุทธศาสนาอย่างเห็นคณุค่ารู้เข้าใจเหตุผล 
๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมการระลึก ศรัทธาในพระรตันตรยั เป็นประจ า และในโอกาสส าคญัอย่างต่อเนื่อง เป็นวิถีชีวิต 
๓. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และคุณค่าในการรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา 
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ตัวช้ีวัดด้านผลผลิต (Output) 

องค์ประกอบหลัก พัฒนา กาย ศลี จิต และปัญญา อย่างบูรณาการ (ภาวนา ๔) 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๑ กาย (กายภาพ) 
๑.บรโิภคใช้สอยปัจจัยสี่ในปริมาณและคณุภาพที่เหมาะสม ได้คณุค่าแท้ 
๒. การดูแลรา่งกาย และการแต่งกายสะอาดเรยีบร้อย 
๓.ด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๒ ศีล 
๑.มีศลี ๕ เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
๒.มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์ 
๓. สามารถพ่ึงตนเองได้หรือท างานเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๓ จิต 
๑. มีความกตัญญรูู้คณุ ตอบแทนคุณ 
๒. มีจิตใจ  เมตตา กรุณา (เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปัน)  
๓.ท างานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ อดทน ขยัน หมั่นเพียร 
๔. มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส รา่งเริงเบิกบาน 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๔ ปัญญา 
๑. มีศรัทธา และความเข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย 
๒. รู้บาป- บุญ คณุ-โทษ ประโยชน์-มิใช่ประโยชน ์
๓. ใฝ่รู้ ใฝศ่ึกษาแสวงหาความจริง และใฝส่ร้างสรรค์พัฒนางานอยูเ่สมอ 
๔. รู้เท่ากัน แก้ไขปญัหาชีวิตและการท างานไดด้้วยสติปัญญา 

 
 

ตัวช้ีวัดด้านผลกระทบ (Outcome/Impact) 

องค์ประกอบหลัก บ ว ร ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
องค์ประกอบท่ี ๑ บ้าน (ผู้ปกครองและชุมชน) 
๑. บ้านและชุมชนมีสมาชิกท่ีเป็นคนดีไมยุ่่งเกี่ยวกับอบายมุขเพิ่มขึ้น 
๒. ชุมชนมีผู้ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งข้ึน 
องค์ประกอบท่ี ๒ วัด 
- วัดได้ศาสนาทายาทและก าลังช่วยงานส่งเสริมพระพุทธศาสนามากขึ้น 
องค์ประกอบท่ี ๓ โรงเรียน 
- โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และไดร้ับความร่วมมอืจากผู้มสี่วนร่วมเกีย่วข้อง (บ้าน วัด ราชการ) 
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หลักชาวพุทธ 
"พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)" 

 
จากหนังสือหลักชาวพุทธ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ)  
  
 *จุดเร่ิมจุดร่วม ที่มารวมกันรุ่งโรจน์*  
  ปัจจุบัน ปัญหาส าคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการท่ีคนมากมายเป็นชาวพุทธ
กันเพียงในนาม โดยไม่มีท้ังความรู้และการปฏิบัติของชาวพุทธ สภาพเช่นนี้เป็นเหมือนเมฆหมอกที่บด
บังแสงสว่างและความงามแห่งคุณค่าของพระพุทธศาสนา  
  นอกจากตัวบุคคลนั้นจะไม่เจริญงอกงามในธรรมแล้วสังคมก็สูญเสียประโยชน์มากมายท่ีพึงได้
จากพระพุทธศาสนา จึงเป็นปัญหาร้ายแรงท่ีควรตื่นตัวขึ้นมาเร่งแก้ไข  
  ค าว่า “ชาวพุทธ” มิใช่เป็นถ้อยค าท่ีพึงเรียกขานกันอย่างเลื่อนลอย บุคคลท่ีจะเรียกได้ว่าเป็น 
“ชาวพุทธ” จะต้องมีหลักการ มีคุณสมบัติประจ าตัวและมีมาตรฐานความประพฤติ ท่ีรองรับ ยืนยัน 
และแสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธนั้น  
  หลักการและปฏิบัติการท่ีเรียกว่า “หลักชาวพุทธ” ดังต่อไปนี้ เป็นภูมิธรรมขั้นพื้นฐานของชาว
พุทธ  
  ผู้ท่ีตั่งมั่นอยู่ในหลักการและด าเนินตามปฏิบัติการนี้ นอกจากเป็นชาวพุทธสมแก่นามแล้ว จะ
มีชีวิตท่ีพัฒนาก้าวหน้างอกงาม และช่วยให้สังคมเจริญมั่นคงด ารงอยู่ในสันติสุข เป็นผู้สืบต่อวิถีชาว
พุทธไว้ พร้อมท้ังรักษาธรรมและความเกษมศานต์ให้แก่โลก  
 
“หลักชาวพุทธ” อันพึงถือเป็นบรรทัดฐาน มีดังต่อไปนี้  
 
๑. หลักการ ๕ 

๑.  มนุษย์จะประเสริฐได้ ก็ด้วยการศึกษา 
๒.  ฝึกตนให้มีปัญญา ตามอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   
๓.  ข้าฯ ถือธรรมะ เป็นใหญ่  เป็นเกณฑ์ตัดสิน 
๔.  จะสร้างสังคม ให้มีสามัคคี จ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ในบ้าน 
๕.   จะสร้างความส าเร็จด้วยการกระท าที่ดีงามของตน โดยไม่ประมาท 

 
๒. ปฏิบัติการ ๑๒ 
  ข้าฯ จะน าชีวิต และร่วมน าสังคมประเทศชาติ ไปสู่ความดีงาม และความสุขความเจริญ ด้วยการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
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 ก).มีศีลวัตรประจ าตน 
๑.บูชาบูชนีย์: มีปกติกราบไหว้ แสดงความเคารพ ต่อพระรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์ และบุคคลที่ควรเคารพ 
หลักชาวพุทธ 
๒.มีศีลห่างอบาย: สมาทานเบญจศีลให้เป็นนิจศีลคือหลักความประพฤติประจ าตัว ไม่มืดมัวด้วยอบายมุข  
๓.สาธยายพุทธมนต์: สวดสาธยายพุทธวจนะหรือบทสวดมนต์โดยเข้าใจความหมายอย่างน้อย ก่อนนอนทุกวัน 
๔.ฝึกฝนจิตด้วยภาวนา: ท าจิตใจให้สงบ ผ่องใส เจริญสมาธิ อันค้ าจุนสติที่ตื่นตัว หนุนปัญญาที่รู้ทั่วชัดเท่าทัน และ
อธิษฐาน จิตเพื่อจุดหมายที่เป็นกุศล วันละ ๕–๑๐ นาท ี  
 
ข).เจริญกุศลเนืองนิตย์ 
๕.ท ากิจวัตรวันพระ: บ าเพ็ญกิจวัตรวันพระ ด้วยการตักบาตรหรือแผ่เมตตา ฟังธรรม หรืออ่านหนังสือธรรม โดย
บุคคลที่บ้าน ที่วัด ที่โรงเรียน หรือที่ท างาน ร่วมกัน ประมาณ ๑๕ นาท ี
๖.พร้อมสละแบ่งปัน: เก็บออมเงิน และแบ่งมาบ าเพ็ญทาน เพ่ือบรรเทาทุกข์ เพ่ือบูชาคุณ เพ่ือสนับสนุนกรรมดี 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ๑ครั้ง 
๗.หมั่นท าคุณประโยชน์: เพ่ิมพูนบุญกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ อุทิศแด่พระรัตนตรัย มารดาบิดา ครูอาจารย์ และ
ท่านผู้เป็นบุพการีของสังคมแต่อดีตสืบมา อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
๘.ได้ปราโมทย์ด้วยไปวัด: ไปวัดชมอารามที่รื่นรมย์ และไปร่วมกิจกรรม ทุกวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และวัน
ส าคัญของครอบครัว  
 
ค).ท าชีวิตให้งามประณีต 
๙.กินอยู่พอดี: ฝึกความรู้จักประมาณในการบริโภคด้วยปัญญา ให้กินอยู่พอดี 
๑๐.มีชีวิตงดงาม: ปฏิบัติกิจส่วนตน ดูแลของใช้ของตนเอง และท างานของชีวิต ด้ วยตนเอง ท าได้ ท าเป็น อย่าง
งดงามน่าภูมิใจ  
๑๑.ไม่ตามใจจนหลง: ชมรายการบันเทิงวันละไม่เกินก าหนดที่ตกลงกันในบ้าน ไม่มัวส าเริงส าราญปล่อยตัวให้เหลิง
หลงไหลไปตามกระแสสิ่งล่อเร้าชวนละเลิงและมีวันปลอดการบันเทิง อย่างน้อยเดือนละ ๑ วัน 
๑๒.มีองค์พระครองใจ: มีสิ่งที่บูชาไว้สักการะประจ าตัว เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย 
และตั้งมั่นอยู่ในหลักชาวพุทธ 
 
ด้วยการปฏิบัติ ๓ หมวด ๑๒ ข้อนี้ 
ข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธแท้จริงที่มั่นใจว่าจะสามารถรักษาธรรมไว้ และ ร่วมน าโลกไปสู่สันติสุข  
บุคคลที่ถือปฏิบัติตาม “หลักชาวพุทธ” ดังกล่าวมานี้ เป็นผู้มีภูมิธรรมพ้ืนฐานของชาวพุทธ จึงเป็นชาวพุทธที่
แท้จริง สมกับชื่อที่เรียกขาน  
แรกที่สุด พอเด็กเกิดมา ลืมตาดูโลก การศึกษาก็เริ่ม ลูกจะเห็นโลกและมองโลกอย่างไร ก็อยู่ที่พระพรหมคือพ่อแม่
จะชี้แสดงชักน าให้การศึกษาเดินหน้าไป  
ดังนั้นถ้าจะให้แน่จริงและมั่นใจที่สุด การปฏิบัติตามหลักชาวพุทธจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้าน โดยการน าของ
บูรพาจารย์ คือคุณพ่อคุณแม่ ที่แน่แท้ว่าเป็นครูคนแรกของลูก  
เมื่อเด็กมาเข้าโรงเรียน คือเริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษา ถือว่าเป็นจุดก าหนดในการแสดงความเป็นผู้ศึกษาให้ปรากฏ
ชัดเจนออกมา เท่ากับบอกแจ้งว่าจะตั้งต้นเล่าเรียนศึกษาอย่างจริงจัง ให้สมนามที่เรียกว่าเป็น “นักเรียน”  
ในขณะที่เริ่มแสดงความเป็นนักเรียนนั้น เด็กก็ควรได้โอกาสที่จะเริ่มแสดงความเป็นชาวพุทธของตนให้ปรากฏชัด
ออกมาด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้กระบวนการของการศึกษาทุกส่วนประสานเกื้อกูลและกลมกลืนกัน ด าเนินไปอย่าง
ครบองค์สมท่ีจะเรียกว่าเป็น"ไตรสิกขา"  
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การจัดการศึกษาแนวพุทธ 

หลักการ  

1. ชีวิตมนุษย์เป็นเพียงภพหนึ่ง  หรือช่วงหนึ่งของกระบวนการชีวิตที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาของจิต   ซ่ึง
จิตจะผลักดันชีวิตให้ด าเนินไปตามอวิชชา  >  ตัณหา  >  กิเลส  >  กรรม  >  วิบาก  >  แล้วก็ย้อนไปสร้าง
กิเลส  กรรม  วิบากต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด 

2. ความเป็นไปแห่งชีวิตมนุษย์ ขึ้นอยู่กับการกระท าที่เกิดจากเจตนาของตัวมนุษย์เองทั้งในอดีต และปัจจุบัน 
(กรรมเก่ากรรมใหม่)  รวมทั้งจิตที่ยังมีอวิชชา ตัณหาอยู่ 

3. ทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดข้ึน ตั้งอยู่ เสื่อมไป  ไม่มีสิ่งใดคงที่ ไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลง ในโลกล้วนไม่มีความจริง  เป็น
เพียงมายาภาพที่เกิดจากจิตของมนุษย์ที่เข้าไปปรุงแต่งเท่านั้น   การเข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่มีสติ และปัญญาดี
พอ  จะท าให้เกิดผลเสียหายต่อตัวเองและสังคมอย่างกว้างขวาง 

4. จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิต  ควรหาทางไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่าง ๆอีก คือ ตัดวงจรชีวิต  หรือยุติ
กระบวนการสืบต่อเนื่องของจิตให้ได้                                          

5. ชีวิตที่ถูกต้อง คือ ชีวิตที่พยายามฝึกอบรมจิตใจให้มีสติปัญญามากขึ้น  จนจิตสามารถรู้เท่าทันทุกสิ่งตามความ
เป็นจริง  ยอมรับความเป็นจริงนั้น ไม่ฝืนความจริง  ฝึกท าจิตใจให้เป็นกลาง  ไม่บังคับปรุงแต่งจิตให้คิดแต่เรื่องดีๆ 
หรือบังคับจิตให้หลบหนีความจริงที่ประสบ   หรือไม่ปล่อยจิตใจให้ไหลตามอารมณ์ของกิเลส ตัณหา  พยายามเฝ้าดู
จิต  สังเกตจิตจนเข้าใจได้ว่า  ที่เรามีทุกข์  มีปัญหาก็เพราะเมื่อเวลาจิตคิดอะไร  รู้สึกอะไร  เรามักเข้าไปช่วยมันคิด 
หรือปรุงแต่ง   แต่ถ้าเราไม่เข้าไปช่วยมันคิด หรือปรุงแต่ง  ไม่ช้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิต  ก็จะดับไปเองในไม่ช้า  

6. มนุษย์สามารถฝึกฝนสติ ปัญญาได้ด้วยตนเองจากความรู้ที่ได้รับการแนะน าจากผู้รู้ (สุตามยปัญญา)  หรือจาก
การคิดพิจารณาไตร่ตรองทุกสิ่งที่ประสบด้วยโยนิโสมนสิการ (จินตามยปัญญา)    และจากการสร้างสถานการณ์
ของตัวเองที่ท าให้เกิดความกลัวต่างๆ เช่น  กลัวตาย  กลัวชวีิตล าบาก  กลัวเสียหน้า กลัวไม่มีใครยอมรับหรือยก
ย่อง เป็นต้น   หรือเกิดความสังเวชใจ จนจิตเข้าใจและยอมรับไตรลักษณ์ได้ (ภาวนามยปัญญา) ก็จะปล่อยวาง 
หมดทุกข์ไปตามล าดับ                                                        

7. ในการเรียนรู้ ครูอาจารย์เป็นแต่เพียงผู้แนะน า ชี้แนะ ให้รู้คุณรู้โทษและอบรมให้รู้จักควบคุมตัวเอง ไม่ตามใจ
ตนเอง  แต่จะได้ผลมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเอาจริงตั้งใจจริงของผู้นั้น 

8. ในโลกนี้ทุกสรรพสิ่งล้วนไม่มีคุณ มีโทษ มีดี มีชั่ว มีประโยชน์ หรือไร้ประโยชน์ ไม่มีระบบการปกครองใดดีที่สุด 
ไม่มีสิ่งใดดีที่สุด  หรือเลวทีสุ่ดต่อมนุษย์  ทุกอย่างอยู่ที่จิตใจของมนุษย์เองที่ไปก าหนด  หรือต้องการ หรือ
รับรู้  ยอมรับสิ่งนั้นมันเอง   (ส าหรับทางโลก  ตัวตัดสินสิ่งเหล่านี้ คือเป้าหมายที่มนุษย์ หรือสังคมนั้นต้องการ) 

9. พุทธธรรมไม่สามารถเป็นปรัชญา หรือเป้าหมายของการศึกษาใดๆได้ เพราะมีหลักการและจุดมุ่งหมายที่ไม่
เหมือนกัน   แต่เราสามารถประยุกต์วิธีการฝึกอบรมแบบพุทธศาสนาเข้ากับการจัดการเรียนการสอน  หรือวิธีการ
จัดการศึกษาของเราได้ 
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แผนภูมิการจัดการศึกษาไทยตามแนวพุทธศาสนา 

กระบวนการจัดการศึกษา พุทธศาสนา การศึกษาไทยตามแนวพุทธศาสนา 
1. ความหมายของการศึกษา    
    (Meaning of Education) 

การพัฒนาชีวิตเพ่ือฝึกจิตใจ 
ให้ม ี“...สติ และ ปัญญา…” มาก
ยิ่งขึ้น 

การฝึกฝนพัฒนาจิตใจ ความคิดให้มี
ศักยภาพและสมรรถภาพในการด ารงชีวิต 

2. เป้าหมายสูงสุดทางการศึกษา 
    (Aims of Education) 

 นิพพาน   ชีวิตที่พ้นทุกข์หมด
ปัญหาไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป 

เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ และชีวิต 
ไปใช้ให้มีความสุข  ปัญหาชีวิตน้อยลง 

3. แนวนโยบายพื้นฐาน
การศึกษา 
    (Education policy) 

ไตรสิกขา 
ฝึกจิตตั้งใจงดเว้นสิ่งที่เป็นโทษ (ศีล) 
ฝึกจิตให้ตั้งมั่น, สงบ (สมาธิ) 
ฝึกจิตให้พิจารณาไตรลักษณ์ 
(ปัญญา) 
เพ่ือขจัดอวิชชา ตัณหา 
                   

ต้องพัฒนา : 
1. ความรู้ (Cognitive Domain) 
2. จริยธรรม (Affective Domain) 
3. ศักยภาพ  และ 4. 
สมรรถภาพ  (Psycho - 
motor  Domain  Taxonomic  System 
  

4. หลักการ 
    (Method of Education) 

ควรออกบวชใช้ชีวิตแบบภิกษุ  เพ่ือ
ฝึกสติ- ปัญญาพิจารณาชีวิตตาม
หลักไตรลักษณ์ 3 (อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา) และหลักอริยสัจ 4  
1. ทุกข ์   รู้ปัญหา รู้ทุกข์ 
2. สมุทัย  รู้สาเหตุของปัญหา 
3. นิโรธ   รู้การแก้ปัญหา 
4. มรรค   รู้วิธีการแก้ปัญหา 

1. ต้องท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพและ
ธรรมชาติของตัวเองด้วยตนเอง 
2. ทุกสิ่งที่เรียนรู้ต้องยืดหยุ่นได้ตามความ
พร้อมหรือแรงจูงใจทุกเวลาและทุก
สถานการณ์ 
3. ต้องสามารถบูรณาการทุกสิ่งรอบตัวให้
เกิดการเรียนรู้ในชีวิตจริง 
4. ต้องท าให้ผู้เรียนเชื่อมั่นตนเอง มีวินัยใน
ตัวเอง 

5. หลักสูตร (Curriculum) · คันถธุระ และวิปัสสนาธุระ ตาม
แนวทาง 
 
- โพธิปักขิยธรรม 37 
-  มงคล 38 
-  อนุปุพพีกถา 
- สมถกัมมัฏฐาน 40 
- วิปัสสนากัมมัฏฐาน 37 

1. มีเป้าหมาย / ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งความรู้  ทักษะ 
สมรรถนะ และศักยภาพให้กับผู้เรียนอย่าง
ชัดเจน 
2. เน้นให้ผู้เรียนรักษาหรือพัฒนาสิ่งที่มี
คุณค่าของสังคมไทย/ท้องถิ่นตนเอง  และ
รู้เท่าทันสังคมโลก 
3. เน้นการบูรณาการ, สร้างองค์ความรู้, 
ผลิตผลงาน/นวัตกรรม,  พัฒนาทักษะการ
คิด,  ทักษะชีวิต, ทักษะกระบวนการ
เรียนรู้/การท างาน 
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หลักการสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  

            พระพุทธเจ้าพระองค์จะมีหลักการเผยแผ่ศาสนาของพระองค์  ซึ่งพระองค์นั้นไม่เคยทรงตรัสไว้หรือแสดงไว้
ในที่ไหนๆ ว่า  พระองค์จะมีหลักการสอนมากมายหลายประการ แต่พระองค์ได้ทรงท า หรือได้ทรงแสดงตัวอย่าง
ให้ผู้ที่ฟังน าไปปฏิบัติจับหลักเองจากปฏิปทาของพระองค์ นักปราชญ์ทั้งหลายได้รวบรวมเอาไว้ที่ปรากฏในหนังสือ
หลายๆ เล่ม  เช่น  [7]พระองค์ทรงยึดหลักการสอนทั่วไปของพระองค์ดังต่อไปนี้ 
            ประการที่ ๑     เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่จะสอน  ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอนนี้ พระองค์จะมีหลักการสอน
สาวกของพระองค์ ด้วยวิธีการต่างๆ   กันแล้ว  แต่ทว่า  ผู้ที่จะรับหลักธรรมนั้น จะมีสติปัญญามากน้อยหรือ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะถ่ายทอดให้หรือไม่นั้น ถ้าพระองค์เห็นว่า ผู้ที่จะรับหลักธรรมนั้น ๆ เหมาะสม พระองค์ก็
จะแสดงหลักธรรมให้ผู้นั้นฟัง ซึ่งเก่ียวกับเนื้อหาหรือเรื่องท่ีจะสอนนั้น   พระองค์ทรงยึดหลักดังต่อไปนี้ 

๑.     สอนจากสิ่งที่รู้เห็น เข้าใจง่ายหรือรู้อยู่แล้ว   ไปยังสิ่งที่รู้ เห็นเข้าใจยาก  หรือยังไม่รู้ไม่เห็น ไม่
เข้าใจ  เช่น อริยสัจทรงเริ่มสอนจากความทุกข์  ความเดือดร้อน เพราะความทุกข์ ใครๆ ก็รู้และเคย
ประสพมา จากนั้นจึงน าไปหาสาเหตุ  ซึ่งใครๆ รู้ได้ยาก เพราะลึกซึ้ง เมื่อรู้สาเหตุของทุกข์แล้ว ก็ทรง
สอนทางปฏิบัติเพื่อขจัดทุกข์หรือแก้ไขมิให้ทุกข์เกิดต่อไป 

๒.    สอนเนื้อเรื่องให้ยากขึ้นตามล าดับขั้น   และต่อเนื่องเป็นล าดับไป          ดังที่เรียกว่าอนุพพิกถา อัน
หมายถึง  พระธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อหาความลุ่มลึกลงไปโดยล าดับ เพ่ือขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้
ประณีตยิ่งขึ้นไปเป็นขั้นๆ  จนพร้อมที่จะท าความเข้าใจในหลักธรรมอันลึกซ้ึงต่อไป 

๓.    ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้พึงสอนด้วยของจริง  ให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็น ได้ฟัง อันเป็นประสบการณ์
ตรง เช่น  สอนพระนันทะซึ่งเป็นพุทธอนุชาที่คิดถึงคู่รัก คนงามมีนามว่า ชนบทกัลยาณี   โดยการทรง
พาไปชมนางฟ้า  นางอัปสร เทพธิดา ให้เห็นด้วยตา เรื่องอาจารย์ทิศาปาโมกข์ให้หมออาชีวกทดสอบ
ตัวเอง เรื่อง นามสิทธิชาดก หรืออย่างที่ให้พระภิกษุเพ่งดูความเปลี่ยนแปลงของดอกบัว เป็นต้น 

๔.    สอนตรงเนื้อเรื่อง  ตรงเนื้อหา คุมอยู่ในเรื่อง มีจุดแน่นอน ไม่วกวน ไม่ไขว้เขว ไม่ออกนอกเรื่อง โดย
ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับเนื้อหา 

๕.    สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได้ดี 
๖.     สอนเท่าที่จ าเป็นพอดีเพ่ือให้เกิดความเข้าใจให้การเรียนรู้ได้ผลดี ไม่ใช่สอนอย่างตนรู้สึกหรือสอน

โดยแสดงให้เห็นว่าผู้สอนมีความรู้มาก 

๗.    สอนสิ่งที่มีความหมายซึ่งผู้เรียนรู้และเข้าใจได้ดี เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด  เพราะพระพุทธ
องค์ทรงพระเมตตตา หวังประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ 

  ประการที่  ๒     เกี่ ยวกับตัวผู้ เรียน   ผู้ เรียนถือว่ามีส่ วนส าคัญที่ จะให้การจัดการสอนประสบ
ผลส าเร็จ  ฉะนั้น  พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถจะท าให้ผู้เรียนรู้แจ่มเจ้งในเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาที่พระองค์ทรง
สอน  โดยที่พระองค์มีหลักการและวิธีการดังต่อไปนี้ 

๑.     ทรงรู้  ทรงค านึงถึง  และทรงสอนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและทรงรู้ระดับ
ความสามารถและความพร้อมของบุคคล  เช่น ยกตัวอย่าง ดอกบัว ๔ เหล่ามาเปรียบเทียบกับบุคคล 
มี ๔  ประเภท  เป็นต้น 

๒.    ปรับปรุงวิธีสอนให้เหมาะสมกับบุคคล แม้จะสอนในเรื่องหรือหัวข้อเดียวกัน แต่ต่างบุคคล
ผู้เรียน  อาจจะต้องใช้วิธีสอนที่แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 

http://www.mcu.ac.th/BO/Handle/documentary/articlecontent_add.php?articlegroup_id=142&countpage=0#_ftn7
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๓.    ค านึงถึงความพร้อมเป็นส าคัญ  ตลอดถึงความสุกงาม  ความมีอินทรีย์แก่กล้า ของผู้เรียนแต่ละคน

เป็นรายๆ  ไปว่าในแต่ละคราวหรือเมื่อถึงเวลานั้น ผู้เรียนควรจะได้เรียนรู้อะไร   และจะเรียนได้แค่
ไหน  มากน้อยเพียงไร  หรือว่าสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้นั้น ควรให้เขาเรียนรู้ได้หรือยัง เช่น   พระองค์
ทรงรอคอยความพร้อมของราหุล จนถึงได้ทรงชักชนช่วยให้เธอในการก าจัดกิเลสให้หมดสิ้นไป  ครั้น
เมื่อพระองค์เสด็จไปบิณฑบาตแสวยเสร็จแล้ว จึงตรัสสอนกพระราหุลให้โดยเสด็จไปพักผ่อนกลางวัน
ในป่าอันธวัน  เมื่อถึงโคนต้นไม้แห่งหนึ่งได้ประทับนั่งและทรงสอนธรรมด้วยวิธีสอนทนา วันนั้นเอง
พระราหุล ก็ได้บรรลุอรหัตผล 

๔.    สอนโดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นการช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น  เกิด
ความช านาญ แม่นย า  และได้ผลจริง  เช่น ทรงสอนพระจูฬปันถกผู้โง่เขลาปัญญา  ด้วยการให้น าผ้า
ขาวมาแล้วลูบคล า  จนปรากฎความสกปรกที่ผ้าขาวนั้น  อันเปรียบด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมอง เมื่อ
กิเลสท่วมทับจิต  จิตเกิดความเศร้าหมองย่อมไม่ควรแก่การบรรลุธรรม  ผ้าขาวเปรอะเปื้อนด้วยเหงื่อ
ไคล  ย่อมไม่ควรที่จะขายได้ราคา 

๕.    สอนโดยให้ผู้สอนกับผู้เรียนมีบทบาทร่วมกันในบทเรียน  เพ่ือแสวงหาความจริงขั้นสุดท้าย  ให้มีการ
แสดงความคิดเห็นโต้ตอบได้อย่างเสรี   อันเป็นการใช้อิสรภาพและเสรีภาพในทางความคิดและ
วิชาการ 

๖.     พระองค์เอาใจใส่บุคคลที่ควรได้รับความสนใจพิเศษ  หรือผู้มีศรัทธาอย่างแท้จริง  เป็นรายๆ  ไปตาม
สมควรแก่กาลเวลาและสถานที่ตลอดถึงเหตุการณ์  เช่น มีชาวนาคนหนึ่งตั้งใจว่า  จะไปฟังธรรมของ
พระศาสดาในเวลากลางคืน บังเอิญวัวเขาหายจึงตามวัวจนได้รับกลับคืนมา   และรีบกลับบ้าน 
เพ่ือที่จะไปฟังธรรมเทศนาของพระองค์  กว่าจะมาถึงวัดก็สายมาแล้วแต่คิดในใจอยู่ว่าแม้ได้ฟังธรรม
ตอนท้ายๆ ก็ยังดี   เมื่อไปถึงวัดปรากฏว่า พระพุทธเจ้ายังประทับนิ่งอยู่ยังไม่ได้ทรงแสดงธรรม
เลย  และพระองค์ยังรับสั่งให้จัดอาหารใช้ชาวนาคนนั้นรับประทานให้จนอ่ิมสบายแล้ว   จึงทรงเริ่ม
แสดงพระธรรมเทศนา 

๗.    พระองค์ทรงช่วยเหลือเอาพระทัยต่อคนที่มีปัญญาน้อยด้วยเชาว์ปัญญา   มีปัญหาในชีวิต 
เช่น   ช่วยเหลือพระจูฬปันถกผู้ โง่ เขลาถูก พ่ีชาย   คือ  พระมหาปันถกด่ าขับ ไล่ ให้ สึกจาก
บรรพชิต  สุดท้ายด้วยความช่วยเหลือของพระพุทธเจ้าพระจูฬปันถกก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ 

 

  ประการที่  ๓   เกี่ยวกับวิธีสอนการสอนของครูผู้สอนจะประสบผลส าเร็จได้นั้น   จะต้องมีวิธีสอนที่ดี  และ
น าวิธีการสอนหลายๆ  วิธีมาประกอบกันเพ่ือที่จะท าให้การสอนประสบผลส าเร็จได้ พระพุทธเจ้ า  พระองค์เองก็
ทรงใช้วีธีการสอนหลายอย่างมาประกอบกัน เพ่ือที่จะท าให้การสอนของพระองค์ประสบผลส าเร็จ  วิธีการสอนของ
พระพุทธเจ้า  คือ 

๑.     พระองค์มีการเริ่มต้นที่ดีมีส่วนช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ ได้ดี เพราะจะดึงดูดใจของ
ผู้เรียนได้ด ี แล้วจึงน าเข้าสู่เนื้อหา 

๒.    พระองค์สร้างบรรยากาศในการสอนให้ปรอดโปร่ง  และให้เกียรติผู้เรียน เช่นพระองค์สอนพราหมณ์ 
ชื่อว่า  โสณทัณฑะ  กับคณะที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 

๓.    พระองค์สองมุ่งให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสิ่งที่สอนเป็นส าคัญ มิให้กระทบตนข่มผู้อ่ืนพระองค์ไม่มุ่งที่
จะยกตนไปมุ่งเสียดสีผู้อื่น 
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๔.    พระองค์สอนโดยเคารพ  คือ ทรงตั้งใจสอนจริงๆ  ท าจริงๆ  มองเห็นคุณค่าของการเรียนการสอนเป็น

ส าคัญ  เช่น  พุทธจริยาที่ว่า  “ ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าแม้ตถาคตจะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตย่อง
แสดงธรรมโดยเคารพไม่แสดงธรรมโดยไม่เคารพ ถ้าแม้จะแสดงธรรมแก่ ภิกษุณี  อุปาสก  แก่อุปาสิ
กา และปุถุชน  แม้กระทั้งแก่คนเฒ่าคนแก่และคนยากจนขอทานก็ย่อมแสดงโดยเคารพ หาได้แสดง
โดยขาดความเคารพไม่ 

 

  จะเห็นได้ว่า  พระพุทธเจ้านั้น  พระองค์มีความหลากหลายของวิธีสอนที่จะท าให้การเรียนการสอนของ
พระองค์นั้นประสบผลส าเร็จ กล่าวคือ  เกิดผลดีทั้งฝ่ายพระองค์เองและตัวผู้เรียนก็จะได้น าความรู้ที่ได้ใปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันและอยู่ในสังคมได้ 
             ความส าเร็จของกระบวนการเรียนการสอนนี้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้สอนนั้นมีถ่วงท่าลีลาการสอนแบบไหนบ้าง  ที่
จะท าให้การสอนของตนเองประสบผลส าเร็จ พระพุทธเจ้านั้น พระองค์มีมีรูปแบบของพุทธลีลาการสอนเฉพาะ
พระองค์เอง จึงท าให้การสอนของพระองค์ถึงจุดมุ่งหมายทีได้ตั้งไว้ 
            ดังนั้น จึงมีรูปแบบพุทธลีลาการสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของครูผู้สอนทั่วๆ ไป 
  

รูปแบบลีลาการสอนของพระพุทธเจ้า 

            การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง  พระองค์ได้ด าเนินการสอนจนสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กับ
สิ่งที่พระองค์ทรงยกขึ้นสอนได้ตามจุดมุ่งหมายทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าพระองค์มีความหลากหลายของรูปแบบลีลา
การสอนของพระองค ์ ซึ่งลีลาการสอนของพระองค์ท่ีท่านนักปราชญ์หลายท่านได้กล่าวไว้  ดังต่อไปนี้ 
            ข้อที่ ๑  พระองค์ทรงชี้ทางแสดงอย่างละเอียดละออแจ่มแจ้งชัดเจน 

            ข้อที่ ๒  พระองค์ชักชวนเชิญชวนให้ผู้ฟังโดยบอกว่า สิ่งนี้ดี สิ่งนี้สมควรท า สิ่งนี้ไม่ดี สมควรไม่กระท า เชิญ
ชวนให้ผู้ฟังให้ถือปฏิบัติ บอกให้ยึด  บอกให้เอาไป ซึ่งเรียกอย่างง่ายๆ ว่า เป็นการหยิบยื่นให้ 
            ข้อที่ ๓  พระองค์กระตุ้นให้เกิดเตชะ  (เดช)  ภาษาสมัยใหม่ว่า “ไฟ” พระองค์ทรงจุดประกายให้เกิดความ
กล้าหาญ ให้เกิดความอึกเหิมคิดจะต่อสู้กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวง 

            ข้อที่ ๔  พระองค์ให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจ   อันที่จะเกิดจากหลักการสอนทั้ง ๓  ข้อ ข้างต้น  กล่าว 
คือ  หลักธรรมค าสอนที่พระองค์ ทรงชี้แจง  แสดงอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน  พร้อมทั้งชักชวนเชิญชวน  อันเป็นแรง
กระตุ้นให้เกิดความกล้าหาญ และกล้าแสดงออก  ซึ่งที่ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งวันนี้จะได้เข้าใจอย่างชัดเจน  ก าจัดความ
เคลือบแคลงสงสัยไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไป  พร้อมทั้งก าจัดความเห็นผิด [8](มิจฉาทิฏฐิ) ท าให้ความเห็นตรง จิตใจผ่อง
ใสอย่างรื่นเริงบันเทิงใจ 

            [9]อาจผูกเป็นค าสั้นๆ ว่า    “แจ่มแจ้ง  จูงใจ  หาญกล้า ร่าเริง  หรือชี้ชัด  เชิญชวน  คึกคัก และเบิกบาน” 
  

            จ าก ห ลั ก ก ารข อ งก ระบ วน ก าร เรี ย น ก ารส อ น ที่ ยึ ด ผู้ เรี ย น เป็ น ศู น ย์ ก ล า ง  (  Child centered) 
นั้น  พระพุทธศาสนานั้นมีหลักการและวิธีสอนแบบนี้มานานแล้ว ตั้งแต่อดีตโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบฉบับ
ของการสอนรูปแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้  เพราะว่า หลักการสอนพร้อมทั้งวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าก็มีความ
สมบูรณ์ตรงตามหลักปรัชญาการศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษาสมัยใหม่ที่ว่า  “เก่ง  ดี  และมีสุข”  ซึ่งถ้าจะ
เปรียบเทียบกับความหมายของค าว่า   นักเรียนเป็นศูนย์กลางในยุคปฏิรูปการศึกษาในสมัยปัจจุบันก็คือ ค า
ว่า  “ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”  หมายถึง  ผู้เรียนเป็นคนส าคัญที่สุด ในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง คือ การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด   มีการบันทึก
ข้อมูลและดึงข้อมูลออกมาใช้  วิธีการเรียนรู้มีผลต่อการจ า  การลืม และถ่ายโอนความรู้  แรงจูงใจระหว่างเรียนรู้มี
ความส าคัญต่อการชี้น าความสนใจมีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดข้อมูล  และส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมากท่ีสุด 
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            ดังนั้น  [10]การที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีหรือไม่นั้น จึงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เป็นต้นว่า 

๑.     ความพร้อมของบุคคล  ซึ่งเป็นเรื่องของการบรรลุวุฒิภาวะ และมีแรงจูงใจในการเรียน 

รู้นั้นๆ 

๒.    ทัศนคต ิ ผู้เรียนควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีทัศนคติในทางบวกมากกว่าทัศนคติในทางลบ 

ต่อสิ่งที่จะเรียน  เพราะการที่มีความรู้สึกไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วย่อมท าให้การเรียนรู้ของเราไม่ดีเท่าที่ควรได้ง่าย 

๓.    การฝึกหัด  ย่อมเป็นสิ่งที่แน่นอนว่า  ในการเรียนรู้ใดๆ  ก็ตาม ถ้ามีการเรียนรู้โดยการ 

ฝึกหัด หมั่นทบทวนบ่อยครั้งย่อมท าให้ผู้เรียนจดจ าสิ่งนั้นๆ  ได้น่าน 

๔.    การได้รับรางวัลและการลงโทษ  ย่อมมีผลต่อการเรียนรู้ทั้งสิ้น  ในบางครั้งการได้รับ 

รางวัลย่อมท าให้พฤติกรรมครั้งนั้นคงอยู่   ในขณะเดียวกันเมื่อผู้เรียนรู้ถูกลงโทษย่อมจะเรียนรู้ในการหลีกหนีจาก
สถานการณ์ท่ีจะก่อให้เกิดการถูกลงโทษได้ 

๕.    การรู้ผลของการเรียน  เมื่อผู้เรียนรู้ผลของการเรียน ย่อมท าให้ผู้เรียนมีก าลังใจเรียนรู้ 
เพ่ิ มมากขึ้ น   เพ ราะท าให้ ผู้ เรี ยนมี โอกาสปรับตั วต่ อการเรียน  ในสถานการณ์ ต่ างๆ   เพ่ิ มมากขึ้ น 
               การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสตร์ในรูปแบบ      Child 

Cenered นั้นถือได้ว่า พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับริเริ่มมาตั้งแต่อดีตกาลแล้ว  และผู้เรียน คือ ([11]สาวก)  ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากพระพุทธเจ้านั้น มีแต่ประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้ก็เพราะว่า   พระพุทธเจ้ามีทั้งหลักการสอนที่เต็ม
รูปแบบ มีวิธีสอนที่หลากหลาย มีพุทธลีลาในการสอนแต่ละที่สอน และยังมีรูปแบบการถ่ายทอดความรู้อย่าง
สมบูรณ์ จึงท าให้การสอนของพระองค์นั้น ถึงจุดมุ่งหมายที่พระองค์ได้ตั้งไว้ทุกประการ 
 
 

ตัวอย่างป้ายโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
 

 

 
 
 
 

 

       
 

โรงเรยีนวิถีพทุธชั้นน า รุ่นที่ ๗  
พ.ศ.๒๕๕๙ 

โรงเรยีน .............................................................. 
สังกัด................................................................................... 

โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ค าชี้แจง 
การรับเงินทุนสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 ตามที่ส านักงานพระสอนศีลธรรมและส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ 
มหาวิทยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณ ราชวิทยาลั ย  ได้ มอบทุ นสนับสนุ น โรงเรียนวิถี พุ ทธชั้ นน า  รุ่ นที่  ๗                         
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐๐ ทุน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน โดยจัดอบรมการด าเนินการเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน
ตามแนวทางวิถีพุทธ  

๒. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน ด้านวิปัสสนากรรมฐาน  
๓. เพ่ือพัฒนา นักเรียน ในโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โดยการจัดค่ายคุณธรรม 

   
  โดยเป็นต้นทุนตั้งต้นเท่านั้นและขอให้โรงเรียนจัดหางบประมาณมาเพ่ิมเติม เพ่ือให้เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม  
  กรุณาโอนทุนสนับสนุนนี้ เข้าบัญชี โรงเรียน ให้ระบุว่า “ค่าพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๗ ได้รับ
เงินจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท”  
  ส่งใบเสร็จ กลับมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ่าหน้าซองถึง 
  

    
   ผู้อ านวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ 
   อาคารหอฉัน ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
 

 

 ติดต่อสอบถาม      กรุณา แอดไลน์ ทุนวิถีพุทธชั้น ๗ 
 พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต  
 โทร ๐๘๑ ๔๔๖ ๕๐๙๕ 
 Email:Stain2548@hotmail.com 
 ID Line:narongdech2540 
 
 
 
 

        เพ่ือการประสานงานเรื่องทุนการพัฒนา 
              โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๗ 


