
   
แนวทางการด าเนินงาน 

กิจกรรม“เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาท ีถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล  
หลวงปู่มั่น ภูริทตัโต  บุคคลส าคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในสถานศึกษา 
ก าหนดเริ่มเปดิในสถานศึกษาพร้อมกันทุกแห่งในวันที่ 20 มกราคม 2563  

ตรงกับ 150 ปีชาตกาล หลังเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง และตอ่เนื่องทุกวัน  
ตลอดปีการศึกษา 2563 

แนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
สถานศึกษาในจังหวัด/ชุมชน  
 สถาบันทางการศึกษา เป็นสถาบันสังคมที่มีความส าคัญต่อการขัดเกลา บ่มเพาะความดี ให้กับเด็ก
และเยาวชน ให้เกิดการการเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการปลูกฝังให้รู้และมองเห็นคุณค่าของศาสนา ขณะเดียวกัน
ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ดังนั้น สถานศึกษาทั่วประเทศจึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้และสร้างความตระหนักและ
จิตส านึกที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน รวมทั้งมีบทบาทส าคัญต่อการร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้ การรณรงค์ เชิญชวน
ประชาชนให้รับทราบ เห็นความส าคัญและคุณค่าของการรักษาศีล จนถึงตัวบุคคลให้เกิดการตระหนัก และปฏิบัติ
จนเกิดเป็นวิถีชีวิต จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเห็นว่าสถานศึกษามีบทบาทส าคัญยิ่งในการ
ส่งเสริมเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการฝึกสมาธิ การปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติเพ่ือให้มีสมาธิ เกิดสติ ปัญญา ในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนและการการท างาน ประโยชน์จากการฝึกสมาธิมากมาย ที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต
อย่างมีสติ อันจะน ามาใช้ในการแก้ไขวิกฤติของชีวิตได้ ดังนั้น การด าเนินการโครงการฯ ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืนได้นั้น จะต้องเริ่มต้นจากเด็ก เยาวชน ที่ตัวบุคคล ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงและต่อเนื่อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา มีดังนี ้
 

หน่วยงาน กิจกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. แจ้งกิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา 
๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลส าคัญของโลก สาขาสันติภาพ”  
เริ่มวันที่ 20 มกราคม 2563 เปิดกิจกรรมปฏิบัติสมาธิในวันชาตกาล  
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งให้
สถานศึกษาในสังกัดทราบ  
๒. ประชาสัมพันธ์ โดยบรรจุโครงการฯ ในเว็บไซด์ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานในสังกัด 
๓. รณรงค์เชิญชวนสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ และเปิดตัว
พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 20 มกราคม 2563  
๔. ขอความกรุณาก าชับ ให้สถานศึกษาโรงเรียน สถาบันการศึกษา ในสังกัดที่ 
อยู่ในส่วนกลางและภูมิภาค ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  
ตลอดจน ผู้ปกครอง มองเห็นความส าคัญของการฝึกสมาธิ โดยผู้สนใจใน
ส่วนกลางสามารถติดต่อมาที่กรมการศาสนา ในส่วนภูมิภาคให้ประสานงาน
ติดต่อ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  

 



- ๒ - 
 

หน่วยงาน กิจกรรม 
 5. รวบรวมผลการด าเนินงานของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาท่ัวประเทศ ส่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑. แจ้งกิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา 
๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลส าคัญของโลก สาขาสันติภาพ”  
เริ่มวันที่  20 มกราคม 2563 เปิดกิจกรรมปฏิบัติสมาธิในวันชาตกาล  
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบทุกแห่ง  
๒. ประชาสัมพันธ์ โดยบรรจุโครงการฯ ในเว็บไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่    
การศึกษา หน่วยงานในสังกัด และเชิญชวนเครือข่ายร่วมประชาสัมพันธ์ 
๓. รณรงค์เชิญชวนนักเรียน สถานศึกษา น าไปปฏิบัติ ในชีวิตประจ าวัน และ
เปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 20 มกราคม 2563 และเปิดตัวพร้อมกัน
ทั่วประเทศในวันที่ 20 มกราคม 2563  
4. รณรงค์เชิญชวนสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ และเปิดตัว
พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 20 มกราคม 2563  
5. ขอความกรุณาก าชับ ให้สถานศึกษาโรงเรียน สถาบันการศึกษา ในสังกัดที่ 
อยู่ในส่วนกลางและภูมิภาค ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  
ตลอดจน ผู้ปกครอง มองเห็นความส าคัญของการฝึกสมาธิ โดยผู้สนใจใน
ส่วนกลางสามารถติดต่อมาที่กรมการศาสนา ในส่วนภูมิภาคให้ประสานงาน
ติดต่อ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
6. รายงานผลการด าเนินงานฯ ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

สถานศึกษา 
๑. การด าเนินงานในสถานศกึษา  

๑. แจ้งกิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา 
๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลส าคัญของโลก สาขาสันติภาพ”  
เริ่มวันที่  20 มกราคม 2563 เปิดกิจกรรมปฏิบัติสมาธิในวันชาตกาล  
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบทุกแห่ง  

 ๒. เชิญชวนนักเรียนได้บอกกล่าวถึงความส าคัญ คุณค่าและประโยชน์ และ
หลักการ หลักปฏิบัติ ที่จะได้รับจากการฝึกสมาธิ และน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติ
ในวิถีชีวิต เพ่ือให้บังเกิดความสงบสุข ร่มเย็นแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศชาติ 

 3. จัดกิจกรรมฝึกสมาธิ และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านการเรียนรู้หน้า  
เสาธง หรือกิจกรรมอบรมธรรมะโดยพระธรรมวิทยากร/ครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนทุกวันศุกร์ หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สนับสนุน 

 4. รายงานผลการด าเนินงานฯ ตามแนวทางการด าเนินงานของกรมการศาสนาฯ     
ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 
 
 
 


