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คํานํา 
 

การดําเนินการศึกษาวิถีพุทธ เปนการนําพุทธธรรมมาใชในการจัดการศึกษาท้ังระบบ ท้ังใน
การจัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การประเมินผล การแนะแนว 
และระบบติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียน เพราะหลักพุทธธรรมท้ังปวง ลวนเปนหลักการพัฒนามนุษย 
ซ่ึงเปนสิ่งเดียวกับการศึกษามุงดําเนินการอยู หลักเปาหมายของพุทธธรรมตองการพัฒนามนุษยใหเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังดาน กาย สังคม จิตใจและปญญา ซ่ึงสอดคลองกับสิ่งท่ีการศึกษาตองการพัฒนา
เชนเดียวกัน 
  การดําเนินการศึกษาวิถีพุทธในปจจุบัน มุงใหการจัดการศึกษาแนววิถีพุทธนี้ สําหรับกาวสู
ศตวรรษท่ี ๒๑ อยางทันทวงที และมีความใหม ไมลาหลัง สามารถบูรณาการใหเขากับยุคสมัยไดอยาง
ดีงาม และหวังวาการศึกษาวิถีพุทธ จะเปนนวัตกรรมดานการศึกษาแกวงการศึกษาไทยและของโลก
สืบไป 
 หนังสือ โรงเรียนวิถีพุทธ นี้ ประสงคจะเปนแนวทางการดําเนินงานใหผูบริหาร ครูอาจารย
นักการศึกษา และนักวิจัย ไดใชเปนแนวทาง เพ่ือสืบคน วิจัยธรรมอันจะเหมาะสมตอการพัฒนามนุษย
ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณตอไป ขอโปรดทานไดชวยกันตอยอด และคนควาแนวคิดและรูปแบบในการจัด
การศึกษาแนวพุทะใหยิ่งใหญและพัฒนาตอๆไปดวยกัน ในหนังสือเลมนี้  ยังมีอีกหลายสวนหลายตอน
ท่ียังไมไดกลาวถึงดวยเวลาจํากัด ซ่ึงจะไดพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมในครั้งตอไป 
 ขอพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา จงสถิตสถาพรชั่วกาลนาน 
 
 
          
       พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน (บัวบาน) 
       ดร.เกษม  แสงนนท 
 
       22 สิงหาคม 2562 
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สารบัญ 
 

  
 หัวขอ หนา 
บทท่ี ๑ โรงเรียนวิถีพุทธคืออะไร ๕ 
 ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ ๕ 
 ความสําคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ ๖ 
 ความเปนมาและความสําคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ ๗ 
 ข้ันตอนการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ๙ 
บทท่ี ๒ หลักธรรมสําหรับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ๑๓ 
 ระบบพัฒนาผูเรียนดวยไตรสิกขา ๑๓ 
 คุณธรรมท่ีจะตองนํามาเสริมลงในกระบวนการเรียนการสอน ๑๕ 
 สรุปหลักธรรมในตามกรอบ อัตลักษณ ๒๙ ประการ ๒๐ 
บทท่ี ๓ การเรียนการสอน ส่ือการเรียนรู บทบาทครูและนักเรียนวิถีพุทธ ๒๒ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูวิถีพุทธ ๒๒ 
 วิธีจัดการเรียนการสอนเชิงพุทธ ๒๘ 
 พุทธวิธีการสอนแบบตาง ๆ ๒๙ 
  ๑. รูปแบบการสอน ๒๙ 
  ๒. เทคนิคประกอบการสอน ๓๐ 
 สื่อการเรียนรูวิถีพุทธ ๓๑ 
 หลักธรรมสําหรับผูบริหาร ๓๒ 
  บทบาทครูตอการจัดการเรียนรู ๓๘ 
 บทบาทนักเรียนตอการสอน ๓๙ 
 การวัดผลและประเมินผลในโรงเรียนวิถีพุทธ ๔๑ 
 กระบวนการคิดดวยโยนิโสมนสิการ ๑๐ วิธ ี ๔๔ 
บทท่ี ๔ การแนะแนวเชิงพุทธ ๔๘ 
 วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการแนะแนวเชิงพุทธ ๔๘ 
 การตรวจสอบหรือการวิเคราะหบุคคล ๔๘ 
 จุดมุงหมายของชีวิต ๕๐ 
 กระบวนการชวยเหลอื ๕๑ 
บทท่ี ๕ การพัฒนาครูในโรงเรียนวิถีพุทธ ๕๒ 
บทท่ี ๖ การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ๕๕ 
 ประเภทโรงเรียนวิถีพุทธ ๕๕ 
 1.โรงเรียนวิถีพุทธท่ัวไป (Buddhist  Oriented School) ๕๕ 
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 หัวขอ หนา 
  
 อัตลักษณ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ ๕๕ 
 การวิเคราะหลักษณะของกิจกรรม คุณคา ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข ๕๙ 
 แนวปฏิบัติท่ีดีของอัตลักษณ 29 ประการ ๖๒ 
  2.โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา (The Leading Buddhist  Oriented School) ๖๖ 
 คุณสมบัติและตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา ๖๖ 
 ๓.โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน (The royal award Buddhist  Oriented   School) ๖๗ 
 กระบวนการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ๖๗ 
 รายละเอียดการเขียนวัตกรรม ๖๘ 
 มาตรฐานการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน พ.ศ.๒๕๕๘ ๗๐ 
บทท่ี ๗ วิถีพุทธกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ๙๓ 
 ทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ๙๔ 
 แนวทางในการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ ดวยหลักธรรมทางพุทธศาสนา ๙๕ 
บทท่ี ๘ การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ๙๖ 
 หลักการบริหารท่ัวไป ๙๖ 
 ๑. ทฤษฎีการบริหารแบบคลาสสิค (Classical Management   Approach) ๙๖ 
 ๒. ทฤษฎีการบริหารจัดการ (Administrative Management) ๙๘ 
 ๓. ทฤษฎกีารบริหารเชิงระบบ (Systems Theory) ๙๙ 
 ๔. ทฤษฎีองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization   Theory) ๑๐๐ 
 หลักการบริหารสถานศึกษา ๑๐๐ 
 ๑. ความหมายของการบริหารสถานศึกษา ๑๐๑ 
 ๒. ภารกิจการบริหารสถานศึกษา ๑๐๑ 
 กระบวนการบริหารสถานศึกษา ๑๐๒ 
 แนวทางการบริหารสถานศึกษาสมัยใหม ๑๐๒ 
 ๑. บริหารอยางมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ๑๐๒ 
 ๒. การบริหารแบบ POLC ๑๐๓ 
 ๓. การบริหารคุณภาพภายใน (PDCA) ๑๐๓ 
 ๔. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) ๑๐๕ 
 ๕. การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) ๑๐๗ 
 แนวทางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๐๘ 
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           หัวขอ หนา 
 
 รูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
๑๑๓ 

 ๑. การจัดการเรียนการสอน และสื่อการศึกษา ๑๑๓ 
 ๒. การจดับรรยากาศโรงเรียน ๑๑๔ 
 ๓. ดานการจัดกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต ๑๑๕ 
 ๔. การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ๑๑๗ 
บทท่ี ๙ ศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๑๘ 
 นิยาม ของคําวา ศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๑๘ 
 องคประกอบหลักของศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๑๘ 
          เครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๒๖ 
 แนวทางการดําเนินการจัดตัง้เครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๒๗ 
 องคประกอบเครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๒๘ 
 ประโยชนของเครอืขายโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๒๘ 
บทท่ี ๑๐ นวัตกรรมวิถีพุทธ ๑๒๙ 
 การขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๑๕๗ 
ภาคผนวก  
ก.เอกสารเก่ียวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๖๔ 
 - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีเก่ียวของการศึกษาและศาสนาพุทธ ๑๖๕ 
 - มติมหาเถรสมาคมใหสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๖๖ 
 - กฎหมาย/แผนพัฒนาประเทศ/ขอบัญญัติ ท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดการศึกษา 
 วิถีพุทธ ๑๖๘ 
ข. ตัวชี้วัดวิถีพุทธในสังกัดตาง ๆ ๑๗๐ 
ค. ปายสถานศึกษาวิถีพุทธ ๑๗๔ 
ง. อัตลักษณสถานศึกษาอาชีวะวิถีพุทธ ๑๗๗ 
  
 บรรณานุกรม ๑๘๑ 
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บทที่ ๑  
โรงเรียนวิถีพุทธคืออะไร 

 
  
 ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ  

 
วิถีพุทธ คือการดําเนินชีวิตแบบผูรูตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยวิถีทางท่ีดี

และประเสริฐนั้น เรียกวา มรรค 8 ซ่ึงเปนคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนสิ่งท่ีใหผลไดไม
จํากัดกาล ควรนอมเขามาใสตัว จึงพอสรุปไดวา วิถีพุทธท่ีแทจริง ไมจําเปนตองไดรับคําสั่งจาก
หนวยงานใดจึงจะเปนวิถีพุทธได ถาความเปนพุทธฝงอยูในจิตวิญญาณ การพูด การทําตองออกมาดี มี
เหตุมีผล สังคมไทยมีโรงเรียนใหเด็กไดเรียนรูวิชาการ แตปจจุบันโรงเรียนตองเปนเบาหลอมทาง
ศีลธรรมไปพรอมกัน เพ่ือฝกอบรมผูเรียนใหมีวิถีชีวิตแบบพุทธในสถานศึกษา และเกิดการพัฒนาจน
กลายเปน "วัฒนธรรม" แลวนําออกไปใชในนอกสถานศึกษา นั่นก็คือบทสรุปเก่ียวกับการแกปญหา 
ดานตาง ๆ ท่ีไมตองลงทุนอะไรมากมาย 

โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติท่ัวไปท่ีนําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช หรือ
ประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา เนนกรอบการพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขา อยางบูรณาการเปนโรงเรียนท่ีสอน และฝกใหผูเรียน กิน อยู ดู ฟงเปน ถาทําอยางจริงจัง
ตอเนื่องผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาท้ัง 4 ดาน คือ กาย (กายภาวนา) สังคม (ศีลภาวนา) จิต (จิต
ภาวนา)และปญญา (ปญญาภาวนา) ๑ 
 โรงเรียนวิถีพุทธ (อังกฤษ: Buddhist Oriented Schools) หมายถึง โรงเรียนท่ีเนนการ
นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขามาบูรณาการประยุกตใชในการบริหาร และการ
พัฒนาผู เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา โดยเนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ผาน

กระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปญญา และมีเมตตา 1

๒
 เพ่ือมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ

จุดเนนการพัฒนาของประเทศ2

๓
   

                                                           
  ๑ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการ

รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.),2546), หนา ๙ - ๓๗ 

  ๒. สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. (๒๕๕๗). มติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๔๗ มติท่ี ๒๐๗ เรื่อง 
สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ. [ออน-ไลน]. เขาถึงแหลงขอมูลไดจาก : www.mahathera.org . เขาถึงเมื่อ 
๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑.    
  ๓. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. (๒๕๕๗). โรงเรียนวิถีพุทธ . [ออน-ไลน]. เขาถึงแหลงขอมูล
ไดจาก : www.moe.go.th . เขาถึงเมื่อ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑.    
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  โรงเรียนวิถีพุทธ ดําเนินการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยาง
บูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูผานการพัฒนา “การกิน อยู ดู ฟง เปน ” คือ มีปญญารูเขาใจในทาง
คุณคาแทใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เปนฐานการดําเนินชีวิต
โดยมีผูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตรการพัฒนา 
  การจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบดวย ดานกายภาพ คือ อาคารสถานท่ี หองเรียน 
แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม เปนตน ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต เชน กิจกรรมประจําวัน กิจกรรม 
วันสําคัญ กิจกรรมนักเรียนตาง ๆ ดานการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดหนวยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู จนถึงกระบวนการเรียนการสอน ดานบรรยากาศ           
และปฏิสัมพันธในการปฏิบัติตอกันระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับครู เปนตน 
และ ดานการบริหารจัดการ ตั้งแตการกําหนดวิสัยทัศน จุดเนน การกําหนดแผนปฏิบัติการ การ
สนับสนุน ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาตอเนื่อง ซ่ึงการจัดสภาพในแตละดานจะมุงเพ่ือใหการ
พัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขาดําเนินไดอยางชัดเจนมีประสิทธิภาพ ดังเชน การจัดดานกายภาพ 
ควรเปนธรรมชาติ สภาพชวนใหมีจิตใจสงบ สงเสริมปญญา กระตุนการพัฒนาศรัทธา และศีลธรรม 
กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต กระตุนใหการกิน อยู ดู ฟง ดําเนินดวยสติสัมปชัญญะเปนไปตามคุณคาแท 
ดานการเรียนการสิน บูรณาการพุทธธรรมในการจัดเรียนรูชัดเจน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 

เอ้ืออาทร เปนกัลยาณมิตรตอกัน สงเสริมท้ังวัฒนธรรมเมตตา และวัฒนธรรมแสวงปญญา เปนตน3

๔
 

 

 ความสําคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนวิถีพุทธ เปนโรงเรียนรูปแบบใหม ท่ีจะชวยผลักดันใหเด็กและเยาวชนไทยสามารถ
พัฒนาตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกง และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข เปนแนวทางปฏิรูป
โดยแทท่ียึดหลักไตรสิกขา เปนองครวม เปาหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเรียนรูตลอดชีวิต 
ประสานประโยชนใหสังคม ลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ เนนการจัดสภาพทุก ๆ ดานเพ่ือสนับสนุนให
ผูเรียนพัฒนาตนเองตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการ สงเสริมใหเกิดความเจริญงอกงาม ตาม
ลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการคือ 
      ๑. สัปปุริสังเสวะ การอยูใกลคนดี ใกลผูรู มีครู อาจารยดี มีขอมูลท่ีดี 
       ๒. สัทธัมมัสสวนะ การเอาใจใสศึกษา โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีดี 
      ๓. โยนโิสมนสิการ มีกระบวนการคิดวิเคราะหหาเหตุผลท่ีดี และถูกวิธี 
  ๔. ธัมมานุธัมมปตติ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตไดอยางถูกตอง เหมาะสม4

๕
 

 โรงเรียนวิถีพุทธดําเนินการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยาง
บูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูผานการพัฒนา “การกิน อยู ดู ฟง เปน” คือ มีปญญารูเขาใจในคุณคาแท
ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเปนฐานการดําเนินชีวิต                

                                                           
  ๔. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา, โรงเรียนวิถีพุทธ, [ออนไลน], เขาถึงแหลงขอมูลไดจาก: 
http://www.moe.go.th/5TypeSchool/school_bud.htm , เขาถึงเมื่อ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑.    
  ๕. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. (๒๕๕๗). โรงเรียนวิถีพุทธ . [ออน-ไลน]. เขาถึงแหลงขอมูล
ไดจาก : www.moe.go.th . เขาถึงเมื่อ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑.    
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โดยมีผูบริหาร และคณะครูเปนกัลยาณมิตร ชวยกันพัฒนาดําเนินการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีวิถีการ
ทํางาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู  วิถีวัฒนธรรมตาง ๆ ตามหลัก “ไตรสิกขา” ท่ีนําไปสู “ปญญา” วิถีชีวิต
ท่ีดีงามตามหลักไตรสิกขาท้ัง ๓ ดาน 
  ศีล (พฤติกรรม) มีกิริยามารยาท กิน อยู ดู ฟง เปนรูจักพิจารณาเลือกเสพสิ่งบริโภค และสื่อ
ตาง ๆ ใหเกิดประโยชนดวยปญญารูจักความพอดี พอประมาณ ในการแสวงหาบริโภค สะสมสิ่งตาง ๆ 
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑภายนอกท่ีถูกตองเพ่ือใหเกิดวินัยในตนเองไมเบียดเบียนตนเอง และผูอ่ืน
โดยมีศีล ๕ เปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตมีชีวิตท่ีสัมพันธดวยดีกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดลอม 
  จิตใจ (สมาธิ) มีสมรรถภาวะท่ีดี คือ มีสมาธิ มีความตั้งม่ัน เขมแข็ง มุงม่ันทําดี ดวยจิตใจกลา
หาญ อดทน สูสิ่งยาก ขยันหม่ันเพียร ไมยอทอสามารถฟนฝาอุปสรรคผานความยากลําบากไปได 
พ่ึงตนเองไดมีคุณภาวะ คือ มีความกตัญูรูคุณ มีจิตใจเมตตา กรุณาโอบออมอารีมีน้ําใจ ละอายชั่ว
กลัวบาป  ซ่ือสัตย  รับผิดชอบ กลารับผิด  เกิดจิตท่ีเปนบุญกุศลอยางสมํ่าเสมอ มีสุขภาวะท่ีด ี              
คือมีความสุข ความราเริง เบิกบาน มองโลกในแงดี มีกําลังใจ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู                 
ในการรวมกิจกรรมงานตาง ๆ 
  ปญญา มีศรัทธาเลื่อมใสและมีความเขาใจในพระรัตนตรัย ในกฎแหงกรรม และในหลักบาป
บุญคุณโทษมีทักษะและอุปนิสัยในการเรียนรูทีดี จูงใจ ใฝรู  รูจักการคนควา การจดบันทึกใหเกิดการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง การคิดวิเคราะหประมวลผล สามารถนําเสนอถายทอดไดท้ังแบบกลุมและ
รายบุคคล มีทักษะชีวิตเทาทันตอสิ่งเราภายนอก และกิเลสภายในตนสามารถแกปญหาชีวิตได 
สามารถนําหลักธรรมไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตไดมีฐานชีวิตท่ีดีมีทัศนคติท่ีดีตอการ
ปฏิบัติธรรม เกิดปญญาเขาใจในสัจธรรมในชีวิตไดตามวุฒิภาวะของตน สามารถตอยอดพัฒนาไปสู

การปฏิบัติธรรมใหเกิดความเจริญงอกงามในธรรมท่ีสูงยิ่งข้ึนไป5

๖
   

 

 ความเปนมาและความสําคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ  
  สืบเนื่องมาจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการจัดการประชุมเรื่อง “หลักสูตรใหมเด็กไทยพัฒนา”         
ณ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต เม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี           
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร ใหเกียรติเปนประธาน ท่ีประชุมไดหารือถึงโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเพ่ือ
สนองตอบความสามารถท่ีแตกตางกันของบุคคล เพ่ือนําพาเด็กและเยาวชนไทยกาวทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยางไรขีดจํากัดโรงเรียนวิถีพุทธเปนหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม ท่ีจะชวย
ผลักดันใหเด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกงของสังคม และสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการนําความเห็นของท่ีประชุมมาหารืออีกหลายครั้ง           
อีกท้ัง ดร.สิริกร มณีรินทร  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะไดไปกราบขอ
คําแนะนําเรื่องการจัดโรงเรียนวิถีพุทธ จากพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย)) 
ณ วัดญาณเวศกวัน เม่ือวันท่ี ๑-๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ นอกจากนั้นยังมีขาราชการระดับสูง                     
                                                           
  ๖ สวนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วัง
นอย จ.พระนครศรีอยุธยา,  รูปแบบของโรงเรียนวิถี พุทธ ,  [ออน -ไลน ] .  เขา ถึงแหลงขอมูลไดจาก  : 
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=about&id=38, เขาถึงเมื่อ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑.      

http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=about&id=38
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ไดไปกราบขอคําแนะนําในเรื่องเดียวกันนี้จากพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต(พระพรหมบัณฑิต)) 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมท้ังนิมนตทานมาใหขอคิดในการประชุม
ระดับความคิดครั้งแรก 
  วันท่ี ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เปนการประชุมหารือเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธ เปนครั้งแรกมี
พระภิกษุ,คฤหัสถ ผูทรงคุณวุฒิ มาประชุมประมาณ ๕๐ รูป/คน ไดขอสรุปเบื้องตนถึงหลักสําคัญของ
การจั ด โ ร ง เ รี ย นวิ ถี พุท ธ วั น ท่ี  ๑ -๔  เมษายน  ๒๕๔๖  เป นกา รประชุ มหารื อ ครั้ ง ท่ี  ๒                               
มีพระภิกษุและคฤหัสถ รวมท้ังผูทรงคุณวุฒิ มารวมกําหนดแนวทางการดําเนินการตอจากหลักการ          
ท่ีไดสรุปไวแลว                              
  จากการประชุมใหญ ๒ ครั้ง ทําใหไดขอสรุปโรงเรียนวิถีพุทธในเรื่องภาพสรุปโรงเรียนวิถีพุทธ
กรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และแนวทางการ

บริหารโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ6

๗
 

   การดําเนินกิจกรรมดานวิ ถีพุทธในสถาบันการศึกษาตาง ๆ หรือหนวยงานตาง ๆ                   
เปนการพัฒนาชีวิตบุคคลใหถึงความสมบูรณและสรางสรรคอารยะธรรมท่ีสงเสริมใหระบบ
ความสัมพันธของสรรพสิ่งเจริญงอกงามไปในวิถีทางท่ีเก้ือกูลกันยิ่งข้ึน ๆ การศึกษาท่ีแทคือ การพัฒนา
ชีวิตบุคคลใหสมบูรณพรอมไปดวยกันกับการสรางสรรคอารยะธรรมท่ียั่งยืน นักการศึกษาท่ียึดม่ันใน
หลักของวิถีพุทธดานพระพุทธศาสนา ก็พยายามพิจารณาตรวจสอบปญหาตาง ๆ อยางใกลชิด ใชหลัก
ศาสนานํามาประยุกตใชกับการศึกษา เราก็เริ่มเห็นปญหาและสาเหตุแหงปญหาอยางชัดเจนวา 
การศึกษาท่ีขาดดุลยภาพเปนสาเหตุแหงวิกฤตการณในดานตาง ๆ จึงไดหันกลับมาพิจารณากันวา  
การจัดการเรียนการสอนในอนาคตมีความจําเปนตองสรางความสมดุลใหเกิดข้ึนจึงมีความเห็นพองกัน
วาควรจะปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โดยไดนําเอาหลักการของพระพุทธศาสนาเปนพ้ืนฐาน
ในดานการเรียนการสอนโดยมุงสงเสริมกิจกรรมดานวิถีพุทธ  
  ดวยต้ังความหวังรวมกันวา การจัดการเรียนการสอนดานวิถีพุทธอันมีพระพุทธศาสนาเปน
พ้ืนฐาน เพราะพระพุทธศาสนาเหมาะสมอยางยิ่งกับสังคมไทย ก็จะกอใหเกิดดุลยภาพแหงการศึกษา 
และการพัฒนาสังคมเพราะพระพุทธศาสนา ในสวนของวิถีพุทธ มีหลักธรรมท่ีแนนอนเปนหลักในการ
ดําเนินชีวิต เชน ศีล ๕ ก็ควบคุมการดํารงชีวิตของแตละบุคคลและเชื่อม่ันวาการศึกษาท่ีสมดุลและ
การพัฒนาท่ีสมบูรณ เชนนี้จะเปนพลวะปจจัยใหเกิดสังคมท่ีปกติสุขท่ี มนุษย สัตว ธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม จะอยูรวมกัน และพ่ึงพาอาศัยกันดวยสันติ  บนพ้ืนฐานแหงความเมตตาธรรม                    
อันเปนแกนนําแหงสัมพันธภาพท่ีไรพรมแดนเพราะอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนาเปนแนวทาง
นํามาซ่ึงสุขของสรรพสิ่งท้ังปวง การศึกษาตามแนววิถีพุทธท่ีมุงเนนหลักพระพุทธศาสนาเปนการศึกษา
ระบบกัลยาณมิตรระหวางครูกับศิษย ซ่ึงในปจจุบันครูกับศิษยมีความปฏิสัมพันธในดานตาง ๆ หางกัน
มาก ครูทําหนาท่ีเพียงบรรยาย(สิปปทายก) แลวก็จบออกไป  

                                                           
  ๗ สวนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วัง
นอย จ.พระนครศรีอยุธยา,  รูปแบบของโรงเรียนวิถี พุทธ ,  [ออน -ไลน ] .  เขา ถึงแหลงขอมูลไดจาก  : 
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=about&id=38, เขาถึงเมื่อ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑.     
  

http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=about&id=38


คู มื อ ดํา เ นิ น ง า น โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ   ๑๑ 

  โอกาสท่ีครูและศิษยจะมีปฏิสัมพันธทางความรูก็ไมมีซ่ึงแตกตางกับการศึกษาสมัยกอน              
แบบตะวันออก เชน การเรียนแพทย แพทย ท่ีมีชื่อเสียง เชน หมอชีวกโกมารภัจจ ไปเรียน                      
ท่ีเมืองตักสิลา หลักสูตร ๑๔ ป ตองเรียนวิชาการแพทย ๗ ป อยูปรนนิบัติรับใชอาจารยอีก ๗ ป              
ไดรับการถายทอดความรูความประทับใจในจรรยาบรรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการแพทย รวมท้ังศีลธรรม
ท่ีไดรับการถายทอดมาดวยนี้คือการสอนแบบตะวันออกและเปนระบบท่ีปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
จนถึงทุกวันนี้  
  ในปจจุบันนี้ เพราะแนวคิดและคานิยมแบบตะวันตก รวมถึงการศึกษาสมัยใหมเขามามี
บทบาทโดยเนนปรัชญาการศึกษาตามรูปแบบทางตะวันตกมากเกินไป โดยไมคํานึงถึงวัฒนธรรม
พ้ืนฐานของสังคมไทย ทําใหเกิดการทวนกระแสระหวางปรัชญาการศึกษาตะวันตกและวัฒนธรรมไทย 
เพราะเหตุนี้ การศึกษาแกไขปญหาของสังคมดังกลาว ตัวแปรท่ีสําคัญก็คือการจัดการศึกษาใหถูกตอง
โดยใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมของสังคมไทย นั่นคือการจัดการศึกษาโดยอาศัยแนวคิดของ “การศึกษา
เชิงพุทธ” ตามแนววิถีพุทธ ซ่ึงเปนการศึกษาท่ีจะตองเนนระบบกัลยาณมิตร และความสมดุลระหวาง
ความเจริญทางดานวัตถุกับจิตใจควบคูกันไป     
  โดยบุคคลท่ีไดรับการศึกษาดานนี้จะไดรับผลตามความมุงหมายของการศึกษาท้ังในแง
คุณสมบัติประจําตัวกลาวคือ มีปญญาและกรุณา ซ่ึงเปนผลจากการศึกษาในแงของทฤษฎีเชิงพุทธ
สามารถดับความทะยานอยากสิ่งของท่ีเกินความจําเปนไดและในแงของการดําเนินชีวิต จะสามารถ
ฝกฝน อบรม ตนเองไดดีท้ังในดานรางกาย และจิตใจ สมบูรณดวยวิชาและจรณะ และจะสามารถ
บําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืนได ท้ังในดานวัตถุและจิตใจนั่นก็คือ การบรรลุถึงความไมเห็นแกตัว 
ซ่ึงจะนําไปสูภาพรวมของการพัฒนาทางสังคมโดยอาศัยแนวคิดการศึกษาเชิงพุทธตามแนววิถีพุทธเปน
หลักในการจัดการศึกษา เพ่ือการศึกษาท่ีสมบูรณและเพ่ือความสงบสุขของสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน
ตอไป 7

๘ 
 

 ข้ันตอนการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
  การพัฒนาสูโรงเรียนวิถีพุทธท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ จําเปนตองพิจารณาองคประกอบและ
ลําดับข้ันตอนท่ีเปนระบบ และลําดับข้ันตอนขององคประกอบตอไปนี้เปนขอเสนอเชิงตัวอยางท่ี
สถานศึกษาสามารถนําไปพิจารณาปรับใชไดตามความเหมาะสม ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้  
  1.  ข้ันเตรียมการ: ท่ีจะใหการจัดโรงเรียนวิถีพุทธดําเนินไปโดยสะดวกดวยศรัทธาและฉันทะ 
  2.  ข้ันดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ: ท่ีจะเปนปจจัย เปนกิจกรรม เปนเครื่องมือสู
การพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม 
  ๓.  ข้ันดําเนินการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขา: ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีเปนหัวใจ
ของการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

                                                           
  ๘ สวนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วัง

นอย จ.พระนครศรีอยุธยา, เอกสารประกอบการสัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนท่ี 8 (พระนครศรีอยุธยา : จุฬา

บรรณาคาร, ๒๕๕๙), หนา ๒๕- ๒๖ 



คู มื อ ดํา เ นิ น ง า น โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ   ๑๒ 

  ๔.  ข้ันดูแลสนับสนุนใกลชิด: ท่ีจะชวยใหการดําเนินการทุกสวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยทาทีความเปนกัลยาณมิตร 
  ๕.   ข้ันปรับปรุ งและพัฒนาตอเนื่ อง :  ท่ีจะ เนนย้ํ าการพัฒนาว าต อง มีมาก ข้ึน ๆ  
ดวยหลักธรรมอิทธิบาท ๔ และอุปญญาตธรรม 2 
  ๖.  ข้ันประเมินผล และเผยแพรผลการดําเนินการ: ท่ีจะนําขอมูลผลการดําเนินงาน 
สูการเตรียมการท่ีจะดําเนินการในรอบปตอไป หรือใชกับโครงการตอเนื่องอ่ืนและนําผลสรุปจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานแจงแกผูเก่ียวของใหทราบ  

ข้ันตอนการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 6 ข้ันตอน8

๙ ดังแสดงแผนภาพ ดังนี้ 

 

  จากแผนภาพ ข้ันตอนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 6 ข้ันตอน แตละข้ันตอน              
มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
  ๑.  การเตรียมการ เปนข้ันตอนความพยายามท่ีจะเตรียมสิ่งท่ีจะทําใหการดําเนินการพัฒนา
เปนไปไดโดยสะดวก ซ่ึงมีประเด็นสําคัญท่ีตองคํานึงถึงในการเตรียมการ เชน  
   1)  การหาท่ีปรึกษา แหลงศึกษา และเอกสารขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ี
ปรึกษาท่ีเปนกัลยาณมิตรในการพัฒนาวิถีพุทธ ซ่ึงอาจจะเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถ ท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ 
                                                           

๙ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการ
รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.),2546) หนา 18 



คู มื อ ดํา เ นิ น ง า น โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ   ๑๓ 

เปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีศรัทธาและความรูชัดในพุทธธรรม ถาเปนคฤหัสถควรเปนแบบอยางใน
สังคมได เชน เปนผูไมของแวะในอบายมุข เปนผูทรงศีล ผูปฏิบัติธรรม เปนตน ท่ีปรึกษาจะมีความจํา
เปนมากโดยเฉพาะในระยะเริ่มของการพัฒนา 
   2)  การเตรียมบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
ใหมีความตระหนักในคุณประโยชนท่ีจะเกิดข้ึน ใหเกิดศรัทธาและฉันทะในการรวมกันพัฒนาโรงเรียน
วิถีพุทธ ดวยปญญารูเขาใจทิศทาง จากศรัทธาและฉันทะการพัฒนารวมกัน ความสําเร็จในการพัฒนา
คาดหมายไดวาจะเกิดข้ึนไดไมยาก สําหรับวิธีการเตรียมผูเก่ียวของนี้สามารถดําเนินการไดหลากหลาย
ตั้งแตวิธีท่ัวไป เชน การประชุมชี้แจง การสัมมนา จนถึงการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย การรวมกัน
ศึกษาดงูาน เปนตน  
   3)  การกําหนดเปาหมาย จุดเนน หรือวิสัยทัศน และแผนงาน ท่ีชัดเจนท้ังระยะ
ยาวและแผนปฏิบัติการรายปก็ตามท่ีผูเก่ียวของเห็นพองกัน จะเปนหลักประกันความชัดเจนในการ
ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธไดอยางดี อันเปนสวนสําคัญของการเตรียมการท่ีดี  
  ๒.  การดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ เปนการดําเนินการจัดปจจัยตาง ๆ  
ของการพัฒนาผูเรียน ซ่ึงประกอบไปดวยสภาพท้ังกายภาพและองคประกอบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอันจะ
นําสูการเปนปจจัยในการพัฒนาผูเรียนตามหลักปญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คือ 1. การอยูใกลคนดี  
ใกลผูรู มีขอมูล มีสื่อท่ีดี (สัปปุริสสังเสวะ) 2. การใสใจศึกษาเลาเรียน โดยมีฐานของหลักสูตร การ
เรียนการสอนท่ีดี (สัทธัมมัสวนะ) 3. การมีกระบวนการคิดท่ีดี คิดถูกวิธี โดยมีสภาพและบรรยากาศท่ี
สงเสริม (โยนิโสมนสิการ) 4. ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม หรือนําความรูไปใชในชีวิตไดเหมาะสม  
(ธัมมานุธัมมปฏิปตติ)  
   สภาพและองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจําเปนตองจัดสงเสริมใหเกิดวิถีพุทธ ตัวอยางเชน 
   ๑) หลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงเปน
องคประกอบสําคัญของการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนวิถีพุทธควรคํานึงถึงอยางยิ่ง แนวคิดหนึ่งของการ
จัด คือการบูรณาการหลักธรรมท้ังท่ีเปนความรู (K) ศรัทธา คานิยม คุณธรรม (A) และการฝกปฏิบัติ
หลักธรรม (P) ในการเรียนการสอนโดยอาจกําหนดในระดับจุดเนนหลักสูตรสถานศึกษาท่ีแทรกในทุก
องคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา หรือกําหนดในระดับหนวยการเรียนรู หรือแผนการจัดการเรียนรู ท่ี
ครูจะนําสูการจัดการเรียนรูตอไป 
   ๒)  การเตรียมกิจกรรมนักเรียน ท่ีโรงเรียนตองคิดและกําหนดใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนของตนมากท่ีสุด ซ่ึงลักษณกิจกรรมท่ีกําหนดมีหลากหลายท้ังท่ีเปนกิจกรรมประจําวัน ประจํา
สัปดาหหรือประจําโอกาสตาง ๆ และกิจกรรมวิถีชีวิต ซ่ึงถาโรงเรียนเลือกกําหนดและเตรียมการไว
ลวงหนา จะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน อีกท้ังสะทอนใหเห็นถึงคํากลาวท่ีวา “การศึกษาเริ่มตน
เม่ือคนกิน อยู ดู ฟงเปน”  
   ๓)  การจัดสภาพกายภาพสถานศึกษา ครอบคลุมถึงอาคารสถานท่ี หองเรียน 
แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม อาณาบริเวณของสถานศึกษาซ่ึงสถานศึกษาจําเปนตองคํานึงถึงการจัดให
เหมาะสม และมุงเนนท่ีจะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาไตรสิกขาใหมากท่ีสุด ท้ังท่ีผานระบบการเรียนรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและผานการเรียนรูวิถีชีวิตจริงจาก “การกิน อยู ดู ฟง” ในชีวิตประจําวัน 
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   ๔)  การจัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ โดยผานการเตรียมการ การมอบหมายการ
รับผิดชอบของบุคลากรในการจัดกิจกรรมสงเสริม หรือดูแลใหบรรยากาศปฏิสัมพันธท่ีดีเปน
กัลยาณมิตรเกิดข้ึนอยางจริงจังตอเนื่อง โดยจัดผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ การกระตุนทุกคนทํา
ตนเปนตัวอยางท่ีดี การยกยองผูทําดี การปลูกศรัทธาคานิยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอผูอ่ืน เปนตน 
  ๓.  การดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา จุดเนนการดําเนินการพัฒนา คือ นักเรียน
ของสถานศึกษา โดยเปนการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาท่ีเปนลักษณะบูรณาการ ท้ังในกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร และกิจกรรมวิถีชีวิตตาง ๆ ท่ีสงเสริม “การกิน อยู ดู ฟงใหเปน” 
เปาหมายการพัฒนาจัดใหมีความชัดเจนท่ีพัฒนาท้ังองครวมของชีวิต ท่ีจะนําสูการพัฒนาชีวิตท่ี
สมบูรณในท่ีสุด นอกจากการพัฒนาผูเรียนอันเปนภาระหลักแลวสถานศึกษาจําเปนตองไมละเลยการ
พัฒนาบุคลากรของตนเองท้ังหมดดวย เพราะบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ ครูและผูบริหารจะเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ดังนั้นยิ่งบุคลากรไดรับการพัฒนาตามระบบไตรสิกขามากเทาไรจะ
สงผลดีตอการชวยใหนักเรียนไดรับการพัฒนามากข้ึนเทานั้น  
  การดําเนินการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขานี้จะดําเนินการไดดีหากในข้ัน
เตรียมการ ข้ันดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ และข้ันดูแลสนับสนุนใกลชิดดําเนินการไดอยางดี 
เพราะตางเปนเหตุปจจัยท่ีสําคัญในการดําเนินการพัฒนาผูเรียน 
  ๔.  การดูแลสนับสนุนใกลชิด เปนข้ันตอนสําคัญในการเปนปจจัยสงเสริมใหการดําเนินการ
พัฒนาเปนไปอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ลักษณะของการดูแลสนับสนุนท่ีเหมาะสมควรมี
ลักษณะของความเปนกัลยาณมิตร ท่ีปรารถนาดีตอกัน ปรารถนาดีตอการพัฒนาผูเรียนหรือตองาน 
กิจกรรมท่ีสําคัญของข้ันนี้ คือ การนิเทศติดตาม ท่ีจะดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
การใหคําปรึกษาและชี้แนะผูปฏิบัติ การใหความชวยเหลือทางวิชาการ ฯลฯ การสนับสนุน  
ท้ังทรัพยากรขอมูลและเครื่องมือตาง ๆ ในการชวยดําเนินการใหเปนไปไดอยางราบรื่น การรวบรวม
ขอมูลและการประเมินผลระหวางดําเนินการ อันจะเปนฐานของการปรับปรุงตอเนื่องตอไป หรือแม
เปนขอมูลในการพิจารณาจัดการดูแลสนับสนุนไดอยางเหมาะสม 
  5.  การปรับปรุงและพัฒนาตอเนื่อง เปนข้ันตอนของระบบบริหารจัดการท่ีกําหนดเพ่ือเนน
ย้ําการพัฒนาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยนําขอมูลในข้ันตอนตน ๆ มาพิจารณาแลวกําหนด
ปรับปรุงหรือพัฒนางานท่ีกําลังดําเนินการอยูใหดียิ่งข้ึน ท้ังนี้องคธรรมท่ีสนับสนุนการปรับปรุงและ
พัฒนางานเปนไปอยางชัดเจนตอเนื่อง คือ การมีอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)  
และอุปญญาตธรรม 2 (ความไมสันโดษในกุศลธรรม และ ความไมระยอในการพากเพียร) เปนตน 
  ๖.  การประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน เปนข้ันตอนท่ีจะสะทอนใหทราบถึงผล
การดําเนินงานในชวงเวลาหนึ่ง ๆ อาจเปน 1 ป หรือ 3 ป หรือเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมเปนตน และใน
การประเมินจะเนนขอมูลท่ีเปนเชิงประจักษ เชื่อถือได ใหขอมูลท่ีชัดเจน ท่ีสามารถนําสูการเผยแพร
หรือรายงานผูเก่ียวของใหทราบผลการดําเนินงานนั้น ๆ และนําเปนขอมูลในการวางแผนดําเนินการ
อ่ืน ๆ ตอไป และในระบบประกันคุณภาพ ข้ันตอนนี้มีความสําคัญไมนอยตอการเสนอใหผูเก่ียวของ
ยอมรับในการดําเนินการและบริหารจัดการ 
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บทที่ ๒  
 หลักธรรมสาํหรบัการดําเนินงาน 

โรงเรียนวิถีพุทธ 
 
  โรงเรียนวิถีพุทธ เปนสถานศึกษาในระบบปกติ ท่ีนําหลักพุทธธรรม หรือองคความรู ท่ี               
เปนคําสอนในพระพุทธศาสนา มาประยุกตใชในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษานั้น  โดยมีจุดเนน  
ท่ีสําคัญ คือ การนําหลักธรรมมาใชในระบบการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  ซ่ึงอาจเปนการ
เรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือ การจัดเปนระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของ
ผูเรียนสวนใหญ โดยนําไปสูจุดเนนของการพัฒนาใหผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟง เปน คือใชปญญา 
และเกิดประโยชนแทจริงตอชีวิต และการจัดดําเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการจัด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศ(ปรโตโฆสะ) ท่ีเปนกัลยาณมิตรเอ้ือในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน
ดวยวิถีวัฒนธรรมแสวงปญญา  
  ท้ังนี้การพัฒนาผูเรียนดังกลาวจัดผานระบบไตรสิกขา  ท่ีผูเรียนไดศึกษาปฏิบัติอบรม ท้ังศีล 
หรือพฤติกรรม หรือวินัยในการดําเนินชีวิตท่ีดีงามสําหรับตน และสังคม สมาธิ หรือดานการพัฒนา
จิตใจท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจท่ีตั้งม่ันเขมแข็งและสงบสุข และปญญาท่ีมีความรูท่ีถูกตอง มี
ศักยภาพในการคิด  การแกปญหาท่ีเหมาะสม (โยนิโสมนสิการ)  โดยมีครู และผูบริหารสถานศึกษา 
เปนกัลยาณมิตรสําคัญท่ีรักและปรารถนาด ีท่ีจะพัฒนาผูเรียนอยางดีท่ีสุดดวยความเพียรพยายาม   

 ระบบพัฒนาผูเรียนดวยไตรสิกขา 
  หลักพุทธธรรมท่ีจะนํามาเปนหลักในการประยุกตใชกับการจัดการศึกษาแบงออกเปนสอง
กลุม คือ 
  ๑.หลักพุทธธรรมท่ีเปนเกณฑในการพิจารณาปญหา ครอบคลุมท้ังระบบอยางเปน
กระบวนการ หลักพุทธธรรมนี้จะใชเปนเครื่องมือตรวจสอบ และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
ทางการศึกษาท่ีดําเนินไปในทุกข้ันตอน หลักพุทธธรรมกลุมนี้คือ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท 
   ๒. หลักพุทธธรรมเชิงปฏิบัติการ เสริมในรายละเอียด เม่ือตรวจสอบพบจุดบกพรองของ
กระบวนการศึกษา หรือกระบวนการเรียนการสอนนั้น การนําหลักพุทธธรรมนี้ไปใชก็ทําไดสองอยาง
คือ  ในฐานะทบทวนแผน (Re-planning) ตามความเปนจริงท่ีปรากฏออกมาจากการตรวจสอบดวย
หลักอริยสัจ ๔ และปฏจิจสมุปบาท 
  โรงเรียนวิถีพุทธควรจัดสภาพในทุก ๆ ดาน เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรม 
อยางบูรณาการ และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาชีวิตใหสามารถกิน อยู ดู ฟงเปน มีวัฒนธรรมแสวง
ปญญา ท้ังนี้ การจัดสภาพจะสงเสริมใหเกิดลักษณะของปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ  คือ 
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   ๑.  สัปปุริสสังเสวะ หมายถึงการอยูใกลคนดี ใกลผูรู  อยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี ครู 
อาจารยดี มีขอมูล มีสื่อท่ีดี 
   ๒.  สัทธัมมัสสวนะ หมายถึงเอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนท่ีดี 
   ๓.  โยนิโสมนสิการ หมายถึงมีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลท่ีดีและ
ถูกวิธ ี
   ๔.  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ หมายถึงความสามารถท่ีจะนําความรูไปใชในชีวิตไดและ
ดําเนินชีวิตไดถูกตองตามธรรม 
  ปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการนี้ จะสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ไดอยาง
ชัดเจน  สําหรับแนวคิดเบื้องตน ของการจัดสภาพในสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมในดานตาง ๆ มีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
   ๑. ดานกายภาพ โรงเรียนจะจัดอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม หองเรียน และแหลง
เรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาศีล สมาธิ และปญญา เชน มีศาลาพระพุทธรูป เดนเหมาะสม ท่ีจะชวนให
ระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ มีมุมหรือหองใหศึกษาพุทธธรรม บริหารจิต  เจริญภาวนาเหมาะสม
หรือมากพอท่ีจะบริการผูเรียน หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติ หรือใกลชิดธรรมชาติ ชวนมีใจ
สงบ  และสงเสริมปญญา เชน รมรื่น มีปายนิเทศ ปายคุณธรรม ดูแลเสียงตาง ๆ ไมใหอึกทึก ถาเปด
เพลงกระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงท่ีสงเสริมสมาธ ิประเทืองปญญา เปนตน 
   ๒. ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจําวัน ประจํา
สัปดาห หรือในโอกาสตาง ๆ เปนภาพรวมท้ังสถานศึกษา ท่ีเปนการปฏิบัติบูรณาการท้ัง ศีล สมาธิ และ
ปญญา โดยเนนการมีวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมของการกิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพ่ือเปนไปตาม
คุณคาแทของการดําเนินชีวิต  โดยมีกิจกรรมตัวอยางดังนี้ 
   ๑). มีกิจกรรมสวดมนตไหวพระ กอนเขาเรียน และกอนเลิกเรียนประจําวัน (เพ่ือ
ใกลชิดศาสนา) 
   ๒). มีกิจกรรมรับศีลหรือทบทวนศีลทุกวัน อาจเปนบทกลอนหรือเพลง เชนเดียวกับ
กิจกรรมแผเมตตา (เพ่ือใหตระหนักถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข) 
   ๓) มีกิจกรรมทําสมาธิรูปแบบตาง ๆ เชนนั่งสมาธิ ทองอาขยาน สวดมนตสรางสมาธิ
หรือทําสมาธิเคลื่อนไหวอ่ืน ๆ เปนประจําวันหรือกอนเรียน(เพ่ือพัฒนาสมาธิ) 
   ๔) มีกิจกรรมพิจารณาอาหารกอนรับประทานอาหารกลางวัน (เพ่ือใหกินเปน กิน
อยางมีสติ มีปญญารูเขาใจ) 
   ๕) มีกิจกรรมอาสาตาวิเศษ ปฏิบัติวินัย,ศีล (เพ่ือใหอยูเปน อยูอยางสงบสุข) 
   ๖) มีกิจกรรมประเมินผล การปฏิบัติธรรม (ศีล สมาธิ ปญญา) ประจําวัน (เพ่ือให       
อยูเปน) 
   ๗) มีการสวดมนต ฟงธรรมประจําสัปดาหหรือในวันพระ(เพ่ือพัฒนา ศีล สมาธิ
ปญญา) 
   ๘) มีกิจกรรมบนัทึกและยกยองการปฏิบัติธรรม (เนนย้ําและเสริมแรงการทําความดี) 
   ๙) ทุกหองเรียน มีการกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกัน โดยเขาใจเหตุผล และ
ประโยชนท่ีมีตอการอยูรวมกัน (พัฒนาศีล /วินัย ดวยปญญา)ฯลฯ 
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   ๓.  ด านบรรยากาศและปฏิ สั ม พันธ  สถาน ศึกษาส ง เ ส ริ มบร รยากาศ                      
ของการใฝเรียนรู และพัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริมการมีวัฒนธรรม แสวงปญญา และมีปฏิสัมพันธ        
ท่ีเปนกัลยาณมิตรตอกัน มีบรรยากาศของการเคารพออนนอม ยิ้มแยมแจมใส การมีความเมตตา             
กรุณาตอกัน ท้ังครูตอนักเรียน นักเรียนตอครู นักเรียนตอนักเรียน และครูตอครูดวยกัน และโรงเรียน
สงเสริมใหบุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตน เปนตัวอยางท่ีดีแกผูอ่ืน  เชน การลด ละ เลิกอบายมุข           
การเสียสละ เปนตน 
   ๔. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยบุคลากรในสถานศึกษา รวมกับ
ผูปกครอง และชุมชน สรางความตระหนักและศรัทธา รวมท้ังเสริมสรางปญญาเขาใจในหลักการและ
วิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน ท้ังนี้ผูเก่ียวของทุกฝายโดยเฉพาะอยางยิ่ง ครู และผูบริหาร          
เพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะตาง ๆ และการปฏิบัติตนเอง ท่ีจะสนับสนุนและเปนตัวอยาง            
ในการพัฒนาผูเรียน ตามวิถีชาวพุทธ สถานศึกษาวิเคราะหจัดจุดเนน หรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียน
วิถีพุทธ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  ซ่ึงแตละสถานศึกษา จะมีจุดเนน                   
และรายละเอียดรูปแบบท่ีแตกตางกันได เชน บางสถานศึกษาจะมีจุดเนน ประยุกตไตรสิกขา                   
ในระดับชั้นเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรูรายวิชา บางโรงเรียนเนนประยุกตในระดับ                     
กิจกรรมวิถีชีวิตประจําวันแบบภาพรวม บางโรงเรียนอาจทําท้ังระบบทุกสวนของการจัดการศึกษา 
  ในเรื่องของการศึกษา หรือกระบวนการเรียนการสอน อันถือวาเปนหนึ่งในปญหาสําคัญ ๆ               
ท่ีเก่ียวของกับชีวิตมนุษย ก็ควรจะดําเนินไปโดยใชอริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาทมาเปนหลักการ              
ข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญ แลวนําเอาเรื่องอ่ืนมาเปนบริวาร หลักสําคัญท่ีจะตองตระหนักไวเสมอก็คือ              
การใชหลักอริยสัจและปฏจิจสมุปบาทมาเปนหลักในการแกปญหาหรือดําเนินการในเรื่องราวใด ๆ นั้น 
ตองตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ ท้ังระบบ เพ่ือใหพบความจริง ไมมองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง แตตรวจสอบ           
เพ่ือคนหาความจริงแลวแกปญหาตามเหตุปจจัยท่ีปรากฏ บางเรื่องอาจแกท้ังหมด บางเรื่องอาจจะ            
แกเพียงจุดใดจุดหนึ่งก็เพียงพอ  
   เม่ือเรานําหลักการพุทธธรรมมาใชในดานการเรียนการสอนเราจะมองเฉพาะจุดเล็ก ๆ             
จุดเดียว ก็จะไมครอบคลุมประเด็นในทุก ๆ ดาน ตองทําความเขาใจ เริ่มตั้งแตหลักสูตร อาคาร
สถานท่ี ครูอาจารย บรรยากาศ อุปกรณ วัสดุครุภัณฑ ขวัญกําลังใจ หรือปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูตองนํามา
พิจารณาใหหมด ตรงจุดไหนท่ีเห็นวาดีอยูแลวก็รักษาไว แตสวนท่ีบกพรองก็ปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน          
การใชหลักการนี้มาพัฒนา ผลออกมาจะมีความเจริญกาวหนาไปพรอม ๆ กัน และความจริงท่ีถูกตอง 
ก็คือทางสายกลางท่ีมีความสมดุลในทุกข้ันตอน 
 คุณธรรมท่ีจะตองนํามาเสริมลงในกระบวนการเรียนการสอน 

  1.ปญญา 
  ปญญาและกระบวนการอันนําไปสูการเกิดปญญา คือความรอบรูท้ังตนเอง วิชาการตาง ๆ 
สิ่งแวดลอม สังคม และความเปนไปของโลกอยางชัดเจน นับเปนจุดหมายปลายทางของกระบวนการ
เรียนการสอนทุกวิชา ในทางพระพุทธศาสนาไดแบงปญญาออกเปนสามประเภทคือ สชาติปญญา 
ปญญาติดตัวมาตั้งแตเกิด (พันธุกรรม) นิปากปญญา ความรูในดานอาชีพ และวิปสสนาปญญา            
เปนความรูแจง รูจริง รูถูกตอง และกระบวนการท่ีกอใหเกิดปญญา คือ ปญญาเกิดจากการฟง        
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(สุตมยปญญา) ปญญาเกิดจากการคิด (จินตมยปญญา) ปญญาเกิดจากการอบรมตนเอง (ภาวนามย
ปญญา)   
  2.อริยมรรค ๘  
  อริยมรรค ๘ เปนแกนกลางในการจัดการศึกษาของทุก ๆ วิชา เพราะหลักการของอริยมรรค 
อยูท่ี สัมมา คือ ความถูกตองชอบธรรมในลีลาชีวิตของมนุษยทุกชาติทุกเผาพันธุ ลวนดําเนินไปใน
กรอบแหงอริยมรรคท้ังสิ้น หากลีลาเหลานั้นดําเนินไปผิดทาง ชีวิตก็ตองรับผลแหงความผิดนั้นอยาง
ตรงไปตรงมา ไมมีทางหลีกเลี่ยง แตในทางตรงกันขาม ถาไดใชลีลาชีวิตใหถูกตองในทุกข้ันตอน        
ผลออกมาเปนความไรทุกข   อยางยุติธรรม ไมมีใครจะมาเปลี่ยนแปลงผลแหงความถูกตองเหลานั้นได  
  อริยมรรค เปนเรื่องของความถูกตองท่ีครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษยไวอยางครบถวน คือ 
   ๑. สัมมาทิฏฐ ิคือความเห็นชอบ ความเห็นอันถูกตองถองแท เปนความจริงแท ไมใช
ผลท่ีเกิดจากการคาดคะเนหรือตั้งสมมติฐานใด ๆ ท้ังสิ้น และความเห็นท่ีถูกตอง จะตองสามารถคนหา
กระบวนการแหงความจริงนั้นอยางครบวงจรอีกดวย 
   ๒. สัมมาสังกัปปะ คือดําริชอบ ดําริถูกตอง สอดคลองกับความจริงท่ีปรากฏนั้น            
เม่ือความจริงปรากฏเปนพ้ืนฐานแลว ความดําริท่ีสอดคลองกับความจริง ก็จะดําริไดอยางถูกตอง         
ไมเบียดเบียนกายใจของตนและผูอ่ืน 
   ๓. สัมมาวาจา คือวาจาชอบ การพูดจาถูกตอง เม่ือใจประจักษความจริงทุก       
ดานวาจาอันทําหนาท่ีเปนสื่อของใจก็จะสะทอนสื่อสารถายทอดออกมาแตความจริงท่ีประจักษแลวนั้น 
   ๔. สัมมากัมมันตะ คือการงานชอบไมวางานทางกายหรือทางใจ หากเปนไปอยาง
ถูกตองและเปนจริงยอมเสริมคาใหชีวิตของผูทําและสังคมท่ีเก่ียวของจะพลอยไดรับผลเปนสุขไปดวย 
   ๕. สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพชอบ การประกอบอาชีพถูกตอง เม่ือทราบ
ความจริงของชีวิตวา การประกอบอาชีพท่ีถูกตองไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน มุงนําเอาผลท่ีไดมา
จากการใชความรูความสามารถ มาประกอบอาชีพใหยืนยาว และอํานวยความสะดวกแกเพ่ือนมนุษย 
กอใหเกิดความปติปราโมทย อ่ิมท้ังกายและใจ 
   ๖. สัมมาวายามะ คือความเพียรชอบ ความพากเพียรอยางถูกตอง พากเพียรในการ           
ละการประกอบอบายมุข มีแตนําทุกขมาสูชีวิต ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ก็ยึดเอาความเพียรถูกตอง
คือ เพียรเลิก ลด ละ พฤติกรรมท่ีขัดขวางความกาวหนาท้ังทางกายและทางใจ เพียรพยายามระวัง            
มิใหบาปเกิดข้ึนหรือมิใหพฤติกรรมอันไมพึงปรารถนาตองหวนกลับมาสูชีวิตอีก ขณะเดียวกัน            
ศึกษาอบรมบมเพาะแตสิ่งท่ีดีงาม พัฒนาและรักษาใหอยูกับชีวิตจนเกิดความสมบูรณ และสมดุล 
   ๗. สัมมาสติ คือ ความระลึกชอบ ความระลึกท่ีถูกตอง กลาวคือ ระลึกรูสึกตอชีวิต
ตามความเปนจริงอยางเปนกระบวนการ เขาใจพฤติกรรม กิริยาหรือปฏิกิริยาของชีวิต เขาใจผลอัน
เกิดจากกิริยา และปฏิกิริยาตาง ๆ ของชีวิต ท้ังในสวนกาย ความรูสึกพฤติกรรมของจิต ตลอดถึงหลัก
และกฎเกณฑของชีวิต ท่ีจะตองดําเนินไปตามกระบวนการแหงความเปลี่ยนแปลง ตามเหตุปจจัยอยู
เนืองนิตย 
   ๘. สัมมาสมาธิ คือความตั้งใจชอบ ความม่ันคงของจิตท่ีถูกตองเปนธรรมดาท่ีจิต 
ของมนุษยเคลื่อนไหวไปมารับอารมณตาง ๆ อยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา ถาหากจิตดับอยูในสภาวะ
ปกติ ก็ไมเกิดความเดือดรอนใด ๆ แตเม่ือมีกิเลสเขามาครอบครองจิตทําใหหวั่นไหวผิดปกติ                 
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ก็เกิดความทุกข ความจริงก็ปรากฏอยูวา แมองคประกอบชีวิตสวนอ่ืนสมบูรณ แตถาไมสามารถทําจิต
ใหปกติได ความทุกขก็คงมีอยูอยางมากมาย เขามาสูชีวิตไมขาดสาย การเจริญภาวนาคือ วิธีการฝกจิต
ใหสงบม่ันคง และเหมาะสม พรอมท่ีจะ เรียนรู และสูกับอารมณท่ีจะมาอยางไมหวั่นไหว อันจะเปน
พ้ืนฐานใหเกิดความรูแจง (ญาณ) จนสามารถปองกันจิตจากการคุกคามจากกิเลสตาง ๆ แลวในท่ีสุดก็
จะพบกับความหลุดพน (วิมุติ) ปราศจากกิเลสท้ังปวง 
   ตามหลักการจัดวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรู บูรณาการพุทธธรรม สูการจัดการเรียนรู 
และการปฏิบัติจริงท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ เพ่ือนําสูการรู             
เขาใจความจริง มีการจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนในทุกสถานการณ ทุกสถานท่ี ท้ังโดยทางตรงและ
ทางออม ประสานความรวมมือระหวางวัด/คณะสงฆ และชุมชน ในการจัดการเรียนรูหลักธรรมสําคัญ 
สูการจัดการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ตามหลัก ไตรสิกขา กัลยาณมิตตตา ปรโตโฆสะ                           
และโยนิโสมนสิการ   
  3.ไตรสิกขา คือการศึกษา ๓ อยาง ประกอบดวยศีลสิกขา สมาธิสิกขา และปญญาสิกขา      
การสรุปอริยมรรคลงในไตรสิกขาก็จะเปนภาพของหลักการของการศึกษา ท่ีควรจะตองสอดแทรกเขา
ไปในทุกสาขาวิชา กลาวคือ 
    ๑. ศีลสิกขา คือการศึกษาฝกอบรมพัฒนากาย และวาจา ประกอบดวย สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะเพราะวาความถูกตองท้ังสามอยางนี้เปนเรื่องของระเบียบวินัยอันจะ
ควบคุมพฤติกรรมหรือความเคลื่อนไหวทางกาย วาจา ใหดําเนินไปในทิศทางปกติ ไมขัดขวาง
พัฒนาการของตนหรือสังคม  
    ๒. สมาธิสิกขา คือการศึกษาฝกอบรมพัฒนาจิต ประกอบดวย สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิเพราะวาองคประกอบของอริยมรรคท้ังสามประการนี้เปนเรื่องของการฝกฝน
อบรม ควบคุมจิตใหรูจักคิดอยางเปนระเบียบ เรียกวา คิดเปนการท่ีมนุษยจะคิดเปนโดยไมสรางความ
เดือดรอนใหแกตนเองและผูอ่ืนมีความม่ันคงพอท่ีจะตานทานกระแสยั่วยุท่ีมาจากท่ัวสารทิศมิให
หวั่นไหวไปในทางบวกหรือลบ แตม่ันคง แนวแน เยือกเย็น นั้นเปนการสรางจิตใหมีพลัง เปนฐานใน
การรองรับสรรพวิชาตาง ๆ อยางม่ันคง 
    ๓. ปญญาสิกขา คือการศึกษาฝกอบรมพัฒนาปญญา ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ สัมมา
สังกัปปะ เพราะความสามารถท่ีจะมองเห็นความจริงในเรื่องราวตาง ๆ แลวหาทางออกใหกับตนเอง 
และผูเก่ียวของโดยปลอดภัยท้ังในสวนกายและในสวนจิตกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีไตรสิกขาเปน
พ้ืนฐาน คงตองมีจุดเนนท่ีมีระเบียบวินัย(ศีล) จิตใจท่ีม่ันคงหนักแนน(สมาธิ) มองเห็นสิ่งตาง ๆ           
อยางรูเทาทัน และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความจริง(ปญญา) ความจริงจะเปนพ้ืนฐานของการศึกษา
เรียนรูท้ังปวง เพราะสิ่งท้ังปวงลวนมีความจริงประกอบอยูอยางเพียงพอตามธรรมชาติของสิ่งนั้น 
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ไตรสิกขา และอริยมรรค มีกระบวนการศึกษาดังนี้ 

กระบวนการศึกษา 
เหตุท่ีกระทํา ผลท่ีเกิดข้ึน 

ไตรสิกขา อริยมรรค 

ปญญา

สิกขา 

๑. สัมมาทิฏฐิ 

๒. สัมมาสังกัปปะ 

ความเห็นชอบ เห็นวาความดี

ตาง ๆ มีอยูจริง ดําริชอบ  

คิดในทางท่ีถูกตอง 

เจริญงอกงาม จนมีความพรอม

ทางปญญารูจักคิดเปน 

แกปญหาเปน 

ศีลสิกขา ๓. สัมมาวาจา 

๔. สัมมากัมมันตะ 

๕. สัมมาอาชีวะ 

เจรจาชอบ พูดถอยคําท่ีไมมี

โทษ   กระทําชอบ  

ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

เลีย้งชีพชอบ ประกอบอาชีพ

สุจริต 

มีความประพฤติดีงาม 

มีระเบียบวินัยท่ีดีงาม 

มีอาชีพสุจริต มีความเปนอยูท่ีดี 

ท่ีเจริญ 

จิตสิกขา ๖. สัมมาวายามะ 

๗. สัมมาสติ 

๘. สัมมาสมาธิ 

พยายามชอบ มีความเพียร

พยายาม ระลึกชอบ รูตัวอยู

เสมอ ตั้งจิตชอบ มีจิตใจท่ี

แนวแน 

มีความพรอมทางดานคุณธรรม 

มีคุณภาพจิตดี มีความเชื่อม่ัน

ตั้งใจในความดี 

มีสุขภาพจิตดี มีสรรถภาพจิตด ี

 
  พระธรรมปฎก(สมเด็จพระพุฒโฆษาจาร) ย้ําวา “สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ” เปนแกนนํา 
เปนตนทางและเปนตัวยืนของกระบวนการศึกษาท้ังหมด สัมมาทิฏฐิ คือปญญาข้ันสูงท่ีเกิดจาก            
การสั่งสอนอบรมในดานจิตใจ จนเห็นสัจจะท้ังปวงวาอะไรควรของแวะ อะไรควรละอยางชัดเจน            
การจัดการศึกษาจนไดปญญาประเภทสัมมาทิฏฐิ คือการวางรากฐานความถูกตองใหแกวิชาการท้ังปวง 
ความรูใด ๆ ก็ตามท่ีตั้งอยูบนสัมมาทิฏฐิ ลวนเปนความรูท่ีไมเปนพิษเปนภัยแกใคร ๆ แตจะสรางสรรค
ประโยชนฝายเดียว พ้ืนฐานสําคัญของการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ตองมีสัมมาทิฏฐิเปนแกนกลาง 
  พระพุทธองคก็ไดชี้ชัดวาการเกิดสัมมาทิฏฐิมาจากเหตุสองอยาง คือ  
   ๑. ปรโตโฆสะ คือปจจัยกระตุนการเรียนรูจากภายนอก เชน การแนะนํา          
การถายทอด การโฆษณา คําบอกเลา ตลอดจนการเลียนแบบจากพอ แม ครู เพ่ือน เปนตน  
   ๒. โยนิโสมนสิการ คือปจจัยกระตุนการเรียนรูจากภายใน หมายถึงการคิด           
อยางแยบคาย หรือความรู จัก คิด คิดอยาง มีระบบ  คิดอยาง มีกระบวนการ คิดรอบดาน                     
หรือคิดตามแนวทางปญญา คือ รูจักมอง รูจักพิจารณาสิ่งท้ังหลายตามสภาวะ ตามความเปนจริง  
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         กลาวโดยสรุป การศึกษามีหนาท่ีสรางสรรคท้ังสองดานไปพรอมกัน คือ การพัฒนาชีวิตบุคคล
ใหถึงความสมบูรณและสรางสรรคอารยะธรรมท่ีสงเสริมใหระบบความสัมพันธของสรรพสิ่งเจริญงอก
งามไปในวิถีทางท่ีเก้ือกูลกันยิ่งข้ึน ๆ การศึกษาท่ีแทคือ การพัฒนาชีวิตบุคคลใหสมบูรณพรอมไป
ดวยกันกับการสรางสรรคอารยะธรรมท่ียั่งยืน นักการศึกษาท่ียึดม่ันในหลักของพระพุทธศาสนา       
ก็พยายามพิจารณาตรวจสอบปญหาตาง ๆ อยางใกลชิด ใชหลักศาสนานํามาประยุกตใชกับการศึกษา  
  เราก็เริ่มเห็นปญหาและสาเหตุแหงปญหาอยางชัดเจนวา การศึกษาท่ีขาดดุลยภาพเปนสาเหตุ
แหงวิกฤตการณในดานตาง ๆ จึงไดหันกลับมาพิจารณากันวา การจัดการเรียนการสอนในอนาคตมี
ความจําเปนตองสรางความสมดุลใหเกิดข้ึนจึงมีความเห็นพองกันวาควรจะปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอน โดยไดนําเอาหลักการของพระพุทธศาสนาเปนพ้ืนฐานในดานการเรียนการสอน  
  ดวยตั้งความหวังรวมกันวา การจัดการเรียนการสอนอันมีพระพุทธศาสนาเปนพ้ืนฐาน เพราะ
พระพุทธศาสนาเหมาะสมอยางยิ่งกับสังคมไทย ก็จะกอใหเกิดดุลยภาพแหงการศึกษา และการพัฒนา
สังคมเพราะพระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีแนนอนเปนหลักในการดําเนินชีวิต เชน ศีล ๕ ก็ควบคุมการ 
ดํารงชีวิตของแตละบุคคลและเชื่อม่ันวาการศึกษาท่ีสมดุลและการพัฒนาท่ีสมบูรณ เชนนี้จะเปนพลวะ
ปจจัยใหเกิดสังคมท่ีปกติสุขท่ี มนุษย สัตว ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม จะอยูรวมกัน และพ่ึงพาอาศัยกัน
ดวยสันติ บนพ้ืนฐานแหงความเมตตาธรรม อันเปนแกนนําแหงสัมพันธภาพท่ีไรพรมแดนก็เพราะ
อาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนาเปนแนวทางนํามาซ่ึงสุขของสรรพสิ่งท้ังปวง การศึกษาตามหลัก
พระพุทธศาสนาเปนการศึกษาระบบกัลยาณมิตรระหวางครูกับศิษย ซ่ึงในปจจุบันครูกับศิษยมีความ
ปฏิสัมพันธในดานตาง ๆ หางกันมาก ครูทําหนาท่ีเพียงบรรยาย  (สิปปทายก) แลวก็จบออกไป โอกาส
ท่ีครูและศิษยจะมีปฏิสัมพันธทางความรูก็ไมมี  
 ซ่ึงแตกตางกับการศึกษาสมัยกอนแบบตะวันออก เชน การเรียนแพทย แพทยท่ีมีชื่อเสียง เชน 
หมอชีวกโกมารภัจจ ไปเรียนท่ีเมืองตักสิลา หลักสูตร ๑๔ ป ตองเรียนวิชาการแพทย ๗ ป อยู
ปรนนิบัติรับใชอาจารยอีก ๗ ป ไดรับการถายทอดความรูความประทับใจในจรรยาบรรณตาง ๆ ท่ี
เก่ียวกับการแพทย รวมท้ังศีลธรรมท่ีไดรับการถายทอดมาดวยนี้คือการสอนแบบตะวันออกและเปน
ระบบท่ีปฏิบัติในพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้ แตในปจจุบัน ระบบกัลยาณมิตรไดพังทลายแลว 
เพราะแนวคิดและคานิยมแบบตะวันตก และการศึกษาสมัยใหมเขามามีบทบาทโดยเนนปรัชญา
การศึกษาตามรูปแบบทางตะวันตกมากเกินไป โดยไมคํานึงถึงวัฒนธรรมพ้ืนฐานของสังคมไทย ทําให
เกิดการทวนกระแสระหวางปรัชญาการศึกษาตะวันตกและวัฒนธรรมไทย 
  เพราะเหตุนี้ การศึกษาแกไขปญหาของสังคมดังกลาว ตัวแปรท่ีสําคัญก็คือการจัดการศึกษา
ใหถูกตองโดยใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมของสังคมไทย นั่นคือการจัดการศึกษาโดยอาศัยแนวคิดของ 
“การศึกษาเชิงพุทธ” ซ่ึงเปนการศึกษาท่ีจะตองเนนระบบกัลยาณมิตร และความสมดุลระหวางความ
เจริญทางดานวัตถุกับจิตใจควบคูกันไป     
  โดยบุคคลท่ีไดรับการศึกษาดานนี้จะไดรับผลตามความมุงหมายของการศึกษาท้ังในแง
คุณสมบัติประจําตัวกลาวคือ มีปญญาและกรุณา ซ่ึงเปนผลจากการศึกษาในแงของทฤษฎีเชิงพุทธ
สามารถดับความทะยานอยากสิ่งของท่ีเกินความจําเปนไดและในแงของการดําเนินชีวิต จะสามารถ
ฝกฝน อบรม ตนเองไดดีท้ังในดานรางกาย และจิตใจ สมบูรณดวยวิชาและจรณะ และจะสามารถ
บําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืนได ท้ังในดานวัตถุและจิตใจ 
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  นั่นก็คือการบรรลุถึงความไมเห็นแกตัวซ่ึงจะนําไปสูภาพรวมของการพัฒนาทางสังคม         
โดยอาศัยแนวคิดการศึกษาเชิงพุทธเปนหลักในการจัดการศึกษา เพ่ือการศึกษาท่ีสมบูรณและเพ่ือ
ความสงบสุขของสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตนตอไป 
 
 สรุปหลักธรรมในตามกรอบ อัตลักษณ ๒๙ ประการ 

 
ดาน หลักธรรม 

1.ดานกายภาพ 
-มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ 
-มีพระพุทธรูปบริเวณหนาโรงเรียน 
-มีพระพุทธรูปประจําหองเรียน 
-มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดํารัสติดตามท่ีตาง ๆ 
-มีความสะอาด สงบ รมรื่น 
-มีหองพระพุทธ 
ศาสนาหรือลานธรรม 
-ไมมีสิ่งเสพติด เหลาบุหรี่ในโรงเรียน ๑๐๐% 

สัปปายะ 7 
อบายมุข 6 
 
 

2.ดานกิจกรรมประจําวันพระ 
-ใสเสื้อขาวทุกคน 
-ทําบุญใสบาตร ฟงเทศน 
-รับประทานอาหารมังสวิรัติในม้ือกลางวัน 
-สวดมนตแปล 

บุญกิริยาวัตถุ 10 
อนุปุพพิกถา 
โอวาท3 

3.ดานการเรียนการสอน 
-บริหารจิตเจริญปญญา กอนเขาเรียน เชา-บาย ท้ังครูและนักเรียน 
-บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุมสาระและในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
-ครู พานักเรียนทําโครงงานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาหละ ๑ ครั้ง 
-ครู ผูบริหาร และนักเรียนทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดเดือนละ ๑ ครั้ง  
มีวัดเปนแหลงเรียนรู 
-ครู ผูบริหาร และนักเรียนทุกคน เขาคายปฏิบัติธรรมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

ไตรสิกขา 
มรรค 8 
สัมมปปธาน4 
อิทธิบาท4 
 

4.ดานพฤติกรรม นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน 
-รักษาศีล ๕ 
-ยิ้มงาย ไหวสวย กราบงาม 
-กอนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไมดัง 
ไมหก ไมเหลือ 
-ประหยัด ออม ถนอมใชเงิน และสิ่งของ 
-มีนิสัยใฝรู สูสิ่งยาก 
 

ศีล5 
สัปปุริสธรรม 7 
กัลยาณมิตรธรรม 7 
 



คู มื อ ดํา เ นิ น ง า น โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ   ๒๓ 

ดาน หลักธรรม 
5.ดานการสงเสริมวิถีพุทธ 
-ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียน 
-ไมดุดา นักเรียน 
-บริหารจิต เจริญปญญา กอนการประชุมทุกครั้ง 
-ชื่นชมคุณความดีหนาเสาธงทุกวัน 
-โฮมรูมเพ่ือสะทอนความรูสึก เชน ความรูสึกท่ีไดทําความดี 
-ครู ผูบริหารและนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี 
-ครู ผูบริหาร และนักเรียน สอบไดธรรมะศึกษาตรีเปนอยางนอย 
-มีพระมาสอนอยางสมํ่าเสมอ 

ศีล 4 ประการ 
ภาวนา 4 

สรุปหลักธรรมในตามกรอบตัวบงช้ี ๕๔ ประการ 
ดาน หลักธรรม 

1.ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย  
-บุคลากรมีคุณลักษณะท่ีดี 
-การบริหารจัดการอยางมีระบบ 
-กายภาพและสิ่งแวดลอมจัดอยางรอบคอบ 

สัทธรรม 3 
กัลยาณมิตตธรรม 7 
สัปปายะ 7 
 

2.ดานกระบวนการ ประกอบดวย 
-การเรียนการสอนท่ีบูรณาการไตรสิกขา 
-บรรยากาศและปฏิสัมพันธท่ีเปนกัลยาณมิตร 
-กิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต 

ไตรสิกขา  
ปญญาวุฒิธรรม  
มรรค 8 
สังคหวัตถุ 4  
พรหมวิหาร 4 
อปริหานิยธรรม 7 

3.ดานผลผลิต ประกอบดวย 
-พัฒนากาย ศีล จิตและปญญา 

อินทรีย 5  
ภาวนา 4 

4.ดานผลกระทบ  
-บ ว ร ไดรับประโยชนจากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 

ทิศ 6 

    นอกจากนี้  มีแนวทางในการจัดการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบดวย หลักสูตร
สถานศึกษาสอดแทรก เพ่ิมเติม พุทธธรรมในวิสยัทัศน  คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
  คุณธรรม  จริยธรรม  ในผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ใหมีการบูรณาการพุทธธรรมในการจัด
หนวยการเรียนรูทุกกลุมสาระ สอดแทรก ความรู และการปฏิบัติจริงในการเรียนรูทุกกลุมสาระ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และสถานการณอ่ืน ๆ นอกหองเรียน ไดแก บูรณาการในการเรียนรูบูรณาการ
ในวิถีชีวิต และบูรณาการไตรสิกขา เขาในชีวิตประจําวัน ๑๐ 

                                                           
  ๑๐ สวนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.

วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา, เอกสารประกอบการสัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนท่ี 8 (พระนครศรีอยุธยา : 

จุฬาบรรณาคาร, ๒๕๕๙), หนา ๑๙ - ๒๓  
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บทที่ ๓ 

การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู 

บทบาทครูและนักเรียนวถีิพุทธ 
 

 พระพุทธศาสนาท้ังหมดเปนเรื่องของการศึกษาท่ีเรียกวาการศึกษาตลอดชีวิต กลาวคือ               
คนทุกคนท่ีเกิดมาตองไดรับการพัฒนาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเสมอท้ังจากพอแม ครู เพ่ือนและสถาบันตาง ๆ 
จนเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ คุณวุฒิ คุณธรรม ในทางพระพุทธศาสนามองวา คนเกิดมาตองศึกษา
อบรม ฝกฝน จึงจะเปนผูเจริญได (ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ) คําวา การศึกษา ในท่ีนี่ก็คือการพัฒนาตน
ตามหลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปญญา เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดคือนิพพาน ผูท่ียังไมบรรลุท้ังใน
ชาตินี้และชาติหนา เรียกวา เสขบุคคล ยังตองศึกษาและพัฒนาตนอยูร่ําไป สวนผูท่ีบรรลุถึงจุดหมาย
สูงสุดแลว เรียกวา อเสขบุคคล ไมตองศึกษาอีก ดังนั้น การจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ ก็คือ
การศึกษาตลอดชีวิตนั้นเอง อันนี้เปนหลักการใหญ สวนท่ีนํามากลาวในบทนี้เปนการศึกษาภาพรวมถึง
วิธีการจัดการเรียนการสอน  หลักการสอนตามหลักพุทธศาสนา  สื่อการเรียนรูตามแนวพุทธ                   
หลักคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  บทบาทครูตอการจัดการเรียนรู  และบทบาทนักเรียนตอการเรียนการ
สอน เปนแนวทางใหผูศึกษานํามาบูรณาการกับการจัดการศึกษา และมุงพัฒนาผูเรียนตามเปาหมาย
ท่ีตั้งไวตอไปได  ดังรายละตอไปนี้ 

 รูปแบบการจัดการเรียนรูวิถีพุทธ 

 การจัดการเรียนรูในพระพุทธศาสนาแตยุคเริ่มตนเปนแบบตามธรรมชาติ ไมไดมุงท่ีจะสอน
แบบชั้นเรียน แตเนนท่ีการปฏิบัติเพ่ือขัดเกลากิเลสภายใน ตอมามีผูบวชมากข้ึนจึงจัดการเรียนการ
สอนใหชัดเจนข้ึน จึงสรุปเปนรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 
  ๑. แบบการรับพระโอวาท 
 เกิดข้ึนหลังจากท่ีพระพุทธองคตรัสรูและแสดงปฐมเทศนาแกปญจวัคคีย ดังความตอไปนี้ 
 “ลําดับตอมา พระพุทธองคไดทรงรําลึกถึงเหลาปญจวัคคีย อันไดแก โกณฑัญญะ วัปปะ 
ภัททิยะ มหานมะ และอัสสชิ ซ่ึงเคยอุปฏฐากปรนนิบัติพระองคมา ทรงพิจารณาดวยพระญาณ               
จึงทราบวาบัดนี้เหลาปญจวัคคียสถิตอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสีแหงแควนกาสี 
อันอยูหางจากตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเปนระยะทางประมาณ ๑๘ โยชน ทรงเห็นวาเหลาปญจวัคคีย 
จะสามารถบรรลุธรรมได จึงเสด็จพระพุทธดําเนินไปยังท่ีหมาย ระหวางทางไดสงเคราะหแกอุปกาชีวก 
ซ่ึงตอมาไดบรรพชาในพระพุทธศาสนาศึกษาธรรมจนสําเร็จเปนพระอรหันต ท้ังนี้ก็ดวยพระมหา
กรุณาธิคุณซ่ึงมีตอมวลมนุษยและเหลาสรรพสัตวอันหาท่ีสุดมิได 
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 เม่ือเหลาปญจวัคคียมองเห็นพระพุทธเจาเสด็จมาแตไกล ก็นัดหมายกันวาจะไมทําการลุก
ตอนรับ ไมใหทําการอภิวาทและไมรับบาตรจีวร แตใหปูอาสนะไว ถาทรงประสงคจะนั่งก็นั่ง แตถาไม
ประสงคก็แลวไป แตครั้นพระองคเสด็จถึงตางก็ลืมกติกาท่ีตั้งกันไว พากันลุกข้ึนและอภิวาทกราบไหว 
และนําน้ําลางพระบาท ตั่งรองพระบาท ผาเช็ดพระบาทมาคอยปฏิบัติ พระพุทธเจาไดเสด็จประทับ
บนอาสนะ ทรงลางพระบาทแลว เหลาปญจวัคคียก็เรียกพระองคดวยถอยคําตีเสมอ คือเรียกพระองค
วา อาวุโส ท่ีแปลวา ผูมีอายุ หรือแปลอยางภาษาไทยวา คุณ โดยไมมีความเคารพ พระองคตรัสหาม
และทรงบอกวาพระองคทรงตรัสรูแลว จะแสดงอมตธรรมใหทานท้ังหลายฟง เม่ือทานท้ังหลายตั้งใจ
ฟงและปฏิบัติโดยชอบก็จะเกิดความรูจนถึงท่ีสุดทุกขได เหลาปญจวัคคียก็กราบทูลคัดคานวา เม่ือทรง
บําเพ็ญทุกรกิริยายังไมไดตรัสรู เม่ือทรงเลิกเสียจะตรัสรูไดอยางไร พระพุทธเจาก็ยังตรัสยืนยันเชนนั้น 
และเหลาปญจวัคคียก็คงคัดคานเชนนั้นถึง ๓ ครั้ง พระพุทธองคจึงตรัสใหระลึกวา แตกอนนี้พระองค
ไดเคยตรัสพระวาจาเชนนี้หรือไม เหลาปญจวัคคียก็ระลึกไดวา พระองคไมเคยตรัสพระวาจาเชนนี้ 
เม่ือเปนเชนนี้จึงไดยินยอมเพ่ือจะฟงพระธรรม พระพุทธเจาเม่ือทรงเห็นวา เหลาปญจวัคคียพากัน
ตั้งใจเพ่ือจะฟงพระธรรมของพระองคแลว จึงไดทรงแสดง ปฐมเทศนา คือเทศนาครั้งแรกโปรดเหลา
ปญจวัคคีย เม่ือเทศนาจบ อัญญาโกญทัญญะ ไดดวงตามเห็นธรรม  แลวขอบวชเปนปฐมสาวก สวน
อีก ๔ ทานท่ีเหลือพระพุทธองคก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร เม่ือเทศนาจบ ท้ัง ๔ ทานก็ไดบรรลุธรรม 
จึงขอบวชและบําเพ็ญเพียรอีกเล็กนอย ในเวลาไมนานก็บรรลุธรรมเปนพระอรหันตดวยกันท้ังหมด 
 ถือเปนรูปแบบแรกท่ีงายท่ีสุดและเปนท่ีนิยมสําหรับการเรียนการสอนท่ัวไป หรือการเผยแผ
หลักธรรม วิธีการดังกลาวตองอาศัยบุคลิกภาพ ความนาเชื่อถือศรัทธา ความเปนผูรูจริงของผูสอน จน
ทําใหผูฟงยอมรับฟงและปฏิบัติตาม พระพุทธองคไดทรงใชรูปแบบดังกลาวเรื่อยมา จนมีสาวกเพ่ิม
มากข้ึนพระพุทธองคจึงไดทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข และทรงมอบหมายใหพระสาวกชวยเผยแผพระ
ศาสนาตอไป 
  ๒. แบบโอวาทปาฏิโมกข 
 หลังจากนั้น พระพุทธเจาทรงเผยแผพระพุทธศาสนาจนถึงวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ มีสาวก
จํานวนมากพอสมควรแลว ทรงเห็นวานาจะประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนาไดแลว จึงประกาศ
หลักการ อุดมการ และวิธีการ ของพระพุทธศาสนา ทามกลางพระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูป ท่ีมา
ประชุมกันโดยมิไดนัดหมาย ความวา 
 
   ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา 
  น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี  สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ 
  สพฺพปาปสฺส อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา 
  สจิตฺตปริโยทปน ํ   เอตํ พุทฺธานสาสนํฯ 
  อนูปวาโท อนูปฆาโต  ปาติโมกฺเข จ สํวโร 
  มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ  ปนฺตฺจ สยนาสน ํ
  อธิจิตฺเต จ อาโยโค  เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ 
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 ขันติคือความอดกลั้นเปนตบะอยางยิ่งพระพุทธเจาท้ังหลายกลาววานิพพานเปนบรมธรรม 
  ผูทํารายคนอ่ืน ไมชื่อวาเปนบรรพชิต ผูเบียดเบียนคนอ่ืน ไมชื่อวาเปนสมณะ 
  การไมทําความชั่วท้ังปวง ๑  การบําเพ็ญแตความดี ๑ 
  การทําจิตของตนใหผองใส ๑  นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
  การไมกลาวราย ๑  การไมทําราย ๑  ความสํารวมในปาติโมกข ๑ 
  ความเปนผูรูจักประมาณในอาหาร ๑ ท่ีนั่งนอนอันสงัด ๑ 
  ความเพียรในอธิจิต ๑   นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
 เปนรูปแบบหนึ่งในการเรียนการสอน จุดสําคัญคือใหรูถึงหลักการ อุดมการ และวิธีการ ของ
พระพุทธศาสนา ไมหวั่นไหวตอสิ่งท่ีจะเขามากระทบ พระสาวกขณะนั้นเปนผูฝกมาดีแลวคือเปนพระ
อรหันตท้ังหมด เปนการมอบหมายแนวทางและวิธีการใหพระสาวกท้ังหลายไดรับทราบและนําไปเผย
แผไปยังประชาชนท้ังหลายอยางกวางขวางตอไป 
  ๓. แบบอุปชฌาย-อาจารย 
 เม่ือมีกุลบุตรเริ่มบวชมากข้ึน พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหมีการบวชแบบ ติสรณคมนูปสัมปทา 
(ถึงไตรสรณคมน) โดยกําหนดใหผูเขามาบวชตองมีครูเรียกวา อุปชฌาย หนาท่ีของอุปชฌายเรียกวา 
สัทธิวิหาริกวัตร สวนศิษยใหเรียกวาสัทธิวิหาริก มีหนาท่ีปฏิบัติตอพระอุปชฌายเรียกวา อุปชฌายวัตร 
 ตอมาทรงอนุญาตการอุปสมบทแบบ ญัตติจตุตถกรรม มีกระบวนการท่ีซับซอนยิ่งข้ึน            
ทรงกําหนดหนาท่ีของอาจารยท่ีปฏิบัติตอศิษยเรียกวา อันเตวาสิก และทรงกําหนดหนาท่ีของศิษย           
ท่ีตองปฏิบัติตออาจารย เรียกวา อาจริยวัตร จึงทําใหเกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติระหวางครูกับศิษย
ตอมา ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวจะเปรียบเหมือนบิดากับบุตร ดังพุทธดํารัสวา 
 ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอุปชฌาย อุปชฌายจักเขาไปตั้งจิตสนิทสนมในสัทธิวิหาริกฉันบุตร 
สัทธิวิหาริก สัทธิวิหาริกจักเขาไปตั้งจิตสนิทสนมในอุปชฌายฉันบิดา  เม่ือเปนเชนนี้ อุปชฌายและ
สัทธิวิหาริกจักมีความเคารพ ยําเกรงประพฤติกลมเกลียวกัน จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรม
วินัยนี้ (วิ.มหา.(ไทย). ๔/๖๕/๘๑.) 
 พระภิกษุเ ม่ือบวชใหมจะตองถือนิสัย อันเปนการฝกการดําเนินชีวิตเพศสมณะใน
พระพุทธศาสนา ซ่ึงก็คือศึกษาในพระพุทธศาสนาแบบท้ังรูปแบบและวิธีการในการดําเนินชีวิต เริ่ม
ต้ังแตการนุงหมผา การเดิน การยืน การนั่ง การนอน การบิณฑบาต การฉัน การดื่ม การเค้ียว การ
พูดคุย การสํารวมระมัดระวังทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ การใชเสนาสนะ การถายอุจจาระ-ปสสาวะ 
การบวนน้ําลาย การรูจักและทรงจําพระวินัยท้ังท่ีมาในพระปาฎิโมกขและพระวินัยท่ีมานอกปาฏิโมกข 
การเรียนพระไตรปฎกท้ังสวนของพุทธพจนและอรรถกถา เปนตน 
 ถาภิกษุนั้นเปนผูฉลาด สามารถในการเลาเรียนและเขาใจในธรรมวินัยดีแลว เม่ือพรรษาพน ๕ 
แลว ก็ไมจําเปนตองถือนิสสัยอีก เรียกวา นิสสัยมุตตกะ (ผูพนจากการถือนิสสัย) เพราะสามารถ
ปกครองตัวเองไดตามพระธรรมวินัยแลว 
 แตถาภิกษุเปนผูไมฉลาด ไมมีความสามารถในการศึกษา ไมเขาใจในหลักของธรรมวินัย ภิกษุ
ผูเชนนี้ก็ตองถือนิสสัยตอไป แมวาพรรษาจะพน ๕ แลวก็ตาม หามออกไปต้ังสํานักอยูเอง หรือหาม
ออกไปสั่งสอนใคร หามไปพาใครทําอะไรเพราะจะไปพาเขาทําผิดไปจากพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจา
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บัญญัติไว ซ่ึงจะกอใหเกิดโทษท้ังกับตนเองและผูอ่ืนท่ีเก่ียวของเขามาท้ังชาวทิพยและชาวมนุษย 
(สมศักดิ์ บุญปู, ๒๕๕๑ : ๒๘) 
  ๔. แบบมุขปาฐะ 

 หลังจากท่ีมีระบบพระอุปชฌาย-อาจารยแลว ก็มีพัฒนาการของรูปแบบเกิดข้ึนตอมา 
เนื่องจากมีกุลบุตรมาบวชมากข้ึนเรื่อย ๆ พระสาวกผูเปนอุปชฌาย-อาจารยท้ังหลาย คิดหาวิธีท่ีจะให
ศิษยของตนจดจําคําสอนของพระพุทธองคใหมากยิ่งข้ึน จึงมีการแบงเปนสํานัก พระธรรมธร เพ่ือ
ทองจําคําสั่งสอนในหมวดของพระธรรม (คือพระสูตรและพระอภิธรรม เพราะยังไมไดแยกเปนปฎก 
๓)  และสํานักพระวินัยธร เพ่ือทองจําคําสอนหมวดพระวินัย ตอมาการแบงกลุมสวด บริกรรม หรือ
ทองจําแบบมุขปาฐะ ไดถูกนํามาใชเปนแบบอยางของการสังคายนาพระธรรมวินัยในกาลตอมา ซ่ึงมี
คําอธิบายโดยสรุป ดังนี้ 

  การสังคายนา 
 สังคายนา (บาลี สํคายนา) คือการประชุมตรวจชําระสอบทานและจัดหมวดหมูคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา วางลงเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามศัพท สังคายนา หมายถึง สวดพรอมกัน 
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา สังคีติ แปลวา สวดพรอมกัน มาจากคําวา คายนา หรือ คีติ แปลวา การสวด 
สํ แปลวา พรอมกัน คํานี้มีมูลเหตุมาจากวิธีการสังคายนาพระธรรมวินัย ท่ีเรียกวาวิธีการรอยกรอง
หรือรวบรวมพระธรรมวินัย หรือประมวลคําสั่งสอนของพระพุทธเจา มีวิธีการคือนําเอาคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาท่ีทรงจําไวมาแสดงในท่ีประชุมพระสงฆ จากนั้นใหมีการซักถามกัน จนกระท่ังท่ีประชุมลง
มติวาเปนอยางนั้นแนนอน เม่ือไดมติรวมกันแลวในเรื่องใด ก็ใหสวดข้ึนพรอมกัน การสวดพรอมกัน
แสดงถึงการลงมติรวมกันเปนเอกฉันท และเปนการทรงจํากันไวเปนแบบแผนตอไป 
 ขณะนั้น นิครนถนาฏบุตรผูเปนศาสดาของศาสนาเชนไดสิ้นชีวิตลง สาวกของทานไมได
รวบรวมคําสอนไวเปนหมวดหมู และไมไดตกลงกันไวใหชัดเจน ปรากฏวาเม่ือศาสดาของศาสนาเชน
สิ้นชีวิตไปแลว เหลาสาวกก็แตกแยกทะเลาะวิวาทกันวา ศาสดาของตนสอนวาอยางไร ครั้งนั้น พระ
จุนทเถระไดนําขาวนี้มากราบทูลแดพระพุทธเจา และพระองคไดตรัสแนะนําใหพระสงฆท้ังปวง 
รวมกันสังคายนาธรรมท้ังหลายไวเพ่ือใหพระศาสนาดํารงอยูยั่งยืนเพ่ือประโยชนสุขแกพหูชน (ที.ปา.
๑๑/๑๐๘/๑๓๙) เวลานั้น พระสารีบุตรอัครสาวกยังมีชีวิตอยู คราวหนึ่งทานปรารภเรื่องนี้แลวกลาว
วา ปญหาของศาสนาเชนเกิดข้ึนเพราะวาไมไดรวบรวมรอยกรองคําสอนไว 
 เพราะฉะนั้นพระสาวกท้ังหลายของพระพุทธเจา ควรจะไดทําการสังคายนา คือรวบรวมรอย
กรองประมวลคําสอนของพระองคไวใหเปนหลักเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน เม่ือปรารภเชนนี้
แลวพระสารีบุตรก็ไดแสดงวิธีการสังคายนาไวเปนตัวอยาง โดยทานไดรวบรวมคําสอนท่ีพระพุทธเจา
ทรงแสดงไวเปนขอธรรมตาง ๆ มาแสดงตามลําดับหมวด ตั้งแตหมวดหนึ่ง ไปจนถึงหมวดสิบ คือเปน
ธรรมหมวด ๑ ธรรมหมวด ๒ ธรรมหมวด ๓ ไปจนถึงธรรมหมวด ๑๐ เม่ือพระสารีบุตรแสดงจบแลว 
พระพุทธเจาก็ไดประทานสาธุการ (ที.ปา.๑๑/๒๒๕-๓๖๓/๒๒๔-๒๘๖) หลักธรรมท่ีพระสารีบุตรได
แสดงไวนี้ จัดเปนพระสูตรหนึ่งเรียกวาสังคีติสูตร (พระสูตรวาดวยการสังคายนาหรือสังคีติ) แตพระสา
รีบุตรไดนิพพานกอน ดังนั้น เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานพระมหากัสสปเถระ เปนพระสาวกผูมีอายุ
พรรษามากท่ีสุดเปนประธานในการทําสังคายนาครั้งแรก 
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 จุดประสงคการสงัคายนา คือการรวบรวมพระธรรมวินัยของพระพุทธเจา เพ่ือธํารงรักษาพระ
ธรรมวินัยเอาไวไมใหสูญหาย หรือวิปลาสคลาดเคลื่อนไป เพราะพระธรรมวินัยนั้นคือหลักของ
พระพุทธศาสนา ดังพุทธวจนะตรัสกอนปรินิพพานวา โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต 
ปฺญตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา. แปลวา ดูกรอานนท ธรรมแลวินัยใด ท่ีเราไดแสดงแลว และบัญญัติ
แลว แกเธอท้ังหลาย ธรรมและวินัยนั้น จักเปนศาสดาของเธอท้ังหลาย ในเม่ือเราลวงลับไป (ที.ม.๑๐/
๑๔๑/๑๗๘) การสังคายนาเกิดข้ึนภายหลังพุทธปรินิพพานไปแลว ๓ เดือน 

  สรุปการสังคายนา 
 ครั้ ง ท่ี  ๑ เ ม่ือพระพุทธเจาปรินิพพาน ๓ เดือน พระมหากัสสปเถระเปนประธาน                         
ท่ีถํ้าสัตบรรณคูหา เมืองราชคฤห 
 ครั้งท่ี ๒ เม่ือ พ.ศ. ๑๐๐ ท่ีวาลิการาม เมืองเวสาลี แควนวัชชี ประเทศอินเดีย โดยมีพระยสะ 
กากัณฑกบุตร เปนประธาน พระสงฆมาประชุม ๗๐๐ รูป ดําเนินการ ๘ เดือน 
 ครั้งท่ี ๓ เม่ือ พ.ศ. ๒๓๔ ท่ีอโศการาม กรุงปาฏลีบุตร ประเทศอินเดีย โดยมีพระโมคคลีบุตร
ติสสเถระ เปนประธาน มีพระสงฆมาประชุมกัน ๑,๐๐๐ รูป ดําเนินการเปนเวลา ๙ เดือน 
 ครั้งท่ี ๔ ในอินเดียเกิดข้ึนท่ีกัษมีระ ในรัชสมัยของพระเจากนิษกะ แตเปนการสังคายนาของ
นิกายสรวาสติวาท ฝายเถรวาทจึงไมยอมรับการสังคายนาครั้งนี้ 
 ครั้งท่ี ๕ เม่ือ พ.ศ. ๔๖๐ ท่ีอาโลกเลณสถาน มตเลชนบท ประเทศศรีลังกา โดยมีพระรักขิต
มหาเถระเปนประธาน การทําสังคายนาครั้งนี้เพ่ือตองการจารึกพระพุทธวัจนะเปนลายลักษณอักษร 
 ครั้งท่ี ๖ กระทําเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๗ เสร็จสิ้นเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๙๙ 
ทําข้ึนเนื่องในโอกาสฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เพ่ือพิมพพระไตรปฎก อรรถกถา และคําแปล                      
เปนภาษาพมา โดยไดเชิญพุทธศาสนิกชนจากหลายประเทศเขารวมพิธี ท้ังพมา ศรีลังกา ไทย ลาว 
และกัมพูชา 
 การสังคายนา ๓ ครั้ง ท่ีบางครั้งไมนับรวมไว เพราะเปนการกระทําเปนภายในของแตละ
อาณาจักรขณะนั้น เชนครั้งตอไปนี้ 
 ครั้งท่ี ๗ เม่ือ พ.ศ. ๑๕๘๗ ในลังกา โดยพระกัสสปเถระเปนประธาน รจนาอรรถกถาตาง ๆ 
ซ่ึงถือวาเปนการชําระอรรถกถา ไมใชพระไตรปฎก ทางลังกาจึงไมนับเปนการสังคายนาเชนกัน 
 ครั้งท่ี ๘ เม่ือ พ.ศ. ๒๐๒๐ ในประเทศไทย โดยการอุปถัมภของพระเจาติโลกราชแหง
อาณาจักรลานนา 
 ครั้งท่ี ๙ เม่ือ พ.ศ. ๒๓๓๑ ในประเทศไทย โดยการอุปถัมภของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราชแหงกรุงรัตนโกสินทร 
  ๕. แบบคันถธุระ และวิปสสนาธุระ 
 ขณะเดียวกันระบบการทองจํา (มุขปาฐะ) จนมาถึงการสังคายนาและการจารึกพระไตรปฎก
เปนรายลักษณอักษรไดเกิดข้ึน ทําใหการจัดการศึกษาไดยึดตามหลักของสัทธรรม ๓ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ 
และปฏิเวธ จึงทําใหมีการแบงกลุมโดยธรรมชาติ หรือตามจริตความชอบของภิกษุนั้น เปน ๒ กลุม
หลัก คือ 
 กลุมคันถธุระ หรือกลุมปริยัติศึกษา เนนการศึกษาทรงจําพระไตรปฎก 
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 กลุมวิปสสนาธุระ เนนการปฏิบัติตามหลักกรรมฐาน ๒ คือ สมถกรรมฐาน และวิปสสนา
กรรมฐานซ่ึงในเวลาตอมาใหเกิดคําวา คามวาสี (วัดบาน) และอรัญญวาสี (วัดปา) ตามมา และยังคง
สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
 ๖. แบบมหาวิทยาลัย 
 ราว พ.ศ. ๑๐๐๐ เปนตนมา มีสัญญาณวาพระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมความนิยม ศาสนา
พราหมณมีกําลังมากข้ึน พระสงฆตองปรับตัว มีการศึกษาลัทธิศาสนาและวิชาการตาง ๆ มากข้ึน               
จนทําใหเกิดการขยายการศึกษาข้ันสูงข้ึนเปนระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงถือวาเปนตนแบบของ
มหาวิทยาลัยของโลก มหาวิทยาลัยมี ท้ังฝายเถรวาทและฝายมหายานมีจํานวนถึง ๖ แหง                       
ไดแก นาลันทา วลภี วิกรมศิลา โอทันตบุรี ชคัททละ และโสมบุร ี
 เม่ือพระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย การศึกษาสงฆเริ่มเจริญข้ึนทางตอนใตอินเดีย                   
ทําใหเกิดสถาบันการศึกษาแนวพุทธเกิดข้ึนท่ีศรีลังกา พมา ลาว กัมพูชา และไทย โดยเฉพาะท่ีไทย
เกิดมหาวิทยาลัยสงฆข้ึน ๒ แหง คือมหาวิทยาลัยมหามกกุฏราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย                
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตขยายการศึกษาออกไปท้ังในประเทศและตางประเทศ 
เปดสอนหลายสาขาวิชา มีแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  

  ❀ วิธจีัดการเรียนการสอนเชิงพุทธ 
  พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต, ๒๕๔๕: ๓๓-๔๕) ไดกลาวถึงวิธีการจัดการเรียน                
การสอน  ๓ ประการ ดังนี้ 
 ก. เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องท่ีสอน 
 ๑.สอนจากสิ่งท่ีรู เห็น เขาใจงายหรือเคยเห็น ไปหาสิ่งท่ีเขาใจยากหรือยังไมรูไมเห็น ไมเขาใจ 
 ๒.สอนเนื้อหาท่ีลุมลึกลงไปตามลําดับ และมีความตอเนื่องกันเปนสายลงไป ถาสิ่งท่ีสอนเปน
สิ่งท่ีแสดงไดก็ตองสอนดวยของจริง ใหผูเรียนไดดู ไดเห็น ไดฟงเอง อยางท่ีเรียกวาประสบการณตรง  
 ๓.สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คุมอยูในเรื่อง มีจุด ไมวกวน ไมไขวเขว ไมออกนอกเรื่องโดยไมมี
อะไรเก่ียวของในเนื้อหา 
 ๔. สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได  
 ๕.สอนเทาท่ีจําเปนพอดีสําหรับใหเกิดความเขาใจ ใหการเรียนรูไดผล ไมใชสอนเทาท่ีตนรู 
หรือสอนแสดงภูมิวาผูสอนมีความรูมาก 
 ๖.สอนสิ่งท่ีเขาควรจะไดเรียนรูและเขาใจ เปนประโยชนแกตัวเขาเอง อยางพุทธพจนท่ีวา
พระองคทรงมีเมตตา หวังประโยชนแกสัตวท้ังหลายจึงตรัสวาจาตามหลัก ๖ ประการ คือ 
   ๑)คําพูดท่ีไมจริง ไมถูกตอง ไมเปนประโยชน ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน ไมตรัส 
   ๒)คําพูดท่ีจริง ถูกตอง แตไมเปนประโยชน ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน ไมตรัส 
   ๓)คําพูดท่ีจริง ถูกตอง เปนประโยชน ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน เลือกกาลตรัส 
   ๔)คําพูดท่ีไมจริง ไมถูกตอง ไมเปนประโยชน ถึงเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน ไมตรัส 
   ๕)คําพูดท่ีจริง ถูกตอง แตไมเปนประโยชน ถึงเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน ไมตรัส 
   ๖)คําพูดท่ีจริง ถูกตอง เปนประโยชน เปนท่ีรักท่ีชอบใจของคนอ่ืน เลือกกาลตรัส 
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 ข. เกี่ยวกับตัวผูเรียน 
 ๑.คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยางในทศพลญาณขอ ๕ และ ๖ (ผู เรียนมี
ความชอบ ความสนใจไมเหมือนกัน และตองรูจุดออนและจุดแข็งของผูเรียน) การสอนตองคํานึงถึง
จริต ๖ อันไดแก ราคจริต โทสจริต โมหจริต ศรัทธาจริต พุทธิจริต และวิตกจริต รูระดับความสามารถ
ของบุคคล โดยเปรียบกับบัว ๔ เหลา 
 ๒.ปรับวิธีสอนใหเหมาะกับบุคคล แมสอนเรื่องเดียวกันแตตางบุคคล อาจใชตางวิธี 
 ๓.คํานึงถึงความพรอมแตละบุคคล ผูท่ีมีความพรอม (แกรอบของอินทรียหรือญาณ)ของ
ผูเรียนแตละบุคคลวาในแตละคราวนั้น ๆ เขาควรจะไดเรียนรูอะไร เรียนไดแคไหน เพียงใด หรือวาสิ่ง
ท่ีตองการใหเขารูนั้น ควรใหเขาเรียนไดหรือยัง 
 ๔.สอนโดยใหผูเรียนลงมือทําดวยตนเอง ซ่ึงจะชวยใหเกิดความรูความเขาใจชัดเจน แมนยํา
และไดผลจริง 
 ๕.สอนโดยใหผูเรียนกับผูสอนรูสึกวามีบทบาทรวมกัน ในการแสวงความจริง ใหมีการแสดง
ความคิดเห็น โตตอบเสรี หลักนี้เปนสิ่งสําคัญในวิธีแหงปญญา ซ่ึงตองการอิสรภาพในทางความคิด 
และโดยวิธีนี้เม่ือเขาถึงความจริง ผูเรียนก็จะรูสึกวาตนไดเห็นความจริงดวยตนเองและมีความชัดเจน
ม่ันใจ การสอนแบบนี้มักมาในรูปถามตอบ มีลักษณะดังนี้ 
  ๑)กระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นของตนออกมา ชี้ขอคิดใหแกเขา สงเสริมให
เขาคิด และใหผูเรียนเปนผูวินิจฉัยความรูนั้นเอง ผูสอนเปนเพียงผูนําชี้ชองทางเขาสูความรูในการนี้
ผูสอนมักจะกลายเปนผูถามปญหาแทนท่ีจะเปนผูตอบ 
  ๒)ใหแสดงความคิดเห็น โตตอบอยางเสรี มุงหาความรู ไมใชแสดงภูมิหรือขมกัน 
 ๖.เอาใจใสบุคคลท่ีควรไดรับความสนใจพิเศษ ตามควรแกกาลเทศะ และเหตุการณ  
 ๗.ชวยเหลือ ใสใจคนท่ีดอย ท่ีมีปญหา 
 ค. เกี่ยวกับตัวผูสอน 
 ๑.มีเทคนิคการนําเขาสูเนื้อหา การเริ่มตนท่ีดีมีสวนชวยใหการสอนสําเร็จผลดีเปนอยางมาก 
โดยปกติพระพุทธเจาจะไมทรงเริ่มสอนดวยการเขาสูเนื้อหาธรรมทีเดียว แตจะทรงเริ่มสนทนากับผู
ทรงพบหรือผูมาเฝาดวยเรื่องท่ีเขารูเขาใจดีหรือสนใจอยู ตอจากนั้นจึงนําเขาสูธรรมะโดยใชเรื่องท่ีเขา
สนใจหรือท่ีเขารูเปนขอสนทนาไปตลอดแลวแทรกธรรมะเขาไว 
 ๒.สรางบรรยากาศในการสอนใหปลอดโปรง เพลิดเพลิน ไมใหตึงเครียด ไมใหเกิดอึดอัดใจ 
และใหเกียรติแกผูเรียน ใหเขามีความภูมิใจในตัว 
 ๓.สอนมุงเนื้อหา มุงใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งท่ีสอนเปนสําคัญ ไมกระทบตนและผูอ่ืน 
ไมมุงยกตนขมผูอ่ืน ไมมุงเสียดสีใคร ๆ 
 ๔.สอนโดยเคารพ คือตั้งใจสอน ทําจริง ดวยความรูสึกวาเปนสิ่งมีคา มองเห็นความสําคัญของ
ผูเรียน ไมใชสักวาทํา หรือเห็นผูเรียนโงเขลา 
 ๕.ใชภาษาสุภาพ นุมนวล ไมหยาบคาย ชวนใหสบายใจ สละสลวย เขาใจงาย ดังพระพุทธ
พจนท่ีตรัสสอนภิกษุผูแสดงธรรม หรือองคแหงพระธรรมกถึก ไววา “อานนท การแสดงธรรมใหคนอ่ืน
ฟง มิใชสิ่งท่ีกระทําไดงาย  
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  ผูแสดงธรรมแกคนอ่ืน พึงตั้งธรรม ๕ อยางไวในใจ คือ 
  ๑)เราจักกลาวชี้แจงไปตามลําดับ 
  ๒)เราจักกลาวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ 
  ๓)เราจักแสดงดวยอาศัยเมตตา 
  ๔)เราจักไมแสดงดวยเห็นแกอามิส 
  ๕)เราจักแสดงไปโดยไมกระทบตนและผูอ่ืน 

❀ พุทธวิธีการสอนแบบตาง ๆ 
  ๑. รูปแบบการสอน 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต, ๒๕๔๕: ๔๗-๕๑) ไดสรุปวิธีสอนของพระพุทธเจาไวดังนี้ 
   ๑.๑ แบบสากัจฉา หรือใชวิธีการสนทนา เปนวิธีท่ีใชสําหรับผูเรียนท่ียังไมมีความ
เลื่อมใสศรัทธา เริ่มตนดวยการสนทนา นําคูสนทนาเขาสูความเขาใจและเลื่อมในในท่ีสุด 
   ๑.๒ แบบบรรยาย ใชในท่ีประชุมใหญ ผูฟงสวนมากเปนผูมีพ้ืนความรูความเขาใจ มี
ความเลื่อมใสศรัทธาอยูแลว มาฟงเพ่ือหาความรูความเขาใจเพ่ิมเติม  ผูฟงเปนประเภทเดียวกันและ
ระดับใกลเคียงกันพอจะใชวิธีบรรยายแบบกวางๆได  ลักษณะพิเศษของพุทธวิธีในสอนแบบนี้ ทําให
ผูฟงแตละคนรูสึกวาผูสอนพูดกับตัวเองโดยเฉพาะ (touch) 
   ๑.๓ แบบตอบปญหา บางทีเปนการถามเพ่ือหาคําตอบเทียบเคียงกับสิ่งท่ีอยูในใจ
ของผูเรียน บางทีถามลองภูมิ บางทีเตรียมมาถามเพ่ือขมปราบใหจน หรือใหไดรับความอับอาย ในการ
ตอบคําถาม พระพุทธองคใหพิจารณาดูลักษณะของปญหาและใชวิธีตอบใหเหมาะสมกัน ทรงแยก
ประเภทปญหาไวตามลักษณะวิธีตอบเปน ๔ อยาง คือ 
    ๑) เอกังสพยากรณียปญหา ปญหาท่ีพึงตอบตรงไปตรงมาตายตัว  
    ๒) ปฏิปุจฉาพยากรณีปญหา ปญหาท่ีพึงยอนถามใหชัดเจนกอนแลวจึงตอบ 
    ๓) วิภัชชพยากรณียปญหา ปญหาท่ีจะตองขยายความเพ่ิมเติม 
    ๔) ฐปนียปญหา ปญหาท่ีพึงยับยั้ง เชน ถามนอกเรื่อง ไรประโยชน อันจัก
เปนเหตุ ใหเขว ยืดเยื้อ สิ้นเปลืองเวลา พึงยับยั้งและชักนําผูถามกลับเขาสูแนวเรื่องท่ีประสงคตอไป 
  ๑.๔ แบบคํานึงถึงเหตุแหงการถามปญหา มี ๕ อยาง คือ 
    ๑) บางคน ถามปญหาเพราะความโงเขลา เพราะความไมเขาใจ 
    ๒) บางคน มีความปรารถนาลามก เกิดความอยากไดจึงถามปญหา 
    ๓) บางคน ยอมถามปญหา ดวยตองการอวดเดนขมเขา 
    ๔) บางคน ยอมถามปญหาดวยประสงคจะรู 
    ๕) บางคน ยอมถามปญหาดวยมีความคิดวา เม่ือถามไปแลว ถาเขาตอบ
ถูกตองก็เปนการดี แตถาไปแลว เขาตอบไมถูกตอง จะไดชวยแกใหถูกตองในการตอบปญหา นอกจาก
รูวิธีตอบแลว ถาไดรูซ้ึงถึงจิตใจของผูถามดวยวา เขาถามดวยความประสงคอยางใด ก็จะสามารถกลาว
แกไดเหมาะสมแกการ และตอบปญหาไดตรงจุด ทําใหการสอนไดผลดีข้ึน 
   ๑.๕ แบบวางกฎขอบังคับ หรือวินัย ซ่ึงตองเปนท่ียอมรับและตกลงกันในหมูคณะ 
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 ๒. เทคนิคประกอบการสอน 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต, ๒๕๔๕: ๕๒-๗๐) ไดกลาวถึงกลวิธีและอุบายประกอบการ
สอน ไววา 
   ๒.๑ การยกอุทาหรณหรือเลานิทานประกอบ ชวยใหเขาใจความไดงายและชัดเจน 
ชวยใหจําแมนยํา เห็นจริงและเกิดความเพลิดเพลิน ทําใหการเรียนมีรสยิ่งข้ึน 
   ๒.๒ การเปรียบเทียบ (อุปมาอุปไมย) ชวยใหเรื่องท่ีลึกซ้ึงเขาใจยาก ใหเดนชัด
ออกมา และเขาใจงายข้ึน มักใชอธิบายในสิ่งท่ีเปนนามธรรม เปรียบใหเห็นชัดแบบรูปธรรม 
   ๒.๓ การใชอุปกรณการสอน มีท่ีใชนอยในสมัยพุทธกาล ตองอาศัยวัตถุสิ่งของท่ีมีใน
ธรรมชาติหรือเครื่องใชท่ีใชกันอยูประจําวัน เชนกะลา เงาในน้ํา หรือ ใบไมในกํามือ เปนตน 
   ๒.๔ การทําเปนตัวอยาง เปนวิธีสอนอยางดีท่ีสุดอยางหนึ่งโดยเฉพาะในทาง
จริยธรรม ไมตองกลาวสอน แตเปนการทําใหดู 
  ๒.๕ การเลนภาษา เลนคํา และใชคําในความหมายใหม ตองอาศัยความสามารถใน
เชิงภาษาผสมกับปฏิภาณ แปลงจากคําพูดท่ีไมสรางสรรคเปนความคิดท่ีสรางสรรค ดีงาม 
  ๒.๖ อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล ทําใหหมดความคลางแคลงใจ ตัด
ปญหาในการทํางานท่ีทานเหลานี้กอน เพราะเขาอาจไปสรางความคลางแคลงใจแกผูอ่ืนอีก การสอน
เปนหมูคณะใหเริ่มตนจากผูนํากอน  จะทําใหไดผลดีกวาการสอนไมเจาะจง 
   ๒.๗ การรูจักจังหวะและโอกาส ผูสอนตองรูจักใชจักหวะและโอกาสใหเปนประโยชน 
เม่ือยังไมถึงจังหวะ ไมเปนโอกาส เชนผูเรียนยังไมพรอม ตองมีความอดทน  ไมชิงหักหาญหรือดึงดัน
ทํา แตตองตื่นตัวอยูเสมอ เมือถึงจังหวะหรือเปนโอกาสตองมีความฉับไวท่ีจะจับมาใชใหเปนประโยชน
ไมปลอยใหผานไป 
   ๒.๘ มีความยืดหยุน ถาผูสอนสอนอยางไมมีอัตตา ตัดตัณหา มานะ ทิฐิเสียใหนอย
ท่ีสุด ก็จะมุงไปยังผลสําเร็จในการเรียนรูเปนสําคัญ สุดแตจะใชกลวิธีใดใหการสอนไดผลดีท่ีสุด ก็จะทํา
ในทางนั้น ไมกลัววาจะเสียเกียรติ ไมกลัวจะถูกรูสึกวาแพ  
   ๒.๙ การลงโทษและใหรางวัล ในพุทธวิธีในการสอนไมเนนท่ีจุดนี้ ใชเทาท่ีจําเปน 
“ทรงแสดงธรรมในบริษัท ไมทรงยอบริษัท ไมทรงรุกรานบริษัท ทรงชี้แจงใหบริษัทเห็นแจง” “พึงรูจัก
การยกยอ และการรุกราน ครั้นรูแลวไมพึงยกยอ ไมพึงรุกราน พึงแสดงแตธรรมเทานั้น” ไมทรงใชท้ัง
วิธีลงโทษและใหรางวัล ใชการชมเชยยกยองบาง แตเปนไปในรูปการยอมรับคุณความดีของผูนั้น 
กลาวชมโดยธรรมใหเขาม่ันใจในการกระทําดีของตน แตไมใหเกิดเปนการเปรียบเทียบขมคนอ่ืนลง 
บางทีชมเพ่ือเปนตัวอยาง หรือกลาวเพ่ือแกความเขาใจผิด ใหต้ังอยูในทัศนคติท่ีถูกตอง การลงโทษ
นาจะมีอยูแบบหนึ่ง คือ การลงโทษตนเอง ซ่ึงมีท้ังทางธรรมและวินัย ผูเรียนท่ีเหลือขอจริง หรือ สอน
ไมได ใหถือวาเปนผูท่ีไมควรจะวากลาวสั่งสอน ถือวาเปนการลงโทษท่ีรุนแรงท่ีสุด 
  ๒.๑๐ การแกปญหาเฉพาะหนา ปญหาท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตางกันอยางไมมีท่ีสุด 
การแกปญหาเฉพาะหนาตองอาศัยปฏิภาณ ความสามารถในการประยุกตหลักการและกลวิธีตาง ๆ 
มาใชใหเหมาะสม 
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❀ ส่ือการเรียนรูวิถีพุทธ 
  ๑. อุปกรณท่ีใชเปนส่ือ 
 สนิท  ศรีสําแดง (๒๕๔๗: ๒๓๓-๒๓๔) กลาววา อุปกรณในการสอนท่ีเรียกวา สื่อการสอน
ของพระพุทธองคท่ีสามารถนํามาใชไดจนถึงปจจุบัน ไดแก  
  ๑.๑ ตนไม ใชเปนอุปกรณสื่อใหรูจักลักษณะของสัตบุรุษ สัตบุรุษท้ังหลายเปรียบดัง
พฤกษชาติใหรวมเงาแกบุคคลอ่ืน แตตนดํารงอยูกลางแดด แมผลก็มีไวสําหรับคนอ่ืนโดยแท  จึง
เปรียบเทียบสวนตาง ๆ ของตนไม กับหลักธรรม ดังนี้ 
   ก่ิงไม, ใบไม ลาภสักการะชื่อเสียง 
   สะเก็ด  ศีล, มรรยาท 
   เปลือก  สมาธิ 
   กะพ้ี  ญาณทัศนะ 
   แกน  วิมุติ (การหลุดพน) 
   ใบไม  เปนอุปกรณสื่อใหรูจักไตรลักษณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
   ใบไมในกํามือ พระธรรมท่ีทรงนํามาสอน 
  ๑.๒ อุจจาระ เปนสื่อใหรูจักความนารังเกียจ ความเปนนั่นเปนนี่  ดังตัวอยาง “ดูกร
ภิกษุท้ังหลาย อุจจาระ ปสสาวะ น้ําลาย น้ําหนอง เลือด แมมีประมาณนอยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใด เรา
ยอมไมสรรเสริญ ภพ แมมีประมาณนอย โดยท่ีสุดแมเพียงลัดนิ้วมือเดียว ฉันนั้น” 
   ๑.๓ มหาสมุทร  เปนสื่อสอนธรรมะวา มหาสมุทรมีความลุมลึก เหมือนพระธรรม
วินัย  มีความกวางใหญ เหมือนกายคตาสติ มีความสะอาด ธรรมวินัยเปนท่ีอยูคนดี คนสกปรกอยูไมได 
  ๑.๔ เรือนรั่ว เรือนมุงดี อุปกรณสอนเรื่องจิตท่ีไดรับการฝกอบรมดีและจิตท่ีไมไดฝก 
  ๑.๕ หวงน้ํา  เชน กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ 
   ๑.๖ ไฟ  เปรียบดวยราคะ โทสะ โมหะ 
  ๑.๗ ถานเพลิง  การเสพติดในกามสุข เปนสิ่งผูกมัดในสังสารวัฎ 
  ๒. การใชส่ือการเรียนการสอน 
 การใชสื่อการสอนในท่ีนี่จะยึดตาม ปาฏิหาริย ๓ คือการกระทําท่ีกําจัดหรือทําใหปฏิปกษยอม
ได การกระทําท่ีใหเปนอัศจรรย การกระทําท่ีใหบังเกิดผลเปนอัศจรรย ดังนี้ 
   ๒.๑ อิทธิปาฏิหาริย การแสดงฤทธิ์ไดเปนอัศจรรย (marvel of psychic power) 
คือ สามารถเนรมิตสิ่งตาง ๆ ใหปรากฏแกผูท่ีทรงตองการสอน  เพ่ือใหเขาเขาใจธรรมะ ลดมิจฉาทิฎฐิ 
และเกิดศรัทธาเลื่อมใส เปรียบไดกับสื่อเสมือนหรือสื่อสามมิติ และโฮโรแกรม ในปจจุบัน ทรงใชหลาย
กรณีท่ีเดน ๆ เชน การสอนเจาหญิงรูปนันทาใหคลายความยึดม่ันในรูปตน ทรงพาเจาชายนันทะชม
สวรรค การแสดงยมกปาฏิหาริยปราบมิจฉาทิฏฐิของเดียรถีย และกรณีอ่ืน ๆ 
  ๒.๒ อาเทศนาปาฏิหาริย (marvel of mind-reading) คือ การทายใจ รอบรู
กระบวนของจิต บอกสภาพของจิต ความคิด อุปนิสัยไดถูกตอง เปนอัศจรรย จนผูท่ีทรงตองการสอน
ยอมจํานน ลดทิฏฐิมานะ และรับฟงธรรมตอไป ทรงใชหลายกรณีท่ีเดน ๆ เชน การสอนองคุลีมาลดวย
ตรัสวา เราหยุดแลวแตทานยังไมหยุด ตรัสสอนพราหมณวา “ฆาความโกรธเสียไดยอมอยูเปนสุข” ซ่ึง
ตอมาทานเหลานี้ก็เกิดความเลื่อมใสและหันมานับถือพระพุทธศาสนาท้ังหมด 
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  ๒.๓ อนุสาสนีปาฏิหาริย (marvel of teaching) คือคําสอนท่ีเปนจริง สอนใหเห็น
จริง นําไปปฏิบัติไดผลสมจริงเปนอัศจรรย เปนการสอนโดยท่ัวไปหรือใชสื่อธรรมชาติ สื่อของจริง
ประกอบการสอนซ่ึงมีมากมายท่ีเดน ๆ เปนท่ีรูกันดี เชน ตปุสสะและภัลลิกะเห็นพุทธลักษณะ แลวขอ
เปนพุทธมามกะ พระพุทธเจาสอนภิกษุในพิจารณาศพนางสิริมาท่ีเสียชีวิตมาแลว ๓ วัน โกลิตมานพ
เห็นอิริยาบถพระอัสสชิแลวขอฟงธรรม และการสอนกรรมฐานดวยอสุภะ ๑๐ เปนตน 
 ๓. ส่ือบุคคล  บุคคลถือเปนสื่ออยางหนึ่งท่ีใชในการสอนธรรมะ เพราะบุคคลเปนเหตุแหง
ศรัทธาจากบุคคลอ่ืนไดเชนกัน  การศรัทธาในตัวบุคคลมี ๔ ลักษณะ คือ 
  รูปปปมาณิกา ศรัทธาเพราะเห็นรูปลักษณ 
  ลูขัปปมาณิกา ศรัทธาเพราะเครงครัดธรรมวินัย 
  โฆสัปปมาณิกา ศรัทธาเพราะไดฟงเสียงอันไพเราะ 
  ธัมมัปปมาณิกา ศรัทธาเพราะหลักธรรม/ฉลาดสอน 
 วัตถุประสงคการใชสื่อก็เพ่ือใหเกิดความรู หรือปญญาแกผูเรียน แบงเปน ๓ ลักษณะ คือ 
  สุตมยปญญา   ปญญาเกิดจากการไดเห็น ไดยิน ไดฟง ไดสัมผัส ไดบันทึกจดจํา
จากสื่อ 
  จินตามยปญญา  ปญญาเกิดจากการไดคิด  ตรึกตรองตามสื่อ 
  ภาวนามยปญญา  ปญญาเกิดจากไดฝกปฏิบัติจนเขาใจ ทําได 
 สรุป สื่อการเรียนการสอนในทางพระพุทธศาสนานั้น ไดแก สิ่งท่ีอยูใกลตัวทุกอยางสามารถ
นํามาประยุกตเขากับการสอนได แมในปจจุบันจะมีการพัฒนาการใชสื่ออยูตลอดเวลา แตสื่อการสอน
ก็มีราคาท่ีสูง ดังนั้นหากโรงเรียนวิถีพุทธกลับมาใชสื่อการสอนตามหลักการดังกลาวแลว ก็จะชวยให
ประหยัดคาใชจาย และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
 

❀ หลักธรรมสําหรับผูบริหาร 
 พระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีสามารถนํามาบูรณาการกับการบริหารการศึกษาได              
มีการศึกษาวิจัยและสรุปหลักธรรมวามีความสอดคลองกับการผูบริหารการศึกษา สรุปไดดังนี้ 
 ๑. ดานการครองตน 
 มีหลักธรรมท่ีสอดคลองกับการประยุกตใช ๙ หลักธรรม ท่ีสอดคลองกับความคิดเห็นของพระ
พรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต, ๒๕๔๗ : ๑๑-๑๓) ดังนี้ 
 กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร คือ มีผูแนะนําสั่งสอน ท่ีปรึกษา เพ่ือนท่ีคบหาและ 
บุคคลผูแวดลอมท่ีดี 
 โยนิโสมนสิการ การใชความคิดถูกวิธีคือ การทําในใจโดยแยบคาย จะทําใหพ่ึงตนเองและเปน
ท่ีพ่ึงของคนอ่ืนได 
 ธรรมคุมครองโลก ๒ ธรรมท่ีชวยใหโลก มีความเปนระเบียบเรียบรอย ไมเดือดรอนและ 
สับสนวุนวาย มีขอธรรม ๒ ขอคือ หิริ ความละอายบาปละอายใจตอการทําความชั่ว โอตตัปปะ ความ
กลัวบาป เกรงกลัวตอความชั่ว ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา และการตัดสินใจ 
 ธรรมทําใหงาม ๒ มีขอธรรม ๒ ขอคือ ขันติความอดทน โสรัจจะ ความเสง่ียม ประยุกตใชกับ
ทักษะภาวะผูนํา และการติดตอสื่อสาร 
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 ธรรมมีอุปการะมาก ๒ ธรรมท่ีเก้ือกูลใน กิจหรือในการทําความดีทุกอยางมีขอธรรม ๒ ขอคือ 
สติ ความระลึกได นึกได สํานึกอยู ไมเผลอ สัมปชัญญะ ความรูชัด, รูชัดสิ่งท่ีนึกไดตระหนัก เขาใจชัด
ตามความเปนจริง ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนําและการตัดสินใจ 
 กุศลมูล ๓ รากเหงาของกุศล ตนตอของความดีมีขอธรรม ๓ ขอคือ อโลภะ ความไมโลภ อโท
สะ ความไมคิด ประทุษราย อโมหะ ความไมหลง ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา 
 สุจริต ๓ ความประพฤติดี ประพฤติชอบ มีขอธรรม ๓ ขอคือ กายสุจริต ความประพฤติชอบ
ดวยกาย วจีสุจริต ความประพฤติชอบดวยวาจา มโนสุจริต ความประพฤติชอบดวยใจ ประยุกตใชกับ
ทักษะภาวะผูนํา การสรางแรงจูงใจ และการตัดสินใจ 
 สันโดษ ๓ ความยินดี ความพอใจ ความรูจักอ่ิมรูจักพอ มีขอธรรม ๓ ขอคือ ยถาลาภ สันโดษ 
ยินดีตามท่ีไดยินดีตามท่ีพึงไดยถาพลสันโดษ ยินดีตามกําลัง ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร 
ประยุกตใชกับภาวะผูนํา 
 อธิปไตย ๓ ความเปนใหญ มีขอธรรม ๓ ขอคือ อัตตาธิปไตย ความมีตนเปนใหญโลกาธิปไตย 
ความมีโลกเปนใหญถือโลกเปนใหญ ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเปนใหญ ประยุกตใชกับทักษะภาวะ
ผูนําและ การตัดสินใจ 
 ฆราวาสธรรม ๔ ธรรมสําหรับฆราวาส ธรรมสําหรับการครองเรือน หลักการครอง ชีวิตของ
คฤหัสถ มีขอธรรม ๔ ขอคือ สัจจะ ความจริง ซ่ือตรง ซ่ือสัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง ทมะ การฝกฝน 
การขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว ขันติ ความอดทน จาคะ ความเสียสละ 
 พรหมวิหาร ๔ ธรรมเครื่องอยูอยาง ประเสริฐ ธรรมประจําใจอันประเสริฐ หลักความ 
ประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธ มีขอธรรม ๔ ขอคือ เมตตา ความรัก ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข 
กรุณา ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข มุทิตา ความยินดีในเม่ือผูอ่ืนอยูดีมีสุข อุเบกขา ความวางใจ
เปนกลาง 
 สังคหวัตถุ ๔ ธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมูชนไวในสามัคคี หลักการสงเคราะหมี
ขอธรรม๔ ขอคือ ทาน การให ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเปนท่ีรัก อัตถจริยา การประพฤติ
ประโยชน สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือทําตนเสมอตนเสมอปลาย 
 อธิษฐานธรรม ๔ ธรรมเปนท่ีม่ัน ธรรมอันเปนฐานท่ีม่ันคงของบุคคล มีขอธรรม ๔ ขอคือ 
ปญญา ความรูชัด คือ หยั่งรูในเหตุผลสัจจะ ความจริง จาคะ ความสละ อุปสมะ ความสงบ ผูบริหาร
การศึกษาควรยึดหลักธรรม อธิษฐานธรรม ๔ เพ่ือการครองตนประยุกตใชกับ ภาวะผูนํา 
 อิทธิบาท ๔ คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย มีขอธรรม ๔ ขอคือ ฉันทะ 
ความพอใจ วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหม่ัน ประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม จิตตะ ความคิดมุงไป 
อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งท่ีทํา วิมังสา ความไตรตรอง หรือ ทดลอง 
 เบญจธรรม คูกับเบญจศีล มีขอธรรม ๕ ขอคือ เมตตาและกรุณา ความรักใครปรารถนาใหมี
ความสุขความเจริญ และความสงสารคิดชวยใหพนทุกข คูกับศีล ขอท่ี๑ สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพ
ในทางสุจริต คูกับศีลขอท่ี ๒ กามสังวร ความสังวรในกาม ความสํารวมระวังรูจักยับยั้งควบคุมตน
ในทางกามารมณ คูกับศีลขอท่ี ๓ สัจจะ ความสัตย ความซ่ือตรง คูกับศีลขอท่ี ๔ สติสัมปชัญญะ 
ระลึกไดและรูตัวอยูเสมอ คือ ฝกตนใหเปนคน รูจักยั้งคิด รูสึกตัวเสมอวาสิ่งใดควรทําและไมควรทํา ไม
มัวเมาประมาท คูกับศีลขอท่ี ๕ 
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 พละ ๕ ธรรมอันเปนกําลัง มีขอธรรม ๕ ขอคือ สัทธา ความเชื่ออ วิริยะ ความเพียร สติ 
ความระลึกไดสมาธิ ความตั้งจิตม่ัน ปญญา ความรูท่ัวชัด 
 กัลยาณมิตรธรรม ๗ คุณสมบัติของมิตรดี และมิตรแท มีขอธรรม ๗ ขอคือ ปโย นารัก ครุ นา
เคารพ ภาวนีโย นาเจริญใจ หรือนายกยอง วตฺตา จ รูจักพูดใหไดผล รูจักชี้แจงใหเขาใจ วจนกฺขโม 
อดทนตอถอยคํา คือ พรอมท่ีจะรับฟงคําปรึกษาซักถามคําเสนอ  และ คมฺภีรฺจกถํ กตฺตา แถลงเรื่อง
ล้ําลึกไดโน จฏฐาเน นิโยชเย ไมแนะนําในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไปในทาง เสื่อมเสีย 
 สัปปุริสธรรม ๗ ธรรมของสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดีธรรมของผูดี มีขอธรรม ๗ ขอคือ 
ธัมมัญุตา ความรูจักธรรม รูหลัก หรือ รูจักเหตุ อัตถัญุตา ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือ 
รูจักผล กาลัญุตา ความรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม ปริสัญุตา รูจักชุมชน และรูจักท่ี
ประชุม รูกิริยาท่ีจะประพฤติตอชุมชนนั้น ๆ ปุคคลัญุตา ความรูจักบุคคล 
 อริยทรัพย ๗ ทรัพยอันประเสรฐิ หรือ ธรรมมีอุปการะมาก มีขอธรรม ๗ ขอคือ ศรัทธา ความ
เชื่อท่ีมีเหตุผล ม่ันใจในหลักท่ีถือและในการดีท่ีทํา ศีล การรักษาการยวาจาใหเรียบรอย ประพฤติ
ถูกตองดีงาม หิริ ความละอายใจตอการ ทําความชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอความชั่ว พาหุสัจจะ 
ความเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาก จาคะ ความเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผปญญา ความรู ความเขาใจถอง
แทในเหตุผล ดีชั่ว ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน มิใชประโยชน รูคิด รูพิจารณา และรูท่ีจะจัดทํา 
 ทศพิธราชธรรม ธรรมของพระราชา คุณธรรมของผูปกครองบานเมือง ธรรมของ นักปกครอง 
มีขอธรรม ๑๐ ขอคือ ทาน การให ศีล ความประพฤติดีงาม ปริจจาคะ การบริจาค คือ เสียสละ 
อาชชวะ ความซ่ือตรง มัททวะ ความออนโยน ตปะ ระงับยับยั้งขมใจไดอักโกธะ ความไมโกรธ 
อวิหิงสา ความไมเบียดเบียน ขันติ ความอดทน อวิโรธนะ ความไมคลาดธรรม 
 ๒. ดานการครองคน 
 ไดมีการศึกษาและสรุปหลักธรรมท่ีสอดคลองการครองคน  ๑๕  หลักธรรม  บางหลักธรรมก็
เก่ียวของกับกับการครองตน และครองงาน เนื่องจากหลักธรรมชุดหนึ่ง ๆ จะมีธรรมะหลายขอ ดังนี้ 
 กัลยาณมิตตตา ผูบริหารการศึกษา ควรยึดหลักธรรม กัลยาณมิตตตา ในการครองใจ คน 
ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา และทักษะการสรางแรงจูงใจ 
 ธรรมคุมครองโลก ๒ ผูบริหารการศึกษา ควรยึดหลักธรรม ธรรมคุมครองโลก ๒ ในการ ครอง
ใจคน ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา และการตัดสินใจ 
 ธรรมทําใหงาม ๒ ผูบริหารการศึกษา ควรยึดหลักธรรม ธรรมทําใหงาม ๒ ในการ ครองใจคน 
ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา และการติดตอสื่อสาร 
 ธรรมมีอุปการะมาก ๒ ผูบริหารการศึกษา ควรยึดหลักธรรมนี้ในการครองใจคน ประยุกตใช
กับทักษะภาวะผูนํา และการตัดสินใจ สอดคลองกับ วรภัทร ภูเจริญ ท่ีกลาววา ไมวาคนจะแตกตาง
แบบไหน จัดการยากแคไหน แบงเปนก่ีประเภท เราก็ใชหลักการ มหาสติปฏิปฎฐาน ๔ ฝก ดัดสันดาน
ได  ใหพนักงานมีอิทธิบาท ๔ ในการฝกสติใหพวกเขา เห็นวา ตนตอ สาเหตุท้ังหลายอยูท่ีจิตไมวาง 
การจะทําใหจิตวางตองฝกสติ หลักการบริหารแนวพุทธศาสตรคือ สติ พอไดมหาสติปฏิปฎฐาน ๔ ก็จะ
ไดอธิจิต อธิศีล อธิปญญา เปนจิตวาง เปนศีลใหญ เปนปญญา (wisdom) ท่ีแทจริง (วรภัทร ภูเจริญ, 
๒๕๔๘. : ๒๒๘-๒๓๓) 
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 กุศลมูล ๓ ผูบริหารการศึกษาควรยึดหลัก กุศลมูล ๓ ในการครองใจคน ประยุกตใชกับ 
ทักษะภาวะผูนํา 
 สุจริต ๓ ผูบริหารการศึกษาควรยึด หลักธรรม สุจริต ๓ ในการครองใจคน ประยุกตใชกับ
ทักษะภาวะผูนํา และการสรางแรงจูงใจ และการตัดสินใจ สอดคลองกับพระพรหม คุณาภรณกลาววา
คนมีศีลธรรมหรือมีมนุษยธรรม เปนอารยชนมีธรรมสุจริตท้ังสาม (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 
๒๕๔๗ : ๑๔-๑๙) 
 สันโดษ ๓ ผูบริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรมสันโดษ ๓ ในการครองใจคน ประยุกตใชกับ
ทักษะภาวะผูนํา สอดคลองกับ พระมหาจรัญ วิจารณเมธี (นิลาพันธุ) กลาววา หลักสันโดษ เปน
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ท่ีเนนการแกปญหาจากภายในมาหาภายนอก ปญหาจากภายใน
หมายถึงปญหาท่ีเกิดในจิตใจของมนุษยท่ีมีความโลภ โกรธ หลง รักสุข เกลียดทุกข เปนธรรมดา 
ปญหาภายนอก คือปญหาท่ีเกิดจากเศรษฐกิจ การเมือง สังคม นํามาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน จะ
ชวยใหการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนแกตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน (บัณฑิตวิทยาลัย มจร., ๒๕๔๕ 
: ๑๕๒-๑๕๓) 
 อธิปไตย ๓ ผูบริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม อธิปไตย ๓ ในการครองใจคน ประยุกตใช
กับทักษะภาวะผูนําและการตัดสินใจ สอดคลองกับพระเมธีธรรมาภรณเสนอแนวคิด เรื่องคุณธรรม
สําหรับนักบริหารคือ อธิปไตย ๓ วา “หนาท่ีของนักบริหารปรากฏอยูในคําจํากัด ความท่ีวาการ
บริหารหมายถึงศิลปะแหงการทํางาน ใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน วิธีการบริหารสรุปไดสาม ประการ
ตามนัยแหง อธิปไตยสูตร ดังนี้ อัตตาธิปไตย หมายถึง การถือตนเองเปนใหญ วิธีการบริหารแบบนี้ทํา
ใหไดความสําเร็จของงานแตเสียเรื่องการครองคน โลกาธิปไตย หมายถึง การถือคนอ่ืนเปนใหญ นัก
บริหารประเภทนี้ไดคนแตเสียงาน วิธีการบริหารแบบนี้ทําใหไดเรื่องการครองคน แตเสียเรื่อง
ความสําเร็จของการครองงาน ธรรมาธิปไตย หมายถึงการถือธรรมหรือหลักการเปนใหญนักบริหาร
ประเภทนี้ไดท้ังคนและไดท้ังงาน วิธีการบริหารแบบนี้ทําใหไดเรื่องการครองตน การครองคน และการ
ครองงาน” พระเมธีธรรมาภรณ. (๒๕๓๘ : ๒๕) สอดคลองกับ พระพรหมคุณาภรณ กลาววา คนมี
สวนรวมในการปกครองท่ีดีโดยเฉพาะคนในสังคมประชาธิป ไตยพึงรูหลักและปฏิบัติดังนี้ (ก).รูหลัก
อธิปไตย คือรูหลักความเปนใหญท่ีเรียกวา อธิปไตย ๓ ประการดังนี้ อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ 
โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ ธัมมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ ถาตองการรับผิดชอบตอรัฐ
ประชาธิปไตยพึงถือหลักขอ ๓ คือ ธรรมาธิปไตย (ข) มีสวนในการปกครอง 
 ฆราวาสธรรม ๔ ผูบริหารการศึกษาควรยึด หลักธรรม ฆราวาสธรรม ๔ ในการครองใจคน 
ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา สอดคลองกับ พระพรหมคุณาภรณ กลาววา คนครองเรือน ท่ีเลิศล้ํา 
(ชีวิตบานท่ีสมบูรณ) ตองวัดดวย ฆราวาสธรรม ๔  
 พรหมวิหาร ๔ ผูบริหารการศึกษาควรยึด หลักธรรม พรหมวิหาร ๔ ในการครองใจคน 
ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา และการติดตอสื่อสาร สอดคลองกับพระพรหมคุณาภรณ กลาววา คน
มีคุณแกสวนรวม (สมาชิกท่ีดีของสังคม) มีธรรมคือหลักความประพฤติดังนี้ (ก) มีพรหมวิหาร คือธรรม
ประจําใจของผูประเสริฐ หรือผูมีจิตใจยิ่งใหญกวางขวางดุจพระพรหม ท่ีมีเมตตา ความรัก กรุณา 
ความสงสาร มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง (ข) บําเพ็ญการสงเคราะห 
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 สังคหวตถุ ๔ ผูบริหารการศึกษาควรยึดหลัก สังคหวัตถุ ๔ ในการครองใจคน ประยุกตใชกับ
ทักษะภาวะผูนําคิดเปนรอยละ ๓๓.๓๔ สอดคลองกับพระพรหมคุณาภรณ กลาววา คนมีคุณแก
สวนรวม (สมาชิกท่ีดีของสังคม) มีธรรมคือหลักความประพฤติดังนี้ (ก) มีพรหมวิหาร (ข) บําเพ็ญการ
สงเคราะห คือปฏิบัติตามหลัก การสงเคราะห หรือธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน และประสานหมูชนไว
ในสามัคคี 
 อธิษฐานธรรม ๔ ผูบริหารการศึกษาควร ยึดหลักธรรม อธิษฐานธรรม ๔ ในการครองใจคน 
ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา สอดคลองกับ พระพรหมคุณาภรณ กลาววา คนมีชีวิตอยูอยาง ม่ันใจ 
เปนอยูอยางผูมีชัย ประสบความสําเร็จใน การดําเนินชีวิต คนผูนั้นเปนผูไดเขาถึงจุดหมาย แหงการมี
ชีวิต และดําเนินชีวิตของตนตามหลัก อธิษฐาน ๔ 
 เบญจธรรม หรือเบญจกัลยาณธรรม ผูบริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม เบญจธรรม ในการ
ครองใจคน ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา  
 พละ ๕ ผูบริหารการศึกษาควรยึด หลักธรรม พละ ๕ ในการครองใจคน ประยุกตใชกับทักษะ
ภาวะผูนํา  (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๗ : ๒๐-๔๕) 
 กัลยาณมิตรธรรม ๗ ผูบริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม กัลยาณมิตรธรรม ๗ ในการครอง
ใจคน ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนําและการสรางแรงจูงใจ พระพรหมคุณาภรณ (๒๕๔๗ : ๖๓-๖๔) 
กลาววา คนผูสั่งสอนหรือใหการศึกษา ผูทําหนาท่ีสั่งสอนหรือใหการศึกษาผูอ่ืน โดยเฉพาะครูอาจารย 
 สัปปุริสธรรม ๗ ผูบริหารการศึกษาควรยึดหลัก สัปปุริสธรรม ๗ ในการครองใจคน 
ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา และการตัดสินใจ พระพรหมคุณาภรณ (๒๕๔๗ : ๑๔-๑๖) กลาววา 
คนสมบูรณแบบหรือมนุษยโดยสมบูรณ ซ่ึงถือไดวาเปนสมาชิกท่ีดีมีคุณคาท่ีแทจริงของ มนุษยชาติซ่ึง
เรียกไดวาเปนคนเต็มคน ผูสามารถนําหมูชนและสังคมไปสูสันติสุขและความสวัสดีมีธรรมหรือ
คุณสมบัติตาม สัปปุริสธรรม ๗ 
 อปริหานิยธรรม ๗ ผูบริหารการศึกษาควร ยึดหลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ในการครองใจคน 
ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา และการบริหารความขัดแยง พระพรหมคุณาภรณ (๒๕๔๗ : ๒๖) 
กลาววา คนมีสวนรวมในการปกครองท่ีดีโดย เฉพาะคนในสังคมประชาธิปไตยพึงรูหลักและ ปฏิบัติ
ดังนี้ ก) รูหลักอธิปไตย คือ รูหลักความเปน ใหญท่ีเรียกวาอธิปไตย ๓  ข) มีสวนในการปกครอง โดย
ปฏิบัติตามหลักการรวมรับผิดชอบท่ีจะชวย ปองกันความเสื่อมนําไปสูความเจริญรุงเรือง โดยสวน
เดียว ท่ีเรียกวา อปริหานิยธรรม ๗ 
 อริยทรัพย ๗ ผูบริหารการศึกษาควรยึดหลัก อริยทรัพย ๗ ในการครองใจคน ประยุกตใชกับ
ทักษะภาวะผูนํา และการตัดสินใจ สอดคลองกับพิเชษฐ อ่ิมสุข (๒๕๔๗ : ๘๕) วิจัยเรื่องการประเมิน
ศักยภาพตามแนวพุทธของศึกษานิเทศกในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต ๑ พบวา มีคุณสมบัติของคน
ดี อริยทรัพย ๗ ในระดับคอนขางมาก 
 ทศพิธราชธรรม ผูบริหารการศึกษาควรยึดหลัก ทศพิธราชธรรม ในการครองใจคน 
ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา และ การสราง แรงจูงใจ สอดคลองกับพุทธทาสภิกขุ  กลาววา 
“ธรรมะคือหนาท่ี จงถือเอาธรรมะหรือหนาท่ีเปนท่ีพ่ึงเถิด จะมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ครบถวน
อยูในคําวาหนาท่ีนั่นเอง ในท่ีนี่ธรรมะหมายถึง หนาท่ีแหงการปฏิบัติตามทศพิธราชธรรม ซ่ึงจะเปน
ความถูกตองท่ีสุด หนาท่ีท่ีทํามาหาเลี้ยงชีพ ก็เปนหนาท่ีหมวดหนึ่ง (การครองงาน) หนาท่ีในการ



คู มื อ ดํา เ นิ น ง า น โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ   ๓๙ 

บริหารรางกายใหเปนอยูปกติ ก็เปนหมวดหนึ่ง (การครองตน) หนาท่ีในการติดตอกับสังคมรอบดาน นี่
ก็หมวดหนึ่ง (การครองคน) อยางนอยก็เปน ๓ หมวด แหงหนาท่ีก็จะเปนความปลอดภัย แตในท่ีนี่จะ
ยึดเอาหลักทศพิธราชธรรมมาเปนหลักของการปฏิบัติ สิ่งท่ีเรียกวา หนาท่ีถาถือธรรมะนี้เปนหลักแลว
จะงายดายในการท่ีจะทําหนาท่ีท้ังปวงใหครบถวน (พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ), ๒๕๓๐ : 
๒๔-๒๕ และ ๒๐๕-๒๑๑) 
 ๓. ดานการครองงาน 
 มีหลักธรรมท่ีสอดคลองกับการประยุกตใช ๑๐ หลักธรรม ดังนี้ 
 โยนิโสมนสิการ ผูบริหารการศึกษาควร ยึดหลักธรรมโยนิโสมนสิการ เพ่ือการครองงาน 
ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา และการตัดสินใจ 
 ธรรมทําใหงาม ๒ ผูบริหารการศึกษา ควรยึดหลักธรรม ธรรมทําใหงาม ๒ เพ่ือการครอง งาน 
ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา และการติดตอสื่อสาร 
 ธรรมมีอุปการะมาก ๒ ผูบริหารการศึกษา ควรยึดหลักธรรม ธรรมมีอุปการะมาก ๒ เพ่ือการ
ครองงาน ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา และการตัดสินใจ  
 สุจริต ๓ ผู บริหารการศึกษาควรยึด หลักธรรม สุจริต ๓ เพ่ือการครองงาน ประยุกตใชกับ
ทักษะภาวะผูนํา และ การสรางแรงจูงใจ และ การตัดสินใจ  
 ฆราวาสธรรม๔ ผูบริหารการศึกษาควรยึด หลักธรรม ฆราวาสธรรม ๔ เพ่ือการครองงาน 
ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา 
 สังคหวัตถุ ๔ ผูบริหารการศึกษาควรยึด หลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ เพ่ือการครองงาน 
ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา  
 อิทธิบาท ๔ ผูบริหารการศึกษาควรยึด หลักธรรม อิทธิบาท ๔ เพ่ือการครองงาน ประยุกตใช
กับทักษะภาวะผูนํา และ การสราง แรงจูงใจ 
 พละ ๕ บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรมพละ ๕ เพ่ือการครองงานประยุกตใชกับภาวะผูนํา 
 สัปปุริสธรรม ๗ ผูบริหารการศึกษาควรยึด หลักธรรม สัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือการครองงาน 
ประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนํา และการตัดสินใจ 

 บทบาทครูตอการจัดการเรียนรู 
 ผูทําหนาท่ีส่ังสอน ใหการศึกษาแกผูอ่ืน โดยเฉพาะครู อาจารย พึงประกอบดวยคุณสมบัติ 
และประพฤติตามหลักปฏิบัติคุณธรรมท่ีพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดสรุปเปนหมวดหมูวา 
เปนกัลยาณมิตร  ตั้งใจประสิทธิ์ความรู  มีลีลาครูครบท้ังสี่  มีหลักตรวจสอบสาม  ทําหนาท่ีครูตอศิษย 
มีคําอธิบายโดยสรุป ดังนี้ 
 ก. เปนกัลยาณมิตร คือ ประกอบดวยองคคุณของกัลยาณมิตร หรือ กัลยาณมิตรธรรม ๗ 
ประการ ดังนี้ 
 ๑. ปโย นารัก คือ มีเมตตากรุณา ใสใจคนและประโยชนสุขของเขา เขาถึงจิตใจ สราง
ความรูสึกสนิทสนมเปนกันเอง ชวนใจผูเรียนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม 
 ๒. ครุ นาเคารพ คือ เปนผูหนักแนน ถือหลักการเปนสําคัญ และมีความประพฤติสมควรแก
ฐานะ ทําใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนท่ีพ่ึงไดและปลอดภัย 
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 ๓. ภาวนีโย นาเจริญใจ คือ มีความรูจริง ทรงภูมิปญญาแทจริง และเปนผูฝกฝนปรับปรุงตน
อยูเสมอ เปนท่ีนายกยองควรเอาอยาง ทําใหศิษยเอยอางและรําลึกถึงดวยความซาบซ้ึง ม่ันใจ และ
ภาคภูมิใจ 
 ๔. วตฺตา รูจักพูดใหไดผล คือ รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเม่ือไรควรพูดอะไร อยางไร คอยให
คําแนะนําวากลาวตักเตือน เปนท่ีปรึกษาท่ีดี 
 ๕. วจนกฺขโม อดทนตอถอยคํา คือ พรอมท่ีจะรับฟงคําปรึกษาซักถามแมจุกจิก ตลอดจนคํา
ลวงเกินและคําตักเตือนวิพากษวิจารณตาง ๆ อดทน ฟงได ไมเบื่อหนาย ไมเสียอารมณ 
 ๖.คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา แถลงเรื่องล้ําลึกได คือ กลาวชี้แจงเรื่องตาง ๆ ท่ียุงยากลึกซ้ึงใหเขาใจ
ได และสอนศิษยใหไดเรียนรูเรื่องราวท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
 ๗. โน จฏฐาเน นิโยชเย ไมชักนําในอฐาน คือ ไมชักจูงไปในทางท่ีเสื่อมเสีย หรือเรื่อง
เหลวไหลไมสมควร (องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓) 
 ข. ตั้งใจประสิทธิ์ความรู คือตั้งตนอยูในธรรมของผูแสดงธรรม ท่ีเรียกวา ธรรมเทศกธรรม ๕ 
ประการ คือ 
 ๑. อนุบุพพิกถา สอนใหมีข้ันตอนถูกลําดับ คือ แสดงหลักธรรม หรือเนื้อหาตามลําดับความ
งายยากลุมลึก มีเหตุผลสัมพันธตอเนื่องกันไปโดยลําดับ 
 ๒. ปริยายทัสสาวี จับจุดสําคัญมาขยายใหเขาใจเหตุผล คือ ชี้แจง ยกเหตุผลมาแสดง ให
เขาใจชัดเจนในแตละแงแตละประเด็น อธิบายยักเยื้องไปตาง ๆ ใหมองเห็นกระจางตามแนวเหตุผล 
 ๓. อนุทยตา ตั้งจิตเมตตาสอนดวยความปรารถนาดี คือ สอนเขาดวยจิตเมตตา มุงจะใหเปน
ประโยชนแกผูรับคําสอน 
 ๔. อนามิสันดร ไมมีจิตเพงเล็งเห็นแกอามิส คือ สอนเขามิใชมิใชมุงท่ีตนจะไดลาภ สินจาง 
หรือผลประโยชนตอบแทน 
 ๕. อนุปหัจจ วางจิตตรงไมกระทบตนและผูอ่ืน คือ สอนตามหลักตามเนื้อหา มุงแสดงอรรถ 
แสดงธรรม ไมยกตน ไมเสียดสีขมข่ีผูอ่ืน  (องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๕๙/๒๐๕) 
 ค. มีลีลาครูครบท้ังส่ี  ครูควรมีลีลาของนักสอน ดังนี้ 
 ๑. สันทัสสนา ชี้ใหชัด จะสอนอะไร ก็ชี้แจงแสดงเหตุผล แยกแยะอธิบายใหผูฟงเขาใจแจม
แจง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา 
 ๒. สมาทปนา ชวนใหปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรทํา ก็บรรยายใหมองเห็นความสําคัญ และซาบซ้ึง
ในคุณคา เห็นสมจริง จนผูฟงยอมรับ อยากลงมือทํา หรือนําไปปฏิบัติ 
 ๓. สมุตเตชนา เราใหกลา คือ ปลุกใจใหคึกคัก เกิดความกระตือรือรน มีกําลังใจแข็งขัน 
ม่ันใจจะทําใหสําเร็จ ไมกลัวเหน็ดเหนื่อยหรือยากลําบาก 
 ๔. สัมปหังสนา ปลุกใหราเริง คือ ทําบรรยากาศใหสนุกสดชื่น แจมใส เบิกบานใจ ใหผูฟง
แชมชื่น มีความหวัง มองเห็นผลดีและทางสําเร็จ 

จํางาย ๆ วา สอนให แจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง  
( ที.สี. ๙/๑๙๘/๑๖๑) 
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 ง. มีหลักตรวจสอบสาม  เม่ือพูดอยางรวบรัดท่ีสุด ครูอาจตรวจสอบตนเอง ดวยลักษณะการ
สอนของพระบรมคร ู๓ ประการ คือ  
 ๑. สอนดวยความรูจริง รูจริง ทําไดจริง จึงสอนเขา 
 ๒. สอนอยางมีเหตุผล ใหเขาพิจารณาเขาใจแจงดวยปญญาของเขาเอง 
 ๓. สอนใหไดผลจริง สําเร็จความมุงหมายของเรื่องท่ีสอนนั้น ๆ เชน ใหเขาใจไดจริง เห็น
ความจริง ทําไดจริง นําไปปฏิบัติไดผลจริง เปนตน (องฺ.ติก. ๒๐/๕๖๕/๓๕๖) 
 จ. ทําหนาท่ีครูตอศิษย  คือ ปฏิบัติตอศิษย โดยอนุเคราะหตามหลักธรรมเสมือนเปน ทิศ
เบื้องขวา ดังนี้ 
 ๑. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี  
 ๒. สอนใหเขาใจแจมแจง 
 ๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง 
 ๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ 
 ๕. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยใหใชวิชาเลี้ยงชีพไดจริงและรูจักดํารงตน
ดวยดี ท่ีจะเปนประกันใหดําเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี มีความสุขความเจริญ (ที.ปา. ๑๑/๒๐๐/๒๐๓) 
 บทบาทนักเรียนต่อการเรียนการสอน 

 ขณะเดียวกันคนท่ีเลาเรียนศึกษา จะเปนนักเรียน นักศึกษา หรือนักคนควาก็ตาม นอกจากจะ
พึงปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับคนท่ีจะประสบความสําเร็จ คือ จักร ๔ และอิทธิบาท ๔ แลว ยังมี
หลักการท่ีควรรู  และหลักปฏิบัติ ท่ีควรประพฤติอีก กลาวคือ รูหลักบุพภาคของการศึกษา มี
หลักประกันของชีวิตท่ีพัฒนา ทําตามหลักเสริมสรางปญญา ศึกษาใหเปนพหูสูต เคารพผูจุดประทีป
ปญญา อธิบายโดยสรุปดังนี้ 
 ก. รูหลักบุพภาคของการศึกษา รูจักองคประกอบท่ีเปนปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการคือ 
   ๑. องคประกอบภายนอกท่ีดี ไดแก มีกัลยาณมิตร หมายถึง รูจักหาผูแนะนําสั่งสอน 
ท่ีปรึกษา เพ่ือน หนังสือ ตลอดจนสิ่งแวดลอมทางสังคมโดยท่ัวไปท่ีดี ท่ีเก้ือกูล ซ่ึงจะชักจูง หรือ
กระตุนใหเกิดปญญาไดดวยการฟง การสนทนา ปรึกษา ซักถาม การอาน การคนควา ตลอดจนการ
รูจักเลือกใชสื่อมวลชนใหเปนประโยชน 
  ๒. องคประกอยภายในท่ีดี ไดแก โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใชความคิดถูกวิธี 
รูจักคิด หรือคิดเปน คือ มองสิ่งท้ังหลายดวยความคิดพิจารณา สืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้น ๆ 
หรือปญหานั้น ๆ ออกใหเห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย จนเขาถึงความจริง และ
แกปญหาหรือทําประโยชนใหเกิดข้ึนได  กลาวโดยยอวา 
 ขอหนึ่ง รูจักพ่ึงพาใหไดประโยชนจากคนและสิ่งท่ีแวดลอม 
 ขอสอง รูจักพ่ึงตนเอง และทําตัวใหเปนท่ีพ่ึงของผูอ่ืน  (ม.มู. ๑๒/๔๙๗/๕๓๙) 
 ข. มีหลักประกันของชีวิตท่ีพัฒนา  เม่ือรูหลักบุพภาคของการศึกษา ๒ อยางแลว พึงนํามา
ปฏิบัติในชีวิตจริง พรอมกับสรางคุณสมบัติอ่ืนอีก ๕ ประการใหมีในตน รวมเปนองค ๗ ท่ีเรียกวา แสง
เงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม หรือ รุงอรุณของการศึกษา ท่ีพระพุทธเจาทรงเปรียบวาเหมือนแสงอรุณท่ี
เปนบุพนิมิตแหงอาทิตยอุทัย  
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  เพราะเปนคุณสมบัติตนทุนท่ีเปนหลักประกันวา จะทําใหกาวหนาไปในการศึกษา และชีวิตจะ
พัฒนาสูความดีงามและความสําเร็จท่ีสูงประเสริฐอยางแนนอน ดังตอไปนี้ 
 ๑. แสวงแหลงปญญาและแบบอยางท่ีดี 
 ๒. มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต 
 ๓. มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค 
 ๔. มุงม่ันฝกตนจนเต็มสุดภาวะท่ีความเปนคนจะใหถึงได 
 ๕. ยึดถือหลักเหตุปจจัยมองอะไร ๆ ตามเหตุและผล 
 ๖. ตั้งตนอยูในความไมประมาท 
 ๗. ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง 
 ค. ทําตามหลักเสริมสรางปญญา  ในทางปฏิบัติ อาจสรางปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ อยาง
ข า งต นนั้ น ได  ด ว ยการปฏิบั ติ ต ามหลั ก  วุฒิ ธ ร รม (หลั กการสร า งความ เจริญงอกงาม                                
แหงปญญา) ๔ ประการ 
 ๑. สัปปุริสสังเสวะ เสวนาผูรู คือ รูจักเลือกหาแหลงวิชา คบหาทานผูรู ผูทรงคุณความดี มีภูมิ
ธรรมภูมิปญญานานับถือ 
 ๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟงดูคําสอน คือ เอาใจใสสดับตรับฟงคําบรรยาย คําแนะนําสั่งสอน 
แสวงหาความรู ท้ังจากตัวบุคคลโดยตรง และจากหนังสือหรือสื่อมวลชน ตั้งใจเลาเรียน คนควา หม่ัน
ปรึกษาสอบถาม ใหเขาถึงความรูท่ีจริงแท 
 ๓. โยนิโสมนสิการ คิดใหแยบคาย คือ รู เห็น ไดอาน ไดฟงสิ่งใด ก็รูจักคิดพิจารณาดวย
ตนเอง โดยแยกแยะใหเห็นสภาวะและสืบสาวใหเห็นเหตุผลวานั่นคืออะไร เกิดข้ึนไดอยางไร ทําไมจึง
เปนอยางนั้น จะเกิดผลอะไรตอไป มีขอดี ขอเสีย คุณโทษอยางไร เปนตน 
 ๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ปฏิบัติใหถูกหลัก นําสิ่งท่ีไดเลาเรียนรับฟงและตริตรองเห็นชัดแลว 
ไปใชหรือปฏิบัติหรือลงมือทํา ใหถูกตองตามหลักตามความมุงหมาย ใหหลักยอยสอดคลองกับหลัก
ใหญ ขอปฏิบัติยอยสอดคลองกับจุดหมายใหญ ปฏิบัติธรรมอยางรูเปาหมาย เชน สันโดษเพ่ือเก้ือหนุน
การงาน ไมใชสันโดษกลายเปนเกียจคราน เปนตน  (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๔๘/๓๓๒) 
 ง. ศึกษาใหเปนพหูสูต  จะศึกษาเลาเรียนอะไรก็ทําตนใหเปนพหูสูตในดานนั้น ดวยการสราง
ความรูความเขาใจใหแจมแจงชัดเจนถึงข้ันครบ องคคุณของพหูสูต (ผูไดเรียนมาก หรือผูคงแกเรียน) 
๕ ประการ คือ 
 ๑. พหุสฺสุตา ฟงมาก คือ เลาเรียน สดับฟง รูเห็น อาน สั่งสมความรูในดานนั้นไวใหมากมาย
กวางขวาง 
 ๒. ธตา จําได คือ จับหลักหรือสาระได ทรงจําเรื่องราวหรือเนื้อหาสาระไวไดแมนยํา 
 ๓. วจสา ปริจิตา คลองปาก คือ ทองบน หรือใชพูดอยูเสมอ จนแคลวคลองจัดเจน ใคร
สอบถามก็พูดชี้แจงแถลงได 
 ๔. มนสานุเปกฺขิตา เจนใจ คือ ใสใจนึกคิดจนเจนใจ นึกถึงครั้งใด ก็ปรากฏเนื้อความสวาง
ชัดเจน มองเห็นโลงตลอดไปท้ังเรื่อง 
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 ๕. ทิฏฐิยา สุปฏิวิทฺธา ขบไดดวยทฤษฎี คือ เขาใจความหมายและเหตุผลแจมแจงลึกซ้ึง รูท่ี
ไปท่ีมา เหตุผล และความสัมพันธของเนื้อความและรายละเอียดตาง ๆ ท้ังภายในเรื่องนั้นเอง และท่ี
เก่ียวโยงกับเรื่องอ่ืน ๆ ในสายวิชาหรือทฤษฎีนั้นปรุโปรงตลอดสาย (องฺ.ปฺจก. ๒๒/๘๗/๑๒๙) 
 จ. เคารพผูจุดประทีปปญญา  ในดานความสัมพันธกับครูอาจารย พึงแสดงคารวะนับถือ 
ตามหลักปฏิบัติในเรื่องทิศ ๖ ขอวาดวย ทิศเบื้องขวา ดังนี้ 
 ๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ 
 ๒. เขาไปหา เพ่ือบํารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับคําแนะนํา เปนตน 
 ๓. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา 
 ๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ 
 ๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจัง ถือเปนกิจสําคัญ (ที.ปา. ๑๑/๒๐๐/๒๐๓) 

บทสรุป 
  พระพุทธศาสนาท้ังหมดเปนเรื่องของการศึกษาท่ีเรียกวาการศึกษาตลอดชีวิต กลาวคือ คน

ทุกคนท่ีเกิดมาตองไดรับการพัฒนาโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเสมอ ท้ังจากพอแม ครู เพ่ือน และสถาบัน

ตาง ๆ จนเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ คุณวุฒิ คุณธรรม ในทางพระพุทธศาสนามองวา คนเกิดมาตอง

ศึกษาอบรม ฝกฝน จึงจะเปนผูเจริญได (ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ) คําวา การศึกษา ในท่ีนี่ก็คือการ

พัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปญญา เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดคือนิพพาน ผูท่ียังไม

บรรลุท้ังในชาตินี้และชาติหนา เรียกวา เสขบุคคล ยังตองศึกษาและพัฒนาตนอยูร่ําไป สวนผูท่ีบรรลุ

ถึงจุดหมายสูงสุดแลว เรียกวา อเสขบุคคล ไมตองศึกษาอีก ดังนั้น การจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ 

ก็คือการศึกษาตลอดชีวิตนั้นเอง อันนี้เปนหลักการใหญ สวนท่ีนํามากลาวในบทนี้เปนการศึกษา

ภาพรวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน  หลักการสอนตามหลักพุทธศาสนา  สื่อการเรียนรูตามแนว

พุทธ  หลักคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  บทบาทครูตอการจัดการเรียนรู  และบทบาทนักเรียนตอการ

เรียนการสอน เปนแนวทางใหผูศึกษานํามาบูรณาการกับการจัดการศึกษา และมุงพัฒนาผูเรียนตาม

เปาหมายท่ีตั้งไวตอไปได 

 การวัดผลและประเมินผลในโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ในโรงเรียนวิถีพุทธมีการดําเนินตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ตามอัตลักษณ 
๒๙ ประการ เปนไปตามแนววิถีพุทธ ซ่ึงตองมีการวัดผลและประเมินผลดวยตนเองและศึกษานิเทศก
ประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของตนเองอยูเปนประจํา ซ่ึงผูท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูประเมินโรงเรียนวิถีพุทธนี้ 
จักตองมีคุณธรรมสําหรับผูประเมินเพ่ือใหประเมินดวยกัลยาณมิตร 
  บุคคลท่ีจะทําหนาท่ีในการประเมินผลแนววิถีพุทธ ในการทําหนาท่ีประเมินของผูประเมิน 
ประเด็นและสาระสําคัญท่ีผูประเมินจะตองพิจารณา “ตัดสิน” เก่ียวกับความเหมาะสมมากนอย
เพียงใด พรอมท้ังใหขอเสนอแนะในฐานะของ ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญและผูท่ีมีประสบการณ เพ่ือให
ผูรับการประเมินหรือหนวยงานองคการท่ีรับการประเมิน ไดนําขอชี้แนะขอแนะนําและขอเสนอท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของตนเองของหนวยงานและขององคกรไปปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึน  
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  ฉะนั้นผูประเมินจึงจําเปนตองธํารงรักษาและทรงไวซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมดังตอไปนี้ 
  1) เปนผูท่ีมีความเท่ียงตรง ตองมีความรูความสามารถ หรือมีศักยภาพอยางเพียงพอในการ
ประเมินไดตรงกับเปาหมายและวัตถุประสงค มีความรูและมีความรอบรูวาจะตองประเมินอะไร 
ประเมินเพ่ืออะไร และจะใชวิธีการประเมินอยางไร ตลอดจนสามารถใหคุณคาหรือกําหนดคุณคาของ
ผลการประเมินไดอยางเท่ียงตรง ผลการประเมินตองสามารถใชในการอางอิงได  
  2) เปนผูท่ีสามารถกําหนดระบบการประเมิน ออกแบบการประเมินไดอยางครอบคลุม
ครบถวนสมบูรณ เหมาะสม ตามคุณลักษณะของสวนบุคคลของหนวยงานและขององคการท่ีจะทํา
การประเมิน โดยไมลําเอียง เลือกทําการประเมินเพียงคนใดคนหนึ่ง หรือเพียงหนวยใดหนวยหนึ่ง
เทานั้น 
   3) เปนผูท่ีมีความรูความเขาใจ และสามารถประยุกตใชศาสตรทางการวัดและประเมินผล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ วัดตามหลักวิชาการ กําหนดเกณฑและตัดสินใจอยางยุติธรรม ปราศจากความ
ลําเอียงตองดําเนินการดวยความบริสุทธิ์ใจ ตรงตามหลักฐานและขอมูลเชิงประจักษ  
  4) มีความซ่ือสัตยสุจริต ไมใชหลักวิชาการวัดและประเมินผลไปในทางเสื่อมเสียและนํามา
ซ่ึงความเสื่อมเสียในเกียรติภูมิของนักประเมิน ไมแปลงขอมูลขอเท็จจริง ไมแกขอมูลขอเท็จจริงไม
กระทําการใด ๆ กับขอมูล ขอเท็จจริงท่ีจะสงผลใหการประเมินผิดเพ้ียนไปจากความเปนจริงตาม
สภาพการณ  
  5) มีความรับผิดชอบ ผูประเมินจะตองเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบงานการวัดประเมินตาม
ภารกิจและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย รับผิดชอบผลงานการวัดและประเมินดวยหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ตองดําเนินการประเมินใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของการวัดและประเมิน และตอง
ดําเนินการสอดคลองตามแผนการดําเนินการและแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด ภายใตกฎระเบียบของ
องคการ  
  6) มีความละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหไดขอมูลประกอบพิจารณาในการวัดและประเมินอยาง
ครบถวนสมบูรณ ผูประเมินตองเปนผูท่ีมีความละเอียดรอบคอบ พิจารณาเก็บรวบรวมขอมูลอยาง
ครบถวนทุกมิติทุกแงทุกมุมในทุกระบบและทุกกระบวนการ เพ่ือชวยใหผลการวัดและประเมินมีความ
เท่ียงตรง  
  7) มีความมานะพยายาม มีความอดทนหรือมีความวิริยะ อุตสาหะ ไมทอถอย ในการวัด
และประเมิน เพราะการวัดและประเมินเปนงานท่ีตองใชความละเอียดรอบคอบ อดทนทุมเทกําลังกาย
กําลังสติปญญา ตองตอสูกับความเหนื่อยยาก เบื่อหนายและทอแท ฉะนั้นผูท่ีทําหนาท่ีในการวัดและ
ประเมินจึงตองมีวิริยะ อุตสาหะ มีความมานะพยายาม อดทน เพ่ือใหไดหลักฐานขอมูล ขอเท็จจริง ท่ี
จะชวยใหการวัดและประเมินมีคุณคาบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
  8) มีความรู มีความรอบรู รูเทาทัน ในความกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงของศาสตร           
ในการวัดและประเมิน รูเทาทันและมีความสามารถในการประยุกตใชศาสตรใหมๆ หรือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการวัดและประเมินในยุคปจจุบัน10

๑๑ 
                                                           

  ๑๑ Aj.Sutithep, คุณธรรมจริยธรรมของผูประเมิน, [ออน-ไลน]. เขาถึงแหลงขอมูลไดจาก : 

http://sutithep.blogspot.com/2012/01/blog-post_14.html,เขาถึงเมื่อ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑.  
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วิธีการวัดผลและประเมินผลตามแนววิถีพุทธ 

 วิธีวัดผลและประเมินผลในโรงเรียนวิถีพุทธนี้ จะเนนการประเมินผลการพัฒนา ทางดานจิตใจ
ของบุคลากรและนักเรียนในเชิงคุณภาพ ท่ีเนนการประเมินความดีงาม และเหตุปจจัยแหงความดีงาม
ท้ังหมด เพ่ือจะนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนสิ่งท่ีมีความเปนไปไดในทางการ
ปฏิบัติมากท่ีสุด 
  กระทรวงศึกษาธิการ ไดเนนการประเมินผลในโรงเรียนวิถีพุทธโดยหลักไตรสิกขาและวัดผล 
โดยการใชขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึง ผูบริหารสถานศึกษาและผูรับผิดชอบโครงการ เขาใจวิธีการประเมิน
ตามหลักภาวนา 4 มีหนาท่ีในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชเกณฑมาตรฐานของ การปฏิบัติงาน
และมาตรฐานตัวชี้วัดบุคลากรท่ีดีของโรงเรียนวิถีพุทธเปนเกณฑในการประเมิน มีความเปนไปได
ในทางปฏิบัตินอยท่ีสุด ถึงแมจะมีความสําคัญในการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธ 1 1

๑๒ 
ซ่ึงสอดคลองกับ สุมน อมรวิวัฒน ท่ีเห็นวาตองพัฒนาไปสูคุณสมบัติ 4 ประการ ของผูพัฒนาแลว คือ 
ภาวนา 4 
  ภาวนา 4 หรือ ภาวิต ๔ ประกอบไปดวย 
  1. ภาวิตกาย มีกายท่ีพัฒนาแลว (มีกายภาวนา) คือ มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพในทางท่ีเก้ือกูลและไดผลดี เริ่มรูจักบริโภคปจจัย 4 รูจักใชอินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายใน
การเสพหรือใชสอยอุปกรณตลอดจนเทคโนโลยีท้ังหลายในทางท่ีเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิต (กินเปน 
ใชเปน บริโภคเปน ดูเปน ฟงเปน ฯลฯ) 
  2. ภาวิตศีล มีศีลท่ีพัฒนาแลว (มีศีลภาวนา) คือ มีความประพฤติทางสังคมท่ีพัฒนาแลว ไม
เบียดเบียนกอความเดือดรอนแกผูอ่ืน 
  3. ภาวิตจิต มีจิตท่ีพัฒนาแลว (มีจิตภาวนา) คือ มีจิตใจท่ีฝกอบรมดีแลว สมบูรณ 
ดวยคุณภาพจิต คือประกอบดวยคุณธรรม 
  4. ภาวิตปญญา ปญญาท่ีพัฒนาแลว (มีปญญาภาวนา) คือ รูจักคิด รูจักพิจารณา รูจัก
วินิจฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัดทําดําเนินการตาง ๆ  
 การนําหลักภาวนา ๔ นี้ มาใชในการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือใหไดความ
เท่ียงตรงและแนนอนในทุก ๆ ดาน ท่ีปรากฏอยูในอัตลักษณ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ 
อยาเท่ียงตรงและเปนธรรม 12

๑๓ 
 
 
 
 
                                                           
๑๒

 กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการดําเนินงานโรงเรยีนวิถีพุทธ.(กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ, 2547) หนา ๖๗ 
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 กระบวนการคิดดวยโยนิโสมนสิการ ๑๐ วิธี 
  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ก็คือการนําเอาโยนิโสมนสิการมาใชในทางปฏิบัติหรือโยนิโส
มนสิการท่ีเปนภาคปฏิบัติการวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือเรียกสั้นๆ วา วิธีโยนิโสมนสิการนี้แมจะมี
หลายอยางหลายวิธี แตเม่ือวาโดยหลักการ ก็มี ๒ แบบ คือ 
  - โยนิโสมนสิการท่ีมุงสกัด หรือกําจัดอวิชชาโดยตรง 
  - โยนิโสมนสิการท่ีมุงเพ่ือสกัด หรือบรรเทาตัณหา 
  
 โยนิโสมนสิการท่ีมุงกําจัดอวิชชาโดยตรงนั้น ตามปกติเปนแบบท่ีตองใชในการปฏิบัติธรรม
จนถึงท่ีสุดเพราะทําใหเกิดความรูความเขาใจตามเปนจริง ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการตรัสรู 
  สวนโยนิโสมนสิการแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา มักใชเปนขอปฏิบัติข้ันตน ๆ ซ่ึงมุงเตรียม
พ้ืนฐานหรือพัฒนาตนเองในดานคุณธรรม ใหเปนผูพรอมสําหรับการปฏิบัติข้ันสูงข้ึนไป เพราะเปน
เพียงข้ันขัดเกลากิเลส แตโยนิโสมนสิการหลายวิธีใชประโยชนไดท้ังสองอยาง คือ ท้ังกําจัดอวิชชา และ
บรรเทาตัณหาไปพรอมกัน 
 
 วิธีโยนิโสมนสิการเทาท่ีพบในบาลีพอประมวลเปนแบบใหญ ๆ ไดดังนี้ 
 ๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 
 วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย คือ พิจารณาปรากฏการณท่ีเปนผล ใหรูจักสภาวะท่ีเปนจริง 
หรือพิจารณาปญหา หาหนทางแกไข ดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยตาง ๆ ท่ีสัมพันธสงผลสืบทอด
กันมา อาจเรียกวาวิธีคิดแบบอิทัปปจจยตา หรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท จัดเปนวิธีโยนิโสมนสิการ
แบบพ้ืนฐาน ดังจะเห็นวาบางครั้งทานใชบรรยายการตรัสรูของพระพุทธเจาไมเฉพาะเริ่มจากผล สืบ  
คนโดยสาวไปหาสาเหตุและปจจัยท้ังหลายเทานั้น ในการคิดแบบอิทัปปจจยตานั้น จะตั้งตนท่ีเหตุแลว 
สาวไปหาผล หรือจับท่ีจุดใด ๆ ในกระแส หรือในกระบวนธรรม แลวคนไลตามไปทางปลาย หรือสืบ  
ยอนมาทางตน ก็ได 
 ๒. วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ 
 วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ หรือกระจายเนื้อหา เปนการคิดท่ีมุงใหมอง และใหรูจัก
สิ่งท้ังหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่งในทางธรรม ทานมักใชพิจารณาเพ่ือใหเห็นความไมมี   
แกนสาร หรือความไมเปนตัวเปนตนท่ีแทจริงของสิ่งท้ังหลาย ใหหายยึดติดถือม่ันในสมมติบัญญัติ
โดยเฉพาะการพิจารณาเห็นสัตวบุคคล เปนเพียงการประชุมกันเขาขององคประกอบตาง ๆ ท่ีเรียกวา
ขันธ ๕ และขันธ ๕ แตละอยางก็เกิดข้ึนจากสวนประกอบยอยตอไปอีกการพิจารณาเชนนี้ชวยให
มองเห็นความเปนอนัตตาแตการท่ีจะมองเห็นสภาวะเชนนี้ไดชัดเจน มักตองอาศัยวิธีคิดแบบท่ี ๑ และ
หรือแบบท่ี ๓ ในขอตอไปเขารวม โดยพิจารณาไปพรอมๆ กัน กลาวคือ เม่ือแยกแยะสวนประกอบ
ออก ก็เห็นภาวะท่ีองคประกอบเหลานั้นอาศัยกัน และข้ึนตอเหตุปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไมเปนตัว
ของมันเองแทจริงยิง่กวานั้น องคประกอบและเหตุปจจัยตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนไปตามกฎธรรมดา คือ 
มีการเกิดดับอยูตลอดเวลา ไมเท่ียงแทไมคงท่ี ไมยั่งยืน 
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 ๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ 
 วิธีคิดแบบสามัญลักษณหรือ วิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา คือ มองอยางรูเทาทันความ
เปนอยูเปนไปของสิ่งท้ังหลาย ซ่ึงจะตองเปนอยางนั้น ๆ ตามธรรมดาของมันเอง โดยเฉพาะก็มุงท่ี
ประดาสัตวและสิ่งท่ีคนท่ัวไปจะรูเขาใจถึงไดในฐานะท่ีมันเปนสิ่งซ่ึงเกิดจากเหตุปจจัยตาง ๆ ปรุงแตง
ข้ึน จะตองเปนไปตามเหตุปจจัยธรรมดาท่ีวานั้น ไดแก อาการท่ีสิ่งท้ังหลายท้ังปวง ท่ีเกิดจากปจจัย
ปรุงแตง เม่ือเกิดข้ึนแลว ก็จะตองดับไป ไมเท่ียงแทไมคงท่ี ไมยั่งยืน ไมคงอยูตลอดไป เรียกวาเปน 
อนิจจังธรรมดานั้นเชนกัน คือ อาการท่ีปจจัยท้ังหลายท้ังภายในและภายนอกทุกอยาง ตางก็เกิดดับ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเสมอเหมือนกัน เม่ือเขามาสัมพันธกัน จึงเกิดความขัดแยง ทําใหสิ่งเหลานั้น
มีสภาวะถูกบีบค้ันกดดัน ไมอาจคงอยูในสภาพเดิมไดจะตองมีความแปรปรวนเปลี่ยนสลาย เรียกวา
เปน ทุกขธรรมดานั้นเองมีพรอมอยูดวยวา ในเม่ือสิ่งท้ังหลายเปนสภาวะ คือมีภาวะของมันเอง ดังเชน
เปนสังขารท่ีตองเปนไปตามเหตุปจจัย มันก็ไมอาจเปนของของใคร ไมอาจเปนไปตามความปรารถนา
ของใคร ไมมีใครเอาความคิดอยากบังคับมันไดไมมีใครเปนเจาของครอบครองมันไดจริง เชนเดียวกับท่ี
ไมอาจมีตัวตนข้ึนมาไมวาขางนอกหรือขางในมัน ท่ีจะสั่งการบัญชาบังคับอะไรๆ ไดจริง เพราะมัน
เปนอยูของมันตามธรรมดา โดยเปนสังขารท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย ไมใชเปนไปตามใจอยากของใคร 
เรียกวาเปน อนัตตารวมความคือ รู เทาทันวา สิ่งท้ังหลายท่ีรู จักเขาใจไปเก่ียวของดวยนั้น เปน
ธรรมชาติซ่ึงมีลักษณะความเปนไปโดยท่ัวไปเสมอเหมือนกันตามธรรมดาของมัน ในฐานะท่ีเปนของ
ปรุงแตง เกิดจากเหตุปจจัย และข้ึนตอเหตุปจจัยท้ังหลายเชนเดียวกัน 
   ๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปญหาวิธีคิดแบบอริยสัจ หรือ คิดแบบแกปญหา  
   เรียกตามโวหารทางธรรมไดวา วิธีแหงความดับทุกขจัดเปนวิธีคิดแบบหลักอยางหนึ่ง 
เพราะสามารถขยายใหครอบคลุมวิธีคิดแบบอ่ืน ๆ ไดท้ังหมดหลักการ หรือสาระสําคัญของวิธีคิดแบบ
อริยสัจ ก็คือ การเริ่มตนจากปญหา หรือความทุกขท่ีประสบโดยกําหนดรูทําความเขาใจปญหา คือ
ความทุกขนั้น ใหชัดเจน แลวสืบคนหาสาเหตุเพ่ือเตรียมแกไข ในเวลาเดียวกัน กําหนดเปาหมายของ
ตนใหแนชัดวาคืออะไร จะเปนไปไดหรือไม และเปนไปไดอยางไร แลวคิดวางวิธีปฏิบัติท่ีจะกําจัด
สาเหตุของปญหา โดยสอดคลองกับการท่ีจะบรรลุจุดหมายท่ีกําหนดไวนั้น 
  ๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 
 วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ หรือคิดตามหลักการและความมุงหมาย คือพิจารณาให
เขาใจความสัมพันธ ระหวาง ธรรม กับ อรรถ หรือ หลักการ กับ ความมุงหมาย เปนความคิดท่ีมี
ความสําคัญมาก ในเม่ือจะลงมือปฏิบัติธรรม หรือทําการตามหลักการอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหไดผล
ตรงตามความมุงหมาย ไมกลายเปนการกระทําท่ีเคลื่อนคลาด เลื่อนลอย หรืองมงาย 
  “ธรรม” แปลวา หลัก หรือหลักการ คือ หลักความจริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติ
หรือหลักท่ีจะเอาไปใชปฏิบัติรวมท้ังหลักคําสอนท่ีจะใหประพฤติปฏิบัติและกระทําการไดถูกตอง 
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  “อรรถ” (อัตถะ ก็เขียน) แปลวา ความหมาย ความมุงหมาย จุดหมาย ประโยชนท่ี
ตองการ หรือสาระท่ีพึงประสงคในการปฏิบัติธรรม หรือกระทําการตามหลักการใด ๆ ก็ตาม จะตอง
เขาใจความหมาย และความมุงหมายของธรรมหรือหลักการนั้น ๆ วา ปฏิบัติหรือทําไปเพ่ืออะไร ธรรม 
หรือหลักการนั้น กําหนดวางไว เพ่ืออะไร จะนําไปสูผลหรือท่ีหมายใดบาง ท้ังจุดหมายสุดทาย
ปลายทาง และเปาหมายทามกลางในระหวาง ท่ีจะสงทอดตอไปยังธรรมหรือหลักการขออ่ืน ๆ ความ
เขาใจถูกตองในเรื่องหลักการ และความมุงหมายนี้นําไปสูการปฏิบัติถูกตองท่ีเรียกวาธรรมานุธรรม
ปฏิบัติ 
 ๖. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก 
 วิธีคิดแบบรูทันคุณโทษและทางออก หรือพิจารณาใหเห็นครบท้ัง อัสสาทะ อาทีนวะ และ 
นิสสรณะเปนการมองสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริงอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงเนนการยอมรับความจริงตามท่ีสิ่ง
นั้น ๆ เปนอยูทุกแงทุกดาน ท้ังดานดีดานเสีย และเปนวิธีคิดท่ีตอเนื่องกับการปฏิบัติมาก เชนบอกวา 
กอนจะแกปญหา ตองเขาใจปญหาใหชัด และรูท่ีไปใหดีกอน หรือกอนจะละสิ่งหนึ่งไปหาอีกสิ่งหนึ่ง 
ตองรูจักท้ังสองฝายดีพอ ท่ีจะใหเห็นไดวา การละและไปหานั้น หรือการท้ิงอยางหนึ่งไปเอาอีกอยาง
หนึ่งนั้น เปนการกระทําท่ีรอบคอบ สมควร และดีจริง 
  ๗. วิธีคิดแบบรูคุณคาแท-คุณคาเทียม 
 วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม หรือ การพิจารณาเก่ียวกับปฏิเสวนา คือ การใชสอย 
หรือบริโภคเปนวิธีคิดแบบสกัด หรือบรรเทาตัณหา เปนข้ันฝกหัดขัดเกลากิเลส หรือตัดทางไมใหกิเลส
เขามาครอบงําจิตใจแลวชักจูงพฤติกรรมตอ ๆ ไปวิธีคิดแบบนี้ใชมากในชีวิตประจําวัน เพราะเก่ียวของ
กับการบริโภคใชสอยปจจัย ๔ และวัสดุอุปกรณ อํานวยความสะดวกตาง ๆ มีหลักการโดยยอวา 
คนเราเขาไปเก่ียวของกับสิ่งตาง ๆ เพราะเรามีความตองการและเห็นวาสิ่งนั้น ๆ จะสนองความ
ตองการของเราไดสิ่งใดสามารถสนองความตองการของเราไดสิ่งนั้นก็มีคุณคาแกเรา หรือท่ีเรานิยม
เรียกวามันมีประโยชน 
  ๘. วิธีคิดแบบเรากุศล 
 วิธีคิดแบบเรากุศล หรือคิดแบบกุศลภาวนา เปนวิธีคิดในแนวสกัดก้ันหรือบรรเทาและขัด
เกลาตัณหา จึงจัดไดวาเปนขอปฏิบัติระดับตน ๆ สําหรับสงเสริมความเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม 
และสรางเสริมสัมมาทิฏฐิท่ีเปนโลกิยะหลักการท่ัวไปของวิธีคิดแบบนี้มีอยูวา ประสบการณคือสิ่งท่ีได
ประสบหรือไดรับรูอยางเดียวกันบุคคลผูประสบหรือรับรูตางกัน อาจมองเห็นและคิดนึกปรุงแตงไปคน
ละอยาง สุดแตโครงสรางของจิต หรือแนวทาง ความเคยชินตาง ๆ ท่ีเปนเครื่องปรุงของจิต คือสังขาร
ท่ีผูนั้นสั่งสมไวหรือสุดแตการทําใจในขณะนั้น ๆ ของอยางเดียวกัน หรืออาการกิริยาเดียวกัน คนหนึ่ง
มองเห็นแลว คิดปรุงแตงไปในทางดีงาม เปนประโยชนเปนกุศล แตอีกคนหนึ่งเห็นแลว คิดปรุงแตงไป
ในทางไมดีไมงาม เปนโทษ เปนอกุศล แมแตบุคคลคนเดียวกัน มองเห็นของอยางเดียวกัน หรือประสบ
อารมณอยางเดียวกัน แตตางขณะ ตางเวลา ก็อาจคิดเห็นปรุงแตงตางออกไปครั้งละอยาง คราวหนึ่ง
ราย คราวหนึ่งดีท้ังนี้โดยเหตุผลท่ีไดกลาวมาแลว 
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  ๙. วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน 
  วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน หรือวิธีคิดแบบมีปจจุบันธรรมเปนอารมณเรียกสั้น ๆ วา 
วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน อันจัดเปนวิธีคิดแบบท่ี ๙ นี้เปนเพียงการมองอีกดานหนึ่งของการคิด                 
แบบอ่ืน ๆ จะวาแทรกหรือคลุมวิธีคิดแบบกอน ๆ ท่ีกลาวมาแลว ก็ไดแตท่ีแยกออกมาแสดงเปนอีกขอ
หนึ่งตางหาก ก็เพราะมีแงท่ีควรทําความเขาใจพิเศษ และมีความสําคัญโดยลําพังตัวของมันเอง                
อนึ่ งวิ ธี คิดแบบเปนอยู ในขณะปจจุบันนี้ มี เนื้ อหารวมอยู ในสติป ฏฐาน ๔ ซ่ึงจะกลาว ถึง                               
ในองคมรรคขอท่ี ๗ คือ สัมมาสติดวย แตท่ีแยกบรรยาย ก็เพราะเพงความหมายคนละแง กลาวคือ  
ในสติปฏฐาน การบรรยายเพงถึงการตั้งสติระลึกรูเต็มตื่นอยูกับสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึน กําลังเปนไปอยู กําลัง
รับรูหรือกําลังกระทําในปจจุบันทันทุก ๆ ขณะ สวนในท่ีนี้การบรรยายเพงถึงการใชความคิด และ
เนื้อหาของความคิด ท่ีสติระลึกรูกําหนดอยูนั้นขอท่ีจะตองทําความเขาใจเปนพิเศษเก่ียวกับวิธีคิดแบบ
นี้ ก็คือ การท่ีมีผู เขาใจผิดเก่ียวกับความหมายของการเปนอยูในปจจุบัน หรือมีปจจุบันธรรม                  
เปนอารมณโดยเห็นไปวา พระพุทธศาสนาสอนใหคิดถึงสิ่งท่ีอยูเฉพาะหนา กําลังเปนไปในปจจุบัน
เทานั้น ไมใหคิดพิจารณา เก่ียวกับอดีตหรืออนาคต ตลอดจนไมใหคิดเตรียมการหรือวางแผนงานเพ่ือ
กาลภายหนา 
  ๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 
  วิธีคิดแบบวิภัชชวาท ความจริง วิภัชชวาทไมใชวิธีคิดโดยตรง แตเปนวิธีพูด หรือการแสดง
หลักการแหงคําสอนแบบหนึ่ง ลักษณะสําคัญของความคิดและการพูดแบบนี้คือ การมอง และแสดง
ความจริง โดยแยกแยะออกใหเห็นแตละแงละดาน ครบทุกแงทุกดาน ไมใชจับเอาแงหนึ่งแงเดียว     
หรือบางแง ข้ึนมาวินิจฉัยตีคลุมลงไปอยางนั้นท้ังหมด หรือประเมินคุณคาความดีความชั่ว เปนตน  
โดยถือเอาสวนเดียวหรือบางสวนเทานั้นแลวตัดสินพรวดลงไป วาทะ ท่ีตรงขามกับวิภัชชวาท เรียกวา 
เอกังสวาท แปลวา พูดแงเดียว คือจับไดเพียงแงหนึ่ง ดานหนึ่งหรือสวนหนึ่ง ก็วินิจฉัยตีคลุมลงไปอยาง
เดียวท้ังหมด หรือพูดตายตัวอยางเดียว13

๑๔ 

 
 
 

                                                           
  ๑๔พระพรหมคุณาภรณ  (ป.  อ .  ปยุตฺ โต) ,  โยนิโสมนสิการ วิธี คิดตามหลักพุทธธรรม ฉบับ
ข อ มู ล คอม พิ ว เ ตอ ร  บท ท่ี  ๑๓  แยก พิม พ ค รั้ ง แ ร ก ,  [ ออ น -ไ ลน ] .  เ ข า ถึ ง แห ล ง ข อ มู ล ไ ด จ า ก  : 
http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/yonisomanasikara_thinking_in_ways_of_bud
dhadhamma.pdf, เขาถึงเมื่อ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑.       

http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/yonisomanasikara_thinking_in_ways_of_buddhadhamma.pdf
http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/yonisomanasikara_thinking_in_ways_of_buddhadhamma.pdf
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บทที ่๔  
การแนะแนวเชิงพุทธ 

 
 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแนะแนวเชิงพุทธ 

  จุดเริ่มตนของการแนะแนวเกิดจากความตองการของมนุษยเพราะมนุษยยังไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได ในบางสถานการณบางปญหาท่ีเขามาในชีวิต ซ่ึงการแกไขปญหาไดอยางถูกตองนั้น 
ตองไปแกท่ีสาเหตุท่ีเปนตนตอของปญหา เหตุเกิดท่ีไหนตองไปแกท่ีนั้น ปญหาท่ีเปนเหตุ เชน 
   ๑. ขาดปญญา 
   ๒. ขาดจิตสํานึกในการพัฒนาตน 
   ๓. ขาดความม่ันใจในการพัฒนาตนเอง 
   ๔. ไมเชื่อม่ันในตนเอง 
   ๕. ไมมองเห็นตนเองในฐานะท่ีเปนมนุษยท่ีฝกได 
   ๖. ขาดแรงจูงใจท่ีถูกตองตอการพัฒนาตนเอง 
   ๗. ขาดความรูจักคิด “คิดไมเปน” 
   ๘. มีทาทีท่ีไมถูกตองตอสิ่งท้ังหลายท่ีเขามาในชีวิต 
  ปญหาเหลานี้ลวนเปนปจจัยท่ีเกิดจากปจจัยภายในของบุคคล การท่ีจะผานพนปญหาท่ีเขามา
ในชีวิตไดจําเปนตองเขาใจถึงองคประกอบสวนบุคคลและกระบวนการแกปญหาท่ียั่งยืน 
  กัลยาณมิตร เปนปจจัยภายนอกท่ีกระตุนใหปจจัยภายในของบุคคลทํางานปจจัยภายนอกท่ีมี
ผลตอการขับเคลื่อนการทํางาน คือ โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในโดยแยบคาย คือ การูจักคิดเปน 
ท่ีจริงมี ๖ ประการ แตท่ีเนนมากท่ีสุดก็คือ “กัลยาณมิตร” กัลยาณมิตรชวยกระตุนใหเกิดโยนิโส
มนสิการ เม่ือคนเรารูจักคิดแลว ก็ทําใหเกิดปญญาท่ีสามารถแกไขปญหาไดจริง ข้ันแรกเลยทําใหเกิด
สัมมาทิฐิ ซ่ึงเปนขอธรรมแรกของระบบ การดําเนินชีวิตท่ีดีงามเรียกวา “มรรค ๘” 
  เม่ือกัลยาณมิตรกระตุนใหเกิดสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นถูกตองแลวก็จะนําไปสูการกระทําท่ี
ถูกตองดวย การปฏิบัติท่ีถูกตองตั้งแตแรกจึงนําไปสูการแกปญหาได เม่ือกัลยาณมิตร สามารถกระตุน
ใหเกิดปจจัยภายในแลว หนาท่ีของกัลยาณมิตรวารทําอยางไรตอไป 

 การตรวจสอบหรือการวิเคราะหบคุคล  
 การตรวจสอบหรือการวิเคราะหบุคคลวา เราพัฒนาเขาใหผานพนอุปสรรคหรือปญหานั้นเขา
ขาดอะไรไปบาง ทบทวนสิ่งท่ีขาด เพ่ือเพ่ิมเติมใหพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองดวยตนเอง ซ่ึงองคประกอบ
ท่ี ๑ เราจะตองตรวจสอบกับนักเรียน ดังนี้ 
   ๑. ทัศนคติเกี่ยวกับประสบการณหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ลักษณะของการมอง
ขอมูล ความพอใจ ไมพอใจ เปนเพียงขอมูลท่ีนํามาสูการเรียนรูเทานั้นไมเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง
เม่ือเรามองเห็นตามความเปนจริงแลวก็นําความรูท่ีเราไดจากความเปนจริง มีเจตคติท่ีดี ถูกตอง
เก่ียวกับสถานการณนั้น ๆ มาใชในกระบวนการแนะแนว 
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   ๒. ความไมมันใจในศักยภาพของมนุษย ดูวานักเรียนมีความม่ันใจในตัวเองหรือไม 
เขามีความเชื่อวาสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองไดและเห็นวาตองพัฒนาตนเองหรือไม 
  ถาเขามีจิตสํานึกในการพัฒนาปรับปรุงตนเองอยูแลว จะสงผลใหมีความมุงม่ัน และ
อุตสาหะเอาใจใสในการเรียนรู ถาเขาขาดจุดนี้ ก็จะไมเอาใจใสในการพัฒนาตนเอง ซ่ึงผูใหการแนะ
แนวตองตรวจสอบดู และพยายามมองใหเห็นปญหาท่ีแทจริง 
  ความมีเหตุผล คือ การพิจารณาดวยปญญา อะไรเปนคุณเปนโทษ เปนประโยชน หรือมิใช
ประโยชน  (โยนิโสมนสิการ) มองสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริง ดวยเหตุปจจัย มุมมองท่ีเปน
คุณตอการพัฒนาตนเอง    ท่ีเอ้ือตอจิตใจ การแนะแนวท่ีมุงใหบุคคลรูจักคิดกอใหเกิดผลดี คือ ทําให
เขาใจสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตอง 
  เม่ือมีความรูท่ีถูกตองก็สงผลใหมีการปฏิบัติถูกตองตามไปดวย ขณะเดียวกันก็สงผลตอความ
สงบเรียบรอยของสังคม การอยูรวมกันของมนุษยท่ีสําคัญกอใหเกิดผลดีตอชีวิตของตนเอง 
  การรูคิด เปนการคนหาความจริงมองเห็นความเปนจริงของสิ่งนั้น สืบสาวหาเหตุปจจัยสวน
แบบท่ีสอง มองใหเปนธรรมโอสถเพ่ือชโลมจิตใจ ถามองเปนยาพิษ ตองพัฒนาวิธีคิดใหมดวยโยนิโส
มนสิการ คิดในทางเห็นอกเห็นใจ จิตใจประกอบดวยเมตตา เปนการเพ่ิมความชุมชื่นใหกับหัวใจ 
  วินัยชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม คือ การจัดระเบียบชีวิตตนเองและจัดสรรความสงบ
สุข  ใหเกิดข้ึนในสังคม การท่ีบุคคลปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติตามขอบเขตของสังคมท่ีกําหนดรวมกัน
จะทําใหเกิดความสงบสุขแกชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตลอดท้ังความรมเย็นของโลก ถามีวินัยก็
สามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง และยั่งยืน 
  กระบวนการท่ีชวยพัฒนาชีวิตมนุษยก็คือ การศึกษา การวิจัยชีวิตอยางตอเนื่อง ตลอดเวลา 
ทุก ๆ ลมหายใจเขาออก ท้ังนี้ ตองทําใหครบกระบวนการท้ัง ๓ ชวง คือ ดูวา คนท่ีมีปญหานั้นเขาเปน
อยางไร เขามีทาท่ีตอประสบการณเขามาในชีวิตอยางไร และปฏิบัติตอบสนองตอสิ่งนั้นเปนไปเพ่ือการ
เก้ือกูลคุณภาพชีวิตท่ีดีงามหรือไม ชวงท่ี ๒ มีการแสดงออกอยางไร มีการนําเอาขอมูลมาใชในการ
พัฒนาชีวิตใหเจริญงอกงามหรือไม เปนวิธีการตรวจสอบไดอีกวิธีการหนึ่ง 
  หัวใจของการแนะแนวเชิงพุทธ “การคิดเปน” คือ วิธีการแกปญหาตามหลักอริยสัจ รูเหตุ 
รูผล แกตามแนวเหตุและผล เปนการใชปญญานํามิใชใชตัณหาคือความยากเปนตัวนําชีวิต (ปญญา 
คือ ความรอบรูท่ัวถึง)  ในขณะท่ีเราพัฒนาปญญาอยูนั้น หากจิตใจยังไมเขมแข็งพอ ก็อาจจะเปดชอง
ใหอวิชชา ความไมรูเขามามีอิทธิพลตอกระบวนการพัฒนาตนเองได  ซ่ึงกระบวนการท่ีปองกันอวิชชา
ก็คือ การฝกสมาธิใหเกิดสติใหเขมแข็ง เพ่ือเปนฐานสําคัญตอการพัฒนาปญญาอยางยั่งยืน  
  ซ่ึงคนเราจะสามารถพัฒนาตนเองไดนั้นจะตองพัฒนาปญญาใหอยูเหนืออิทธิพลของตัณหาท่ี
เขามาในชีวิต (ถาตัณหาเขามาอวิชชาจะมีอิทธิพลตอชีวิตมนุษย) ทําใหบุคคลหลงผิดคิดผิด กระทําผิด 
อันเปนผลจากตัณหาและอวิชชา ขณะเดียวกันก็สงผลใหตัณหาและอวิชชามีความเขมแข็งมากข้ึน 
สงผลตอการแกไขปญหาชีวิต  ท่ีไมถูกตอง เชน อาศัยอํานาจดลบันดาลจากภายนอก ออนวอนขอจาก
เทพเจา หรือใชไสยศาสตรมาเปนท่ีพ่ึง    หากเราพ่ึงพลังจากขางนอก เราก็จะเสียโอกาสในการพัฒนา
ตนเองใหเจริญงอกงามตอไป 
  ฉะนั้น หลักการแนะแนวทางพระพุทธศาสนานั้น ตองมุงใหบุคคลสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง  ตาม
หลักเหตุและผล ตามหลักอริยสัจ กลาวคือ ทุกข เม่ือเกิดปญหาตองเริ่มตนดวยการศึกษาพิจารณาถึงสาเหตุ ท่ีเรียก
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กวา สมุทัย วา เหตุแหงปญหานั้นอยูท่ีไหน เม่ือเราพบแลวก็ทําการกําจัดเหตุนั้นได (กําจัดจุดออนของปญหา) 
เรียกวา นิโรธ ขณะเดียวกันก็พิจารณาวาความตองการของเราคืออะไรกําหนดจุดมุงหมายแลววางวิธีปฏิบัติเพ่ือ
แกไขปญหานั้น ๆ   วิธีการปฏิบัตินี้ เรียกวา “มรรค” เม่ือรูแนวทางแลวก็ลงมือปฏิบัติ หากบุคคลไดดําเนินการตาม
กระบวนเชนนี้ ก็จะสามารถนําไปสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืนได ปญหาคืออะไร? (ทุกข)  มีสาเหตุเกิดจากอะไร 
(สมุทัย) วิธีการแกปญหาเปนแบบไหน (นิโรธ) ลงมือปฏิบัติ (มรรค) 14

๑๕ 
 จุดมุงหมายของชีวิตมีความสําคัญตอการแนะแนว  

  ผูท่ีทําหนาท่ีแนะแนวตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย และจุดมุงหมาย
ของชีวิตถึงจะสามารถดําเนินการการแนะแนวไดดีและมีประสิทธิภาพ การแนะแนวเก่ียวกับ
จุดมุงหมายของชีวิต เปนสิ่งท่ีสําคัญตอการพัฒนาตนเองของบุคคล คนท่ีจะพัฒนาตนเองได มีปญญา 
มีชีวิตท่ีดี ควรรูจุดหมายของชีวิต การรูจักจุดหมายของชีวิตก็เพ่ือ 
  ๑. เพ่ือจะไดมีแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 
  ๒. เพ่ือใชสํารวจตนดวยตนเองและเพ่ือจะไดมีความม่ันใจในตนเอง ในการท่ีจะพัฒนาตนใหยิ่งข้ึนไป 

พุทธศาสนาสอนวา “ชีวิตท่ีดีงามจะตองดําเนินใหบรรลุถึงจุดหมาย ๓ ข้ัน คือ 
   ๑. ประโยชนปจจุบัน หรือ จุดมุงหมายท่ีมองเห็นของชีวิตนี้ คือ ประโยชนทางดานสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เชน มีทรัพยสินท่ีจะพ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ ทางสังคมก็มีเพ่ือนฝูง รักใคร มีบริวาร 
มีสถานะเปนท่ียอมรับของคนท้ังหลาย เหลานี้เรียกวา เปนประโยชนเบื้องตน 
   ๒. ประโยชนเบ้ืองหนา คือ มีชีวิตท่ีดีงาม มีคุณคา มีคุณธรรมความดี เปนประโยชน 
ทําใหมีความม่ันใจในคุณคาของชีวิตของตน เริ่มตั้งแตเปนผูมีความประพฤติดีงาม มีปญญารูเขาใจโลก
และชีวิตพอสมควร ไดทําความดีงามบําเพ็ญประโยชนไว เปนความม่ันใจในคุณคาของชีวิตของตนเอง 
ซ่ึงเชื่อมโยงไปถึงโลกหนาดวย คือทําใหมีความม่ันใจในชีวิตเบื้องหนา ไมตองกลัวปรโลก จึงเปน
ประโยชนระยะยาว ตางจากขอแรกท่ีเปนประโยชนเฉพาะหนาระยะสั้น 
   ๓. ประโยชนสูงสุด คือ การมีจิตใจเปนอิสระ ดวยปญญาท่ีรูเทาทันความจริงของ
โลก   และชีวิต หลุดพนจากความครอบงําของกิเลส และความทุกข สามารถทําจิตใหปลอดโปรง ผอง
ใสไดทุกเวลา แมจะมีอารมณเขามากระทบก็ไมหวั่นไหว ไมขุนมัว ไมเศราหมอง แตโปรงโลง 
ปราศจากทุกข เปนประโยชนสูงสุด เรียกวา ปรมัตถะ 
  รวมเปนประโยชนหรอืจุดมุงหมาย ๓ ข้ัน คือ 
   ๑. อัตตัตถะ  ประโยชนตน  ๒. ปรัตถะ    ประโยชนผูอ่ืน 
   ๓. อุภยัตถะ  ประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย 
   อยางไรก็ตาม ประโยชนตนเองก็ตองทําใหครบ ๓ ข้ัน คือ ปจจุบัน เบื้องหนา และสูงสุด สวน
ประโยชนผูอ่ืนก็ตองชวยใหเขาบรรลุไดท้ัง ๓ ข้ัน ขณะเดียวกันประโยชนสวนรวมก็ตองเสริมสนับสนุน
การมีสวนรวมท้ังรูปธรรม และนามธรรม ซ่ึงจะทําใหเกิดการพัฒนาท้ังตนและผูอ่ืน สงผลใหเกิดการ
พัฒนา เชน กิจกรรมท่ีดีงาม และวัฒนธรรมประเพณี ท่ีสงเสริมสติปญญาและกุศลของชุมชนท้ังหมด 

                                                           
  ๑๕  พระมหาสรวิชช อภิปฺโญ, เอกสารประกอบการสัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนท่ี 8 

(พระนครศรีอยุธยา : จุฬาบรรณาคาร, ๒๕๕๙), หนา ๘๕ - ๘๖  
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สรุปจุดมุงหมายของชีวิต ชวยใหบุคคลไดตระหนักรูถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเอง เกิดความ
ม่ันใจในแนวทางและจุดหมาย ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญในการแนะแนว 

 กระบวนการชวยเหลือใหบุคคลสามารถชวยเหลือตนเองได ดวยการพัฒนาปญญา 
สามารถนําปญญามาใชในการแกไขปญญาชีวิตของตนเองไดดวยตนเอง ซ่ึงจุดเริ่มตนของการแนะแนว
เกิดจากบุคคลท่ีขาดปญญา ขาดจิตสํานึกในการพัฒนาตน ขาดความม่ันใจในการพัฒนาตนเอง ไม
เชื่อม่ันในตนเอง ไมมองเห็นตนเองในฐานะท่ีเปนมนุษยท่ีฝกได ขาดแรงจูงใจท่ีถูกตองตอการพัฒนา
ตนเอง ขาดความรูจักคิด “คิดไมเปน” และมีทาทีท่ีไมถูกตองตอสิ่งท้ังหลายท่ีเขามาในชีวิต ซ่ึง
ลักษณะเชนนี้ หากเกิดข้ึนกับบุคคลแลวยอมสงผลตอการดําเนินชีวิตอยางแนนอน  
  ดวยเหตุนี้บุคคลจําเปนตองมีกัลยาณมิตร ท่ีทําหนาท่ีกระตุนเตือนและแนะแนววิธีการแกไข
ปรับปรุงพฤติกรรมท่ีนําไปสูการลด หรือแกไขปญหานั้นดวยการพัฒนาตนเอง เขาใจจุดมุงหมายของ
ชีวิตเพ่ือเอาชนะปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนดวยตนเอง ขณะเดียวกันผูท่ีทําหนาท่ีเปนผูแนะแนวจะตอง
เขาใจเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย ความตองการของมนุษย และลักษณะของมนุษยท่ีสามารถพัฒนา
ตนเองหรือเปนท่ีพ่ึงของตนเองได เพ่ือจะไดนํามาสํารวจ และวิเคราะหตัวตนของผูท่ีเกิดปญหา (ผู
รับคําแนะแนว) ผูใหการแนะแนว จะตองมีคุณลักษณะพิเศษ จึงจะสามารถใชกระบวนการแนะแนวให
เกิดประสิทธิภาพได คือ เปนผูนารักมีบุคลิกภาพท่ีชวนใหเขาหา เม่ือเด็กมีปญหาเกิดความทุกข ก็
อยากเขาไปหาหรือเขาไปปรึกษา “ปโย” เปนผูนาวางใจ หนักแนน นาเคารพนับถือ นาเชื่อถือ ทําให
รูสึกวาไมมีภัยอันตราย อบอุนม่ันคงปลอดภัย “คร”ุเปนผูนาเจริญใจ เปนผูมีภูมิรู มีภูมิธรรมภูมิปญญา
สูง เปนคนมีการศึกษาพัฒนาตนดีแลว “ภาวนีโย”เปนผูรูจักพูดหรือพูดเปน 
  “วตฺตา”เปนผู รูจักฟง หรือ ฟงเกงมีความอดทนในการฟง อดทนตอการรับฟงปญหา อดทด
ตอการระบายความทุกข “วจนกฺขโม” เปนผูท่ีสามารถอธิบายเรื่องท่ียากใหงายได “คมฺภีรฺจ กถํ กตฺ
ตา” และ เปนผูท่ีไมชักจูงบุคคลไปในทางท่ีผิดหรือนอกเรื่อง คือ ขณะเดียวกันตองมีทิศทางท่ีชัดเจน
ในการแนะแนว โดยมีเปาหมายและนําไปสูจุดหมายซ่ึงจะแกปญหาได ดวยวิธีท่ีถูกตอง “โน จฎฐาเน 
นิโยชเย” รวมเปน ๗ ประการ เรียกวา คุณธรรมหรือองคคุณของกัลยาณมิตร ซ่ึงเราใชเปนคุณสมบัติ
ของครูโดยท่ัวไป ซ่ึงผูทําหนาท่ีแนะแนวควรมีคุณสมบัติเชนนี้เปนพิเศษ 
          “การพัฒนาตนเองโดยแนวทางและหลักการนี้ (ตามแนวพุทธศาสตร) เปนสาระสําคัญของ
การท่ีจะชวยใหบุคคลท่ีประสบปญหา มีความทุกขไดพัฒนาตนจนพ่ึงตนเองได การพ่ึงตนเองไดก็คือ 
การปฏิบัติตามหลักท่ีวามีปญญาเปนเครื่องนําทางในการดําเนินชีวิต ไมมีอวิชชาหรือตัณหาเปนเครื่อง
ดําเนินชีวิต เม่ือถึงข้ันนี้ก็จะเปนการบรรลุจุดมุงหมายของการดําเนินชีวิตท่ีดี” ดังท่ีพระพุทธเจาทรง
ตรัสวา “ชีวิตท่ีเปนอยูดวยปญญา เรากลาววาเปนชีวิตท่ีประเสริฐ” 
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บทที่ ๕  
การพัฒนาครใูนโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 การพัฒนาครูโรงเรียนวิถีพุทธ  

  หลักการ 
  ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรมีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนในระบบไตรสิกขา ท้ังในฐานะเปน
ผูอบรมสั่งสอน ผูจัดการเรียนรู และการเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตน  บุคลากรทุกคนพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขา  มีคุณลักษณะเปนผูมีความรูพุทธธรรมเปนอยางดี ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สามารถจัดการเรียนรูตามวิถี
พุทธ และเปนกัลยาณมิตร มีลักษณะของการเปนผูท่ี “ สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” พรอมจะชวยใหผูเรียนพัฒนา
ไดเปนอยางดี  
  หลักคิด 
  การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนควรดําเนินการอยางตอเนื่อง มีรูปแบบวิธีการหลากหลาย เหมาะสมกับ
ลักษณะและเง่ือนไขของโรงเรียน แนวทางสําคัญหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร คือการปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิตประจําวัน 
ท้ังนี้ผูบริหารควรเปนผูนําในการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติเปนตัวอยาง    
  หลักทํา 
  แนวทางการจัดพัฒนาบุคลากร เชน 
                        1.  วิเคราะหสภาวะธรรม และลักษณะของบุคลากร 
                        2.  คนหาบุคลากรแนวรวมหรือแกนนํา 
                        3.  วางแผนพัฒนาบุคลากร โดยการสรางศรัทธา สรางความเขาใจดวยวิธีท่ี
เหมาะสมกับลักษณะของบุคลากร 
                        4.  จัดกิจกรรมท่ีเปนตัวอยางสะทอนใหเห็นความสําเร็จ ท้ังกิจกรรมรูปธรรม 
และกิจกรรมพัฒนาจิต 
                        5.  ใหการยกยอง ชมเชย แกบุคลากรท่ีพัฒนาจนเปนแบบอยางได ลักษณะแนว
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เชน   การจัดอบรมใหญประจําป 
                        จัดการพัฒนาจิต เจริญปญญายอยรายสัปดาห หรือรายเดือน 
                       จัดกลุมสนทนาธรรม 
                       จัดฟงเทศน ปฏิบัติธรรมในโอกาสวันสําคัญ 
                       จัดศึกษาดูงาน หรือปฏิบัติธรรมในสํานักตาง ๆ 
                       สงเสริมการศึกษา ปฏิบัติธรรมดวยตนเอง โดยจัดหองสมุดและสื่อตาง ๆ ใหยืม 
หรือใชศึกษา จัดหองวิปสสนา ฯลฯ 
                     สงเสริมการถือศีล 5 เปนวิถีชีวิต   
                    สงเสริมการประเมินผลปฏิบัติธรรม และสอบอารมณ(วิปสสนา) 
                                                ฯลฯ 
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 คุณลักษณะสําคัญของบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ 
            ผูบริหารสถานศึกษา 
                        1.  ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
                        2.  ละเลิกจากอบายมุข 
                        3.  ถือศีล 5 เปนนิจ 
                        4.  มีอุดมการณท่ีจะพัฒนาตนเองและดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 
                        5.  เปนผูนําและปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการทําความดี 
            ครู อาจารยและบุคลากร 
                        1.  ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
                        2.  ละเลิกจากอบายมุข 
                        3.  ถือศีล 5 เปนนิจ 
                        4.  มีอุดมการณท่ีจะพัฒนาตนเองและดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 
                        5.  มีความเปนกัลยาณมิตรตอศิษย ๑๖ 
 อยางไรก็ดี พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต)  ไดกลาวถึงคุณสมบัติของครูวิถีพุทธท่ีดี  ควร
มีลักษณะ ดังนี้ 
  ๑.นารัก คําวานารักในท่ีนี้หมายความวา เปนบุคลิกภาพท่ีชวนใหเขาหา ผูแนะแนวควรตองมี
ลักษณะท่ีวา เม่ือเด็กมีปญหาเกิดความทุกข ก็อยากเขาไปหาหรือเขาไปปรึกษา เพราะวาผูท่ีมีปญหา
เกิดคิดหาท่ีปรึกษา เม่ือเห็นผูแนะแนวท่ีมีคุณสมบัติดีแลวก็อยากจะเขาไปปรึกษาดวย คําวานารักใน
ภาษาบาลีเรียกวา “ปโย” 
  ๒.นาวางใจ ครูแนะแนวตองมีลักษณะท่ีนาไววางใจได หนักแนน นาเคารพนับถือ นาเชื่อถือ 
ทําใหรูสึกวาไมมีภัยอันตราย อบอุนม่ันคงปลอดภัย ควรเขาไปขอคําปรึกษาได ถามีลักษณะทาทางไม
นาไววางใจ ก็ไมไหว ลักษณะท่ีนาเคารพนาไววางใจนี้ภาษาบาลีเรียกวา “คร”ุ 
  ๓.นาเจริญใจ คือ บุคลิกภาพทาทางตาง ๆ ท่ีแสดงออกดูแลวทําใหเกิดความรูสึกวาเปนผูมี
ภูมิรู มีภูมิธรรมภูมิปญญาสูง เปนคนมีการศึกษาพัฒนาตนดีแลว ซ่ึงผูเขาหานั้นรูสึกภูมิใจท่ีไดเขา
ใกลชิดและเห็นวานาเอาอยาง คือชวนใหอยากปฏิบัติตามในทางภาษาบาลีเรียกวา “ภาวนีโย” 
  ๔.รูจักพูดหรือพูดเปน ขอนี้เปนลักษณะสําคัญมาก สามขอแรกนั้นเปนบุคลิกภาพท่ีจะทําให
เกิดการปรึกษาและการแนะแนวข้ึน โดยนํามาซ่ึงการพบปะและการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ตอไป แตขอ ๔ 
และขอตอจากนี้เปนสวนประกอบตาง ๆ ในการทําหนาท่ี 
  การเปนนักพูดท่ีดีไมใชหมายความวา จะตองพูดเองไปหมด ผูท่ีมีความทุกข หรือตองการ
คําปรึกษา เขาก็จะพูดไปตามทางของเขา ชัดเจนบาง สับสนบาง บางทีก็ไมกลาพูด หรือพูดแลวพูดไม
ถูก พูดไมแจมกระจาง   ผูแนะแนวตองรูจักพูดใหเขากลาท่ีจะแสดงออกมา กลาระบายความทุกข
ออกมา หรือสามารถท่ีจะแสดงออกซ่ึงปญหาอยางชัดเจน โดยผูแนะแนวจะตองชวยใหเขารูจักและ

                                                           
  ๑๖  นิภา  แยมวจี ,  เสนทางสู โรงเรียนวิถีพุทธ ,  [ออน-ไลน ] .  เขาถึงแหลงขอมูลไดจาก  : 

http://www.moe.go.th/main2/article/article_banjerdporn/school_bud.htm, เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  ๑ ๒  ธ . ค . 

๒๕๖๑.   
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เขาใจปญหาของเขาเองไปท่ีละดานสองดาน ตามลําดับ ตัวอยาง เชน  เม่ือมีบุคคลผูใดผูหนึ่งเขามาหา
พระพุทธเจา จะมาถามหาคําตอบจากพระองค บางที พระองคก็ทรงชวยใหเขาตอบปญหาของเขาเอง  
โดยท่ีพระองคทรงใชวิธี เปนผูถาม บุคคลนั้นก็จะพบคําตอบไดดวยตนเอง นักแนะแนวควรนําวิธีนี้ไป
ใชในการเปนนักพูด โดยเปนผูชวยใหเขาพูด จนกระท้ังทําใหเขาตอบปญหาของตนเองได หากเขาหา
คําตอบไมไดจริงๆ เราก็มีวิธีการท่ีจะเสนอแนะใหเขาพบคําตอบได ใหเห็นทางออกในการแกปญหา 
ลักษณะท่ีเปนนักพูดอยางไดผลนี้ ภาษาบาลีเรียกวา “วตฺตา” 
  ๕.รูจักฟง หรือ ฟงเกง หมายถึง ความเกงในการฟง นอกจากหมายถึงจับเรื่องไดไวและ
ชัดเจนแลว ก็รวมถึงการมีความอดทนในการฟงดวย อดทนตอการรับฟงปญหา อดทดตอการระบาย
ความทุกข เพ่ือจะไดรูเหตุปจจัย และคิดคนวิธีการแกปญหา โดยเฉพาะการรูจักตัวเขาและปญหาของ
เขาอยางแทจริง เชน รูวาเขาทําอะไร บกพรองอยางไร จุดท่ีจะแกไขอยูตรงไหน เรียกในภาษาบาลีวา 
“วจนกฺขโม” 
  ๖.แถลงเรื่องลึกซ่ึงได คือ เม่ือมีปญหาท่ียากหรือลึกซ่ึงก็สามารถคลี่คลายใหเขาใจได ใน
การศึกษาและ ในการแกปญหาจะตองพบกับปม และเรื่องท่ียากหรือลึกซ่ึงอยูเรื่อยๆ ผูท่ีทําหนาท่ีแนะ
แนวตองสามารถอธิบายเนื้อหาเรื่องราวและคลี่คลายปมประเด็นตาง ๆ ใหเห็นชัดเจนและเขาใจไดงาย 
อะไรท่ีซับซอนก็ตองจับเอามาหรือหยิบออกมาพูดใหเห็นและอธิบายใหกระจายอันนี้เปนความสามารถ
ในการปฏิบัติท่ีเรียกวา “คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา” 
  ๗.ไมชักจูงไปในทางท่ีผิดหรือนอกเรื่อง คือ จะตองมีทิศทางท่ีชัดเจนในการแนะแนว โดยมี
เปาหมายและนําไปสูจุดหมายซ่ึงจะแกปญหาได ดวยวิธีท่ีถูกตอง หากผูแนะแนวปฏิบัติไมถูกตองออก
นอกเรื่องราว หรือชักจูงไปในทางเสียหาย โดยแนะนําผิดๆ หรือแนะนําวิธีการท่ีไมถูกตอง แนะแนวไป
แทนท่ีเขาจะแกปญหาได ก็กลับกลายเปนสรางปญหา อันนี้เรียกวา “โน จฎฐาเน นิโยชเย” 
  รวมเปน ๗ ประการ เรียกวา คุณธรรมหรือองคคุณของกัลยาณมิตร ซ่ึงเราใชเปนคุณสมบัติ
ของครูโดยท่ัวไป ซ่ึงผูทําหนาท่ีในโรงเรียนวิถีพุทธควรมีคุณสมบัติเชนนี้เปนพิเศษ ขณะเดียวกันผูท่ีจะ
สามารถพัฒนาตนเองหรือพ่ึงพาตนเองไดนั้น จําเปนตองมีความพรอมดานแรงจูงใจอันเปนปจจัย
ภายในตน (ฉันทะ) ลักษณะของบุคคลท่ีพ่ึงตนเองได จึงจะสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได 16

๑๗ 
 

 
 
 
 

                                                           
  ๑๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม . พิมพครั้งท่ี ๕. 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๔๓), หนา ๔๒ - ๔๕  
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บทที่ ๖  
การพัฒนาโรงเรยีนวิถีพุทธ 

 

 ประเภทของโรงเรียนวิถีพุทธ 

๑. โรงเรียนวิถีพุทธท่ัวไป (Buddhist  Oriented School) 
๒. โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา(The Leading Buddhist  Oriented School) 
๓. โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน(The royal award Buddhist  Oriented School) 

 
1.โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป (Buddhist  Oriented School) 

โรงเรียนวิถีพุทธท่ัวไป  เปนโรงเรียนวิถีพุทธท่ีดําเนินการตามมาตรฐานและ ตัวชี้วัดของอัต

ลักษณ ๒๙ ประการในโรงเรยีนวิถีพุทธ ดังนี้ 

๑) ไดสมัครลงทะเบียนในระบบเว็บไซต 
๒) มีการดําเนินการตามตัวชี้วัดอัตลักษณวิถีพุทธครบท้ัง ๒๙  ประการ (อาชีวะ ๓๗ 

ประการ) 
๓) มีการประเมินตนเองตามอัตลักษณวิถีพุทธครบท้ัง ๒๙  ประการ (อาชีวะ ๓๗ ประการ)

ในระบบ ระยะ ๙ เดือนและ ๑๒ เดือน อยางตอเนื่อง 
๔) มีกิจวัตรประจําวัน  ประจําสัปดาหดานวิถีพุทธ และกิจกรรมวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาอยางสมํ่าเสมอ 
๕) มีโครงการวิถีพุทธในแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 

 อัตลักษณ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ความเปนมาของอัตลักษณ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ 1 7

๑๘  การศึกษาและ
พัฒนาอัตลักษณโรงเรียนวิถีพุทธท่ีไดดําเนินมานั้นไดมีข้ันตอนท่ีผานมาดังนี้ 
  ๑.  การ คัดเลือกกลุ มตั วอย าง เ พ่ือ ศึกษา เ พ่ือใหการ ศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ               
โรงเรียนวิถีพุทธครอบคลุมและเปนตัวแทนท่ีดีของโรงเรียนของประเทศไทย ผูวิจัยจึงไดพัฒนา
เครื่ อ ง มื อสํ าหรั บการรั บส มัคร โ ร ง เ รี ยน ท่ั ว ไปประ เทศ ท้ั ง ท่ี เป น โ ร ง เ รี ยนวิ ถี พุทธและ                             
ไม เปนโรงเรียนวิ ถี พุทธผานเครือขายอินเตอร เน็ตดวยเว็บไซต  www.vitheebuddha.com               
เพ่ือใหโรงเรียนท่ีมีความพรอมและสนใจไดลงทะเบียนสมัคร โดยโรงเรียนจะตองสงขอมูล                   

                                                           
  ๑๘ ฝายบริการการฝกอบรม สวนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕. (หนา 

๒๒) 
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เพ่ือใชประกอบในการพิจารณาโรงเรียนวิ ถีพุทธประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน                  
และขอมูลการดําเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธแลวทําการคัดเลือก
ตัวแทนโรงเรียนท้ังหมดจํานวน ๑๐๐ โรงเรียน เพ่ือนํามาศึกษาตอไป 
  ๒. จัดทําสนทนากลุม (Focus group) โดยนําโรงเรียนท้ังหมด จํานวน ๑๐๐ โรงเรยีน  ท่ีเปน
ตัวแทนของโรงเรียนวิ ถี พุทธ ท่ัวประเทศมาประชุมเชิ งปฏิบัติการเ พ่ือแลกเปลี่ ยนเรียนรู                  
รับฟงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะการดําเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียน             
วิ ถี พุทธเ พ่ือสั ง เคราะหหาขอสรุป แนวปฏิบัติของการพัฒนาอัตลักษณ โรง เรียนวิ ถี พุทธ                   
ในข้ันตอนนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการแบงกลุมออกเปน ๕ กลุม ๆ ละ ๒๐ คน                      
แบงตามประเด็นพิจารณาไดแก ภูมิภาคท่ีตั้ง ขนาดโรงเรียน ในเมืองกับชนบท โรงเรียนแกนนํา                
กับไมเปนโรงเรียนแกนนํา และโรงเรียนท่ีมีระดับมากท่ีสุดกับนอยท่ีสุด  
  ๓. ทดลองใชในสภาพจริง นําแนวปฏิบัติไปทดลองใชในสภาพจริงกับโรงเรียนท่ีสมัครใจเพ่ือ
ทดลองใชจํานวน ๒๐ โรงเรียน จากตัวแทนจํานวน ๑๐๐ โรงเรียน ใชระยะเวลาทดลอง ๓ เดือน 
  ๔. ประเมินผลโดยคณะทํางานประเมินผล เพ่ือตรวจสอบผลสําเร็จของการดําเนินงาน โดยใช
กรอบแนวคิด CIPP model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ไดแก การประเมินสภาพแวดลอม การ
ประเมินปจจัยนําเขา การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิตท่ีได  จากผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดแก ประชาชนในพ้ืนท่ี บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนท่ี 
  ๕. สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน สรุปผลและรายงานอัตลักษณโรงเรียนวิถีพุทธ  การ
ประเ มินผลความสํา เร็จของโครงการตอสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน                       
เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติ 
  ซ่ึ งจากแนวทางการดําเนินการ ท่ีรับทราบรวมกันตั้ งแต เริ่มตน คณะผูบริหาร ครู                       
และพระอาจารยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรวมกันวิเคราะห สังเคราะห 
แนวทางดําเนินการเดิมยกรางเปนแนวทางดําเนินการ ท่ีเปนรูปธรรมอีกครั้ง  สอดคลองกับ                 
ตัวชี้วัดแนวทางการดําเนินงาน  โรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๔๘  แบงเปน ๕ ดาน รวม ๒๙ ประการ 
และคณะยกรางไดนํารางฯไปสอบถามความเห็นของผูเก่ียวของหลายครั้ง  
  รวมท้ังผานความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงประกาศใหโรงเรียนวิถีพุทธทราบและเปนแนวทาง ในการประเมินตนเองตั้งแต พ.ศ. 
๒๕๕๓ เปนตนมา  
  แนวทางดําเนินการ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธทําใหโรงเรียนมีแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียนท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมกันนําอัตลักษณ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ                    
ไปเปนตัวชี้วัดในการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํามาอยางตอเนื่อง  เพ่ือรับใบประกาศเกียรติคุณ           
ยกยองจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเพ่ือใหการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ                   
ป พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนอยางเรียบรอย ไดโรงเรียนวิถีพุทธท่ีมีคุณภาพจํานวน ๑๐๐ โรงเรียนจากโรงเรียน
วิถีพุทธท้ังหมด ๑๒,๑๖๒ โรงเรียนใหเปนตัวอยางแกโรงเรียนอ่ืน ๆ ไดจึงเห็นควรจัดโครงการดังกลาว
และพัฒนาอัตลักษณ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธซ่ึงอัตลักษณท้ัง ๒๙ ประการมี ดังนี้ 
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ดานกายภาพ 
ดานกิจกรรม
ประจําวันพระ 

ดานการเรียนการ
สอน 

ดานพฤติกรรม 
นักเรียน ครู 

ผูบริหารโรงเรียน 

ดานการสงเสริม
วิถีพุทธ 

๑) มีปายโรงเรียนวิถี
พุทธ 

๑) ใสเสื้อขาวทุก
คน 

๑) บริหารจิต เจริญ
ปญญา กอนเขาเรียน 
เชา-บาย ท้ังครู และ 
นักเรียน 

๑) รกัษาศีล ๕ ๑) ไมมีอาหารขยะ
ขายในโรงเรยีน 

๒)มีพระพุทธรูป
บริเวณหนาโรงเรียน 

๒) ทําบุญใสบาตร 
ฟงเทศน 

๒) บูรณาการวิถีพุทธ 
ทุกกลุมสาระและใน
วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๒) ยิ้มงาย ไหวสวย 
กราบงาม 

๒) ไมดดุา นักเรียน 

๓) มีพระพุทธรูป
ประจําหองเรียน 

๓) รับประทาน
อาหารมังสวิรัติใน
มื้อกลางวัน 

๓) ครู พานักเรยีนทํา
โครงงานคุณธรรม 
กิจกรรมจติอาสา
สัปดาหละ ๑ ครั้ง 

๓) กอนรับประทาน
อาหารจะมีการ
พิจารณาอาหาร 
รับประทานอาหารไม
ดัง ไมหก ไมเหลือ 

๓) บริหารจิต 
เจริญปญญา กอน
การประชุมทุกครั้ง 

๔) มีพุทธศาสน
สุภาษิต วาทะธรรม 
พระราชดํารัสติด
ตามท่ีตาง ๆ 

๔) สวดมนตแปล ๔) ครู ผูบริหาร และ
นักเรียนทุกคน ไป
ปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัด
เดือนละ ๑ ครั้ง  
มีวัดเปนแหลงเรียนรู 

๔) ประหยัด ออม 
ถนอมใชเงิน และ
สิ่งของ 

๔) ช่ืนชมคุณความ
ดีหนาเสาธงทุกวัน 

๕) มีความสะอาด 
สงบ รมรื่น 

 ๕) ครู ผูบริหาร และ
นักเรียนทุกคน เขา
คายปฏิบัติธรรมอยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง 

๕) มีนิสัยใฝรู สูสิ่ง
ยาก 

๕) โฮมรูมเพ่ือ
สะทอนความรูสึก 
เชน ความรูสึกท่ีได
ทําความด ี

๖) มีหองพระพุทธ 
ศาสนาหรือลาน
ธรรม 

   ๖) ครู ผูบริหาร
และนักเรียน มี
สมุดบันทึกความด ี

๗) ไมมสีิ่งเสพติด 
เหลาบุหรี่ในโรงเรียน 
๑๐๐% 

   ๗) ครู ผูบริหาร 
และนักเรียน สอบ
ไดธรรมะศึกษาตรี
เปนอยางนอย 

    ๘) มีพระมาสอน
อยางสม่ําเสมอ 

ซ่ึงท้ังหมดนี้สามารถสรุปไดเปนแผนภูมิเพ่ือใหเปนการจดจําไดงายและนําไปติดไวในสถานศึกษาใหผูท่ี

เก่ียวของและนักเรียนไดเขาใจในแนวทางการไปสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธตอไปดังนี้ 



คู มื อ ดํา เ นิ น ง า น โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ   ๖๐ 

 

แผนภูมิ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ 

ท่ีมา: www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=222&cat=F   

  จึงเห็นสมควรท่ีจะมีการไดพัฒนาตนเองไปสูความเปน อัตลักษณ ๒๙ ประการของการเปน

โรงเรียนวิถีพุทธ และเพ่ือใหเปนแนวทางการในพัฒนาใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธท่ีสมบูรณแบบ และเปน

แนวทางตอ ๆ ไป ไดกําหนดให ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ เปนแนวทางของการประเมิน

ถึงความเปนไปไดในแตละดาน 

แนวทางดําเนินการ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบดวย 

๑.  ดานกายภาพ ๗ ประการ 
๑.๑ มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑.๒ มีพระพุทธรูปหนาโรงเรียน 
๑.๓ มีพระพุทธรูปประจําหองเรียน 
๑.๔ มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดํารัสติดตามท่ีตาง ๆ   
๑.๕ มีความสะอาด  สงบ รมรื่น          
๑.๖มีหองพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
๑.๗  ไมมีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ๑๐๐ %  
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๒. ดานการเรียนการสอน   ๕ ประการ 
            ๒.๑ บริหารจิต เจริญปญญา กอนเขาเรียน เชา บาย ท้ังครู และ นักเรียน                  
            ๒.๒ บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุมสาระ และในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา     
            ๒.๓ ครู พานักเรียนทําโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาหละ ๑ ครั้ง    
            ๒.๔ ครู ผูบริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดเดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเปน
แหลงเรียนรู       
           ๒.๕ ครู ผูบริหาร และ นักเรียนทุกคน เขาคายปฏิบัติธรรมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
๓. ดานพฤติกรรม ครู ผูบริหารโรงเรียนและนักเรียน ๕ ประการ 
          ๓.๑ รักษาศีล ๕    
          ๓.๒ ยิ้มงาย ไหวสวย กราบงาม  
          ๓.๓ กอนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหาร ไมดัง ไมหก ไมเหลือ                                                 
          ๓.๔  ประหยัด ออม ถนอมใช เงิน และ สิ่งของ     
          ๓.๕ มีนิสัยใฝรู สูสิ่งยาก 
๔. ดานการสงเสริมวิถีพุทธ ๘ ประการ 
          ๔.๑   ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียน  
          ๔.๒  ไมดุ ดา นักเรียน                          
          ๔.๓  ชื่นชมคุณความดี หนาเสาธงทุกวัน           
          ๔.๔  โฮมรูมเพ่ือสะทอนความรูสึก เชนความรูสึกท่ีไดทําความดี 
          ๔.๕  ครู ผูบริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี    
          ๔.๖  ครู ผูบริหาร และนักเรียน(ป.4 ข้ึนไป) สอบไดธรรมศึกษาตรีเปนอยางนอย  
          ๔.๗  บริหารจิต เจริญปญญา กอนการประชุมทุกครั้ง     
          ๔.๘ มีพระมาสอนอยางสมํ่าเสมอ 
๕. ดานกิจกรรมประจําวันพระ  ๔ ประการ 
          ๕.๑.ใสเสื้อขาวทุกคน    
          ๕.๒.ทําบุญใสบาตร ฟงเทศน   
          ๕.๓. รับประทานอาหารมังสวิรัติในม้ือกลางวัน                                                                             
          ๕.๔ สวดมนตแปล 

 การวิเคราะหลักษณะของกิจกรรม คุณคา ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข  
๑. ดานกายภาพ ๗ ประการ 

- มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ   - มีพระพุทธรูปหนาโรงเรียน 
- มีพระพุทธรูปประจําหองเรียน  - มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราช 
        ดํารัสติดตามท่ีตาง ๆ  
- มีความสะอาด สงบ รมรื่น   - มีหองพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
- ไมมีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ๑๐๐ % 
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  คุณคาท่ีไดรับ ไดคุณคาดานจิตใจ สะอาด สวาง สงบ บรรยายภาพเอ้ือตอการเรียนการสอน
ของโรงเรียนวิถีพุทธ เปนสัญลักษณของการเปนโรงเรียนวิถีพุทธ มีองคพระครองใจ ไวสักการบูชา 
เปนหลักธรรมในการเตือนจิต สุขภาพกายและจิตดี ฝกฝนดวยภาวนา มีหองท่ีเปนสัดสวน มีศีลหาง
อบายมุข ทําชีวิตใหประณีต สนองแนวนโยบายของรฐั สรางวินัย สังคมปลอดอบายมุข สิ่งเสพติด 
  ปญหา/อุปสรรค งบประมาณมีไมเพียงพอ พ้ืนท่ีมีจํานวนจํากัด บุคลากรไมใหความใหความ
รวมมือ 
  แนวทางการแกไข หางบสนับสนุน ปรับตามสภาพพ้ืนท่ี เชน หองเรียน หนาหองเรียน 
พัฒนาบุคลากร สรางความเขาใจใหกับบุคลากร 
 
๒. ดานการเรียนการสอน ๕ ประการ 
  - บริหารจิต เจริญปญญา กอนเขาเรียน เชา บาย ท้ังครู และ นักเรียน  
  - บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุมสาระ และในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
  - ครู พานักเรียนทําโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาหละ ๑ ครั้ง  
  - ครู ผูบริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดเดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเปนแหลงเรียนรู  
  - ครู ผูบริหาร และ นักเรียนทุกคน เขาคายปฏิบัติธรรมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
  คุณคาท่ีไดรับ ไดฝกสมาธิ ฝกสติ ทําใหเกิดปญญา สรางวินัย ซ่ึงจะนําไปสูการมีจิตอาสาของ
นักเรียนตอชุมชน ปลูกฝงนิสัยความมีน้ําใจและจิตสาธารณะ นักเรียนไดแสดงออกถึงพฤติกรรมความ
รวมมือกันในการชวยเหลือสังคม 
  ปญหา/อุปสรรค เวลาในการจัดกิจกรรมมีนอย บุคลากรบางสวนไมใหความรวมมือ 
ผูอํานวยการบางคนไมใหความสําคัญทางกิจกรรม นักเรียนขาดความสนใจ ขาดบุคคลผูรับผิดชอบ
อยางจริงจัง และขาดตนแบบท่ีเปนแบบอยางท่ีถูกตอง งบประมาณของโรงเรียน มีนอย และมุงไป
พัฒนาดานอ่ืน 
  แนวทางการแกไข สรางความตระหนักใหบุคลากรครู ผูบริหาร และนักเรียน เห็นคุณคาถึง
ความสําคัญในการพัฒนา และจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู 
 
๓. ดานพฤติกรรม ครู ผูบริหารโรงเรียน และนักเรียน ๕ ประการ 
  - รักษาศีล ๕       - ยิ้มงาย ไหวสวย กราบงาม  
  - กอนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหาร ไมดัง ไมหก ไมเหลือ  
  - ประหยัด ออม ถนอมใช เงิน และ สิ่งของ   - มีนิสัยใฝรู สูสิ่งยาก 
 
  คุณคาท่ีไดรับ ทําชีวิตไดเปนปกติสุข ไมเบียดเบียนผูอ่ืน สมาทานศีลหนาเสาธง บูรณาการ 
ครูประจําชั้นประเมินทุกวันกอนเลิกเรียน ยิ้มงาย ไหวสวย ทําใหนารักนาชื่นชม รักษาวัฒนธรรม อนดี
งามของไทย การพิจารณาอาหาร ไมดัง ไมหก ไมเหลือ ทําใหรูจักความพอประมาณ มีสติ กตัญู ไม
หลงในรส กลิ่น มีมารยาทในการรับประทานอาหาร การประหยัดอดออมถนอมใชเงินและสิ่งของ ทํา
ใหรูจักใชจายอยางพอเพียง รูคุณคาของคนและสิ่งของรูจักการวางแผนในการใชจาย และมีนิสัย ใฝรู 
สูสิ่งยาก ทําใหมีความขยันอดทน มีความเพียร ความพยายาม มุงม่ันสูความสําเร็จ 
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  ปญหา/อุปสรรค รักษาศีลไมครบทุกขอ นักเรียนมาสาย ไมปฏิบัติตามขอตกลงของโรงเรียน
สื่อ และเทคโนโลยีไมเพียงพอ และตองขอการสนับสนุนจากภายนอก 
  แนวทางการแกไข หาสื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางพอเพียง 
 
๔. ดานการสงเสริมวิถีพุทธ ๘ ประการ 
  - ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียน     - ไมดุ ดา นักเรียน  
  - ชื่นชมคุณความดี หนาเสาธงทุกวัน   - มีพระมาสอนอยางสมํ่าเสมอ 

- โฮมรูมเพ่ือสะทอนความรูสึก เชนความรูสึกท่ีไดทําความดี 
  - ครู ผูบริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี  
  - ครู ผูบริหาร และนักเรียน สอบไดธรรมศึกษาตรีเปนอยางนอย  
  - บริหารจิต เจริญปญญา กอนการประชุมทุกครั้ง  
  คุณคาท่ีไดรับ ทําใหมีสุขภาพดี รูจักเลือกรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน มีการชื่นชม
ความดีทําใหเกิดความปลื้มใจในสิ่งท่ีไดทํา พรอมท้ังมีสมุดท่ีบันทึกความดีคอยย้ําเตือนใหทําดี รู
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา สามารถแกไขปญหา 
  ปญหา/อุปสรรค ขาดตนแบบท่ีสามารถเปนแบบอยางท่ีถูกตอง บุคลากรบางสวนไมใหความ
รวมมือ งบประมาณของโรงเรียน มีนอย และมุงไปพัฒนาดานอ่ืน 
  แนวทางการแกไข สรางความตระหนักใหบุคลากรครู ผูบริหาร และนักเรียน เห็นคุณคาถึง
ความสําคัญในการพัฒนาใหกําลังใจในการทําความดี 
 
๕. ดานกิจกรรมประจําวันพระ ๔ ประการ 

- ใสเสื้อขาวทุกคน     - ทําบุญใสบาตร ฟงเทศน  
- รับประทานอาหารมังสวิรัติในม้ือกลางวัน   - สวดมนตแปล 

  คุณคาท่ีไดรับ ใสเสื้อขาว เวนจากการปรุงแตง แสดงความรวมใจ ใสบาตร ฟงเทศน เสียสละ
เอ้ือเฟอ สรางปญญา ขัดเกลาจิตใจ สรางเสริมปญญา อาหารมังสวิรัติ รักษาศีล ความเมตตากรุณา 
เวนจากการฆาสัตว สวดมนตแปล ฝกสมาธิ เขาใจซ้ึงในพระธรรมคําสอน 
  ปญหา/อุปสรรค เสื้อขาว ผูปกครองซ้ือเองใหงบประมาณโรงเรียน ความรวมมือ สราง
ตระหนัก ประชาสัมพันธ ใหเห็นความสําคัญของกิจกรรม อาหารมังสวิรัติ ใหความรู สรางกิจกรรม ให
ตระหนักถึง ความสําคัญของอาหารประกอบอาหารใหสีสันและรสชาตินารับประทาน 
  แนวทางการแกไข ขอความรวมมือจากภาคสวนอ่ืน ๆ หาเสื้อนักเรียนใหเพียงพอ 
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 แนวปฏิบัติที่ดีของอัตลักษณ 29 ประการ 

๑. มาตรฐานดานกายภาพ 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติท่ีดี (หมายเลข คือเกณฑใหคะแนน) 

๑. มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ 
คํานิยาม: ปายโรงเรียนวิถีพุทธ            
มีลักษณะ ดังนี้  
(ขนาด ๑.๕ ม. x ๘๐ ซม.) 
 

๑. มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไวภายในหองใดหองหนึ่ง 
๒. มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไวหนาอาคารใดอาคารหนึ่ง 
๓. มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไวหนาบริเวณโรงเรียน 
๔. มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไวหนาบริเวณโรงเรียน เห็นเดนชัด 
* ปายโรงเรียนวิถีพุทธมีรายละเอียดในครบถวน ดังตัวอยาง 

๒. มีพระพุทธรูปบริเวณหนา
โรงเรียน 
 

๑. มีพระพุทธรปูบริเวณหนาโรงเรียน 
๒. มีพระพุทธรูปอยูในซุมบริเวณหนาโรงเรียน 
๓. มีพระพุทธรูปอยูในซุมบริเวณหนาโรงเรียนและเครื่องบูชา 
๔. มีพระพุทธรูปอยูในซุมบริเวณหนาโรงเรียนมีเครื่องบูชาและใหนักเรียน
ไหวทุกวัน 

๓. มีพระพุทธรูปประจําหองเรียน 
 

๑. มีพระพุทธรูป หรือภาพพระพุทธรูปประจําหองเรียน  
๒. มีพระพุทธรูปประจําหองเรียนอยูดานหนาในท่ีท่ีสมควร 
๓. มีพระพุทธรูปประจําหองเรียนอยูดานหนาในท่ีท่ีสมควร และมีการทํา
ความสะอาด 
๔. มีพระพุทธรูปประจําหองเรียนอยูดานหนาในท่ีท่ีสมควร มีการทําความ
สะอาดและมีการเคารพพระพุทธรูปเปนประจาํ 

๔. มีพระพุทธศาสนสุภาษิตวาทะ
ธรรม พระราชดํารัส ติดตามท่ีตาง 
ๆ 
 

๑. มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดํารัส ติดตามท่ีตาง ๆ 
๒. มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชดํารัส ติดตามท่ีตาง ๆและมี
การปรับปรุงอยูเสมอ 
๓. มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชดํารัส ติดตามท่ีตาง ๆและมี
การปรับปรุง อยูเสมอโดยนักเรียนมีสวนรวมในการจัดทํา 
๔. มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชดํารัส ติดตามท่ีตาง ๆและมี
การปรับปรุงอยูเสมอโดยนักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําอยางตอเนื่อง 

๕. มีความสะอาด สงบ รมรื่น 
 

๑. มีความสะอาด  สงบ รมรื่นในหองเรียนและบริเวณโรงเรียน 
๒. มีความสะอาด สงบ รมรื่นในหองเรียน บริเวณโรงเรียน  
โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง 
๓. มีความสะอาด  สงบ รมรื่นในหองเรียน บริเวณโรงเรียน  
โดยดําเนินการอยางตอเนื่องและนักเรียนมีสวนรวม 
๔. มีความสะอาด  สงบ รมรื่นในหองเรียน บริเวณโรงเรียน  
โดยดําเนินการอยางตอเนื่องและนักเรียนมีสวนรวมทุกคน 
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๖. มีหองพระพระพุทธศาสนา 
หรือลานธรรม 
 

๑. มีหองพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม 
๒. มีหองพระพุทธศาสนา หรือลานธรรมและมีตารางการใช 
๓. มีหองพระพุทธศาสนา หรือลานธรรมมีตารางการใช มีการใชจริง 
๔. มีหองพระพุทธศาสนา หรือลานธรรมมีตารางการใช  
    มีการใชจริง และนักเรียนมีสวนรวมในการดูแลรักษา 

๗. ไมมีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ 
๑๐๐% 
 

๑. มีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ในโรงเรียนระหวาง๔๐ -๕๐ % 
๒. มีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ในโรงเรียนระหวาง๒๐ -๓๙ % 
๓. มีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี ่ในโรงเรยีนระหวาง๑๐ -๑๙ % 
๔. ไมมีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ ในโรงเรียน ๑๐๐ % 

๒. มาตรฐานดานพฤติกรรม นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติท่ีดี(หมายเลข คือเกณฑใหคะแนน) 

 ๘. รักษาศีล ๕ 
 

๑. ผูบริหาร ครู นักเรียน ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัติได ครบ๕ ขอ 
๒. ผูบริหาร คร ูนักเรียน รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติได ครบ๕ ขอ 
๓. ผูบริหาร คร ูนักเรียน รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติได ครบ๕ ขอ 
๔. ผูบริหาร คร ูนักเรียน รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติได ครบ๕ ขอ 

๙. ยิ้มงาย ไหวสวย กราบงาม 
 

๑. นักเรียน ครูและผูบริหาร  ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัติ  
๒. นักเรียน ครูและผูบริหาร รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ 
๓. นักเรียน ครูและผูบริหาร รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ 
๔.นักเรียน ครูและผูบริหาร รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

๑๐. กอนรับประทานอาหารจะมี
การพิจารณาอาหาร รับประทาน
อาหารไมดัง ไมหก ไมเหลือ 
 

๑. นักเรียน ครูและผูบริหาร  ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. นักเรียน ครูและผูบริหาร รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ 
๓. นักเรียน ครูและผูบริหาร รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ 
๔. นักเรียน ครูและผูบริหาร รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

๑๑.  ประหยัด ออม ถนอมใช เงิน 
และสิ่งของ 
 
 

๑. นักเรียน ครูและผูบริหาร  ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. นักเรียน ครูและผูบริหาร รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ  
๓. นักเรียน ครูและผูบริหาร รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ 
๔. นักเรียน ครูและผูบริหาร รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๑๒. มีนิสัยใฝรู สูสิ่งยาก 
 

๑. นักเรียน ครูและผูบริหาร  ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัต ิ
๒. นักเรียน ครูและผูบริหาร รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ 
๓. นักเรียน ครูและผูบริหาร รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ 
๔. นักเรียน ครูและผูบริหาร รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 
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๓.มาตรฐานดานกิจกรรมประจําวันพระ 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติท่ีดี(หมายเลข คือเกณฑใหคะแนน) 

๑. ใสเสื้อสีขาวทุกคน 
 

๑. ครู ผูบริหาร นักเรียน   ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. ครู ผูบริหาร นักเรียน  รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ   
๓. ครู ผูบริหาร นักเรียน  รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔.ครู ผูบริหาร นักเรียน รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

๒. ทําบุญใสบาตร ฟงเทศน 
 

๑. ครู ผูบริหาร นักเรียน   ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัติ  
๒. ครู ผูบริหาร นักเรียน  รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ  
๓. ครู ผูบริหาร นักเรียน  รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔. ครู ผูบริหาร นักเรียน รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

๓. รับประทานอาหารมังสวิรัตในม้ือ
กลางวัน 

๑. ครู ผูบริหาร นักเรียน   ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัติ  
๒. ครู ผูบริหาร นักเรียน  รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ   
๓. ครู ผูบริหาร นักเรียน  รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ   
๔. ครู ผูบริหาร นักเรียน รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

๔.สวดมนตแปล 
 

๑. ครู ผูบริหาร นักเรียน   ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัต ิ  
๒. ครู ผูบริหาร นักเรียน  รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ   
๓. ครู ผูบริหาร นักเรียน  รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔.ครู ผูบริหาร นักเรียน รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

๔. มาตรฐานดานการสงเสรมิวิถีพุทธ 

๑. ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียน 
 

๑. ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียนเปนบางวัน   
๒. ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน    
๓. ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวันแตนักเรียนนํามาเอง  
๔. ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวันและปลูกฝงใหนักเรียนไมซ้ือ
อาหารขยะนอกโรงเรียน   

๒. ไมดุดานักเรียน ๑. ครู ผูบริหาร   ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัติ    
๒. ครู ผูบริหาร  รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัต ิ
๓. ครู ผูบริหาร  รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัต ิ    
๔. ครู ผูบริหาร  รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

๓. ชื่นชมคุณความดีหนาเสาธงทุกวัน ๑. ปฏิบัติ โดยไมเต็มใจ      
๒. ปฏิบัติ โดยไมเต็มใจและทําตามคําสั่ง    
๓. ปฏิบัติดวยความเต็มใจ      
๔. ปฏิบัติ ดวยความเต็มใจ เห็นคุณคา  และโนมนาวใหนักเรียนทํา
ความดี 
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๔. โฮมรูมเพ่ือสะทอนความรูสึกเชน
ความรูสึกท่ีไดทําความดี 

๑. ปฏิบัติ โดยไมเต็มใจ      
๒. ปฏิบัติโดยไมเต็มใจและทําตามคําสั่ง    
๓. ปฏิบัติดวยความเต็มใจ      
๔. ปฏิบัติ ดวยความเตม็ใจ เห็นคุณคา  และโนมนาวใหนักเรียนด ี

๕. ครู ผูบริหาร และนักเรียน มีสมุด
บันทึกความดี 

๑. ครู ผูบริหาร นักเรียน   ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัติ  
๒. ครู ผูบริหาร นักเรียน  รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ   
๓. ครู ผูบริหาร นักเรียน  รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ   
๔. ครู ผูบริหาร นักเรียน รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

๖. ครู ผูบริหาร และนักเรียนสอบได
ธรรมะศึกษาตรีเปนอยางนอย 

๑. ครู ผูบริหาร นักเรียน   ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัติ  
๒. ครู ผูบริหาร นักเรียน  รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ   
๓. ครู บริหาร นักเรียน  รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔. ครู ผูบริหาร นักเรียน รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

๗. บริหารจิต เจริญปญญา กอนการ
ประชุมทุกครั้ง 

๑. ครูและปฏิบัติ โดยไมเต็มใจ    
๒. ครูและปฏิบัติ โดยไมเต็มใจและทําตามคําสั่ง   
๓. ครูและปฏิบัติ ดวยความเต็มใจ     
๔. ครูและปฏิบัติ ดวยความเต็มใจและเห็นคุณคา    

๘. มีพระมาสอนอยางสมํ่าเสมอ ๑. นักเรียนไดเรียนกับพระ ต่ํากวารอยละ ๕๐   
๒. นักเรียนไดเรียนกับพระ รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ  
๓. นักเรียนไดเรียนกับพระ รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ   
๔. มีนักเรียนไดเรียนกับพระ รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

๕.มาตรฐานการเรียนการสอน 

๑. บรหิารจิต เจริญปญญา กอนเขาเรียน 
เชา – บาย ท้ังครู และนักเรียน 

๑. นักเรียน           ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัต ิ  
๒. ครูและนักเรียน   รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ  
๓. ครูและนักเรียน   รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔. ครูและนักเรียน   รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

๒. บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุมสาระและ
ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

๑. มีครู ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัติ     
๒. มีครู รอยละ รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ   
๓. มีครู รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ    
๔. มีครู รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

๓. ครูพานักเรียนทําโครงงานคุณธรรม 
หรือกิจกรรมจิตอาสา สัปดาหละ ๑ ครัง้ 

๑. มีครู ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัติ  
๒. มีครู รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ           
๓. มีครู รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔. มีครู รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ
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2.โรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา (The Leading Buddhist  Oriented School) 

  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําเปนโรงเรียนวิถีพุทธท่ีมีผลงานดีเดนเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน จนเปน
แบบอยางได และมีการดําเนินการตามมาตรฐานและ ตัวชี้วัดของอัตลักษณ ๒๙ ประการในโรงเรียน
วิถีพุทธ อยางชัดเจนอยางเปนเปนประจักษ และมีกิจกรรมหรือโครงการท่ีเดนชัดเชิงประจักษ ดวย
กระบวนการกัลยาณมิตร 
 
 คุณสมบัติและตัวช้ีวัดโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา 

๑) ไดสมัครลงทะเบียนในระบบเว็บไซต 
๒) มีการดําเนินการตามตัวชี้วัดอัตลักษณวิถีพุทธครบท้ัง ๒๙  ประการ (อาชีวะ ๓๗ 

ประการ) และประเมินตนเองตามอัตลักษณวิถีพุทธในระบบ ระยะ ๙ เดือนและ ๑๒ 
เดือน อยางตอเนื่อง ไมนอยดวา ๒ ปตอเนื่อง 

๓) มีกิจวัตรประจําวัน  ประจําสัปดาหดานวิถีพุทธ และกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาอยางสมํ่าเสมอ จนเปนวิถีชีวิต 

๔) มีโครงการวิถีพุทธในแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
๕) มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการเดนดานวิถีพุทธ อยางเปนรูปธรรม ตอเนื่องกันอยาง

นอย ๒ ป และสงผลดีตอครู บุคลากรและผูเรียน 
๖) มีการบูรณาการวิถีพุทธสูการเรียนการสอนรวมท้ังมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณา

การวิถีพุทธทุกกลุมสาระ 
๗) มีการอบรมพัฒนาผูบริหาร ครุ บุคลากร ในดานวิถีพุทธและการปฏิบัติธรรม 

ตอเนื่อง ไมนอยกวา ๓ ป 
๘) มีการอบรมพัฒนาผูเรียนในดานวิถีพุทธและปฏิบัติธรรมตอเนื่อง ไมนอยกวา ๓ ป 

 โรงเรียนท่ีมีสิทธิ์สมัครรับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา (ตองมีทุกขอ) 
   ๑ .  ส มัคร เ ข า ร ว ม โ คร งการ โ ร ง เ รี ยนวิ ถี พุทธและล งทะ เบี ยน  เ ว็ บ ไซต 
www.vitheebuddha.com  ไมนอยกวา 3 ป 
   ๒. มีผลการประเมินตนเองตามอัตลักษณ  ๒๙ ประการ ในเว็บไซต 
www.vitheebuddha.com  ตอเนื่องกัน อยางนอย 2 ป ไดผลการประเมินโดยรวมระดับดี ข้ึนไป 

๔.  ครู ผูบริหาร และนักเรียนทุกคนไป
ปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดเดือนละ ๑ ครั้ง มี
วัดเปนแหลงเรียนรู 

๑. ครู ผูบริหาร นักเรียน   ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. ครู ผูบริหาร นักเรียน  รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ  
๓. ครู ผูบริหาร นักเรียน  รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔. ครู ผูบริหาร นักเรียน รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ

๕. ครู ผูบริหาร และนักเรียนทุกคนเขา
คายปฏิบัติธรรมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๑. ครู ผูบริหาร นักเรียน   ต่ํากวารอยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. ครู ผูบริหาร นักเรียน  รอยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ 
๓. ครู ผูบริหาร นักเรียน  รอยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔. ครู ผูบริหาร นักเรียน รอยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัต ิ
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   ๓. ผูบริหาร และคณะครู อาจารย มีความใสใจในการดําเนินงานโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ 
   ๔. ไมเคยไดรับประกาศยกยองเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํามากอน  

เอกสารท่ีโรงเรียนตองสงประกอบการสมัคร 
  ๑.เขียนรายงาน กิจกรรม/ผลงานดีเดน ของสถานศึกษาดานท่ีเก่ียวกับโรงเรียนวิถี

พุทธ ปการศึกษาท่ีจะสมัคร  
  ๒.เขียนอธิบายโดยรวม ไมควรเกิน ๕ กิจกรรม/โครงงาน  พรอมภาพ เอกสาร

ประกอบอ่ืน ๆ จํานวน ไมเกิน 15 หนากระดาษ เอ ๔ ไมตองมีภาคผนวก 
  ๓.แผนการสอนบูรณาการวิถีพุทธ ในสาระวิชา 8 กลุมสาระๆละ ๑ คาบ ระดับชั้น

ใด สาระยอยเรื่องใดก็ได ( ไมเกิน ๓ หนา ) ท่ีแสดงใหเห็นวิธีจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑และวิถีพุทธ (หากโรงเรียนผานการพิจารณารอบแรก จะมีคณะไปเยี่ยมและขอชมการ
จัดการเรียนรูแผนนี้) 

  ๔ . แ น บ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ข อ ง โ ร ง เ รี ย น  จ า ก เ ว็ ป ไ ซ ด 
www.vitheebuddha.com โดยสั่งพิมพจากระบบเวบไซตวิถีพุทธ 

 

๓.โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน (The royal award Buddhist  Oriented School) 
  การมีโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เนื่องจากโรงเรียนวิถีพุทธท่ัวไปไดพัฒนาจนไดรับการยก
ยองเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําและไดมีการดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนจนเปนตัวอยางแกชุมชน                                 
ตามหลักไตรสิกขา และเปนแบบอยางในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธจนเปนรูปธรรม                     
มี“นวัตตกรรม”ชัดเจน ในเชิงประจักษแกโรงเรียนตาง ๆ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงเห็นสมควรยกยองโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํานี้ ไปอีก
ระดับหนึ่งใหไดรับรางวัลระดับสูงสุด คือ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเปนรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธใหเปน
สถานศึกษาตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีคุณคาจึงไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทานและจักไดมอบหมายคณะกรรมการตรวจคัดเลือกประเมินเชิงประจักษตอไป  
 
 กระบวนการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
๑) คุณสมบัติของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

๑) ไดสมัครลงทะเบียนในระบบเว็บไซต 
๒) มีการดําเนินการตามตัวชี้วัดอัตลักษณวิถีพุทธครบท้ัง ๒๙  ประการ (อาชีวะ ๓๗ 

ประการ) และประเมินตนเองตามอัตลักษณวิถีพุทธในระบบ ระยะ ๙ เดือนและ ๑๒ 
เดือน อยางตอเนื่อง ไมนอยดวา ๔ ปตอเนื่อง 

๓) ไดรับการคัดเลือกเปนสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนํามาแลวไมต่ํากวา ๒ ป  
๔) ปฏิบัติกิจกรรมตามตามมาตรฐาน ๕ ดาน ตัวชี้วัด ๕๔ ประการของสถานศึกษาวิถี

พุทธพระราชทาน มีเอกสารรวบรวมไว และมีผลเปนรูปธรรม 
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๕) มีแผนยุทธศาสตร สถานศึกษาวิถีพุทธ ระยะ ๕ ป และแผนปฏิบติการสถานศึกษา
วิถีพุทธประจําป(ซ่ึงอาจเปนฉบับเดียวกับแผนยุทธศาสตรสถานศึกษา) 

๖) มีนวัตกรรมวิถีพุทธ ดานปจจัยนําเขาท่ีไดผล เปนรูปธรรมชัดเจน 
๗) มีนวัตกรรมวิถีพุทธ ดานกระบวนการท่ีไดผล เปนรูปธรรมชัดเจน 
๘) มีแผนพัฒนาเครือขายวิถีพุทธและมีการดําเนินการจนไดผลดี 
๙) ผูบริหาร ครู บุคลากรทุกคน ประกอบศาสนพิธีพ้ืนฐานได สวดมนตทําวัตรแปลได 

และปฏิบัติธรรมไดถูกตอง 
๑๐) นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต ป.๔ ข้ึนไป ทุกคนสามารถประกอบศาสนพิธีพ้ืนฐานได 
สวดมนตทําวัตรแปลได และปฏิบัติธรรมไดถูกตอง 
๑๑) นักเรียน นักศึกษาแกนนํา สามรถนําประกอบศาสนพิธี เปนศาสนพิธีกรและ
วิทยากรคุณธรรมได 

 ข้ันตอนการสมัคร 
๒.๑ ดาวนโหลดใบสมัครท่ีเว็บไซตโรงเรียนวิถีพุทธ  www.vitheebuddha.com  ในหัวขอ  

“โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” แลวกรอกใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
๒.๒แนบเอกสารหลักฐานมาพรอมใบสมัครโดยดาวนโหลดจากเว็บไซตโรงเรียนวิถีพุทธ

www.vitheebuddha.com ในหัวขอ “โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
๒.๒.๑ แบบรายงานผลการประเมินโรงเรียนตามอัตลักษณโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการสู

ความเปนโรงเรียนวิถีพุทธท่ีไดประเมินตนเองแลวในชวงป โดยปริ้นทจากเว็บไซตโรงเรียนวิถีพุทธ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

๒.๒.๒ แบบรายงานผลการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ๕๔ ตัวชี้วัด ตามแบบฟอรม
ท่ีกําหนด(ดาวโหลดจากเว็บไซดโรงเรียนวิถีพุทธ) 

๒.๒.๓ ตัวอยางแผนการสอน สาระการเรียนรูตาง ๆ ท่ีบูรณาการวิถีพุทธสูสาระการเรียนรูท่ี
สามารถใชจริง และประเมินได มา ๒ แผนการสอน (โรงเรียนใดผานการคัดเลือกรอบแรก ทางผูตรวจ
เยี่ยมจะไปดูแผนการสอนท่ีสงมานี้ ๑ แผน) 

๒.๒.๔ รายงาน นวัตกรรม ท่ีมีจุดเดนในการพัฒนาโรงเรียนสูความเปนวิถีพุทธเปนท่ีประจักษ 
 รายละเอียดการเขียนวัตกรรม ดังนี้ 

 ๑.  ใหเขียนรายงานนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมท่ีไดดําเนินการในชวงป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ท่ีมี
จุดเดนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจํานวน 
๒ นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (ขอบงชี้คุณภาพ ๕๔ ขอ จากตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน)  
      ๑.๑ นวัตกรรม ท่ีมีความสอดคลองสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตามตัวชี้วัด ดานปจจัย
นําเขา (Input) จํานวน ๑ นวัตกรรม ตามขอบงชี้คุณภาพขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ   
      ๑.๒ นวัตกรรม ท่ีมีความสอดคลองสงเสริมใหเ กิดการพัฒนาตามตัวชี้วัด ดาน
กระบวนการ (Process)  จํานวน ๑ นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ตามขอบงชี้คุณภาพขอใดขอหนึ่ง 
หรือหลายขอ    
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 2.  ความยาวรวมแตละนวัตกรรม ไมเกิน ๑0 หนากระดาษ A4 (รวมรูปภาพและเอกสาร
หลักฐานประกอบ) โดยแยกเปน ๒ เลม โดยแสดง Model กระบวนการคิดท่ีชัดเจน และมีการบูรณา
การสูพุทธธรรมได  
  3.  หัวขอในการเขียนรายงาน 
      ๑) ชื่อนวัตกรรม 
      ๒) ท่ีมาและความสําคัญ/สอดคลองกับ ตบช.ใด 
      ๓) วัตถุประสงค 
      ๔) ภาพ Model 1 หนา 
      ๕) อธิบายข้ันตอนและกระบวนการดําเนินงาน  
      ๖) หลักธรรมท่ีใชในโครงการ 
      ๗) ผลการดําเนินงาน  
      ๘) ประโยชนและการเผยแพรนวัตกรรม 
      ๑๐) แนวทางการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม 
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คูมือมาตรฐานการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน พ.ศ.๒๕๕๘ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
   กระทรวงศึกษาธิการไดสนับสนุนใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณธรรมควบคูกับการพัฒนาทุกดานอยางองครวม โดยมีการสงเสริมโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ พรอมท้ังจัดทําเอกสารแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  เพ่ือเปนเครื่องมือในการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ                    
โดยกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไวอยางชัดเจน ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิหลายคณะแลว ตัวช้ีวัด จะประกอบดวย ๔ มาตรฐาน  คือ   

๑. ดา้นปัจจยันาํเขา้       ๒. ดา้นกระบวนการ  

๓. ดา้นผลผลิต     ๔. ดา้นผลกระทบ  

   เอกสารตัวช้ีวัดฉบับนี้จะเปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูบริหารโรงเรียนและครู  สามารถตรวจสอบ ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธไดชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   

 

มาตรฐานที่  ๑   ดานปจจัยนําเขา (Input) 
องคประกอบหลักที่ ๑.๑ บุคลากรมคีุณลักษณะที่ด ี
องคประกอบยอย ๑.๑.๑   ผูบริหาร 

องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๑.๒ มี
พรหมวิหารธรรมประจําใจ 

๔ หมายถึง ผูบริหารมีพรหมวิหารธรรมประจําใจ  เมตตา กรุณาตอนักเรียน ครู  ผูปกครองและผูท่ีมาติดตอหรือผูรับบริการ  มีความยินดีตอผูท่ี
ประสบความสําเร็จท้ังในและนอกองคกร  มีจิตใจเปนกลาง และมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมอยางสมํ่าเสมอ   
๓ หมายถึง ผูบริหารมีพรหมวิหารธรรมประจําใจ  เมตตา กรุณาตอนักเรียน ครู  ผูปกครอง  มีความยินดีตอผูท่ีประสบความสําเร็จท้ังในและ
นอกองคการ  มีจิตใจเปนกลาง  และมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมอยางสมํ่าเสมอ   
๒ หมายถึง  ผูบริหารมีพรหมวิหารธรรมประจําใจ  เมตตา กรุณาตอนักเรียน ครู  มีความยินดีตอผูท่ีประสบความสําเร็จท้ังในและนอกองคการ  
มีจิตใจเปนกลาง และมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมอยางสมํ่าเสมอ   
๑ หมายถึง  ผูบริหารมีพรหมวิหารธรรมประจําใจ เมตตา กรุณาตอนักเรียน มีความยินดีตอผูท่ีประสบความยุติธรรมในการบริหารท่ีครอบคลุม 
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องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๑.๓ มี
ความซ่ือสัตย จริงใจใน 
การทํางาน 
 

๔ หมายถึง ผูบริหารมีความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอหนาท่ี  มีความจริงใจในการทํางานทุกกิจกรรม  กําหนดเปาหมาย   ในการพัฒนางานเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม ดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดอยางตอเนื่องมากวา ๓  ปการศึกษา 
๓ หมายถึง  ผูบริหารมีความซ่ือสัตยตนเอง ตอหนาท่ี มีความจริงใจทํางานทุกกิจกรรม ตามขอบขายหนาท่ี กําหนดเปาหมายในการพัฒนางาน
เพ่ือประโยชนสวนรวม ดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดอยางนอย ๓ ปการศึกษา 
๒ หมายถึง  ผูบริหารมีความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอหนาท่ี  มีความจริงใจในการทํางานทุกกิจกรรม  มีเปาหมายในการพัฒนางาน เพ่ือประโยชน
สวนรวม ดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดอยางนอย ๒ ปการศึกษา 
๑ หมายถึง ผูบริหารมีความซ่ือสัตย ตอตนเอง ตอหนาท่ี มีความจริงใจในการทํางานทุกกิจกกรม มีเปาหมายในการพัฒนางาน เพ่ือประโยชน
สวนรวม ดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดอยางนอย ๑ ปการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๑.๔ มี
ความเขาใจท่ีถูกตองในพระ
รัตนตรัย นับถือและศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา 

๔ หมายถึง ผูบริหารมีความรู ความเขาใจสามารถอธิบายและแสดงออกถึงความศรัทธาในพระรัตนตรัย ประโยชนของคุณงาม ความดี ความ
เชื่อม่ันในหลักพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนแนวทางในการพัฒนาชีวิตท่ีดี ใหกับครู นักเรียน ผูปกครองและบุคคลในชุมชน ไดอยางตอเนื่อง 
๓ หมายถึง ผูบริหารมีความรู ความเขาใจสามารถอธิบายและแสดงออกถึงความศรัทธาในพระรัตนตรัย ประโยชนของคุณงาม ความดี ความ
เชื่อม่ันในหลักพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนแนวทางในการพัฒนาชีวิตท่ีดี ใหกับครู นักเรียน  ผูปกครอง  อยางตอเนื่อง 
๒ หมายถึง ผูบริหารมีความรู ความเขาใจสามารถอธิบายและแสดงออกถึงความศรัทธาในพระรัตนตรัย ประโยชนของคุณงาม ความดี ความ
เชื่อม่ันในหลักพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนแนวทางในการพัฒนาชีวิตท่ีดี ใหกับครู นักเรียน   อยางตอเนื่อง  
๑ หมายถึง ผูบริหารมีความรู ความเขาใจสามารถอธิบายและแสดงออกถึงความศรัทธานพระรัตนตรัย ประโยชนของคุณงาม 

องคประกอบยอยท่ี ๑.๑.๒ คร ู
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๒.๑ มีวิถี
ชีวิตท่ีสอดคลองกับหลัก
พุทธธรรม (ลด ละ เลิก 
อบายมุข) มีศีลธรรม และ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

๔  หมายถึง ครูมีวิถีชีวิตสอดคลองกับหลักพุทธธรรม  มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ไดครบถวนทุกขอ อยางสมํ่าเสมอตลอดป  ลด  ละเลิก  
อบายมุข  มีจิตใจท่ีดีงาม  สามารถเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืนได              
๓ หมายถึง ครูมีวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ขอติดตอกัน  อยางนอย ๓ เดือน และมีจิตใจท่ีดีงาม                  
๒ หมายถึง ครูมีวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ไดครบถวน ในโอกาสตางๆ  เชน  ทุกๆวันพระ หรือ ทุกๆวัน
หรือเดือนเกิดของตนเอง                           
๑ หมายถึง  ครูมีวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ไดครบถวน เปนบางครั้งบางโอกาสแลวแตความพอใจ 
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องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๒.๒  มี
พรหมวิหารธรรม มีความ
เปนกัลยาณมิตรมุงพัฒนา
ใหผูเรียนเกิดความเจริญ
งอกงามตามหลักไตรสิกขา 

๔ หมายถึง ครูรอยละ ๙๐ -๑๐๐  มีพรหมวิหารธรรม  เมตตา กรุณาตอนักเรียน เพ่ือนครู ผูปกครองและผูท่ีมาติดตอหรือผูรับบริการ  มีความ
ยินดีตอผูท่ีประสบความสําเร็จท้ังในและนอกองคกร  มีจิตใจเปนกลาง และ มีความยุติธรรมในการอบรม พัฒนานักเรียนใหครอบคลุมท้ัง ศีล 
สมาธิ ปญญาอยางสมํ่าเสมอ   
๓ หมายถึง ครูรอยละ ๘๐ – ๘๙  มีพรหมวิหารธรรม  เมตตา กรุณาตอนักเรียน เพ่ือนครู ผูปกครองและผูท่ีมาติดตอหรือผูรับบริการ  มีความ
ยินดีตอผูท่ีประสบความสําเร็จท้ังในและนอกองคกร มีจิตใจเปนกลาง และ มีความยุติธรรมในการอบรม พัฒนานักเรียนใหครอบคลุมท้ัง ศีล 
สมาธิ ปญญา อยางสมํ่าเสมอ   
๒ หมายถึง ครูรอยละ ๗๐ – ๗๙  มีพรหมวิหารธรรมประจําใจ  เมตตา กรุณาตอนักเรียน เพ่ือนครู ผูปกครองและผูท่ีมาติดตอหรือผูรับบริการ  
มีความยินดีตอผูท่ีประสบความสําเร็จท้ังในและนอกองคกร   มีจิตใจเปนกลาง และมีความยุติธรรมในการอบรม พัฒนานักเรียนใหครอบคลุมท้ัง 
ศีล สมาธิ ปญญา   อยางสมํ่าเสมอ   
๑ หมายถึง ครูรอยละ ๖๐ – ๖๙  มีพรหมวิหารธรรมประจําใจ  เมตตา กรุณาตอนักเรียน เพ่ือนครู ผูปกครองและผูท่ีมาติดตอหรือผูรับบริการ  
มีความยินดีตอผูท่ีประสบความสําเร็จท้ังในและนอกองคกร   มีจิตใจเปนกลาง และมีความยุติธรรมในการอบรม พัฒนานักเรียนใหครอบคลุมท้ัง 
ศีล สมาธิ ปญญา   อยางสมํ่าเสมอ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๒.๓ รู 
เขาใจ หลักการพัฒนา
ผูเรียนตามหลักไตรสิกขา 

๔ หมายถึง ครูรอยละ ๙๐ -๑๐๐  มีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักเรียนไดครอบคลุม ศีล สมาธิ ปญญา 
ไดอยางถูกตอง 
๓ หมายถึง ครูรอยละ ๘๐ – ๘๙  มีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักเรียนไดครอบคลุม ศีล สมาธิ ปญญา 
ไดอยางถูกตอง   
๒ หมายถึง ครูรอยละ ๗๐ – ๗๙  มีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักเรียนไดครอบคลุม ศีล สมาธิ ปญญา 
ไดอยางถูกตอง  
๑ หมายถึง ครูรอยละ ๖๐ – ๖๙  มีความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักเรียนไดครอบคลุม ศีล สมาธิ ปญญา 
ไดอยางถูกตอง 
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องคประกอบหลักที่ ๑.๒ การบริหารจัดการดําเนินการอยางมีระบบ 

องคประกอบยอยท่ี ๑.๒.๑ ระบบบริหาร 
องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑.๑  มี
วิสัยทัศนหรือปรัชญา พันธ
กิจ เปาหมาย ธรรมนูญ
หรือแผนกลยุทธท่ีมีจุดเนน
ใน การพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธ 

๔  หมายถึง โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย ธรรมนูญหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเนนเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได  ครอบคลุม อยางชัดเจน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกสวนท่ีเก่ียวของ
มากกวา ๓ ปการศึกษา 
๓  หมายถึง โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย ธรรมนูญหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเนนเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได ครอบคลุม อยางชัดเจน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกสวนท่ีเก่ียวของอยางนอย 
๓ ปการศึกษา     
๒  หมายถึง โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย ธรรมนูญหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเนนเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได ครอบคลุม  อยางชัดเจน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกสวนท่ีเก่ียวของอยางนอย 
๒ ปการศึกษา 
๑  หมายถึง โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย ธรรมนูญหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเนนเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได ครอบคลุม อยางชัดเจน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกสวนท่ีเก่ียวของอยางนอย 
๑ ปการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑.๒ แตงตั้ง
คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
หรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
และบริหาร การดําเนินงาน
อยางตอเนื่องโดย
ผูเก่ียวของทุกฝาย (บ ว ร) 
มีสวนรวม 

๔  หมายถึง โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบดวย ผูปกครอง
หรือชุมชน พระสงฆและบคุลากรในโรงเรียน โดยผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องมากกวา ๓ ปการศึกษา 
๓  หมายถึง โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบดวย ผูปกครอง
หรือชุมชน พระสงฆและบุคลากรในโรงเรียน โดยผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมดําเนินงานอยางตอเนื่องอยางนอย ๓  ปการศึกษา 
๒  หมายถึง โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบดวย ผูปกครอง
หรือชุมชน พระสงฆและบุคลากรในโรงเรียน โดยผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมดําเนินงานอยางตอเนื่องอยางนอย ๒  ปการศึกษา 
๑  หมายถึง โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบดวย ผูปกครอง
หรือชุมชน พระสงฆและบุคลากรในโรงเรียน โดยผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมดําเนินงานอยางตอเนื่องอยางนอย ๑  ปการศึกษา 
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องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑.๓  
ปลูกฝงศรัทธา  สรางเสริม
ปญญาในพระพุทธศาสนา
ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรและ
ผูเก่ียวของ 

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความรู  ความเขาใจ ความเชื่อม่ัน ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาใหแกนักเรียน ครู ผูท่ีเก่ียวของ   
อยางหลากหลาย เชน การเขาคายคุณธรรม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู และโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ มากกวา ๓ ป
การศึกษา  
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความรู ความเขาใจ ความเชื่อม่ัน ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาใหแกนักเรียน ครู ผูท่ีเก่ียวของ อยาง
หลากหลาย เชน การเขาคายคุณธรรม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู และโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ อยางนอย ๓ ป
การศึกษา   
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความรู ความเขาใจ ความเชื่อม่ัน ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาใหแกนักเรียน ครู ผูท่ีเก่ียวของ อยาง
หลากหลาย เชน การเขาคายคุณธรรม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู และโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ อยางนอย ๒ ป
การศึกษา   
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความรู ความเขาใจ ความเชื่อม่ัน ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาใหแกนักเรียน ครู ผูท่ีเก่ียวของ อยาง
หลากหลาย เชน การเขาคายคุณธรรม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู และโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ อยางนอย ๑  ป
การศึกษา   

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑.๔ 
รวมมือกับผูปกครอง วัด 
และชุมชน เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนและชุมชน 

๔  หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมรวมกับ ผูปกครอง  วัดและชุมชน หรือมีการเชิญผูปกครอง วัด ชุมชนมารวมกันพัฒนาชุมชนเพ่ือใหเกิด
สาธารณะประโยชน  อยางตอเนื่อง มากกวา ๓ ปการศึกษา 
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมรวมกับ ผูปกครอง วัดและชุมชน หรือมีการเชิญผูปกครอง วัด ชุมชน มารวมกันพัฒนาชุมชนเพ่ือใหเกิด
สาธารณะประโยชน อยางนอย ๓ ปการศึกษา 
๒  หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมรวมกับ ผูปกครอง วัด   และชุมชน หรือมีการเชิญผูปกครอง วัด ชุมชนมารวมกันพัฒนาชุมชนเพ่ือใหเกิด
สาธารณะประโยชน อยางนอย ๒ ปการศึกษา 
๑  หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมรวมกับ ผูปกครอง วัด   และชุมชน หรือมีการเชิญผูปกครอง วัด ชุมชนมารวมกันพัฒนาชุมชนเพ่ือใหเกิด
สาธารณะประโยชน อยางนอย ๑ ปการศึกษา 
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องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑.๕ มีการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม การ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
อยางตอเนื่อง 
 

๔ หมายถึง โรงเรียนมีแผนนิเทศ และจัดกิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไดอยางเหมาะสมและอยาง
ตอเนื่องมากกวา ๓ ปการศึกษา 
๓ หมายถึง โรงเรียนมีแผนนิเทศและจัดกิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อยางตอเนื่อง ๓ ป 
๒  หมายถึง โรงเรียนมีแผนนิเทศและจัดกิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อยางตอเนื่อง ๒ ป 
๑  หมายถึง โรงเรียนมีแผนนิเทศและจัดกิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อยางตอเนื่อง ๑ ป 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑.๖ มี
ระบบตรวจสอบ
ประเมินผล และเปดโอกาส
ใหมีการเสนอแนะอยาง
เปนกัลยาณมิตร เพ่ือการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

๔  หมายถึง โรงเรียนมีการตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ รวมประเมินหรือให
ขอเสนอแนะ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปดําเนินการพัฒนางานอยางตอเนื่องมากวา ๓  ปการศึกษา 
๓  หมายถึง โรงเรียนมีการตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ รวมประเมินหรือให
ขอเสนอแนะ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปดําเนินการพัฒนางานอยางตอเนื่อง อยางนอย  ๓  ปการศึกษา 
๒  หมายถึง โรงเรียนมีการตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ รวมประเมินหรือให
ขอเสนอแนะ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปดําเนินการพัฒนางานอยางตอเนื่อง อยางนอย  ๒  ปการศึกษา 
๑ หมายถึง โรงเรียนมีการตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ รวมประเมินหรือให
ขอเสนอแนะ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปดําเนินการพัฒนางานอยางตอเนื่อง อยางนอย  ๑  ปการศึกษา 

องคประกอบยอยท่ี ๑.๒.๒ ระบบหลักสูตรสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๒.๑  มี
หลักสูตรสถานศึกษา 
หนวยการเรียนรูและแผน  
การจัดการเรียนรู ท่ีบูรณา
การพุทธธรรมทุกกลุมสาระ
การเรียนรู 

๔  หมายถึง ครูรอยละ ๙๐-๑๐๐ ของโรงเรียน มีหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมท่ีครอบคลุม 
ชัดเจนตอเนื่องทุกปการศึกษา 
๓  หมายถึง ครูรอยละ ๘๐-๘๙ ของโรงเรียนมีหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมท่ีครอบคลุม 
ชัดเจน ตอเนื่องทุกปการศึกษา 
๒  หมายถึง ครูรอยละ ๗๐-๗๙ ของโรงเรียน มีหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมท่ีครอบคลุม 
ชัดเจน ตอเนื่องทุกปการศึกษา 
๑  หมายถึง ครูรอยละ ๖๐-๖๙ ของโรงเรียน มีหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมท่ีครอบคลุม 
ชัดเจน เนื่องทุกปการศึกษา 
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ตัวช้ีวัดหลักที่ ๑.๓ กายภาพและสิ่งแวดลอมจัดอยางรอบคอบ 

องคประกอบยอยท่ี  ๑.๓.๑ สภาพแวดลอม 
องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๑.๑  จัด
ประดิษฐานพระพุทธรูป
ประจาํโรงเรียนและประจาํ
หองเรียนเหมาะสม 

๔  หมายถึง  มีพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและหองเรียน รอยละ ๙๐-๑๐๐ จัดประดิษฐานพระพุทธรูปไว อยางเหมาะสม สามารถแสดงความ
เคารพไดงาย   
๓  หมายถึง มีพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและหองเรียน รอยละ ๘๐-๘๙ จัดประดิษฐานพระพุทธรูปไว อยางเหมาะสม สามารถแสดงความ
เคารพไดงาย   
๒ หมายถึง มีพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและหองเรียน รอยละ ๗๐ – ๗๙ จัดประดิษฐานพระพุทธรูปไว อยางเหมาะสม สามารถแสดงความ
เคารพไดงาย   
๑  หมายถึง มีพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและหองเรียน รอยละ ๖๐ – ๖๙  จัดประดิษฐานพระพุทธรูปไว อยางเหมาะสม สามารถแสดงความ
เคารพไดงาย   

ตัวช้ีวัดท่ี  ๑.๓.๑.๒.มีปาย
นิเทศ ปายคติธรรม คํา
ขวัญคุณธรรม จริยธรรม
โดยท่ัวไป ในบริเวณ
โรงเรียน 

๔ หมายถึง โรงเรียนมีการติดพุทธภาษิต วาทะธรรม พระราชดํารัส  ปายคติธรรม คําขวัญหรือขอความสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและรูปแบบท่ี
หลากหลาย นาสนใจ นักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําและสามารถอานและเรียนรูได อยางตอเนื่อง 
๓  หมายถึง โรงเรียนมีการติดพุทธภาษิต วาทะธรรม พระราชดํารัส  ปายขอธรรม คําขวัญหรือขอความสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย นาสนใจ  นักเรียนมีสวนรวมในการจัดทํา 
๒  หมายถึง โรงเรียนมีการติดพุทธภาษิต วาทะธรรม พระราชดํารัส  ปายขอธรรม คําขวัญหรือขอความสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย นาสนใจ 
๑  หมายถึง โรงเรียนมีการติดพุทธภาษิต วาทะธรรม พระราชดํารัส  ปายขอธรรม คําขวัญหรือขอความสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๑.๓.๑.๓  
สภาพโรงเรียนสะอาด 
ปลอดภัย สงบ      รมรื่น 
เรียบงายใกลชิดธรรมชาติ 

๔  หมายถึง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนไดสะอาด สงบ รมรื่น เปนธรรมชาติ เรียบงาย มีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องและนักเรียนทุกคนมีสวนรวม 
๓  หมายถึง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนไดสะอาด สงบ รมรื่น เปนธรรมชาติ เรียบงาย มีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวม 
๒ หมายถึง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนไดสะอาด สงบ รมรื่น เปนธรรมชาติ  เรียบงาย โดยดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง 
๑ หมายถึง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนไดสะอาด สงบ รมรื่น เปนธรรมชาติ เรียบงาย 
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องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี  ๑.๓.๑.๔  
บริเวณโรงเรียนปราศจาก
สิ่งเสพติด อบายมุข สิ่ง
มอมเมาทุกชนิด 

๔  หมายถึง โรงเรียนปราศจากสื่อ หรือสิ่งของท่ีสงเสริมใหนักเรียนกระตุนหรือตองการสิ่งเสพติดและอบายมุข หรือสิ่งมอมเมาตางๆ โดยมี วัด  
ชุมชน  ผูปกครอง รวมกันดําเนินงาน อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 
๓ หมายถึง โรงเรียนปราศจากสื่อ หรือสิ่งของท่ีสงเสริมใหนักเรียนกระตุนหรือตองการสิ่งเสพติดและอบายมุข หรือสิ่งมอมเมาตางๆ โดยมีวัด 
ผูปกครอง รวมกันดําเนินงานอยางตอเนื่องทุก ปการศึกษา 
๒  หมายถึง โรงเรียนปราศจากสื่อ หรือสิ่งของท่ีสงเสริมใหนักเรียนกระตุนหรือตองการสิ่งเสพติดและอบายมุข หรือสิ่งมอมเมาตางๆ โดย
ผูปกครอง รวมกันดําเนินงานอยางตอเนื่องทุก ปการศึกษา 
๑  หมายถึง โรงเรียนปราศจากสื่อ หรือสิ่งของท่ีสงเสริมใหนักเรียนกระตุนหรือตองการสิ่งเสพติดและอบายมุข หรือสิ่งมอมเมาตางๆ โดยมีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องทุก ปการศึกษา 

มาตรฐานท่ี  ๒  ดานกระบวนการ (Process) 
องคประกอบหลักท่ี ๒.๑ การเรียน การสอนท่ีบูรณาการไตรสิกขา 
องคประกอบยอยท่ี ๒.๑.๑ กระบวนการจัดการเรียนรู 

องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี  ๒.๑.๑.๑ 
จัดการเรียนรูโดยบูรณา
การพุทธธรรมหรือหลัก
ไตรสิกขาในทุกกลุมสาระ
การเรียนรูและเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจําวัน 

๔ หมายถึง ครูจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ หรือสอดแทรกหลักพุทธธรรม  หลักไตรสิกขาในทุกกลุมสาระการเรียนรูและสงเสริมใหนักเรียน
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 
๓ หมายถึง ครูจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ หรือสอดแทรกหลักพุทธธรรม หลักไตรสิกขา ๕-๗ กลุมสาระ  การเรียนรูและสงเสริมใหนักเรียน
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 
๒ หมายถึง ครูจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ หรือสอดแทรกหลักพุทธธรรม หลักไตรสิกขา๓-๔กลุมสาระ การเรียนรูและสงเสริมใหนักเรียน
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 
๑ หมายถึง ครูจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ หรือสอดแทรกหลักพุทธธรรม หลักไตรสิกขา๑-๒กลุมสาระ การเรียนรูและสงเสริมใหนักเรียน
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑.๑.๒ 
สงเสริมใหมีการนํา
หลักธรรมมาเปนฐานใน
การคิดวิเคราะหและ

๔ หมายถึง ครูรอยละ ๙๐-๑๐๐ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนนําหลักธรรมมาใชใน การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และ
แกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน ในการดําเนินชีวิตอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
๓ หมายถึง ครูรอยละ ๘๐-๘๙ จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนนําหลักธรรมมาใชในการคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาตางๆท่ี
เกิดข้ึนในการดําเนินชีวิตอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
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แกปญหา 

องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
 ๒ หมายถึง ครูรอยละ ๗๐-๗๙จัดการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมใหนักเรียนนําหลักธรรมมาใชในการคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาตางๆท่ี

เกิดในกาดําเนินชีวิตอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
๑ หมายถึง ครูรอยละ ๖๐ –๖๙ จัดการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมใหนักเรียนนําหลักธรรมมาใชในการคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาตางๆท่ี
เกิดข้ึนในการดําเนินชีวิตอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๒.๑.๑.๓ 
จัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการ
ใฝรูและแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 
 

๔ หมายถึง ครูรอยละ  ๙๐-๑๐๐  จัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนใฝรู  รักการเรียนรู และแสวงหาความรูดวยตนเอง หรือ
มอบหมายใหคนควาจากแหลงความรูตาง ๆ 
๓ หมายถึง ครูรอยละ  ๘๐-๘๙ จัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนใฝรู  รักการเรียนรู และแสวงหาความรูดวยตนเอง หรือ
มอบหมายใหคนควาจากแหลงความรูตาง ๆ 
๒ หมายถึง ครูรอยละ  ๗๐-๗๙  จัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนใฝรู  รักการเรียนรู และแสวงหาความรูดวยตนเอง หรือ
มอบหมายใหคนควาจากแหลงความรูตาง ๆ 
๑ หมายถึง ครูรอยละ  ๖๐-๖๙  จัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนใฝรู  รักการเรียนรู และแสวงหาความรูดวยตนเอง หรือ
มอบหมายใหคนควาจากแหลงความรูตาง ๆ 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๒.๑.๑.๔ 
จัดการเรียนรูอยางมี
ความสุข ท้ังผูเรียนรูและ
ผูจัดการเรียนรู 
 

๔ หมายถึง ครูรอยละ ๙๐-๑๐๐ จัดบรรยากาศการเรียนรูโดยใหนักเรียนมีโอกาสเลือกตามความสนใจและความถนัดในการเรียนรู มีความ
เมตตา และออนโยน สงผลใหนักเรียน และครูมีความสุขในการเรียนรูอยูเสมอ 
๓ หมายถึง ครูรอยละ ๘๐- ๘๙  จัดบรรยากาศการเรียนรูโดยใหนักเรียนมีโอกาสเลือกตามความสนใจและความถนัดในการเรียนรู มีความ
เมตตา และออนโยน สงผลใหนักเรียน และครูมีความสุขในการเรียนรูอยูเสมอ 
๒ หมายถึง ครูรอยละ ๗๐- ๗๙  จัดบรรยากาศการเรียนรูโดยใหนักเรียนมีโอกาสเลือกตามความสนใจและความถนัดในการเรียนรู มีความ
เมตตา และออนโยน สงผลใหนักเรียน และครูมีความสุขในการเรียนรูอยูเสมอ 
๑ หมายถึง ครูรอยละ ๖๐- ๖๙  จัดบรรยากาศการเรียนรูโดยใหนักเรียนมีโอกาสเลือกตามความสนใจและความถนัดในการเรียนรู มีความ
เมตตา และออนโยน สงผลใหนักเรียน และครูมีความสุขในการเรียนรูอยูเสมอ 

ตัวชี้วัดท่ี  ๒.๑.๑.๕ จัด
กิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญา 
ท้ังในการเรียนการสอนและใน

๔ หมายถึง  ครูรอยละ ๘๐-๑๐๐  จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญากอนการเรียนหรือกอนจัดกิจกรรมตางๆและสงเสริมใหนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันตาง ๆ  
๓ หมายถึง  ครูรอยละ ๘๐-๘๙  จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญากอนการเรียนการสอนหรือกอนจัดกิจกรรมตางๆและสงเสริมใหนําไปใชใน
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กิจกรรมการดํารงชีวิต
ประจําวัน 

ชีวิตประจําวันตาง ๆ  

องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
 ๒ หมายถึง  ครูรอยละ ๗๐-๗๙  จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญากอนการเรียนการสอนหรือกอนจัดกิจกรรมตางๆและสงเสริมใหนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันตาง ๆ  
๑ หมายถึง  ครูรอยละ ๖๐-๖๙  จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญากอนการเรียนการสอนหรือกอนจัดกิจกรรมตางๆและสงเสริมใหนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันตาง ๆ 

องคประกอบยอยท่ี ๒.๑.๒ การใชส่ือและแหลงเรียนรู 
ตัวช้ีวัดท่ี  ๒.๑.๒.๑ ใชสื่อ
การเรียนรูท่ีสงเสริม การใฝ
รูและแสวงหาความรูดวย
ตนเองอยูเสมอ 
 

๔ หมายถึง  ครูรอยละ ๙๐-๑๐๐  ใชสื่อท่ีหลากหลายและเหมาะสมท่ีสงเสริมใหนักเรียนใฝรูและรักการเรียน และแสวงหาความรูดวยตนเองอยู
เสมอ เชน สื่อท่ีนักเรียนสนใจ และสื่อท่ีนักเรียนตองแสดงพฤติกรรมการเขาหาสื่อ การสืบคน การเลือกขอมูล  
๓ หมายถึง  ครูรอยละ ๘๐-๘๙ ใชสื่อท่ีหลากหลายและเหมาะสมท่ีสงเสริมใหนักเรียนใฝรูและรักการเรียน และแสวงหาความรูดวยตนเองอยู
เสมอ เชน สื่อท่ีนักเรียนสนใจ และสื่อท่ีนักเรียนตองแสดงพฤติกรรมการเขาหาสื่อ การสืบคน การเลือกขอมูล  
๒ หมายถึง  ครูรอยละ ๗๐-๗๙ ใชสื่อท่ีหลากหลายและเหมาะสมท่ีสงเสริมใหนักเรียนใฝรูและรักการเรียน และแสวงหาความรูดวยตนเองอยู
เสมอ เชน สื่อท่ีนักเรียนสนใจ และสื่อท่ีนักเรียนตองแสดงพฤติกรรมการเขาหาสื่อ การสืบคน การเลือกขอมูล  
๑ หมายถึง  ครูรอยละ ๖๐-๖๙ ใชสื่อท่ีหลากหลายและเหมาะสมท่ีสงเสริมใหนักเรียนใฝรูและรักการเรียน และแสวงหาความรูดวยตนเองอยู
เสมอ เชน สื่อท่ีนักเรียนสนใจ และสื่อท่ีนักเรียนตองแสดงพฤติกรรมการเขาหาสื่อ การสืบคน การเลือกขอมูล 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๒.๑.๒.๒ 
นิมนตพระสงฆ หรือเชิญ
วิทยากรภูมิปญญาทาง
พุทธศาสนา สอนนักเรียน
สมํ่าเสมอ 
 

๔ หมายถึง  มีการนิมนตพระสงฆมาสอนพุทธศาสนาใหแกนักเรียนตามตารางสอนทุกสัปดาห หรือเชิญวิทยากรภูมิปญญาทางพระพุทธศาสนา
มาใหความรู หรือมาจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูเดือนละอยางนอย  ๑  ครั้ง 
๓ หมายถึง  มีการนิมนตพระสงฆมาสอนพุทธศาสนาใหแกนักเรียนตามตารางสอนอยางนอย  2  สัปดาหตอ ๒ ครั้ง หรือเชิญวิทยากรภูมิปญญา
ทางพระพุทธศาสนามาใหความรู หรือมาจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูอยางนอย  ๒  เดือนตอ ๑  ครั้ง 
๒ หมายถึง  มีการนิมนตพระสงฆมาสอนพุทธศาสนาใหแกนักเรียนตามตารางสอนอยางนอย  ๓ สัปดาหตอ ๑ ครั้ง หรือเชิญวิทยากรภูมิปญญา
ทางพระพุทธศาสนามาใหความรู หรือมาจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูอยางนอย3เดือนตอ ๑  ครั้ง 
๑ หมายถึง  มีการนิมนตพระสงฆมาสอนพุทธศาสนาใหแกนักเรียนตามตารางสอนอยางนอย4สัปดาหตอ 1 ครั้ง หรือเชิญวิทยากรภูมิปญญา
ทางพระพุทธศาสนามาใหความรู หรือมาจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูอยางนอยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
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องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑.๒.๓ จัดให
นักเรียนไปเรียนรูท่ีวัด หรือ
ท่ีศาสนสถานท่ีใชแหลง
เรียนรูประจําของโรงเรียน
อยางตอเนื่อง 

๔ หมายถึง  โรงเรียนมีวัด หรือศาสนสถาน ท่ีใชเปนแหลงเรียนรูประจําโรงเรียน และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไปเรียนรูอยางนอย
สัปดาหละ  ๑  ครั้ง 
๓ หมายถึง  โรงเรียนมีวัด หรือ ศาสนสถาน ท่ีใชเปนแหลงเรียนรูประจําโรงเรียน และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไปเรียนรูอยางนอย  
๒  สัปดาหตอ  ๑  ครั้ง 
๒ หมายถึง  โรงเรียนมีวัด หรือ ศาสนสถาน ท่ีใชเปนแหลงเรียนรูประจําโรงเรียน และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไปเรียนรูอยางนอย  
๓ สัปดาหตอ  ๑  ครั้ง 
๑ หมายถึง  โรงเรียนมีวัด หรือ ศาสนสถาน ท่ีใชเปนแหลงเรียนรูประจําโรงเรียนแตไมไดมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไปเรียนรูอยาง
นอย ๔ สัปดาหตอ  ๑  ครั้ง 

องคประกอบยอยท่ี ๒.๑.๓ การวัดประเมินผล 
ตัวช้ีวัดท่ี  ๒.๑.๓.๑. มีการ
วัดประเมินผลตามสภาพ
จริง ดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย ครอบคลุม
ตามหลักภาวนา ๔ (กาย 
ศีล จิต ปญญา) โดยมี
จุดประสงคเนนเพ่ือพัฒนา
นักเรียนตอเนื่อง 

๔ หมายถึง  ครูรอยละ  ๙๐-๑๐๐  มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง โดยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย  สามารถวัดไดครอบคลุม ท้ังดาน
พฤติกรรมท่ีมีตอสิ่งแวดลอม (กาย) ดานพฤติกรรมท่ีมีตอคนอ่ืน (ศีล) ดานคุณลักษณะของจิตใจ (จิต) และดานปญญาท่ีมีความคิด ความรูท่ี
ถูกตอง และนําขอมูลจากการวัดประเมินผลมาใชในการพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 
๓ หมายถึง  ครูรอยละ ๘๐-๘๙ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง โดยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย  สามารถวัดไดครอบคลุม ท้ังดาน
พฤติกรรมท่ีมีตอสิ่งแวดลอม (กาย) ดานพฤติกรรมท่ีมีตอคนอ่ืน (ศีล) ดานคุณลักษณะของจิตใจ (จิต) และดานปญญาท่ีมีความคิด ความรูท่ี
ถูกตอง และนําขอมูลจากการวัดประเมินผลมาใชในการพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 
๒ หมายถึง  ครูรอยละ  ๗๐-๗๙ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย  สามารถวัดไดครอบคลุม ท้ังดาน
พฤติกรรมท่ีมีตอสิ่งแวดลอม (กาย) ดานพฤติกรรมท่ีมีตอคนอ่ืน (ศีล) ดานคุณลักษณะของจิตใจ (จิต) และดานปญญาท่ีมีความคิด ความรูท่ี
ถูกตอง และนําขอมูลจากการวัดประเมินผลมาใชในการพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 
๑ หมายถึง  ครูรอยละ ๖๐-๖๙ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายสามารถวัดไดครอบคลุม ท้ังดาน
พฤติกรรมท่ีมีตอสิ่งแวดลอม (กาย) ดานพฤติกรรมท่ีมีตอคนอ่ืน (ศีล) ดานคุณลักษณะของจิตใจ (จิต) และดานปญญาท่ีมีความคิด ความรูท่ี
ถูกตอง และนําขอมูลจากการวัดประเมินผลมาใชในการพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบท่ี ๒.๒ บรรยากาศและปฏิสัมพันธท่ีเปนกัลยาณมิตร 
องคประกอบยอยท่ี  ๒.๒.๑ บรรยากาศ ปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมการสอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น 

องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี  ๒.๒.๑.๑ 
สงเสริมความสัมพันธแบบ
กัลยาณมิตร ออนนอมถอม
ตน เคารพใหเกียรติซ่ึงกัน
และกัน ยิ้มแยมมีเมตตาตอ
กัน ท้ังครูตอนักเรียน ครู
ตอครู นักเรียนตอนักเรียน 
และครูตอผูปกครอง 

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม  สนับสนุนใหครู นักเรียน ผูปกครอง มีความสัมพันธ หรือปฏิบัติตอกันอยางเปนกัลยาณมิตร มีความรัก
ปรารถนาดี ชวยเหลือกัน ยิ้มแยมแจมใส ออนนอมถอมตน เคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกันมีเมตตาตอกันท้ังครูตอนักเรียนครูตอครู นักเรียนตอ
นักเรียน อยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง 
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม  สนับสนุนใหครู นักเรียน ผูปกครองมีความสัมพันธ หรือปฏิบัติตอกันอยางเปนกัลยาณมิตร มีความรัก
ปรารถนาดี ชวยเหลือกัน ยิ้มแยมแจมใส ออนนอมถอมตน เคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกันมีเมตตาตอกันท้ังครูตอนักเรียน ครูตอครู นักเรียนตอ
นักเรียน อยางนอย ๒  เดือนตอ ๑  ครั้ง 
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม  สนับสนุนใหครู นักเรียน ผูปกครองหรือปฏิบัติตอกันอยางเปนกัลยาณมิตร มีความรักปรารถนาดี 
ชวยเหลือกัน ยิ้มแยมแจมใส ออนนอมถอมตน เคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกันมีเมตตาตอกันท้ังครูตอนักเรียน ครูตอครู นักเรียนตอนักเรียน อยาง
นอยภาคเรยีนละ  ๑  ครั้ง 
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม  สนับสนุนใหครู นักเรียน ผูปกครองมีความสัมพันธ หรือปฏิบัติตอกันอยางเปนกัลยาณมิตร มีความรัก
ปรารถนาดี ชวยเหลือกัน ยิ้มแยมแจมใส ออนนอมถอมตน เคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกันมีเมตตาตอกันท้ังครูตอนักเรียน ครูตอครู นักเรียนตอ
นักเรียน อยางนอยปการศึกษาละ  ๑  ครัง้ 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๒.๒.๑.๒ 
สงเสริมบรรยากาศ 
ใฝรู ใฝเรียน ใฝสรางสรรค 
 

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ีสงเสริมใหทุกคนรักการเรียนรู  เรียนรู  ใฝสรางสรรคอยางตอเนื่อง และกระตุนใหศึกษาคนควาหรือคิด
พัฒนาสิ่ง  ใหม ๆ จัดกิจกรรมสงเสริมยกยองเชิดชูครู และนักเรียนท่ีมีผลงานอยางนอยสัปดาหละ  ๑ ครั้ง 
๓ หมายถึง  โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ีสงเสริมใหทุกคนรักการเรียนรู  เรียนรู  ใฝสรางสรรคอยางตอเนื่อง และกระตุนใหศึกษาคนควาหรือคิด
พัฒนาสิ่ง  ใหม ๆ จัดกิจกรรมสงเสริมยกยองเชิดชูครู และนักเรียนท่ีมีผลงานอยางนอย ๒  สัปดาหตอ ๑  ครั้ง 
๒ หมายถึง  โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ีสงเสริมใหทุกคนรักการเรียนรู  เรียนรู  ใฝสรางสรรคอยางตอเนื่อง และกระตุนใหศึกษาคนควาหรือคิด
พัฒนาสิ่ง  ใหม ๆ จัดกิจกรรมสงเสริมยกยองเชิดชูครู และนักเรียนท่ีมีผลงานอยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง 
๑ หมายถึง  โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ีสงเสริมใหทุกคนรักการเรียนรู  เรียนรู  ใฝสรางสรรคอยางตอเนื่อง และกระตุนใหศึกษาคนควาหรือคิด
พัฒนาสิ่ง  ใหม ๆ จัดกิจกรรมสงเสริมยกยองเชิดชูครู และนักเรียนท่ีมีผลงานอยางนอยภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 
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องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี  ๒.๒.๑.๓ 
สงเสริมบุคลากรและ
นักเรียน ใหปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางท่ีดีตอผูอ่ืน 
 

๔ หมายถึง  โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีตอผูอ่ืน อยางตอเนื่องโดยมีกิจกรรมท่ีมีความ
หลากหลาย เชน กิจกรรมตนแบบความดี กิจกรรมกระตุนพ่ีเปนแบบอยางแกนองๆ อยางนอยสัปดาหละ  ๑ ครั้ง 
๓ หมายถึง  โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีตอผูอ่ืน อยางตอเนื่องโดยมีกิจกรรมท่ีมีความ
หลากหลาย อยางนอย ๒  สัปดาหตอ ๑ ครั้ง 
๒ หมายถึง  โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีตอผูอ่ืนอยางตอเนื่องโดยมีกิจกรรมท่ีมีความ
หลากหลาย อยางนอย  ๓ สัปดาหตอ ๑ ครั้ง 
๑ หมายถึง  โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีตอผูอ่ืน   อยางตอเนื่องโดยมีกิจกรรมท่ีมีความ
หลากหลาย อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๒.๒.๑.๔ 
สงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทํา
ดี เปน 

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทํา ดี เชน ประกาศแนะนําคนดีประจําวัน จัดปายนิเทศ แนะนําประชาสัมพันธผูทํา
ความดี  มอบรางวัล หรือยกยองคนดีในโอกาสตาง ๆ ทุกวัน 
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทําดี เชน ประกาศแนะนําคนดีประจําวัน จัดปายนิเทศแนะนําประชาสัมพันธผูทําความ
ดี มอบรางวัล หรือยกยองคนดีในโอกาสตาง ๆ อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทําดี เชนประกาศแนะนําคนดีประจําวัน จัดปายนเิทศแนะนําประชาสัมพันธผูทําความดี 
มอบรางวัล หรือยกยองคนดีในโอกาสตาง ๆ อยางนอย  ๒  สัปดาหตอ  ๑  ครั้ง 
๑ หมายถึง  โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทําดี เชนประกาศแนะนําคนดีประจําวัน จัดปายนิเทศแนะนําประชาสัมพันธผูทําความ
ดี  มอบรางวัล หรือยกยองคนดีในโอกาสตาง ๆ อยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง 

องคประกอบหลักท่ี ๒.๓ กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 
องคประกอบยอยท่ี ๒.๓.๑ กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิตประจําวัน 
ตัวช้ีวัดท่ี  ๒.๓.๑.๑ ฝกฝน
อบรมใหเกิด การกิน อยู ดู 
ฟง เปน(รูเขาใจเหตุผล 
และไดประโยชนตาม

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมฝกฝน อบรมใหนักเรียนมีลักษณะและพฤติกรรมในชีวิตประจําวันท่ีแสดงออกถึงการกิน อยู ดู ฟง เปน(รูเขาใจ
เหตุผล และไดประโยชนตามคุณคาแทตามหลักไตรสิกขา)ทุกวัน 
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมฝกฝนอบรมใหนักเรียนมีลักษณะและพฤติกรรมในชีวิตประจําวันท่ีแสดงออกถึงการกิน อยู ดู ฟง เปน(รูเขาใจ
เหตุผลและไดประโยชนตามคุณคาแทตามหลักไตรสิกขา) อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 



คู มื อ ดํา เ นิ น ง า น โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ  | ๘๕ 
 
คุณคาแทตามหลัก
ไตรสิกขา) 
 

๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมฝกฝนอบรมใหนักเรียนมีลักษณะและพฤติกรรมในชีวิตประจําวันท่ีแสดงออกถึงการกิน อยู ดู ฟง เปน(รูเขาใจ
เหตุผล และไดประโยชนตามคุณคาแทตามหลักไตรสิกขา)อยางนอย  ๒  สัปดาหตอ  ๑  ครั้ง 

องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
 ๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมฝกฝนอบรมใหนักเรียนมีลักษณะและพฤติกรรมในชีวิตประจําวันท่ีแสดงออกถึงการกิน อยู ดู ฟง เปน(รูเขาใจ

เหตุผล และไดประโยชนตามคุณคาแทตามหลักไตรสิกขา) อยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง 
ตัวช้ีวัดท่ี  ๒.๓.๑.๒ 
สงเสริมกิจกรรม                                     
การรับผิดชอบดูแลรักษา
พัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ
จนเปนนิสยั 
 

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกการชวยเหลือ และรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือพัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอ สวนรวม หรือสา
ธารณสมบัติจนเปนลักษณะนิสัยทุกวัน 
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกการชวยเหลือ และรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือพัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมสวนรวม หรือ
สาธารณสมบัติจนเปนลักษณะนิสัยอยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 
๒หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกการชวยเหลือ และรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือพัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมสวนรวม หรือสา
ธารณสมบัติจนเปนลักษณะนิสัยอยางนอย  ๒  สัปดาหตอ  ๑  ครั้ง 
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกการชวยเหลือ และรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือพัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมสวนรวม หรือ
สาธารณสมบัติจนเปนลักษณะนิสัยอยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง 

องคประกอบยอยท่ี ๒.๓.๒ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ตัวช้ีวัดท่ี  ๒.๓.๒.๑ 
สงเสริมปฏิบัติกิจกรรม
พระพุทธศาสนาอยางเห็น
คุณคา รูเขาใจเหตุผล 

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนาพิธีตาง ๆ สรางความรูความเขาใจในเหตุผล
ความสําคัญ และคุณคาของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ควบคูกันไปอยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนาพิธีตาง ๆ สรางความรูความเขาใจในเหตุผล
ความสําคัญ และคุณคาของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ควบคูกันไปอยางนอย ๒  สัปดาหตอ ๑  ครั้ง 
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนาพิธีตาง ๆ สรางความรูความเขาใจในเหตุผล
ความสําคัญ และคุณคาของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ควบคูกันไปอยางนอย  เดือนละ ๑  ครั้ง 
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนาพิธีตาง ๆ สรางความรูความเขาใจในเหตุผล
ความสําคัญ และคุณคาของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ควบคูกันไปอยางนอย  ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๓.๒.๒ จัด
กิจกรรมสงเสริมการระลึก และ

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดระลึกและเพ่ิมศรัทธาในพระรัตนตรัย อยางสมํ่าเสมอเปนวิถีชีวิต เชน การกราบพระกอน
เขาโรงเรียนทุกเชา การสวดมนตทุกวัน กิจกรรมวันพระ และจัดกิจกรรมบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสวนัสําคัญตาง ๆ ทุกวัน 
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ศรัทธาในพระรตันตรยั เปน
ประจํา และในโอกาสสําคญั
อยางตอเน่ือง เปนวิถีชีวิต 

๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดระลึกและเพ่ิมศรัทธาในพระรัตนตรัย อยางสมํ่าเสมอเปนวิถีชีวิต เชน การกราบพระกอน
เขาโรงเรียนทุกเชา การสวดมนตทุกวัน กิจกรรมวันพระ และจัดกิจกรรมบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ อยางนอยสัปดาหละ  ๑  
ครั้ง 

องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
 ๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดระลึกและเพ่ิมศรัทธาในพระรัตนตรัย อยางสมํ่าเสมอเปนวิถีชีวิต เชน การกราบพระกอน

เขาโรงเรียนทุกเชา การสวดมนตทุกวัน กิจกรรมวันพระ และจัดกิจกรรมบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสวันสําคัญตาง ๆอยางนอย ๒  สัปดาหตอ  ๑  
ครั้ง 
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดระลึกและเพ่ิมศรัทธาในพระรัตนตรัย อยางสมํ่าเสมอเปนวิถีชีวิต เชน การกราบพระกอน
เขาโรงเรียนทุกเชา การสวดมนตทุกวัน กิจกรรมวันพระ และจัดกิจกรรมบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสวันสําคัญตาง ๆอยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๒.๓.๒.๓ 
สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม 
และคุณคาในการรักษา
และสืบตอพระพุทธศาสนา 

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูและนักเรียนทุกคนมีสวนรวม และเห็นคุณคาในการรักษาและสืบตอพระพุทธศาสนา เชน การจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการประชาสัมพันธคุณคาและความสําคัญของการรวมกันรักษาและสืบตอพระพุทธศาสนาอยางนอย
สัปดาหละ  ๑  ครั้ง 
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูและนักเรียนทุกคนมีสวนรวม และเห็นคุณคาในการรักษาและสืบตอพระพุทธศาสนา เชน การจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการประชาสัมพันธคุณคาและความสําคัญของการรวมกันรักษาและสืบตอพระพุทธศาสนาอยางนอย  ๒  
สัปดาหตอ  ๑  ครั้ง 
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูและนักเรียนทุกคนมีสวนรวม และเห็นคุณคาในการรักษาและสืบตอพระพุทธศาสนา เชน การจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการประชาสัมพันธคุณคาและความสําคัญของการรวมกันรักษาและสืบตอพระพุทธศาสนาอยางนอย เดือน
ละ  ๑  ครั้ง  
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูและนักเรียนทุกคนมีสวนรวม และเห็นคุณคาในการรักษาและสืบตอพระพุทธศาสนา เชน การจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการประชาสัมพันธคุณคาและความสําคัญของการรวมกันรักษาและสืบตอพระพุทธศาสนาอยางนอย ภาค
เรียนละ  ๑  ครั้ง 

มาตรฐานท่ี  ๓  ดานผลผลิต (Output) 
องคประกอบหลักท่ี  ๓.๑ พัฒนา กาย ศีล จติ และปญญา อยางบูรณาการ (ภาวนา ๔) 
องคประกอบยอยท่ี ๓.๑.๑ กาย (กายภาพ) 
ตัวช้ีวัด  ๓.๑.๑.๑ บริโภค ๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการบริโภคใชสอยปจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค) 
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ใชสอยปจจยัสี่ในปริมาณ
และคุณภาพท่ีเหมาะสม ได
คุณคาแท 

หรือการกินการใชของในชีวิตประจําวันในปริมาณท่ีเหมาะสม และรูจักเลือกกิน ใช  สิ่งท่ีมีคุณภาพเหมาะสม ไดประโยชน ไดคุณคาตอชีวิต เชน 
การไมเลือกรับประทานอาหาร ท่ีดูสวยงาม รสชาติถูกปาก และมีการโฆษณามากเปนหลัก ฯลฯ 

องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
 ๓ หมายถึง รอยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการบริโภคใชสอยปจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค) 

หรือการกินการใชของในชีวิตประจําวันในปริมาณท่ีเหมาะสม และรูจักเลือกกิน ใช  สิ่งท่ีมีคุณภาพเหมาะสม ไดประโยชน ไดคุณคาตอชีวิต เชน 
การไมเลือกรับประทานอาหาร ท่ีดูสวยงาม รสชาติถูกปาก และมีการโฆษณามากเปนหลัก ฯลฯ 
๒ หมายถึง รอยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการบริโภคใชสอยปจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค) 
หรือการกินการใชของในชีวิตประจําวันในปริมาณท่ีเหมาะสม และรูจักเลือกกิน ใช  สิ่งท่ีมีคุณภาพเหมาะสม ไดประโยชน ไดคุณคาตอชีวิต เชน 
การไมเลือกรับประทานอาหาร ท่ีดูสวยงาม รสชาติถูกปาก และมีการโฆษณามากเปนหลัก ฯลฯ 
๑ หมายถึง รอยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการบริโภคใชสอยปจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค) 
หรือการกินการใชของในชีวิตประจําวันในปริมาณท่ีเหมาะสม และรูจักเลือกกิน ใช  สิ่งท่ีมีคุณภาพเหมาะสม ไดประโยชน ไดคุณคาตอชีวิต เชน 
การไมเลือกรับประทานอาหาร ท่ีดูสวยงาม รสชาติถูกปาก และมีการโฆษณามากเปนหลัก ฯลฯ 

ตัวช้ีวัด  ๓.๑.๑.๒ การ
ดูแลรางกาย และการแตง
กายสะอาดเรียบรอย 

๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนท่ีมีการดูแลรักษารางกายใหมีสุขภาพดี และแตงกายสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ (ตามกาลเทศะ) 
๓ หมายถึง รอยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนท่ีมีการดูแลรักษารางกายใหมีสุขภาพดี และแตงกายสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ (ตามกาลเทศะ) 
๒ หมายถึง รอยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนท่ีมีการดูแลรักษารางกายใหมีสุขภาพดี และแตงกายสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ (ตามกาลเทศะ) 
๑ หมายถึง รอยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนท่ีมีการดูแลรักษารางกายใหมีสุขภาพดี และแตงกายสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ (ตามกาลเทศะ) 

ตัวช้ีวัด  ๓.๑.๑.๓ 
ดํารงชีวิตอยางเก้ือกูล
สิ่งแวดลอม 

๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนมีการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอมแตมีลักษณะชวยดูแลสิ่งแวดลอมใหมีสภาพท่ีด ี
ท่ัวถึง ท้ังในและนอกบริเวณโรงเรียน 
๓ หมายถึง รอยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนมีการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอมแตมีลักษณะชวยดูแลสิ่งแวดลอมใหมีสภาพท่ีดี ท่ัวถึง 
ท้ังในและนอกบริเวณโรงเรียน 
๒ หมายถึง รอยละ ๗๐-๗๙  ของนักเรียนมีการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอมแตมีลักษณะชวยดูแลสิ่งแวดลอมใหมีสภาพท่ีด ี
ท่ัวถึง ท้ังในและนอกบริเวณโรงเรียน 
๑ หมายถึง รอยละ ๖๐-๖๙  ของนักเรียนมีการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอมแตมีลักษณะชวยดูแลสิ่งแวดลอมใหมีสภาพท่ีดี 
ท่ัวถึง ท้ังในและนอกบริเวณโรงเรียน 
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องคประกอบยอยท่ี ๓.๑.๒ ศีล 

องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
ตัวบงช้ี  ๓.๑.๒.๑ มีศีล ๕ 
เปนพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิต 
 

๔ หมายถึง  รอยละ ๙๐-๑๐๐  ของนักเรียนสามารถปฏิบัติในศีล ๕ เปนไดครบทุกขอ  
๓ หมายถึง  รอยละ ๘๐-๘๙  ของนักเรียนสามารถปฏิบัติในศีล ๕ เปนไดครบทุกขอ 
๒ หมายถึง  รอยละ ๗๐-๗๙  ของนักเรียนสามารถปฏิบัติในศีล ๕ เปนไดครบทุกขอ 
๑ หมายถึง  รอยละ ๖๐-๖๙   ของนักเรียนสามารถปฏิบัติในศีล ๕ เปนไดครบทุกขอ 

ตัวบงช้ี  ๓.๑.๒.๒ มีวินัย 
มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย 

๔ หมายถึง  รอยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน มีวินัยหรือมีการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ มีความซ่ือสัตย จริงใจไมหลอกลวงและตรง
ตอเวลาท่ีนัดหมาย หรือท่ีตกลงกัน 
๓ หมายถึง  รอยละ ๘๐-๘๙  ของนักเรียนมีวินัย หรือมีการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ มีความซ่ือสัตย จริงใจไมหลอกลวงและตรง
ตอเวลาท่ีนัดหมาย หรือท่ีตกลงกัน 
๒ หมายถึง รอยละ ๗๐-๗๙  ของนักเรียนมีวินัย หรือมีการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ มีความซ่ือสัตย จริงใจไมหลอกลวงและตรง
ตอเวลาท่ีนัดหมาย หรือท่ีตกลงกัน 
๑ หมายถึง นักเรียน  รอยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียน มีวินัย หรือมีการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ  มีความซ่ือสัตย จริงใจไม
หลอกลวงและตรงตอเวลาท่ีนัดหมาย หรือท่ีตกลงกัน 

ตัวบงช้ี  ๓.๑.๒.๓ 
สามารถพ่ึงตนเองไดหรือ
ทํางานเลี้ยงชีพดวยความ
สุจริต 

๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน สามารถพ่ึงตนเองได หรือทํางานเลี้ยงชีพ ดวยความสุจริต ตามวุฒิภาวะของตนเอง  เชน เด็กระดับ
อนุบาล และประถมศึกษาสามารถดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ดวยตนเอง โดยพ่ึงผูอ่ืนนอยหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีสามารถ
ทํางานใหไดซ่ึงเงินทองหรือปจจยัในการดํารงชีวิตประจําวัน สามารถดูแลแบงเบาหนาท่ีผูปกครองได 
๓ หมายถึง รอยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียน สามารถพ่ึงตนเองได หรือทํางานเลี้ยงชีพ ดวยความสุจริตตามวุฒิภาวะของตนเอง เชน เด็กระดับ
อนุบาล และประถมศึกษาสามารถดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  ดวยตนเอง โดยพ่ึงผูอ่ืนนอยหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีสามารถ
ทํางานใหไดซ่ึงเงินทองหรือปจจัย ในการดํารงชีวิตประจําวัน สามารถดูแลแบงเบาหนาท่ีผูปกครองได 
๒ หมายถึง รอยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนสามารถพ่ึงตนเองได หรือทํางานเลี้ยงชีพ ดวยความสุจริตตามวุฒิภาวะของตนเอง เชน เด็กระดับ
อนุบาล และประถมศึกษาสามารถดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง โดยพ่ึงผูอ่ืนนอยหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีสามารถทํางาน
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ใหไดซ่ึงเงินทองหรือปจจัยในการดํารงชีวิตประจําวัน สามารถดูแลแบงเบาหนาท่ีผูปกครองได  
 
 

องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
 ๑ หมายถึง รอยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียน สามารถพ่ึงตนเองได หรือทํางานเลี้ยงชีพ ดวยความสุจริตตามวุฒิภาวะของตนเอง เชน เด็กระดับ

อนุบาล และประถมศึกษาสามารถดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง โดยพ่ึงผูอ่ืนนอยหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีสามารถทํางาน
ใหไดซ่ึงเงินทองหรือปจจัยใน การดํารงชีวิตประจําวัน สามารถดูแลแบงเบาหนาท่ีผูปกครองได 

องคประกอบยอยท่ี ๓.๑.๓ จิต 
ตัวบงช้ีท  ๓.๑.๓.๑ มี
ความกตัญูรูคุณ ตอบ
แทนคุณ 

๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนมีความกตัญูรูคุณ ตอบแทนคุณตอผูมีพระคุณ โดยมีพฤติกรรม ท่ีปฏิบัติใหเห็น เชน การแสดงความ
เคารพตอพอแม ผูปกครอง และการมีน้ําใจชวยเหลืองานของพอแมผูปกครอง หรือผูท่ีมีพระคุณอ่ืน ฯลฯ 
๓ หมายถึง รอยละ ๘๐-๘๙  ของนักเรียนมีความกตัญูรูคุณ ตอบแทนคุณตอผูมีพระคุณ โดยมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติใหเห็น เชน การแสดงความ
เคารพตอพอแม ผูปกครอง และการมีน้ําใจชวยเหลืองานของพอแมผูปกครอง หรือผูท่ีมีพระคุณอ่ืน ฯลฯ 
๒ หมายถึง  รอยละ ๗๐-๗๙  ของนักเรียนมีความกตัญูรูคุณ ตอบแทนคุณตอผูมีพระคุณ โดยมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติใหเห็น เชน การแสดงความ
เคารพตอพอแม ผูปกครอง และการมีน้ําใจชวยเหลืองานของพอแมผูปกครอง หรือผูท่ีมีพระคุณอ่ืน ฯลฯ 
๑ หมายถึง รอยละ ๖๐-๖๙  ของนักเรียนมีความกตัญูรูคุณ ตอบแทนคุณตอผูมีพระคุณ โดยมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติใหเห็น เชน การแสดงความ
เคารพตอพอแม ผูปกครอง และการมีน้ําใจชวยเหลืองานของพอแมผูปกครอง หรือผูท่ีมีพระคุณอ่ืน ฯลฯ 

ตัวบงช้ี  ๓.๑.๓.๒ มีจิตใจ  
เมตตา กรุณา (เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ แบงปน)  
 

๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอ้ือเฟอ เผื่อแผ แบงปน) เชน มีน้ําใจ ท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือผูอ่ืนท่ีเดือดรอน
ตองการความชวยเหลือ หรือมีน้ําใจแบงปนความรู และสิ่งของใหผูอ่ืนไดรับประโยชน เปนตน 
๓ หมายถึง รอยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียน มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอ้ือเฟอ เผื่อแผ แบงปน) เชน มีน้ําใจ ท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือผูอ่ืนท่ีเดือดรอน
ตองการความชวยเหลือ หรือมีน้ําใจแบงปนความรู และสิ่งของใหผูอ่ืนไดรับประโยชน เปนตน 
๒ หมายถึง  รอยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียน มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอ้ือเฟอ เผื่อแผ แบงปน) เชน มีน้ําใจ ท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือผูอ่ืนท่ีเดือดรอน
ตองการความชวยเหลือ หรือมีน้ําใจแบงปนความรู และสิ่งของใหผูอ่ืนไดรับประโยชน เปนตน 
๑ หมายถึง  รอยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียน มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอ้ือเฟอ เผื่อแผ แบงปน) เชน มีน้ําใจ ท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือผูอ่ืนท่ีเดือดรอน
ตองการความชวยเหลือ หรือมีน้ําใจแบงปนความรู และสิ่งของใหผูอ่ืนไดรับประโยชน เปนตน 

ตัวบงช้ี ๓.๑.๓.๓ ทํางาน ๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน ทํางานและเรียนรูอยางตั้งใจ มีความขยันหม่ันเพียร และอดทนท่ีจะทํางาน หรือเรียนรูอยางตอเนื่อง
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และเรียนรูอยางตั้งใจ 
อดทน ขยัน หม่ันเพียร 

จนสําเร็จ มีผลของงานชัดเจน 
๓ หมายถึง รอยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียน ทํางานและเรียนรูอยางตั้งใจ มีความขยันหม่ันเพียร และอดทนท่ีจะทํางาน หรือเรียนรูอยางตอเนื่อง
จนสําเร็จ มีผลของงานชัดเจน 

องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
 ๒ หมายถึง รอยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียน  ทํางานและเรียนรูอยางต้ังใจ มีความขยันหม่ันเพียร และอดทนท่ีจะทํางาน หรือเรียนรูอยางตอเนื่อง

จนสําเร็จ มีผลของงานชัดเจน 
๑ หมายถึง รอยละ ๖๐-๖๙  ทํางานและเรียนรูอยางตั้งใจ มีความขยันหม่ันเพียร และอดทนท่ีจะทํางาน หรือเรียนรูอยางตอเนื่องจนสําเร็จผล
ของการทํางาน มีผลของงานชัดเจน 

ตัวบงช้ี  ๓.๑.๓.๔ มี
สุขภาพจิตดี แจมใส ราง
เริงเบิกบาน 

๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน มีสุขภาพจิตดี มีความรางเริงแจมใส หรือมีอารมณดีอยูเสมอ  
๓ หมายถึง รอยละ ๘๐-๘๙  ของนักเรียนมีสุขภาพจิตดี มีความรางเริงแจมใส หรือมีอารมณดีอยูเสมอ   
๒ หมายถึง รอยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียน มีสุขภาพจิตดี มีความรางเริงแจมใส หรือมีอารมณดีอยูเสมอ   
๑ หมายถึง  รอยละ ๖๐-๖๙  ของนักเรียน มีสุขภาพจิตดี มีความรางเริงแจมใส หรือมีอารมณดีอยูเสมอ 

องคประกอบยอยท่ี ๓.๑.๔ ปญญา 
ตัวบงช้ี  ๓.๑.๔.๑ มี
ศรัทธา และความเขาใจท่ี
ถูกตองในพระรัตนตรัย 

๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน มีความศรัทธา ความเชื่อม่ันในพระรัตนตรัย เปนท่ีเคารพบูชา และบอกประโยชนของพระรัตนตรัย 
ท่ีมีตอมนุษยได   
๓ หมายถึง รอยละ ๘๐-๘๙  ของนักเรียนมีความศรัทธา ความเชื่อม่ันในพระรัตนตรัย เปนท่ีเคารพบูชา และบอกประโยชนของพระรัตนตรัย ท่ี
มีตอมนุษยได   
๒ หมายถึง รอยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนมีความศรัทธา ความเชื่อม่ันในพระรัตนตรัย เปนท่ีเคารพบูชา และบอกประโยชนของพระรัตนตรัย ท่ีมี
ตอมนุษยได   
๑ หมายถึง รอยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนมีความศรัทธา ความเชื่อม่ันในพระรัตนตรัย เปนท่ีเคารพบูชา และบอกประโยชนของพระรัตนตรัย ท่ีมี
ตอมนุษยได  

ตัวบงช้ีท่ี  ๓.๑.๔.๒ รู
บาป- บุญ คุณ-โทษ 
ประโยชน-มิใชประโยชน 

๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน รูเขาใจ และยังอธิบายไดถึงการกระทํา และผลของการกระทําท่ีจะเกิดข้ึนวาการกระทําอยางไรเปน
บุญ หรือบาป เปนคุณ หรือเปนโทษ  
๓ หมายถึง รอยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียน รูเขาใจ และยังอธิบายไดถึงการกระทํา และผลของการกระทําท่ีจะเกิดข้ึนวาการกระทําอยางไรเปน
บุญ หรือบาป เปนคุณ หรือเปนโทษ  
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๒ หมายถึง รอยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียน รูเขาใจ และยังอธิบายไดถึงการกระทํา และผลของการกระทําท่ีจะเกิดข้ึนวาการกระทําอยางไรเปน
บุญ หรือบาป เปนคุณ หรือเปนโทษ  
 

องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
 ๑ หมายถึง รอยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียน รูเขาใจ และยังอธิบายไดถึงการกระทํา และผลของการกระทําท่ีจะเกิดข้ึนวาการกระทําอยางไรเปน

บุญ หรือบาป เปนคุณ หรือเปนโทษ 
ตัวบงช้ีท่ี  ๓.๑.๔.๓ ใฝรู 
ใฝศึกษาแสวงหาความจริง 
และใฝสรางสรรคพัฒนา
งานอยูเสมอ 

๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนเปนผูใฝรู ใฝศึกษา กระตือรือรนหาความรูหาความจริง และพัฒนางานของตนเองอยูเสมอ สามารถ
คิดสรางสรรคสิ่งแปลกใหมพัฒนาจากการเดิมมากข้ึน 
๓ หมายถึง รอยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนเปนผูใฝรู ใฝศึกษา กระตือรือรนหาความรูหาความจริง และพัฒนางานของตนเองอยูเสมอ สามารถคิด
สรางสรรคสิ่งแปลกใหมพัฒนาจากการเดิมมากข้ึน 
๒ หมายถึง รอยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนของนักเรียนเปนผูใฝรู ใฝศึกษา กระตือรือรนหาความรูหาความจริง และพัฒนางานของตนเองอยูเสมอ 
สามารถคิดสรางสรรคสิ่งแปลกใหมพัฒนาจากการเดิมมากข้ึน 
๑ หมายถึง รอยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนของนักเรียนเปนผูใฝรู ใฝศึกษา กระตือรือรนหาความรูหาความจริง และพัฒนางานของตนเองอยูเสมอ 
สามารถคิดสรางสรรคสิ่งแปลกใหมพัฒนาจากการเดิมมากข้ึน 

ตัวบงช้ีท่ี  ๓.๑.๔.๔ รู
เทากัน แกไขปญหาชีวิต
และการทํางานไดดวย
สติปญญา 

๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนสามารถใชหลักธรรมในการแกไขปญหาในชีวิตไดอยางมีสติ 
๓ หมายถึง  รอยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนสามารถใชหลักธรรมในการแกไขปญหาในชีวิตไดอยางมีสติ 
๒ หมายถึง  รอยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนสามารถใชหลักธรรมในการแกไขปญหาในชีวิตไดอยางมีสติ 
๑ หมายถึง   รอยละ ๖๐-๖๙  ของนักเรียนสามารถใชหลักธรรมในการแกไขปญหาในชีวิตไดอยางมีสติ 

มาตรฐานท่ี  ๔  ดานผลกระทบ (Outcome/Impact) 
องคประกอบหลักท่ี  ๔.๑. บ ว ร ไดรับประโยชนจากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
องคประกอบยอยท่ี ๔.๑.๑ บาน (ผูปกครองและชุมชน) 
ตัวบงช้ี  ๔.๑.๑.๑ บาน
และชุมชนมีสมาชิกท่ีเปน
คนดีไมยุงเก่ียวกับอบายมุข
เพ่ิมข้ึน 

๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐  ผูปกครอง  นักเรียนและคนในชุมชน เปนคนดี  ลด ละ และไมยุงเก่ียวกับอบายมุขมากข้ึน  
๓ หมายถึง รอยละ ๘๐-๘๙ ผูปกครอง  นักเรียนและคนในชุมชน เปนคนดี  ลด ละ และไมยุงเก่ียวกับอบายมุขมากข้ึน  
 ๒ หมายถึง รอยละ ๗๐-๗๙  ผูปกครอง  นักเรียนและคนในชุมชน เปนคนดี  ลด ละ และไมยุงเก่ียวกับอบายมุขมากข้ึน  
๑ หมายถึง รอยละ ๖๐-๖๙  ผูปกครอง  นักเรียนและคนในชุมชน เปนคนดี  ลด ละ และไมยุงเก่ียวกับอบายมุขมากข้ึน 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๔.๑.๑.๒ ชุมชน
มีผูชวยเหลือใน   การ
พัฒนาชุมชนมากยิ่งข้ึน 

๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐ มีผูปกครอง ชุมชนและองคกรอ่ืนๆ รวมมือกันในการพัฒนาชุมชนหรือทํางานของชุมชนมากข้ึน 
๓ หมายถึง รอยละ ๘๐-๘๙  มีผูปกครอง ชุมชนและองคกรอ่ืนๆ รวมมือกันในการพัฒนาชุมชนหรือทํางานของชุมชนมากข้ึน 
 

องคประกอบตัวช้ีวัด ขอบงช้ีคุณภาพ 
 ๒ หมายถึง รอยละ ๗๐-๗๙  มีผูปกครอง ชุมชนและองคกรอ่ืนๆ รวมมือกันในการพัฒนาชุมชนหรือทํางานของชุมชนมากข้ึน 

๑ หมายถึง รอยละ ๖๐-๖๙  มีผูปกครอง ชุมชนและองคกรอ่ืนๆ รวมมือกันในการพัฒนาชุมชนหรือทํางานของชุมชนมากข้ึน 
องคประกอบท่ี ๔.๒.๑ วัด 
ตัวช้ีวัดท่ี  ๔.๒.๑.๑  วัดได
ศาสนาทายาทและกําลัง
ชวยงานสงเสริม
พระพุทธศาสนามากข้ึน 

๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐ ของพุทธศาสนิกชน ชวยทํากิจกรรมตาง ๆ ของวัดในชุมชนมากข้ึน เชน ผูรวมงานศาสนาประเพณี หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีวัดตองการความรวมมือหรือมากข้ึน  
๓ หมายถึง รอยละ ๘๐-๘๙  ของพุทธศาสนิกชน ชวยทํากิจกรรมตาง ๆ ของวัดในชุมชนมากข้ึน เชน ผูรวมงานศาสนาประเพณี หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีวัดตองการความรวมมือหรือมากข้ึน  
๒ หมายถึง  รอยละ ๗๐-๗๙  ของพุทธศาสนิกชน ชวยทํากิจกรรมตาง ๆ ของวัดในชุมชนมากข้ึน เชน มีผูรวมงานศาสนาประเพณี หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีวัดตองการความรวมมือหรือมากข้ึน  
๑ หมายถึง รอยละ ๖๐-๖๙  ของพุทธศาสนิกชน ชวยทํากิจกรรมตาง ๆ ของวัดในชุมชนมากข้ึน เชน ผูรวมงานศาสนาประเพณี หรือกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีวัดตองการความรวมมือหรือมากข้ึน  

องคประกอบท่ี ๔.๓.๑ โรงเรียน 
ตัวบงช้ีท่ี  ๔.๓.๑.๑ 
โรงเรียนไดรับความ
ไววางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา 
และไดรับความรวมมือจาก
ผูมีสวนรวมเก่ียวของ (บาน 
วัด ราชการ) 
 

๔ หมายถึง รอยละ ๙๐-๑๐๐ มีผูปกครอง  ชุมชน  วัด  และหนวยงานอ่ืน ๆใหความไววางใจ  เชื่อม่ัน ศรัทธา  รวมมือ  หรือใหความชวยเหลือ  
พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธมากข้ึน 
๓ หมายถึง รอยละ ๘๙-๙๐ มีผูปกครอง  ชุมชน  วัด  และหนวยงานอ่ืนๆ ใหความไววางใจ  เชื่อม่ัน ศรัทธา  รวมมือ  หรือใหความชวยเหลือ  
พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธมากข้ึน 
๒ หมายถึง รอยละ ๗๙-๘๐มีผูปกครอง  ชุมชน  วัด  และหนวยงานอ่ืนๆ  ใหความไววางใจ  เชื่อม่ัน ศรัทธา  รวมมือ  หรือใหความชวยเหลือ  
พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธมากข้ึน 
 ๑ หมายถึง รอยละ ๖๐-๖๙ มีผูปกครอง  ชุมชน  วัด  และหนวยงานอ่ืนๆ ใหความไววางใจ  เชื่อม่ัน ศรัทธา  รวมมือ  หรือใหความชวยเหลือ  
พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธมากข้ึน 
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บทที่ 7 
วิถีพุทธกับการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 

 
แนวคิดทักษะแหงอนาคตใหม: 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ และกรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
  การเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ เปนการกําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรู โดย
รวมกันสรางรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
๒๑ โดยเนนท่ีองคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผูเรียน เพ่ือใชในการ
ดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยจะอางถึงรูปแบบ (Model) ท่ีพัฒนามาจาก
เครือขายองคกรความรวมมือเพ่ือทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (Partnership For 21st 
Century Skills) ท่ีมีชื่อยอวา เครือขาย P21  ซ่ึงไดพัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
๒๑ โดยผสมผสานองคความรู ทักษะเฉพาะดาน ความชํานาญการและความรูเทาทันดานตาง ๆ เขา
ดวยกัน เพ่ือความสําเร็จของผูเรียนท้ังดานการทํางานและการดําเนินชีวิต 18

๑๙ 
   ความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑  ในการเตรียมนักเรียนใหพรอมกับชีวิตใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เปนเรื่องสําคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี ๒๑ สงผล
ตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางท่ัวถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู
เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ี
เปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี ๒๑ และ ๑๙ โดยทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทักษะการ
เรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็กในศตวรรษท่ี ๒๑ นี้ มี
ความรู ความสามารถ และทักษะจําเปน ซ่ึงเปนผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน

การสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ (21
st
 Century 

Skills) ไดกลาวถึงทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
  สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 
๒๑ ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควา
เองของศิษย โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมิน
ความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได  
 โดยวิชาแกนหลักนี้จะนํามาสูการกําหนดเปนกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสําคัญตอการจัดการเรียนรู
ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวขอสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ โดยการสงเสริมความเขาใจใน
เนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ เขาไปในทุกวิชาแกนหลัก  

                                                           
  ๑๙ ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ, ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ,  [ออน-ไลน]. เขาถึงแหลงขอมูลไดจาก : 

http://noi.esdc.go.th/home/thaksa-ni-stwrrs-thi-21, เขาถึงเมื่อ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑.            

http://noi.esdc.go.th/home/thaksa-ni-stwrrs-thi-21
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 ทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ 
• ความรูเก่ียวกับโลก (Global Awareness) 

• ความรูเก่ียวกับการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ (Financial, 
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 

• ความรูดานการเปนพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) 

• ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 

• ความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy)ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปน
ตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานท่ีมีความซับซอนมากข้ึนในปจจุบัน ไดแก 

- ความริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม 
- การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 
- การสื่อสารและการรวมมือทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบัน

มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู เรียนจึงตองมี
ความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย 
โดยอาศัยความรูในหลายดาน ดังนี้ 

๑) ความรูดานสารสนเทศ   ๒) ความรูเก่ียวกับสื่อ 

• ความรูดานเทคโนโลยีทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบัน
ใหประสบความสําเร็จ นักเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 ความยืดหยุนและการปรบัตัว 
 การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง 
 ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม 
 การเปนผูสรางหรือผูผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได (Accountability) 
 ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Responsibility) ทักษะของคนในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีทุก

คนจะตองเรียนรูตลอดชีวิต คือ การเรียนรู 3R x 7C  
 3R คือ Reading (อานออก),(W)Riting (เขียนได),และ(A)Rithemetics (คิดเลขเปน) 
 7C ไดแก  
 Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

และทักษะในการแกปญหา) 
 Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 
 Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) 
 Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การ

ทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) 
 Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสาร

สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) 
 Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 
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 แนวทางในการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ ดวยหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ หลักธรรม 

3 R 

Reading (อานออก), (W)Riting 
(เขียนได), และ (A)Rithemetics 
(คิดเลขเปน) 

สุ จิ ปุ ล ิ ฟง คิด ถาม เขียน 
เปนหัวใจนักปราชญ 
ฟง ดวยการฟงอยางลึกซึ้ง 
คิด  ในสิ่งท่ีเรียนมา  
ถาม ใชคําถามเพ่ือแสวงหาความรู 
เขียน จดบันทึกไวกันลืม 

7 C 
1.Critical Thinking and Problem 
Solving  
ทักษะดานการคดิอยางมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแกปญหา 

• โยนิโสมนสิการ 

• อริยสัจจ 4 
 
 

• โยนิโสมนสิการ กระบวนการคิด 10 
วิธี ประกอบดวย 

• อริยสัจจ 4 กระบวนการวิเคระหและ
แกปญหา 4 ข้ันตอน คือ 

2.Creativity and Innovation 
ทักษะดานการสรางสรรค และ
นวัตกรรม 

• สัมมัปปธาน 4  

• ปญญาวุฒิธรรม 4 

• สมาธิ 3 ระดับ 

• คิดเปนระบบ โดยสรางองคืความรูไดท่ี
ไมเปนภัยตอสิ่งแวดลอมและสังคม 

3.Cross-cultural Understanding 
ทักษะดานความเขาใจความตาง
วัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน 

• เมตตาพรหมวิหาร 4 

• สาราณิยธรรม4 
 

• มีความเขาใจวามนุษยทุกคนจะตาง
ศาสนา  ค วาม เ ช่ื อ  เ ช้ื อ ช าติ แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม ต า ง ก็ มี ค ว า ม เ ป น ค น
เหมือนกัน ตางรักสุข เกลียดทุกข
เหมือนๆกัน 

4.Collaboration, Teamwork and 
Leadership  
ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปน
ทีม และภาวะผูนํา 

• สาราณียธรรม4 

• อปริหาณิยธรรม7 

• มิตรแท 

• พุทธคุณ 3 

• มีนํ้าใจในการทํางานรวมกัน และเขาใจ
กันดวยดี รูบทบาทหนาท่ีของตนๆ 

5.Communications, 
Information, and Media 
Literacy  
ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และ
รูเทาทันสื่อ 

• สัมมาวาจา 4 

• องคคุณนักแสดงธรรม 

• สัมมาสังกัปปะ 

• อคติ 4 

• การสื่อสารท่ีเปนประโยชน สรางสรรค 
ไมเปนไปเพ่ือทําราย ใหรายเบียดเบียน
กันแตเปนไปเพ่ือประโยชนสวนรวม 

6.Computing and ICT Literacy 
ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

• อิทธิบาท 4 

• กุศลมูล อกุศลมูล 

• ทศพลญาณ 10 

• การฝกทักษะท่ีไมมี ใหมี และมีแลวให
เช่ียวชาญยิ่งข้ึนโดยไมสราง หรือใชให
เปนภัยตอผูอ่ืน 

7.Career and Learning Skills 
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู  

• สัมมาอาชีวะ 

• สัมมากัมมันตะ 

• อิทธิบาท4 

• อุปปญญาตธรรม 

• มีอาชีพสุจริตและเช่ียวชาญในอาชีพข้ึน
ไป 
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บทที่ ๘ 

การบรหิารโรงเรียนวิถีพุทธ 

 การบริหารเปนศาสตรและศิลปท่ีผูบริหารตองมีท้ังสองอยาง เพ่ือใหการดําเนินงานบริหารให

สําเร็จตามวัตถุประสงค โดยงานสําเร็จอยางไดผล คนก็ผูเก่ียวของก็มีความสุข การบริหารท่ัวไปเปน

หลักพ้ืนฐานท่ีควรทราบกอน แลวจึงเขาสูการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะมีสวนเพ่ิมข้ึนมาก็คือการ

บริหารงานวิชาการ กิจกรรมนักเรียน การบริหารชั้นเรียน นอกจากนั้นไดเสนอแนวทางการบริหาร

สถานศึกษาสมัยใหม การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ รูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ การดําเนินการสู

ความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ ตามลําดับ 

 หลักการบริหารท่ัวไป 
 การบริหารท่ัวไป หมายถึง หลักการบริหารองคกร สํานักงาน หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน การบริหารสถานศึกษาจําเปนตองนําเอาแนวคิดทฤษฎีการบริหารองคการมาประยุกตใชให
เหมาะสมกับสถานศึกษาของตนเอง ดังนั้น ในหัวขอนี้จะเปนการกลาวถึงทฤษฎีองคการท่ีเหมาะสม
กับการบริหารสถานศึกษา  ในเบื้องตนนี้จะนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีการบริหารแบบตาง ๆ ซ่ึงได
แบงเปนกลุม ดังตอไปนี้ 
 ๑. ทฤษฎีการบริหารแบบคลาสสิค (Classical Management   Approach)  
  การบริหารองคการแบบคลาสสิค เปนหลักพ้ืนฐานของการบริหารงานท่ีเกิดข้ึนจากนักคิดนัก
บริหารสมัยใหมตอจากยุคดั้งเดิมซ่ึงไมไดมีการระบุอยางชัดเจนวาการบริหารตองทําอยางไรบาง        
วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ และกัญญามน อินหวาง (๒๕๕๔: ๑๑-๒๗) สรุปไวดังนี้ 
 เฟรดเดอรริค เทเลอร (Frederick W. Taylor) ทําการศึกษาหลักการจัดการแบบ
วิทยาศาสตร (Principles of Scientific Management) จนไดรับการเรียกขานวา บิดาของการ
จัดการตามหลักวิทยาศาสตร (Father of Scientific Management) การจัดการ แบบวิทยาศาสตรมี
ความเชื่อในเรื่องของการเพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและเพ่ิมคาจางคนงาน
ผานการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรดวยการใชวิธีการสรางการเขากันไดของคนงานและความรวมมือ
จากกลุม เพ่ือใหไดรับผลผลิตสูงสุดและการพัฒนาคนงานการทํางานโดยใชวิธีท่ีดีท่ีสุด (The one 
best way) ใหความสําคัญตอการศึกษาดานเวลา (Time study) และการเคลื่อนไหวในการทํางาน 
(Motion study) ในยุคนี้มีการเนนการใชแนวความคิดวิทยาศาสตร ยอมรับความกลมกลืนในกิจกรรม
กลุมมากและใหความสําคัญตอความรวมมือของมนุษยยอมรับความกลมกลืนในกิจกรรมกลุมมากและ
ใหความสําคัญตอความรวมมือของมนุษย มากกวาความไมมีระเบียบของบุคคล สําหรับดานการ
ทํางานนั้น แนวคิดตามหลักวิทยาศาสตรสนใจการเพ่ิมผลผลิตสูงสุดมากกวาผลผลิตในวงจํากัด และ
พัฒนาคนงานดวยการใหเขาฝกอบรมท้ังกับหัวหนางานและคนงานทุกคนเพ่ือใหสามารถใช
ความสามารถสูงสุดมาปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เทเลอรสนใจในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ไมเพียงแตการลดตนทุนและการเพ่ิมกําไรเทานั้น แตยังศึกษาในเรื่องอัตรา
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คาตอบแทนท่ีเหมาะสม (A Fair day’s pay) และแรงงานท่ีเหมาะสมดวย (A Fair day’s work) 
กลาวไดวา ปจจุบันนี้แนวคิดตามหลักวิทยาศาสตรนี้ยังคงมีการนํามาใชในโรงงานอุตสาหกรรมเปน
จํานวนมากโดยเฉพาะกับประเทศท่ีกําลังพัฒนา จากนี้แนวความคิดดานการฝกอบรมยังคงมี
ความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการอยูจนปจจุบันนี้ และไดมีผูคิดคนแนวคิดดานการ
ฝกอบรมใหกาวหนายิ่งข้ึนดวยวิธีการใชองคการแหงการเรียนรู สรางเครือขายการเรียนรูรวมกันของ
องคกรตอไป สิ่งนี้ยืนยันไดวาแนวคิดดานวิทยาศาสตรนี้เปนทฤษฎีคลาสสิคของสังคมโลกแมเวลาจะ
ผานไปถึงเกือบรอยปก็ตาม 
 เฮนรี่ แอล แกนท (Henry L. Gantt) มีความสนใจในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ใหกับองคการโดยเนนในเรื่องคาตอบแทนของคนงานกับการผลิตของแตละชิ้นแตละวัน สิ่งท่ีทําใหเขา
มีชื่อเสียงมากคือ การคิดแผนภูมิเพ่ือใชในการดูอัตราการผลิตแตละวันในโรงงาน แผนภูมิท่ีใชมีชื่อ
เรียกวา Grantt Chart แผนภูมินี้ไดถูกนําไปใชกับองคการตาง ๆ มาก แผนภูมิแกนทไดพัฒนาแนวคิด
เพ่ือนํามาใชกับการตัดสินใจและใชในการควบคุมการปฏิบัติงานดวยกิจกรรม PERT ในปจจุบัน
แนวทางของแกนทไดกลายเปนสิ่งท่ีสังคมโลกนํามาปรับใชกับการสรางองคความรูตาง ๆ มากยิ่งข้ึน 
และพัฒนาไปสูแผนภูมิในรูปแบบตาง ๆ 
 แฮริงตัน อีเมอรสัน (Harrington Emerson) เปนท่ีปรึกษาทางดานวิศวกรรม ผลงานสวน
ใหญเนนดานการจัดสรรทรัพยากรและการขจัดความสูญเปลา อีเมอรสันยอมรับแนวความคิดดานการ
จัดการตามหลักวิทยาศาสตรของเทเลอรมากและสนับสนุนแนวคิดดวยการศึกษาดานความสําคัญของ
โครงสรางและจุดมุงหมายขององคการ  
  จากการศึกษานี้ทําใหเกิดแนวทางดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๑๒ ประการ ซ่ึง
สะทอนถึงความสัมพันธระหวางบุคคลและการจัดการท่ีมีระบบโดยมุงท่ีการทํางานใหเหมาะสมและ
งายข้ึนเพ่ือลดความสิ้นเปลืองในดานทรัพยากรตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ผูบริหารควรทราบถึงสิ่งท่ีตองการเพ่ือลดความคลุมเครือและความไมแนนอน และกําหนด
จุดมุงหมายท่ีชัดเจน 
 ๒. ผูบริหารตองพัฒนาความสามารถ ใชหลักเหตุผล สรางความแตกตางโดยคนหาความจริง 
และคําแนะนําใหมากเทาท่ีจะทําได 
 ๓. ผูบริหารตองรับฟงคําแนะนาจากบุคคลอ่ืน เพ่ือรับทราบปญหาตาง ๆ ได 
 ๔. ผูบริหารควรกําหนดกฎเกณฑขององคการเพ่ือใหพนักงานถือตามกฎและวินัยตาง ๆ 
 ๕. ผูบริหารควรใหความยุติธรรมและความเหมาะสมแกผูใตบังคับบัญชา 
 ๖. ผูบริหารควรมีขอมูลท่ีเชื่อถือได เปนปจจุบัน ถูกตองและแนนอน 
 ๗. ผูบริหารควรใชการวางแผนสําหรับแตละหนาท่ี มีความฉับไวของการจัดสง 
 ๘. ผูบริหารตองพัฒนาวิธีการทํางานและกําหนดเวลาทํางานสําหรับแตละหนาท่ีมีมาตรฐานและ
ตารางเวลา 
 ๙. ผูบริหารควรรักษามาตรฐานและสภาพแวดลอมใหดี 
 ๑๐. ผูบริหารควรรักษารูปแบบมาตรฐานของวิธีการปฏิบัติท่ีมีมาตรฐาน 
 ๑๑. ผูบริหารตองระบุการทํางานท่ีมีระบบถูกตองและเปนลายลักษณอักษร 
 ๑๒. ผูบริหารควรใหรางวัลพนักงานสําหรับพนักงานท่ีทํางานมีประสิทธิภาพ 
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 จากแนวทาง ๑๒ ประการขางตนจะพบวาแนวคิดของอีเมอรสันยังคงสามารถนํามา
ประยุกตใชกับการบริหารองคการโรงเรียนวิถีพุทธในปจจุบันได ดังเชน ระบบขอเสนอแนะ หรือระบบ
การใหรางวัล หรือการสรางนโยบายท่ีชัดเจนขององคการ 
  ๒. ทฤษฎีการบริหารจัดการ (Administrative Management) 
 เฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) เปนนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส ไดเสนอแนวความคิด
เก่ียวกับหลักการบริหารงาน ๑๔ ประการ ซ่ึงถือวาเปนหลักการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของ Fayol 
(Fayol’s principles of effective management) ดังนี้ 
   ๑. การแบงงานกันทํา (Division of work) 
   ๒. อํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 
   ๓. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) 
   ๔. ความมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command) 
   ๕. การมีเปาหมายเดียวกัน (unity of direction) 
   ๖. ผลประโยชนสวนตัว มีความสํา คัญนอยกว าผลประโยชนขององคการ 
(Subordination of individual to the general interest ) 
   ๗. คาตอบแทนและวิธีการจายคาตอบแทน (Remuneration and methods) 
   ๘. การรวมอํานาจ (Centralization) 
   ๙. สายการบังคับบัญชา (Scalar chain) 
   ๑๐. คําสั่ง (Order) 
   ๑๑. หลักความเสมอภาค (Equity) 
   ๑๒. ความม่ันคงในงาน (Stability of tenure) 
   ๑๓. ความคิดริเริ่ม (Initiative) 
   ๑๔. ความสามัคคี (Esprit de corps) 
 นอกจากนี้ ฟาโยยังไดเสนอแนวความคิดในดานกระบวนการจัดการวา ประกอบดวยหนาท่ี 
(Functions) ทางการบริหาร คือ 
   ๑. การวางแผน (Planning) เปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองทําการคาดการณ
ลวงหนาถึงเหตุการณท่ีจะมีผลกระทบตอธุรกิจ และกําหนดข้ึนเปนแผนการปฏิบัติงานหรือวิถีทางจะ
ปฏิบัติเอาไวเพ่ือสําหรับเปนแนวทางของการทํางานในอนาคต 
  ๒. การจัดองคการ (Organizing) เปนหนาท่ีท่ีผูบริหารจําตองจัดใหมีโครงสรางของ
งานตาง ๆ และอํานาจหนาท่ี เพ่ือใหทรัพยากรในการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) เปนหนาท่ีในการสั่งการงานตาง ๆ ของ
ผูอยูใตบังคับบัญชา ผูบริหารและคนงานจะตองเขาใจถึงขอตกลงในการทํางานของคนงานและ
องคการท่ีมีอยูรวมถึงการติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด 
  ๔. การประสานงาน (Co-ordinating) เปนหนาท่ีท่ีจะตองเชื่อมโยงงานของทุกคนให
เขากันได และกํากับใหไปสูจุดหมายเดียวกัน 
  ๕. การควบคุม (Controlling) เปนหนาท่ีในการท่ีจะตองกํากับใหสามารถประกันได
วากิจกรรมตาง ๆ ท่ีทําไปนั้นสามารถเขากันไดกับแผนท่ีไดวางไว 
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 ในระยะตอมามีผูใหการสนับสนุนแนวความคิดของฟาโยในดานการบริหารอีกมากมาย เชน 
Luther Gulick และ Lyndall Urwick นักทฤษฎีเหลานี้ไดแสดงความคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหาร 
๗ ประการ (POSDCoRB) 
  ๑. การวางแผน (Planning) 
  ๒. การจัดองคการ (Organizing) 
  ๓. การจัดบุคคล (Staffing) 
  ๔. การอํานวยการ (Directing) 
  ๕. การประสานงาน (Co-ordinating) 
  ๖. การรายงาน (Reporting) 
  ๗. การงบประมาณ (Budgeting) 
 
 สรุป หลักการจัดการขางตนนี้ถือวาเปนหนาท่ีของงานบริหารท่ีผูบริหารสามารถนําไปปรับใช
ในการปฏิบัติงานในแตละสถานการณท่ีแตกตางกันไดเปนการดําเนินงานใหผูปฏิบัติงานในองคการได
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว อยางไรก็ตามแนวคิดของ POSDCORB นั้นมีความ
เหมาะสมกับองคการขนาดใหญมากกวาท่ีจะนําไปใชกับองคการขนาดเล็ก เพราะกระบวนการจัดการ
สําหรับองคการขนาดเล็ก เชน ธุรกิจขนาดยอม (Small Business) ซ่ึงไมจําเปนตองใชกระบวนการ
จัดการท่ีมีระบบมากสามารถใชการวางแผน การจัดองคการ การอํานวยการและการควบคุมก็สามารถ
จะทําใหกระบวนการทํางานดําเนินไปได 
 
  ๓. ทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ (Systems Theory) 
 ลุดวิจ วอน เบอรทแลนฟ (Ludwig von Bertlanffy) ไดเสนอทฤษฎีระบบท่ีอาศัยแนวคิด
ดานพฤติกรรมศาสตร และแนวคิดดานวิทยาศาสตรผสมผสานกัน โดยมององคการเปนระบบตาม
หนาท่ีท่ีสัมพันธกับสิ่งแวดลอม มีความเก่ียวของกันซ่ึงตองการบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน ทุกระบบจะ
ประกอบดวยสวนตาง ๆ ท่ีใชกระบวนการแปรสภาพเพ่ือเปลี่ยนปจจัยนําเขาเปนผลผลิต ระบบข้ึนกับ
การปอนกลับเพ่ือสอบผลลัพธและปรับปรุงปจจัยนําเขา โดยมี ๔ สวน ดังนี้ 
 ๑. ปจจัยนําเขา ประกอบดวย ทรัพยากรมนุษย การเงิน สิ่งแวดลอมทางกายภาพและขอมูล
ขาวสารเพ่ือการผลิตสินคา การบริการและการตัดสินใจ 
 ๒. กระบวนการแปรสภาพ ประกอบดวย การจัดการ เทคโนโลยี และการปฏิบัติ การผลิต
เพ่ือเปลี่ยนปจจัยนําเขาเปนผลผลิต 
 ๓. ผลผลิต ประกอบดวย สินคา บริการ กําไร ขาดทุน พฤติกรรมของพนักงานและผลลัพธท่ี
คาดหวัง โดยผูบริหารในทุกระดับท่ีทํางานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
 ๔. การปอนกลับ เปนขอมูลเก่ียวกับสภาพและผลลัพธเก่ียวกับกิจกรรมองคการโดยมีลูกคา คู
แขงขัน ภาครัฐบาล และผูจัดหาเปนผูปอนกลับขอมูลใหกับองคการ เสมือนเปนผูตรวจการทางธุรกิจ 
 องคการธุรกิจเปนเสมือนระบบหนึ่งท่ีทําหนาท่ีแปรสภาพ เริ่มจากการนําเอาทรัพยากรตางๆ 
เขาสูระบบ จากนั้นองคการก็จะทําหนาท่ีแปรสภาพสิ่งท่ีนําเขาไปดวยกรรมวิธีตาง ๆ เชน การใช
กระบวนการจัดการ การใชกระบวนการผลิต การใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือใหไดผลลัพธ ท่ี
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ตั้งเปาหมายไว เชน ผลิตภัณฑ การบริการ การคา บริการภายในระบบจะประกอบดวยระบบยอยซ่ึง
ตางฝายตองทําหนาท่ีแปรสภาพทรัพยากรจนกระท่ังเปนสินคาสําเร็จรูปและบริการตาง ๆ 
 สําหรับการบริหารเชิงระบบนั้นมีประโยชนมาก เพราะผูบริหารสามารถมองเห็นขอบเขตของ
องคการและท่ีระบบยอยขององคการท่ีมีความสัมพันธกันกับสภาพแวดลอม ดังนั้นองคการทุกองคการ
ควรจะเปนระบบเปดอยางแทจริงเพราะวาตองใชปจจัยนําเขาจากสภาพแวดลอมและเปลี่ยนแปลงให
เปนปจจัยสงออกสูสภาพแวดลอม แนวความคิดนี้จะไดผลตอเม่ือองคการท่ีนําไปใชสามารถปรับตัวให
เขากับสถานการณ สิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงได โดยเฉพาะขาวสารขอมูลจะเปนสิ่งสําคัญสําหรับ
แนวคิดนี้อยางยิ่ง ฉะนั้นองคการควรตรวจสอบสภาพแวดลอมและปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาการบริหารตอไป 
 ๔. ทฤษฎีองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization Theory) 
 แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดท่ีตองการใหคนเกิดความตองการในการท่ีจะ
แบ งปนความรู ให เ กิด ข้ึนและแพรขยายไป ท่ัว ท้ังองคการ แนว คิดแบ ง เปน  ๕ ประการ                        
(วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ และกัญญามน อินหวาง, ๒๕๕๔: ๒๘-๒๙) คือ 
  ๑. Personal Mastery บุคคลไดขยายขีดความสามารถของตนอยางตอเนื่อง ทุกคน
ตองเปนนักพัฒนาตนเอง มีทักษะความสามารถ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงผลงานตลอดเวลา 
  ๒. Share Vision การมีเปาหมายหรือผลลัพธท่ีพึงประสงครวมกัน โดยสนับสนุนให
บุคลากรไดแสดงวิสัยทัศนของแตละคนออกมา แลวจึงเปดโอกาสใหทุกคนไดรวมอภิปรายรวมกันอัน
เปนเครื่องมือท่ีจะนําไปสูการมีวิสัยทัศนรวมกันซ่ึงตองมีความตอเนื่อง 
  ๓. Mental Model การมีความปรารถนาหรือแรงบันดาลใจรวมกัน โดยบุคคลตอง
ตระหนักถึงสภาพการปจจุบันขององคการและพรอมท่ีจะตรวจสอบทาทายสภาพท่ีเกิดข้ึนโดยจะมี
แมแบบทางความคิดชุดหนึ่งคอยควบคุมการตัดสินใจของพนักงานในองคการ 
  ๔. Team Learning การใหองคการสรางการถายทอดความรูซ่ึงกันและกันเปนการ
สรางบทเรียนแหงความสําเร็จ เพ่ือขยายตอไปในหนวยงานอ่ืนเปนการคิดและสรางสรรค สิ่งใหม
ภายใตการประสานงานรวมกัน การเรียนรูเปนทีมจึงอาศัยความรู ความคิดของสมาชิกในกลุมมา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของทีมตอไป 
  ๕. System Thinking การพัฒนาแบบแผนทางความคิดท่ีแปลกใหมท่ีเปนระบบ คือ 
เปนการหาสาเหตุท่ีมีอิทธิพลและสงผลตอพฤติกรรมและความสําเร็จขององคการ เปนการคิดแบบองค
รวม (Holistic) หรือมองภาพกวางท่ีองคประกอบตาง ๆ มีความสัมพันธกันอยางซับซอน เพ่ือท่ีจะ
เขาใจและเห็นภาพสาเหตุท่ีมาของปญหาไดอยางแทจริง 
  
หลักการบริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษาเปนแหลงใหการศึกษา จําเปนตองมีผูบริหารและการบริหารท่ีดี การบริหาร
การศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูง (Profession) และใชบุคลากรมืออาชีพ (Professional) มาบริหาร (ธีระ 
รุญเจริญ, ๒๕๔๗: ๒๒) จึงจะทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จและเปนไป
ตามแนวทางท่ีพึงประสงค ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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 ๑. ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 สัมมา รธนิธย (๒๕๓๖: ๙๕) กลาววา การบริหารการศึกษาตองอาศัยผูบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความรูความสามารถ เพ่ือใหการบริหารบรรลุวัตถุประสงค มีองคประกอบดังนี้ 
   ๑) การวางเปาหมายและวัตถุประสงคชัดเจน 
   ๒) การวางแผน และนําเทคโนโลยีในการบริหารงาน 
  ๓) การจัดโครงสราง และวางระบบงาน 
  ๔) การใชทรัพยากร  และคาใชจายท่ีคุมคา 
  ๕) การใชอํานาจในการสั่งการ และควบคุม 
  ๖) การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงงาน  
 หลักการนี้สอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 หวน  พินธุพันธ (๒๕๕๐: ๓๖) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานของ
กลุมบุคคลเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพท้ังความรู ความคิด ความสามารถ และความเปนคนดี และ           
นพพงษ  บุญจิตราดุล (๒๕๔๘: ๕๑) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ               
ท่ีบุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆดาน นับต้ังแตหลักการ 
ความรู ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรมเพ่ือใหมีคานิยมตรงกับความตองการของสังคม                
โดยกระบวนการตาง ๆ ท่ีอาศัยการควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคลและอาศัยทรัพยากรตลอดจน
เทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม 
 เกษม  วัฒนชัย (๒๕๔๖: ๒) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง ระบบการบริหาร 
การออกแบบและจัดระบบการศึกษาท้ังระบบความคิด และรวมถึงการนําทรัพยากรเพ่ือการศึกษาไป
บริหารใหเกิดผลทางการศึกษา โดยผูบริหารเปนบุคคลสําคัญในการบริหารสถานศึกษา และ               
สอางค  จงสวัสดิ์พัฒนา (๒๕๔๖: ๑๑) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานของ
กลุมบุคคลท่ีจัดกิจกรรมทางการศึกษา ทางดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารท่ัวไปของโรงเรียน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาแกสมาชิกในสังคม 
 สรุปวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินกิจกรรมของกลุมบุคคลใน
โรงเรียน และผูท่ีเก่ียวของภายนอกโรงเรียน ไดรวมกันในการบริหารจัดการศึกษาใหเกิดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย โดยใชเทคนิคท่ีประยุกตศาสตรและศิลปทางการบริหารมาใชในกิจการทางการศึกษา ใน
การท่ีพัฒนาสมาชิกในสังคมใหเปนผูมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ภารกิจการบริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษาเปนองคกรท่ีมีภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดบรรลุตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร ในสวนของการบริหารสถานศึกษาโดยรวม กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ภารกิจการบริหารสถานศึกษาใน ๔ งานหลักคือ การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานท่ัวไป (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๗: ๓๓-๓๔) 
 จากหลักการนี้ ภารกิจหลักท่ีผูบริหารจะตองปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ 
เก่ียวกับเรื่องนี้ผูบริหารจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความรู ความเขาใจ ภารกิจ นอกจากนี้ผูบริหาร
สถานศึกษาจําเปนตองรูจักกระบวนการบริหารท่ีนํามาประยุกตใช จึงจะสามารถพัฒนางานบริหาร
สถานศึกษาใหบรรลุตามเปาประสงคได 
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กระบวนการบริหารสถานศึกษา 
 กระบวนการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารตองศึกษาแนวทางในการปฏิบัติภารกิจหลักท้ัง ๔ 
ดานใหเขาใจเพ่ือการบริหารใหบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ จึงขอนําเสนอกระบวนการบริหาร
โรงเรียนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาไดเสนอแนะไว (มานะ ทองรักษ,๒๕๔๙: ๔๔-๔๖) 
ดังตอไปนี้ 
 ๑. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ เปนข้ันตอนข้ันพ้ืนฐานกอนท่ีจะมีการ
วางแผนงานบริหารโรงเรียน เพราะผูบริหารจะไดขอมูลท่ีแสดงถึงสถานการณท่ีเปนอยูจริงในปจจุบัน
ของโรงเรียน สภาพการปฏิบัติงานแสดงใหเห็นถึงปญหาสําคัญของระบบงาน การปฏิบัติงานแสดงถึง
ความพรอม ความสามารถของโรงเรียนเปรียบเทียบกับมาตรฐานและความคาดหวัง นั่นคือแสดงความ
ตองการในอนาคตนั่นเอง 
 ๒. การวางแผน คือ การคิดและกําหนดสิ่งท่ีจะตองปฏิบัติ เปนการตัดสินใจไวลวงหนาวาจะ
ทําอะไร ทําไมจึงทํา ทําอยางไร จะใหใครทํา จะทําท่ีไหนและทําเม่ือไหร 
 ๓. การดําเนินงานตามแผน เปนข้ันตอนท่ีประกอบดวย การควบคุม กํากับติดตาม          
และนิเทศงาน 
 ๔. การประเมินผล เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการบริหาร การประเมินผลชวยให
ผูบริหารทราบวาผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด แสดงขอบกพรองของการปฏิบัติงานเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 สรุป ผูบริหารจะดําเนินงานใหประสบความสําเร็จจะตองมีกําหนดวิสัยทัศน กระบวนการ
วางแผน มีการทําตามแผน มุงสูเปาหมายท่ีชัดเจน (Plan) มีการทํางานเปนทีม คณะกรรมการ
สถานศึกษาตองรวมมือกับผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูมีสวนไดสวนเสีย ตองรวมกันพัฒนาและ
ดําเนินการอยางตอเนื่องโดยไมหยุด (Do) มีการตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงงานอยูเสมอ 
ชวยกันตรวจสอบ (Check) และปรับปรุงแกไขขอบกพรองและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหดียิ่งข้ึนอยู
เสมอ (Act) 
   แนวทางการบริหารสถานศึกษาสมัยใหม 
 ๑. บริหารอยางมีธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 การบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเกิดพลังและมีประสิทธิภาพ จําเปนตองยึด
เง่ือนไขและหลักการสําคัญดังนี้ 
  ๑. การตัดสินใจท่ียึดโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Decision) เปนแนวคิดท่ีมุง
ใหโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง โดยยึดประโยชนท่ีจะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๒. การมีสวนรวม (Participation) กําหนดใหบุคคลหลายฝายท่ีเ ก่ียวของกับ
การศึกษา หรือผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา เขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการรวมแสดง
ความคิดเห็นหรือรวมกํากับติดตาม ดูแล 
  ๓. การกระจายอํานาจ (Decentralization) เปนการกระจายอํานาจดานการบริหาร
จัดการดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารท่ัวไป ใหคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ 
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  ๔. ความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได (Accountability) มีการกําหนดหนาท่ี
ความรับผิดชอบและภารกิจของผูรับผิดชอบ เพ่ือเปนหลักประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดข้ึน 
  ๕. ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนหลักคิดสําหรับการบริหารจัดการท่ีดี 
เพ่ือประกันวาในองคการจะไมมีการฉอราษฎรบังหลวง ไมดอยประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ยึดหลักเปาหมาย
สอดคลองตอสังคม กระบวนการโปรงใสและทุกข้ันตอนมีผูรับผิดชอบ 
  ๖. ความเปนนิติบุคคล (A juristic person) เปนการใหสิทธิและอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด
ไวเปนของตนเอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ ซ่ึงไดกําหนดอํานาจหนาท่ีท่ีเปนของโรงเรียนไวโดยเฉพาะ 
 ๒. การบริหารแบบ POLC 
 การทําใหการบริหารประสบความสําเร็จ เปนหนาท่ีของผูบริหาร หรือหนาท่ีการบริหารท่ีตอง
ปฏิบัติ ท้ังนี้ การจําแนกหนาท่ีการบริหารของนักวิชาการสวนใหญมีแนวคิดสอดคลองกัน แตมีการจัด
กลุมกิจกรรมยอยแตกตางกันไปตามความคิดเห็นของแตละคน ในท่ีนี้อาจสรุปและจําแนกหนาท่ีการ
บริหารครอบคลุมใน ๔ ดาน ดังนี้ (DuBrin, ๒๐๐๐) 
  ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจลวงหนาวาจะดําเนินการอยางไร
ใหบรรลุและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอองคกรมากท่ีสุด 
  ๒. การจัดองคกร (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรตางๆ และ
การจัดระบบการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
  ๓. การนํา (Leading) หมายถึง การอํานวยการและการประสานงาน เพ่ือให
บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายขององคกร ซ่ึงตองอาศัยภาวะผูนําของผูบริหาร 
  ๔. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกํากับใหการดําเนินงานและกิจกรรม
ตาง ๆ ท่ีปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายและแผนขององคกรท่ีไดกําหนดไว 
 ๓. การบริหารคุณภาพภายใน (PDCA) 
 กระบวนการทํางานเชิงระบบ (PDCA) ถือเปนวงจรบริหารงานคุณภาพ มีการหมุนวงจรเล็ก
ไปสูวงจรใหญ อันทําใหเกิดรอบตอไปท่ีทําใหเกิดการปรับปรุงตอเนื่อง ทําใหงานมีการพัฒนาอยางไม
สิ้นสุด ท้ังนี้ อาจเริ่มดวยการปรับปรุงเล็กนอยกอนท่ีจะกาวไปสูการปรับปรุงท่ีมีความซับซอนมาก
ยิ่งข้ึน ดังภาพนี้ 
 
 

 

 

 

 
 

วงจรการทํางานเชิงระบบ (PDCA) กับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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 ข้ันตอนการทํางานเชิงระบบ (PDCA)  
  ข้ันตอนการทํางานเชิงระบบ (PDCA) ๔ ข้ันตอน  สรุปไดดังนี้ 
 ๑. การวางแผน (Plan) การวางแผนท่ีดีชวยใหสามารถคาดการณสิ่งท่ีเกิดข้ึนในอนาคตชวย
ลดความสูญเสียตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ท้ังในดานแรงงาน วัตถุดิบชั่วโมงการทํางาน เงิน เวลา ฯลฯ 
และชวยใหรับรูสภาพปจจุบันพรอมกับกําหนดสภาพท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต ดวยการผสาน
ประสบการณ ความรูและทักษะอยางลงตัว การวางแผนท่ีดีสามารถทําใหบรรลุจุดมุงหมายได ควรมี
ลักษณะดังนี้ 
  ๑) ครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวขอท่ีตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่ึงรวมถึง
การพัฒนาสิ่งใหม ๆ สามารถแสดงถึงการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
  ๒) พรอมสูการพิจารณาวามีความจําเปนตองใชขอมูลใดบางเพ่ือการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงนั้นโดยระบุวิธีการเก็บขอมูลใหชัดเจน  
  ๓) วิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมได 
  ๔)  กําหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
 ๒. การปฏิบัติ (DO) เปนการลงมือทํา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีไดกําหนดไวใน
ข้ันตอนการวางแผน ในข้ันนี้ตองตรวจสอบระหวางการปฏิบัติดวยวาไดดําเนินไปในทิศทางท่ีตั้งใจ
หรือไม พรอมกับสื่อสารใหผูท่ีเก่ียวของรับทราบไมควรปลอยใหถึงวินาทีสุดทายเพ่ือดูความคืบหนาท่ี
เกิดข้ึน หากเปนการปรับปรุงในหนวยงานผูบริหารตองทราบความคืบหนาอยางตอเนื่อง เพ่ือจะได
ม่ันใจวาโครงการปรับปรุงมีความผิดพลาดนอยท่ีสุด 
 ๓. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) เปนข้ันตอนท่ีทําใหเราทราบวาการปฏิบัติในข้ัน
ท่ีสองสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวหรือไม สิ่งสําคัญก็คือ ตองรูวาจะ
ตรวจสอบอะไรบางและบอยครั้งแคไหน ขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบจะเปนประโยชนสําหรับข้ันตอน
ถัดไป กรอบและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล สรปุไดดังนี้ 
  ๑) ตรวจสอบและประเมินผลข้ันตอนการดําเนินงาน ไดแก 
   - ข้ันการศึกษาขอมูล มีการศึกษาขอมูลไดครบถวน 
   - ข้ันการเตรียมงาน การเตรียมงานตามแผนงานมีความพรอมหรือไม 
   - ข้ันดําเนินงาน มีบุคลากรและทรัพยากรหรือไม 
   - ข้ันตอนการประเมิน มีเครื่องมีและข้ันตอนการประเมินผลท่ีเหมาะสม 
  ๒) ตรวจสอบประเมินผลงานตามเกณฑท่ีกําหนด เชน Delta Principle คือ เกณฑ
การประเมิน 
  ๓) ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ซ่ึงสามารถตรวจสอบได
จากขอมูลการรับบริการหรือการใหคําแนะนําจากผูรับบริการโดยตรง 
  ๔) ตรวจสอบและประเมินคุณภาพท่ัวท้ังองคกร ไดแก 
   - บุคลากรมีคุณสมบัติ เหมาะสมกับงานหรือไม เพียงใด 
   - วัสดุอุปกรณสํานักงานหรือเครื่องใชวามีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและ
สรางผลผลิตท่ีมีคุณภาพเพียงใด 
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   - ระบบการทํางาน เชน ระบบการใหบริการระบบการสื่อสารภายในองคกร 
มีความเหมาะสมมากพอกับการบรรลุเปาหมายคุณภาพหรือไม 
   - ระบบการบริหารงาน ประกอบดวย โครงสราง องคกร การบริหารดาน
การผลิตและกําหนดเปาหมายหรือไม อยางไร  
   - ความตองการของผูรับบริการเปนอยางไร 
   - งบประมาณท่ีใชลงทุนมีความจําเปนและเพียงพอตอสรางคุณภาพหรือไม 
   - ทัศนคติของบุคลากร มีความกระตือรือรนตอการทํางาน สามารถสราง
งานท่ีมีคุณภาพหรือไม อยางไร  เปนตน 
 เม่ือดําเนินงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพแลว ควรมีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลตอฝายบริหาร เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไขตอไป 
 ๔. การปรับปรุงและพัฒนา (Act) ข้ันตอนการดําเนินงานจะพิจารณาผลท่ีไดจากการ
ตรวจสอบ มี ๒ กรณี ดังนี้ 
  กรณีท่ี ๑ ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามแผนท่ีไดวางไว ก็ใหนําแนวทางหรือกระบวนการ
ปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐานพรอมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจหมายถึง
สามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วข้ึน หรือเสียคาใชจายนอยลง หรือทําใหคุณภาพดียิ่งข้ึนก็ได 
  กรณีท่ี ๒ ผลท่ีเกิดข้ึนไมเปนไปตามแผนท่ีไดวางไว ควรนําขอมูลท่ีรวบรวมไวมา
วิเคราะหและพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไร ตอไปนี้ 
   ๑) มองหาทางเลือกใหมท่ีนาจะเปนไปได 
   ๒) ใชความพยายามใหมากข้ึนกวาเดิม 
   ๓) ขอความชวยเหลือจากผูรู 
   ๔) เปลี่ยนเปาหมายใหม 
 ๔. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management) เปนนวัตกรรมทางการ
บริหารรูปแบบหนึ่งท่ีนํามาใชในการปฏิรูปการศึกษา โดยมีหลักการประกอบดวย การกระจายอํานาจ 
การใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง การมีสวนรวม การพ่ึงตนเอง การประสานงาน ความตอเนื่องและ
หลากหลาย การพัฒนาตนเองและการตรวจสอบและถวงดุล การใชอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจใชทรัพยากรท่ีมีอยู ดําเนินการ แกปญหา และจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน            
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือคุณภาพในการเรียนรูของนักเรียนทุกคน จะตองคํานึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) มาประกอบการบริหารดวย การบริหารจัดการใหเปนไปตาม
ความตองการของโรงเรียนเอง  แบงเปน ๔ รูปแบบ ดังนี ้
  ๑. รูปแบบท่ีผูบริหารสถานศึกษาเปนหลัก (Administrator Central SBM) 
ผูบริหารสถานศึกษาเปนประธาน กรรมการจะเลือกตั้งจากกลุมผูปกครอง ครูอาจารย และชุมชน 
คณะกรรมการมีบทบาทใหคําปรึกษาแตอํานาจการตัดสินใจอยูท่ีผูบริหารโรงเรียน 
  ๒. รูปแบบท่ีครูเปนหลัก (Professional Central SBM) โดยครูในฐานะเปนผู
ใกลชิดเด็กมากท่ีสุดยอมรูปญหาไดดีกวาและสามารถแกปญหาไดตรงจุด ตัวแทนคณะครูจะเปน
กรรมการโรงเรียนมากท่ีสุดและรวมเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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  ๓. รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Central SBM) รูปแบบนี้จะ
ตอบสนองความตองการของผูปกครองและชุมชนมากท่ีสุด โดยตัวแทนชุมชนจะเปนประธาน ผูบริหาร
เปนกรรมการและเลขานุการ 
  ๔. รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional Community Central 
SBM) เปนรูปแบบท่ีเชื่อวาครูและผูปกครองตางมีความสําคัญในการจัดการศึกษาใหแกเด็ก การ
บริหารงานในรูปกรรมการจะมีสัดสวนของครูและผูปกครองมากกวากลุมอ่ืน ๆ โดยผูบริหารโรงเรียน
เปนประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการโรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร ดังสรุปจากตารางนี้ 
 
ผูเกี่ยวของ การบริหารแบบเดิม การบริหารท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) 

ผูบริหาร - รับคําสั่งจากสวนกลาง
ตั้งแตงานวิชาการ 
หลักสูตร  งบประมาณ  
บุคลากรและทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 
 
 
- การแกปญหาตองเสนอ
เรื่องข้ึนไปตามลําดับ 

- เปนแบบผูนําการพัฒนาโดยอาศัยความรวมมือจาก
คณะกรรมการมีอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการ
ควบคูกับความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  สําหรับ
งบประมาณจะไดรับเงินอุดหนุนแบบเหมาจาย (block 
grant) สถานศึกษาจะตองกําหนดสาระการเรียนรู และ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและรับผิดชอบในการ
บริหารงานบุคคลมากข้ึนกวาเดิม 
- แกปญหาท่ีเกิดข้ึน  ตัดสินใจเองโดยใชกระบวนการกลุม
และขอมูลสารสนเทศ และกระบวนการ ตัดสินใจ 

คร ู เปนผูปฏิบัติตามคําสั่งจาก
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ข้ันทุกกรณี 

เปนผูรวมงาน รวมตัดสินใจ เปนนักพัฒนาและนักปฏิบัติ
รวมกับผูบริหารและคณะกรรมการวางแผนพัฒนาระยะ
ยาว(school charter) และการจัดทําแผนประจําป 

ผูปกครอง
หรือชุมชน 

เปนผูรับบริการจาก
โรงเรียนท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

เปนท้ังผูให ผูรับ ผูรวมหุน ผูสนับสนุนท้ังในเชิงปริมาณ
และ คุณภาพ ชวยเหลือดูแลทรัพยากร บุคคลในโรงเรียน 
ใหขอมูลท่ีเปนประโยชน  มีสวนรวมแกไขปญหาในกรณี
เกิดปญหาข้ึนในโรงเรียน 

ตารางแสดงบทบาทของผูบริหาร ครู และชุมชนในการบริหารการศึกษาท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน 
 
 ยุทธศาสตรการดําเนินงานใหการบริหารจัดการศึกษาท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน 
  ยุทธศาสตรการดําเนินงานใหการบริหารจัดการศึกษาท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน บรรลุผล 
จําเปนตองกระจายอํานาจและพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ 
     ๑. ดําเนินการใหสถานศึกษาพัฒนาวิสัยทัศน พันธกิจภารกิจ เปาหมายและ
วิธีดําเนินการของสถานศึกษาอยางชัดเจน ท่ีมุงสูการปฏิบัติอยางแทจริง มิใชจัดทําเพ่ือเสนอ
ผูบังคับบัญชารับทราบและชื่นชม ความสําเร็จอยูท่ีการปฏิบัติตามแผน มิใชการนําเสนอแผน 
 



คู มื อ ดํา เ นิ น ง า น โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ  | ๑๐๘ 
 

  ๒. ใหสถานศึกษามีทีมงานท่ีมีคุณภาพหลากหลาย จะตองมีคณะทํางานท้ังแนวตั้ง
และแนวนอน โดยคณะครูเปนผูนํา ภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําสูง  เปด
กวางใหครูและผูปกครองมีสวนรวมเปนสมาชิก  จัดระบบการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ี
ทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รับรูและชื่นชมผลงานรวมกัน 
  ๓. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหเปนมืออาชีพ ท้ังในดานมาตรฐานวิชาชีพ  
คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถและทักษะท้ังในดานหนาท่ีและกระบวนการ มีการพัฒนาตนเอง 
ใหทันสมัยในวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
  ๔. พัฒนาระบบขาวสารขอมูลในสถานศึกษา สถานศึกษาตองมีกลไกในการจัดระบบ
ขาวสารขอมูล มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย สื่อสารไดหลายทาง รวมท้ังการประชาสัมพันธ เผยแพร
ขาวสารขอมูลไปยังผูปกครองและชุมชนภายนอกดวย 
  ๕. ใหเกียรติและยกยองครูเพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน การจัดทําปาย
หรือใหคําชมเชย การจัดเลี้ยงในวาระตาง ๆ การใหเกียรติบัตร การเสนอเขาประกวดผลงาน รวมท้ัง
การพิจารณาเลื่อน ข้ันเงินเดือน เปนตน 
  ๖. ยกยองผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนมืออาชีพผูบริหารสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ
สามารถอํานายความสะดวกและผลักดัน ใหการปฏิรูปการศึกษากาวหนา ประสบความสําเร็จสูง สามารถ
ประสานพลังของกลุมตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางศรัทธาท่ีทําใหครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหผูเรียนรูวิธีเรียน ครูเปลี่ยนวิธีสอนจัดบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู 
ผูบริหารสถานศึกษาดังกลาวจะตองไดรับการยกยองสรรเสริญในรูปแบบตาง ๆ 
  ๗. มีการประชาสัมพันธท่ีดี จะตองประชาสัมพันธทุกดาน ในดานวิชาการจะตอง
ประสานสัมพันธกับผูปกครองอยางตอเนื่องการพัฒนาดานอ่ืน เชน การพัฒนาแหลงเรียนรู การจัดภูมิ
ทัศนโรงเรียน การจัดบริการท่ีดี เชน โครงการอาหารกลางวัน ซ่ึงจําเปนตองประชาสัมพันธใหท่ัวถึง
และตอเนื่อง 
 ๕. การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) 
 การบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ เปนการบริหารโดยมุงเนนผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน
เปนหลัก มีการประเมินผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานโดยใชตัวชี้วัดท้ังในแงของปจจัย
นําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ ซ่ึงจะตองมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key 
Performance Indicators) รวมท้ังมีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคลวงหนา ซ่ึงตองอาศัย
ความรวมมือผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม มี ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
   ๑. การวางแผนกลยุทธขององคกร ซ่ึงองคกรตองกําหนดทิศทางโดยรวมวาจะทําอะไร
อยางไรเปนการวางแผนเชิงกลยุทธ เพ่ือทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในองคการ 
(SWOT Analysis) และใหไดมาซ่ึงวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและกลยุทธการ
ดําเนินงาน รวมท้ังพิจารณาถึงปจจัยหลักแหงความสําเร็จขององคการและสรางตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ในดานตาง ๆ 
  ๒. การกําหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัดผลดําเนินงาน ซ่ึงจะกําหนดความชัดเจน
ของตัวชี้วัดท้ังในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานท่ีหรือความ
ครอบคลุม (Place) อันเปนเปาหมายท่ีตองการของแตละตัวชี้วัด 
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  ๓. การวัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผูบริหารจะตองจัดใหมีการ
ตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว เชน รายเดือน รายไตรมาส
หรือรายปเปนตนเพ่ือแสดงความกาวหนาและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายท่ี
ตองการหรือไมอยางไรซ่ึงการวัดผลการปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโดยท่ัวไปจะมีจุดเนน
ของการดําเนินการ ๓ ดาน ไดแก ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
  ๔. การใหรางวัลตอบแทน เม่ือไดพิจารณาผลการดําเนินงานแลวผูบริหารจะตองมี
การใหรางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานท่ีไดตกลงกันไว 
 ลักษณะขององคกรท่ีบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์  สรุปไดดังนี้ 
  ๑. มีพันธกิจวัตถุประสงคขององคการท่ีชัดเจนและมีเปาหมายท่ีเปนรูปธรรมโดยเนน
ท่ีผลผลิตและผลลัพธ 
  ๒. ผูบริหารทุกระดับในองคกรมีเปาหมายของการทํางานท่ีชัดเจน 
  ๓. เปาหมายเปนรูปธรรม มีตัวชี้วัดซ่ึงสามารถติดตามผลและวัดไดอยางชัดเจน 
  ๔. การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหรือโครงการตาง ๆ จะ
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก 
  ๕. บคุลากรทุกคนรูวางานท่ีองคกรคาดหวังคืออะไร  
  ๖. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคน สูหนวยงานระดับลาง
เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุผลไดอยางเหมาะสมท้ังยังเปนการชวยลดข้ันตอนในการทํางานแกปญหา
การทํางานท่ีลาชาเพ่ิมความยืดหยุนและประสิทธิภาพในการทํางานอีกดวย 
  ๗. มีวัฒนธรรมและอุดมการณรวมกันเพ่ือการทํางานท่ีสรางสรรคเปนองคกรท่ีมุงม่ัน
จะทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  ๘. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีเนื่องจากไดมีโอกาสปรับปรุงงานและใชดุลยพินิจใน
การทํางาท่ีกวางขวางข้ึนและไดรับการตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน การ
บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

 แนวทางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนวิถีพุทธเปนการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยางบูรณา
การผานการพัฒนา กิน อยู ดู ฟง เปน ดังนั้นการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะ
ทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน 
 ๑. แนวทางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
 พระมหาพงษนรินทร ฐิตวํโส (๒๕๔๖: ๑-๓) กลาววา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธตอง
จัดระบบบริหารจัดการท้ังองคกร ใหใชธรรมาธิปไตย เพราะเปนหลักธรรมท่ีใหญกวา อัตตา (ตัวตน) 
สมัครสมานสามัคคีดวยสังคหวัตถุ ๔ ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา รวมกับ
สาธาณียธรรม ๖ (ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความใหระลึก) สืบตอองคกรมิใหเสื่อมทรามดวยอปริหานิยธรรม 
๗ คือ ๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย  ๒) พรอมทํากิจไมเก่ียวกอน–หลัง  ๓) ตั้งม่ันในหลักการไมหาญ
หัก  ๔) เคารพรัก พระ ปราชญ ผูเฒาผูใหญ  ๕) คุมกันภัยมวลหมูมิใหหวั่นหวาด  ๖) รักในชาติ 
ศาสน กษัตริย ศูนยรวมใจ  ๗) สงเสริมใหคนดีมีกําลังนําสังคม 
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 สมคิด  โพธิ์จุมพล (๒๕๔๘: ๘๒-๘๓) กลาววา การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจะบรรลุ
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพมีองคประกอบสําคัญ ดังตอไปนี้ 
   ๑.ผูบริหารสถานศึกษา ครู จะตองเปนบุคคลท่ีมีวิสัยทัศน ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
มีความศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนา โดยเฉพาะศีล ๕ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิต เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษยและชุมชน การบริหารจัดการศึกษาตองเปดโอกาสใหชุมชนใน
ทองถ่ิน บาน วัด โรงเรียนเขามามีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศน จัดทําหลักสูตรปรับปรุงภูมิทัศนและ
ปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดลอม 
  ๒. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการสอนตามหลักไตรสิกขาทุกกลุม
สาระการเรียนรู เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันทุกชวงชั้น มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธี
หลากหลายรวมท้ังการสงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติกิจกรรม
ทางพุทธศาสนารวมกับพระสงฆ ชุมชนอยางตอเนื่อง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๘: ๖๑-๖๓) กําหนดวิธีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธท้ังใน
ระดับชาติและระดับโรงเรียน จะยึดหลักการพัฒนา ดังตอไปนี้ 
 การบริหารโครงการระดับชาติ จะมีกิจกรรมหลัก ไดแก 
  ๑. สรางความเขาใจแกผูบริหารโรงเรียน และผูรับผิดชอบโครงการ 
   ๒. ผลิตสื่อ เอกสาร วีดีทัศน เพ่ือเผยแพรแนวคิดและตัวอยางการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๓. สรางความเขาใจแกครู ท้ังในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิถีพุทธ และการจัด
กิจกรรมเสริมลักษณะตาง ๆ 
  ๔. นิเทศ เยี่ยมเยือน ประเมินผลการดําเนินงาน 
  ๕. สัมมนาเพ่ือสะทอนประสบการณผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการปรับปรุงการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึน 
 การบริหารโครงการระดับโรงเรียน จะมีกิจกรรมหลัก ไดแก 
   ๑. ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจแกผูเก่ียวของทุกฝาย เชน ครูและบุคลากรทุก
คนผูปกครอง นักเรียน องคกรสงฆท่ีสถานศึกษาจะขอความอนุเคราะห ฯลฯ 
  ๒. ปรับสภาพบรรยากาศของสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๓. ปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยสอดแทรกหลักธรรมในการเรียนรูทุกสาระการ
เรียนรู 
  ๔. ปรบัปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักการโรงเรียน
วิถีพุทธ 
  ๕. นิเทศ เยี่ยมเยียน ชื่นชมใหกําลังใจผูปฏิบัติงาน และปรับปรุงงานใหดียิ่งข้ึน 
  ๖. รวมสัมมนาเพ่ือรับฟงประสบการณ การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาอ่ืน ๆ  เพ่ือนํามาปรับกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษาตนเองตอไป 
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 สุทธิพงษ ศรีวิชัย และคณะ (๒๕๔๗: ๗๒) ใหทัศนะวา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธจะตอง
ดําเนินการโดยทุกฝายมีสวนรวม ท้ังวัด ชุมชน ผูปกครอง ครู อาจารย ผูบริหาร ผูเรียน และผูบริหาร
การศึกษาในพ้ืนท่ี จัดสรรทรัพยากรอยางท่ัวถึง มีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน หรือมาตรฐาน
เดียวกัน 
 อดิศัย โพธารามิก (๒๕๔๘: ๙๓) กลาววา ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและจะทําใหโรงเรียนบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถุประสงค คือ ความรัก ความสมัครใจ ความพึงพอใจ (ฉันทะ) ของผูบริหาร
โรงเรียน ซ่ึงถือวาเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีตองรับการปฐมนิเทศการเขารวมโครงการดวยตนเอง มีการปรับ
แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธใหเปนไปตามศักยภาพความพรอมของโรงเรียน และกําหนด
ตัวชี้วัดการดําเนินงานซ่ึงเปนแนวทางท่ีเสริมความชัดเจนมากยิ่งข้ึน มีการบูรณาการใหเขากับระบบ
บริหารจัดการของโรงเรียน พรอมท้ังประสานเครือขายดานพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญทุกองคการ โดยมี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหความสนับสนุนชวยเหลือ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ
ในแตละภูมิภาค 
 ๒. ข้ันตอนการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนวิถีพุทธดําเนินการโดยใชหลักพุทธธรรมบูรณาการกับหลักการบริหารสมัยใหม ดังนี้ 
   ๑. การเตรียมการ (ศรัทธาและฉันทะ)  เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาเปนไปได
โดยสะดวกซ่ึงมีประเด็นสําคัญท่ีตองคํานึงถึงในการเตรียมการ เชน 
   การหาท่ีปรึกษา แหลงศึกษา และเอกสารขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีปรึกษาท่ี
เปนกัลยาณมิตรในการพัฒนาวิถีพุทธอาจจะเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถท่ีทรงคุณวุฒิ เปนผูปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ มีศรัทธาและความรูชัดในพุทธธรรม ถาเปนคฤหัสถควรเปนแบบอยางในสังคมได เชนเปน
ผูไมของแวะในอบายมุข ผูทรงศีลปฏิบัติธรรมเปนตนท่ีปรึกษาจะมีความจําเปนมากโดยเฉพาะในระยะ
เริ่มของการพัฒนา 
   การเตรียมบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนใหมี
ความรู เขาใจ และตระหนักในคุณประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโรงเรียนไปสูโรงเรียนวิถีพุทธ 
สามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธี เชน การประชุมชี้แจง การสัมมนา การประชาสัมพันธ การศึกษา
ดูงาน เปนตน 
   การกําหนดเปาหมาย จุดเนน หรือวิสัยทัศน และแผนงาน ท่ีชัดเจนท้ังระยะสั้น 
ระยะยาวในธรรมนูญสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการรายป ท่ีผู เ ก่ียวของเห็นพองกันจะเปน
หลักประกันความชัดเจนในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธไดอยางดี 
  ๒.การดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ (ปญญาวุฒิธรรม)  เพ่ือการพัฒนา
ผูเรียน ประกอบดวยสภาพทางกายภาพและองคประกอบตางๆ ท่ีเก่ียวของ อันจะเปนปจจัยในการ
พัฒนาผูเรียนตามหลักปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ ดังกลาวขางตน ตัวอยาง เชน 
   ๑) หลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู ตอง
บูรณาการหลักธรรมท้ังท่ีเปนความรู (Knowledge) ศรัทธา คานิยม คุณธรรม (Attitude) และการฝก
ปฏิบัติหลักธรรม (Practice) ในการเรียนการสอน โดยอาจกําหนดในระดับจุดเนนหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีแทรกในทุกองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา หรือกําหนดในระดับหนวยการเรียนรู 
หรือแผนการจัดการเรียนรูท่ีครูจะนําสูการจัดการเรียนรูตอไป 
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   ๒) กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนหรือครูคิดและกําหนดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับนักเรียนของตน ท้ังท่ีเปนกิจกรรมประจําวัน ประจําสัปดาห หรือเนื่องในโอกาสตางๆ 
และกิจกรรมวิถีชีวิต ถาโรงเรียนเตรียมการไวลวงหนาจะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนท่ีสะทอนให
เห็นตามคํากลาวท่ีวา “การศึกษาเริ่มตนเม่ือคนกิน อยู ดู ฟง เปน” 
   ๓) การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา อาคารสถานท่ี หองเรียน แหลง
เรียนรู สภาพแวดลอม อาณาบริเวณสถานศึกษา ใหเหมาะสมและมุงเนนสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
ไตรสิกขาใหมากท่ีสุด ผูเรียนจะไดเรียนรูจากการ “กิน อยู ดูฟง เปน” ในชีวิตประจําวัน 
   ๔) การจดับรรยากาศปฏิสัมพันธ  โรงเรียนมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบใน
การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการสรางบรรยากาศใหมีปฏิสัมพันธท่ีดี เปนกัลยาณมิตร อยางจริงจังตอเนื่อง 
เชน การกระตุนทุกคนใหทําตนเปนตัวอยางท่ีดี การยกยองผูทําดี การปลูกศรัทธาคานิยมปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบตอผูอ่ืน เปนตน 
  ๓. การพัฒนาผูเรียนตามระบบไตรสิกขา  นําหลักไตรสิกขามาบูรณาการใน
กิจกรรมการเรยีนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมวิถีชีวิตตาง ๆ สงเสริม “การกิน อยู ดู ฟง เปน”                 
เพ่ือพัฒนาท้ังองครวมของชีวิตสูการเปนชีวิตท่ีสมบูรณท้ังดานกายภาพ สังคม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และ
ปญญา (ปญญา) 
  ๔. การดูแลสนับสนุนใกลชิด  การดูแลสนับสนุนท่ีเหมาะสม เปนกัลยาณมิตร ปรารถนาดี
ตอกัน ปรารถนาดีตอการพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสําคัญในข้ันตอนนี้ คือการนิเทศ การติดตามดูแลใหเปนไปตามแผน
ท่ีกําหนดไว การใหคําปรึกษา การชวยเหลือทางวิชาการ การสนับสนุนทรัพยากร ขอมูลและเครื่องมือตาง ๆ  การ
รวบรวมขอมูลและการประเมินผลระหวางดําเนินการ เปนตน 
  ๕. การปรับปรุงและพัฒนาตอเนื่อง  เปนการปรับปรุงหรือพัฒนางานท่ีกําลัง
ดําเนินการอยูใหดียิ่งข้ึน ตามหลักธรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงงาน คือ อิทธิบาท ๔ 
(ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) และอุปญญาตธรรม ๒ (ความไมสันโดษในกุศลธรรม และความไมระยอ
ในการพากเพียร) เปนตน 
  ๖. การประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน   การประเมินจะสะทอนใหทราบ
ถึงผลการดําเนินงานในชวงเวลาหนึ่ง ๆ อาจเปน ๑ ป หรือ ๓ ป หรือเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรม เปนตน 
การประเมินจะเนนขอมูลเชิงประจักษ กรรมการผูตรวจ หรือผู ท่ีเก่ียวของจะไดทราบผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาจากสถานท่ีจริงและจากการปฏิบัติจริง 
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 สรุปแนวทางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธโดยมีบูรณาการหลักธรรม ๖ ข้ันตอน ดังนี้ 

๑. การเตรียมการ (ศรัทธาและฉันทะ) 

- หาท่ีปรึกษา แหลงศึกษา เอกสารขอมูล 

- เตรียมบุคลากร กรรมการสถานศึกษา 

- เตรียมนักเรียน, ผูปกครอง, ชุมชน 

- กําหนดธรรมนูญสถานศึกษา 

- จัดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ 

 ๒. การดําเนินการและจัดองคประกอบ (ปญญาวุฒิธรรม) 

- จัดหลักสตูร, หนวยการเรียน, แผนการสอน 

- เตรียมกิจกรรมนักเรยีน 

- จัดสภาพแวดลอมสถานศึกษา (กายภาพ) 

- จัดบรรยากาศปฏสิัมพันธ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

   

๖. การประเมินและเผยแพรผลการ

ดําเนินงาน (ปติและช่ืนชมรวมกัน) 

 ๓. การดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 

- นักเรียน และบุคลากรและผูเก่ียวของ  

 

   

๕. การปรับปรุงและพัฒนาตอเน่ือง 

(อิทธิบาท ๔ และอุปญญาตธรรม ๒) 

 ๔. การดูแลสนับสนุนใกลชิด (กัลยาณมิตร) 

- นิเทศ ติดตาม 

- สนับสนุน 

- รวบรวมขอมูล 

- ประเมินระหวางดําเนินงาน 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ (ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖: ๑๘) 
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 รูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

  โรงเรียนวิถีพุทธคือโรงเรียนปกติท่ีมีโครงสรางการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พุทธ ศักราช ๒๕๔๒  มี ๔ ดานคือ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล                       
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานท่ัวไป จากนั้นจึงบูรณาการความเปนโรงเรียนวิถีพุทธเขาไปใน
งานยอย ๕ ดาน คือ การจัดการเรียนการสอน การใชสื่อและแหลงเรียนรู การจัดบรรยากาศโรงเรียน 
การจัดกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีรายละเอียดดังนี ้
  ๑  การจัดการเรียนการสอน และส่ือการศึกษา 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหมีการสอนพระพุทธศาสนาเพ่ือปลูกฝง
คุณธรรมจรยิธรรมในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวา เปนหนึ่งในสาระการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูท้ัง ๘ กลุม ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ซ่ึงเปน
กลุมสาระท่ีเรียนตอเนื่องตลอด ๑๒ ป ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ การสอน
หรือการปฏิบัติท่ีไดผลดีท่ีสุดคือการสอนตามหลักพุทธวิธี  เนนการคิด ใครครวญ ไตรตรองดวยเหตุผล 
แลวฝกปฏิบัติใหเห็นจริงดวยตนเอง 
  บุญถม  ธรรมศิริ (๒๕๕๒) ไดสรุปเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนไวดังนี้ 
   ๑) การวางแผน ประกอบดวยการประชุมครู  มอบหมายงาน  จัดทําหลักสูตรจัดทํา
แผนการเรียนรู  คําสั่งแตงตั้งมอบหมายงาน 
   ๒) จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ประกอบดวย จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ 
การทํากิจกรรมกลุม การจัดการเรียนการสอนแบบ JIGSAW มีการบันทึกหลังการสอน 
   ๓) การประเมินผล ประกอบดวย  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินผลกอน
และหลังการเรียน  การสังเกตพฤติกรรม การทดสอบ  ผลการเรียนของผูเรียนรายบุคคล 
   ๔) การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย การประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การมอบหมายงาน การสอนซอมเสริม รายงานผลการสอนซอมเสริม 
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  ๒. การจัดบรรยากาศโรงเรียน 
  โรงเรียนวิถีพุทธกําหนดใหมีสภาพดานกายภาพตามหลักสัปปายะ ๗ หมายถึงสิ่งท่ีสบาย สิ่งท่ีเหมาะสม  
สิ่งท่ีเก้ือกูล ชวยสนับสนุนการเจริญภาวนาใหบังเกิดผลดี ชวยใหสมาธิตั้งม่ัน ไมเสื่อมถอยงาย สอดคลองกับคณะ
กรรมการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธกําหนดหลักเกณฑดานกายภาพไว ดังนี้ 
   ๑.จัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและประจําหองเรียนอยางเหมาะสม
ไดแก จัดสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียน มีสัญลักษณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ประจําหองเรียน มีหองจริยธรรมหรือหองพระพุทธศาสนาอยางเหมาะสม 
   ๒.มีปายนิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญ คุณธรรมจริยธรรมโดยท่ัวไปในบริเวณโรงเรียน 
ไดแก มีปายคติธรรมติดตามหองเรียน หรือตามอาคารเรียน มีปายคําขวัญคุณธรรมจริยธรรมโดยท่ัวไป 
ในบริเวณโรงเรียน มีปายนิเทศใหความรูเก่ียวกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางเหมาะสม 
   ๓.บรรยายกาศโรงเรียน มีความสะอาด สวาง สงบ ปลอดภัย รมรื่น เรียบงาย 
ใกลชิดธรรมชาติ กลาวคือมีสาธารณูปโภคเพียงพอตามความจําเปน หองเรียนสะอาดเปนระเบียบ
เหมาะสมตอกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวม และมีการดําเนินกิจกรรม
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
   ๔.บริเวณโรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุข สิ่งมอมเมาทุกชนิด โรงเรียนไมมีมุม
อับหรือแหลงม่ัวสุม มีบริเวณใหนักเรียนไดออกกําลังกาย มีกิจกรรมสงเสริมนักเรียนใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนหางไกลยาเสพติด มีระบบชวยเหลือนักเรียน มีมาตรการเพ่ือใหโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติด
อบายมุขและสิ่งมอมเมาตาง ๆ โดยผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม 
  เม่ือโรงเรียนพัฒนาสูวิถีพุทธและไดพัฒนาจนเปนโรงเรียนวิถีพุทธท่ีชัดเจน จะสังเกตไดถึง
ความเปลี่ยนแปลงและประโยชนอันมากมายท่ีเกิดตามมา ท่ีเปยมไปดวยความงดงามและคุณคา ไดแก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖: ๒๔-๒๕) 
  ๑.นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตางๆ อยาง
ชัดเจนพรอมกับการพัฒนาทางดานปญญา และดานอ่ืน ๆซ่ึงเปนการพัฒนาท่ีจะทําใหคนเปนคนดีเกง
และมีความสุข 
  ๒.การพัฒนาผูเรียนท่ีเกิดข้ึนชัดเจนจะเปนท่ีชื่นชอบและชื่นชมท้ังของครูผูปกครองครู
อาจารยและชุมชนท่ีไดรับทราบ อีกการยอมรับและความรวมมือชวยเหลือจะเกิดข้ึนอยางทวีคูณ 
  ๓.สภาพแวดลอมและบรรยากาศและปฏิสัมพันธของโรงเรียนจะดีข้ึนมากในลักษณะท่ีเก้ือกูล
ตอการพัฒนาผูเรียนรอบดาน ท้ังศีล สมาธิและปญญาผูท่ีเก่ียวของเปนกัลยาณมิตรแกกันโดยเฉพาะ
อยางยิ่งตอนักเรียน 
  ๔.บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองท้ังวิถีการดําเนินงานและวิถีชีวิตทําใหการทํางานมี
ความสุข พัฒนาสูความสะอาด สวาง สงบ เพราะความเปนวิถีพุทธชวยกลอมเกลา 
  ๕.โรงเรียนโดยผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเปนแบบอยางตอสังคมและพลังการพัฒนา
สังคมวงกวางใหดีงามยิ่งข้ึนไป 
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  ๓.ดานการจัดกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต 
  การบริหารงานวิถีพุทธในสถานศึกษาทุกแหงจะมีกิจกรรมตาง ๆ หลากหลายโดยมีเปาหมาย
คือการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคซ่ึงสรุปเปนหลักการใหญ ๆ คือ ดีเกง มีความสุข 
และมีความเปนไทย ซ่ึงสอดคลองกันอยูแลวกับเปาหมายการพัฒนาในพระพุทธศาสนาคือภาวนา ๔ 
ดังนั้น ในเบื้องตนโรงเรียนวิถีพุทธจึงควรดําเนินการโดยเนนคุณคาทางพระพุทธศาสนาซ่ึงแฝงอยูใน
กิจกรรมตาง ๆ ใหโดดเดนชัดเจนยิ่งข้ึน (เมตตา ภิรมยภักดิ์, ๒๕๔๗: ๑๔)  
  กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิตนั้นเปนการปฏิบัติอยางบูรณาการท้ังศีล สมาธิ ปญญา โดยเนนการมี
วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของการกิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพ่ือเปนไปตามคุณคาแทของการ
ดําเนินชีวิต อาจจัดกิจกรรมประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน หรือในโอกาสตาง ๆ เพ่ือให
นักเรียนไดซึมซับนําไปสูการมีพฤติกรรมถาวรท่ีพึงประสงค ดังนี้ 
  ๑.ฝกฝนอบรมใหผูเรียนเกิดการกินอยู ดู ฟง เปน (รูเขาใจเหตุผลไดประโยชนตามคุณคาแท
ตามหลักไตรสิกขา) ดวยโครงการหรือกิจกรรมตอไปนี้ 
   ๑) โครงการ/กิจกรรมฝกการกินอยู ดู ฟง ของนักเรียน 
  ๒) การฝกอบรมใหนักเรียนกินอยู ดู ฟงอยางมีสติ และใชปญญาเปนนิสัย 
  ๓) การฝกอบรมใหนักเรียนบริโภคปจจัย ๔ ดวยปญญา และอยางพอดี ไมเกิดโทษ
หรือความเสียหายแกตนเองแกผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม 

๒.สงเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมอยาง
สมํ่าเสมอจนเปนนิสัย ดังนี้ 
  ๑) กําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของนักเรียนในการดูแลรักษาพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยางชัดเจน 
  ๒) จัดกิจกรรมรณรงคเพ่ือรักษาความสะอาดและสภาพแวดลอมของโรงเรียนอยาง
นอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
   ๓) จัดกิจกรรมรณรงคเพ่ือรักษาความสะอาดและสภาพแวดลอมรอบ ๆ โรงเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ๓.จัดกิจกรรมสงเสริมการระลึกและศรัทธาในพระรัตนตรัยเปนประจําและในโอกาสวันสําคัญ
อยางตอเนื่องเปนวิถีชีวิต ดังนี้ 
  ๑) มีกิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาหท่ีเตือนใหระลึกถึงพระรัตนตรัยเหมาะสมกับ
วัยของนักเรียน 
  ๒) มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชนแขงขันตอบปญหาธรรมะสงเสริมการเรียนการสอน
ธรรมศึกษา เขาคายพุทธบุตร เปนตน 
  ๓) นํานักเรียนรวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีวัดจัดข้ึนเปนประจํา 
  ๔.สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมและเห็นคุณคาการรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาไดหลายวิธี
ดังนี้ 
  ๑) จัดกิจกรรมเผยแผหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาโดยครูและนักเรียนมี
สวนรวมในการดําเนินงานเชนกิจกรรมเสียงตามสายจดหมายขาวฯลฯ 



คู มื อ ดํา เ นิ น ง า น โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ  | ๑๑๗ 
 

  ๒) โครงการรักษาและสืบทอดตอพระพุทธศาสนาเชนการบรรพชาสามเณรฤดูรอน
กิจกรรมคายพุทธบตุรพุทธธรรมการสอนธรรมศึกษาฯลฯ 
  ๓) สนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือใหนักเรียนไดสํารวจคนควาศึกษา
เก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาโบราณสถานโบราณวัตถุประวัติพระสงฆ ฯลฯ 
  ๔) จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาหรือสนทนาธรรมโดยเชิญวิทยากรผูรูรวมอภิปรายกับ
ผูบริหารครูและผูปกครองเปนประจํา 
   ๕) จัดกิจกรรมรณรงคใหผูบริหารครูผูปกครองนักเรียนชุมชนมีจิตสํานึกในการ
ปกปองและสืบตอพระพุทธศาสนา 
  นอกจากนี้ยังมีตัวอยางกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิตซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบดังนี้ 
   ๑.กิจกรรมเนื้อหาสาระหลักสูตร 
   ๒.กิจกรรมประจําวัน/สัปดาห 
   ๓.กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
   ๔.กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ 
  โรงเรียนวิถีพุทธสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร เชน พิธีแสดงตนเปน
พุทธมากะ การประกวดมารยาทชาวพุทธ เขาคายพุทธบุตรตามสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา การ
บริหารจิตเจริญปญญา เรียนธรรมศึกษา  สอบธรรมศึกษา บรรพชาสามเณรฤดูรอน กิจกรรม
ประจําวันประจําสัปดาห เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถจัดกิจกรรมเสริมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียนก็ได เชน 
   ๑.กิจกรรมหนาเสาธง ไดแก กิจกรรมท่ีกระทําเพ่ือรําลึกถึงสถาบันหลักมีชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย (กอนเคารพธงชาติ) กิจกรรมไหวพระสวดมนต แผเมตตาและสงบนิ่งและกิจกรรม
สุภาษิตวันละบท กิจกรรมนองไหวพ่ี กิจกรรมเดินแถวเขาหองเรียนอยางมีสติ เชนเดินพรอมทองคติ
ธรรมขณะเขาหองเรียน 
   ๒.กิจกรรมความดีรวมกัน เชน กิจกรรมเดินอยางมีสติเขาโรงอาหาร กิจกรรมกลาว
คําพิจารณาอาหารกอนการรับประทานอาหาร กิจกรรมรับประทานอาหารอยางมีสติ เชน มีกติกาวา
ไมเสียงดังไมทําหก ไมเหลือ กิจกรรมขอบคุณหลังรับประธานอาหาร กิจกรรมการนั่งสมาธิ ๑นาทีกอน
เรียนโดยใหนักเรียนทองจําพรอมกันท่ีหนาหองเรียน 
   ๓.กิจกรรมกอนเลิกเรียน เชน กิจกรรมสวดมนตไหวพระ กิจกรรมรําลึกถึงพระคุณ
ของผูมีพระคุณ กิจกรรมทองอาขยานสรางสมาธิฯลฯ 
   ๔.กิจกรรมประจําสัปดาห เชน กิจกรรมสวดมนตทํานองสรภัญญะประจําสัปดาห 
กิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําสัปดาหโดยทําในวันพระหรือวันท่ีทางโรงเรียนกําหนดข้ึน 
   ๕.กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนวิถีพุทธควรจัดกิจกรรมใน
วันสําคัญตาง ๆ คือวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชาวันเขาพรรษา วันออก
พรรษาดังนี้ 
    ๑) กิจกรรมวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เขาพรรษาวันออกพรรษา สถานศึกษาผูปกครองและชุมชนรวมกิจกรรมดังนี้คือทําบุญตักบาตรบริเวณ
สนามของโรงเรียน ฟงพระแสดงธรรมเวียนเทียนท่ีวัดหรือท่ีโรงเรียน 
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    ๒) หลอเทียนพรรษาหรือรวมกับชุมชนในการหลอเทียนเขาพรรษา 
    ๓) สถานศึกษาจัดบรรยากาศวันสําคัญทางพุทธศาสนาโดยการประดับธง
ธรรมจักรธงชาติและเปดเพลงธรรมเสียงตามสายของโรงเรียน 
   ๖.กิจกรรมอ่ืน ๆ เชน การตอบปญหาธรรม วันสําคัญของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย การประเมินผลการทําความดี การยกยองเชิดชูเกียรติผูทําความดี จิตอาสาตาวิเศษ
สังเกตพฤติกรรมของผูปฏิบัติธรรม การบันทึกความดีของผูปฏิบัติธรรม ตนไมพูดไดเนนขอคิดคติธรรม 
การจัดนิทรรศการผลงานทางพระพุทธศาสนา การเพ่ิมทักษะและความรูทางพระพุทธศาสนา เชน 
โครงงานคุณธรรม เปนตน 
  ๔.  การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
  บุญถม  ธรรมศิริ (๒๕๕๒) ไดสรุปกิจกรรมการทําทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
   ๑.การวางแผน ประกอบดวย  มีการศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธตนแบบ  การ
มอบหมายงานใหครูรับผิดชอบงาน  มีการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีปฏิทินจัด
กิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธ 
   ๒. การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย  มีการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เปนตน  การจัดกิจกรรมตามปฏิทิน  มีการสวดมนตไหวพระ รับศีล 
เวียนเทียน และปฏิบัติธรรม  มีรายงานการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
   ๓.การประเมินผล  ประกอบดวย  มีการประเมินผลตามสภาพจริง  การประเมินผล
กอนและหลังจากการจัดกิจกรรม  ประเมินโดยการสัมภาษณ  มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
   ๔.การปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ประกอบดวย  มีการจัด
ประชุมครู  การมอบหมายงาน  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  มีการรายงานการ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เปนตน 
  บทสรุป 
 การบริหารสถานศึกษาถือเปนวิชาชีพชั้นสูง (Profession) และใชบุคลากรมืออาชีพ 
(Professional) มาบริหาร โดยอาศัยหลักและทฤษฎีการบริหารท่ัวไปแบบตางๆ มาประยุกตใช ท้ัง
แบบด้ังเดิมหรือแบบใหมๆ หรือเรียกรวมๆ วาการจัดการ (Management) ซ่ึงเก่ียวของกับบุคลากร 
(Man) งบประมาณ (Money) และวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือตางๆ รวมถึงอาคาร
สถานท่ี ยานพาหนะ เปนตน (Material) โดยตองเพ่ิมเติมในสวนเก่ียวกับการศึกษาโดยตรงเขาไป 
ไดแก การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาการศึกษา การจัดการชั้น
เรียน การกิจการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หองสมุดหรือแหลงเรียนรู จนทําใหการเรียนรูมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพนั่นเอง สวนการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ก็เปนการบริหารโรงเรียนปกติท่ีไดนํา
หลักการ หลักธรรม และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพ่ือบมเพราะคุณลักษณะของนักเรียนอยางบูรณา
การในวิถีชีวิต ผานการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวันคือ การกิน อยู ดู ฟง เปนตน 
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บทที่ ๙ 
ศูนยการเรียนรูโรงเรียนวถีิพุทธ 

 
 นิยาม ของคําวา ศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ 

 ศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง สถานท่ี ท่ีเปนศูนยกลางการจัดการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรูและเปนแบบอยางในทุก ๆ ดานของความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ สําหรับสถาบันการศึกษาและ
ประชาชนผูสนใจ 
 อธิบาย  ศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง คือ สถานท่ี ท่ีเปนศูนยกลาง                     
การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูและเปนแบบอยางในทุก ๆ ดานของความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ สําหรับ
สถาบันการศึกษาและประชาชนผูสนใจ ใหเปนสถานท่ีสรางโอกาสในการเรียนรู ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือเปน
แหลงเรียนรูท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือตอบวัตถุประสงคของศูนยการเรียนดานโรงเรียนวิถีพุทธ เปนแหลงรวมของ
ความรู  รวบรวมวัสดุอุปกรณเพ่ือใหบุคคล สามารถเขาไปฝกอบรม ทํางานและเรียนรูได โดยท่ี
สามารถศึกษาหาความรูดวยตนเอง เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนประสบการณ เปดโอกาสใหบุคคลเขาไป
หาความรูไดตลอดเวลา จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน เปน
ตนแบบ ศึกษาดูงานได เปนแมขายขยายผลสรางเครือขายได เปนพ่ีเลี้ยงใหแกสถานศึกษาท่ัวไปท่ี
ตองการพัฒนาตนเองเปนศูนยประสานงานและใหคําปรึกษาระหวางชุมชุนกับแหลงวิทยาการความรู
กลุมเปาหมาย และท่ีสําคัญ เปนสถานท่ี ท่ีมีความตระหนักเห็นความสําคัญของการเปนศูนยการ
เรียนรูดานโรงเรียนวิถีพุทธ นั่นเอง. 
 องคประกอบหลักของศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ 

 รูปแบบการพัฒนาศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธนี้  ประกอบไปดวย องคประกอบ                    
หลัก ๓ สวน คือ ๑) สวนนําศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ, ๒) กระบวนการของศูนยการเรียนรู
โรงเรียนวิถีพุทธ ๓) การนํารูปแบบการพัฒนาศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธไปใช อธิบายได
ดังตอไปนี้  
   สวนท่ี ๑ สวนนําศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบไปดวย ๑) หลักการ,                
๒) วัตถุประสงค, ๓) สิ่งแวดลอม ๔) ตัวชี้วัด 
   สวนท่ี ๒ กระบวนการของศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบไปดวย ๑) 
องคประกอบศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ, ๒) การดําเนินงานของศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓) การพัฒนาศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ๔) กิจกรรมพัฒนาของศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ 
   สวนท่ี ๓ การนําไปใช ประกอบไปดวย ๑) การเตรียมการนําไปใช ๒) การนําไปใช                  
๓) การติดตามและประเมินผล    
 สวนท่ี ๑ สวนนํา ศูนยการเรียนรู โรงเรียนวิ ถี พุทธ ประกอบไปดวย ๑) หลักการ,               
๒) วัตถุประสงค, ๓) สิ่งแวดลอม ๔) ตัวชี้วัด 
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   ๑) หลักการศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๑. เปนสถานท่ี ท่ีเปนศูนยกลางการจัดการศึกษาดานโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือการ

เรียนรูและเปนแหลงรวมของความรู   
  ๒. รวบรวมวัสดุอุปกรณเพ่ือใหบุคคล สามารถเขาไปฝกอบรม ทํางานและเรียนรูดาน

โรงเรียนวิถีพุทธ  
  ๓. เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนประสบการณ  
  ๔. มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  
  ๕. เปนตนแบบ ศึกษาดูงานได  
  ๖. เปนแมขายขยายผลสรางเครือขายได เปนพ่ีเลี้ยงใหแกสถานศึกษาท่ัวไปท่ี

ตองการพัฒนาตนเองเปนศูนยประสานงาน 
  ๗. ใหคําปรึกษาดานโรงเรียนวิถีพุทธระหวางสถานศึกษา, ชุมชุนกับแหลงวิทยาการ

ความรูกลุมเปาหมาย  
  ๘. เปนสถานท่ี ท่ีมีความตระหนักเห็นความสําคัญของการเปนศูนยการเรียนรู

โรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๒) วัตถุประสงคศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ คือ 

  ๑. เพ่ือเปนแหลงรวบรวมองคความรู  วัสดุอุปกรณ เอกสาร ผลงานและกิจกรรมดาน
การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

  ๒. เพ่ือเปนแหลงใหบริการกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธแกโรงเรียน ชุมชนและหนวยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีมารับบริการ  โดยระบบการเรียนรูดวยตนเอง หรือเปนหมูคณะ เปดโอกาส
ใหบุคคลเขาไปหาความรูไดตลอดเวลา 

  ๓. เพ่ือเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนประสบการณองคความรูดานการศึกษาแนวพุทธ 
  ๔. เพ่ือเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมเก่ียวกับวิถีพุทธของโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานอ่ืน 

ๆ ท่ีมารับบริการ   
  ๕. เพ่ือเปนแหลงศึกษาดูงานดานการดําเนินงานและกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธแก

โรงเรียน ชุมชนและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมารับบริการ  
  ๖. เพ่ือเปนศูนยการประสานงานเครือขายดานโรงเรียนวิถีพุทธและเปนพ่ีเลี้ยงใหแก

สถานศึกษาท่ัวไปท่ีตองการพัฒนาตนเองใหเปนศูนยตอไป 
  ๓) สภาพแวดลอม “ศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ”  

  ๑. บงบอกถึงความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ  
  ๒. ยึดหลักความสะอาด (ศีล)  
  ๓. มีความสงบ (สมาธิ) รมเย็น รมรื่น เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ 
  ๔. เปนแหลงเสริมสวาง (ปญญา)  
  ๕. เปนการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนให ปราศจากยาเสพติด อบายมุข สิ่ง

มอมเมาทุกชนิด  
  ๖. ประดิษฐานพระพุทธรูปประจาํโรงเรียน และประจําหองเรียน 
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  ๗. จัดสถานท่ีเปนแหลงเรียนรู มีปายศาสนสุภาษิต ปายพระบรมราโชวาท ปายนิเทศ 
คติธรรม คําขวัญและกิจกรรมท่ีสรางสรรค ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
ควรมีรูปภาพพระอริยสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เชน หลวงปูม่ัน หลวงปูชา หลวงปู
เทสก หลวงปูขาว เปนตน เพ่ือเปนสื่อการเรียนการสอนใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตน
ตามไดอยางถูกตอง 

 
  ๔) ตัวช้ีวัด “ศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ” 

  ๑. ดานมีความทันสมัย (ความเปนสากล, ศตวรรษท่ี ๒๑, อาเซ่ียน)  
  ๒. ดานองคความรู (หลักธรรมของพระพุทธเจา, ความเปนวิถี)) 
  ๓. ดานฝกสติ สมาธิ Mindfulness   
  ๔. ดานสถิติ   
  ๕. ดานจุดเดนจากการเปนโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  
  ๖. ดานการปฏิบัติ Active Learning จับตองไดเปนรูปธรรม การเรียนรูแบบลงมือทํา 
 

 สวนท่ี ๒ กระบวนการของศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบไปดวย ๑) องคประกอบ
ศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ, ๒) การดําเนินงานของศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ๓) การพัฒนา
ศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ๔) กิจกรรมพัฒนาของศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ๑) องคประกอบของศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธมี ๕ ดาน 
   ๑. ดานการบริหาร  
    (๑) การกําหนดนโยบายท่ีสําคัญของศูนยการเรียนรู 
    (๒) การกําหนดแผนของศูนยการเรียนรู  
    (๓) การนําการตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติ โดยมีหลักเกณฑ   

(๔) การจัดระเบียบทรัพยากรตาง ๆ ในศูนยการเรียนรู มาประกอบการ 
ตามกระบวนการบริหาร ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด ใหมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความตองการ  

     (๕) การดําเนินการใหทุกโครงการของศูนยการเรียนรูทําหนาท่ีสัมพันธกัน 
 (๖) บุคลากรในโรงเรียน ตองมีวิถีชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

พอสมควร พรอมท่ีจะชวยขับเคลื่อนอยางเปนระบบ ตามหนาท่ีของตน 
และตองมีการพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 

 (๗) มีการสงตอการบริหารศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ดานโรงเรียนวิถี
พุทธใหกับผูบริหารสถาบันการศึกษา รุนตอไป อยางตอเนื่อง 

   ๒. ดานอาคารสถานท่ี  
    (๑) ท่ีดินท่ีตั้งศูนยการเรียนรู  

(๒) สิ่งปลูกสรางท่ีมนุษยสรางข้ึนในพ้ืนท่ีของศูนยการเรียนรู เชน อาคาร
สถานท่ีตาง ๆ อาทิหองเรียน หองสุขา เปนตน   
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(๓) บริเวณโดยรอบสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ ตัวอยางคือ ถนน ท่ีจอดรถ สนาม
เด็กเลน  

(๔) สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เชน ตนไม น้ําตก กอนหิน หรือภูเขา เปนตน 
   ๓ ดานแหลงเรียนรู 
    (๑) สถานท่ีเรียนรูภายในศูนย 

(๒) ศูนยรวมความรูในดานโรงเรียนวิถีพุทธท่ีประกอบดวย ประวัติขอมูล 
ขาวสาร เทคโนโลยี หนังสือ วีดีทัศนตาง ๆ เหมาะกับศูนยการเรียนรู
โรงเรียนวิถีพุทธ  

(๓) สถานท่ีทํากิจกรรมตาง ๆ หรือฝกหัดตนเอง ในดานตาง ๆ ทาง
พระพุทธศาสนา 

(๔) สถานท่ี ท่ีภู มิปญญาทอง ถ่ินหรือปราชญชาวบานแลกเปลี่ยน
ประสบการณตาง ๆ ในดานวิถีพุทธหรือพระพุทธศาสนาหมายถึง เปน
แหลงเรียนรูท่ีมีชีวิต 

(๕) สถานท่ี ท่ีมีกิจกรรมท่ีเปน นวัตกรรม ในดานวิถีพุทธท่ีเปนของตนเอง 
ท่ีสามารถเปนแบบอยางใหกับโรงเรียนอ่ืนได 

   ๔ ดานการบริการ 
    (๑) การบริการดานตาง ๆ ของศูนยการเรียนรู  
    (๒) ผูใหบริการ 
    (๓) ผูรับบริการ   

(๔) ปฏิกิริยาหรือการปฏิบัติงานท่ีฝายหนึ่งเสนอใหกับฝายอ่ืน โดยตั้งใจสง
มอบบริการอันนั้น หรือรับบริการสิ่งนั้น  

    (๕) การบริการดวยหลักกัลยาณมิตร 
   ๕ ดานเครือขาย   

(๑) กลุมของความสัมพันธระหวางโรงเรียนตอโรงเรียน หรือโรงเรียนตอ
ชุมชน หรือโรงเรียนตอหนวยงานอ่ืน ๆ หรือโรงเรียนท่ีมีตอบุคคล ท่ีมี
ตอกัน  

(๒) การประสานแหลงความรูตาง ๆ ดานโรงเรียนวิถีพุทธ เขาดวยกัน และ
ประสานการเรียนรู สภาพการเรียนรูรวมกันอยางเปนทางการหรือไม
เปนทางการ  

(๓) การสราง ถายทอด กระจายความรู และแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและ
กันดานโรงเรียนวิถีพุทธตามความตองการของสถานศึกษา, หนวยงาน, 
บุคคลและชุมชน ใหมีการจัดระบบและพัฒนาใหแหลงความรูให
สามารถถายโยงเกิดกระบวนการเรียนรู  

(๔) สงเสริมใหมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU วาดวยการ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน โรงเรียนกับ
ชุมชน และโรงเรียนกับหนวยงานอ่ืน ๆ หรือในรูปแบบคูขนาน 
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(๕) สามารถการมีกิจกรรมท่ีปฏิบัติการทางสังคมรวมกัน รวมถึงการรับรู
ขาวสารรวมกัน ผานสื่อการเรียนรูทีมีอยูอยางหลากหลาย ในปจจุบัน 

 ๒) การดําเนินงาน “ศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ” โดยสวนมากโรงเรียนดําเนินงานตาม
แนวโรงเรียนวิถีพุทธจะใชหลักการดําเนินงานของเดมม่ิง รวมกับแนวทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ 
๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ การดําเนินงานของเดมม่ิง มี ๔ ข้ันตอน คือ 

๑. มีการวางแผน (Plan: P)  เปนสวนประกอบของวงจรท่ีมีความสําคัญเนื่องจากการ
วางแผนเปนจุดเริ่มตนของงานและเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหการทํางานในสวนอ่ืน 
เปนไปอยางมีประสิทธิผล การวางแผนในวงจรเดมม่ิง  เปนการหาองคประกอบของ
ปญหา โดยวิธีการระดมความคิด การหาสาเหตุของปญหา การหาวิธีการแกปญหา 
การจัดทําตารางการปฏิบัติงาน การกําหนดวิธีดําเนินการ การกําหนดวิธีการ
ตรวจสอบและประเมินผล  ในข้ันตอนนี้มีการดําเนินการดังนี้ 

 (๑) ตระหนักและกําหนดปญหาท่ีตองการแกไข หรือปรับปรุงใหดีข้ึน โดย
สมาชิกแตละคนรวมมือและประสานกันอยางใกลชิด ในการระบุ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน  ในการดําเนินงาน  เพ่ือท่ีจะรวมกันทําการศึกษาและ
วิเคราะหหาแนวทางแกไขตอไป 

(๒ )  เ ก็บรวบรวมขอมูล  สํ าหรับการวิ เคราะหและตรวจสอบการ
ดําเนินงาน  หรือหาสาเหตุ ของปญหา เพ่ือใชในการปรับปรุง หรือ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงควรจะวางแผนและดําเนินการเก็บขอมูลให
เปนระบบระเบยีบ  เขาใจงาย  และสะดวกตอการใชงาน  เชน ตาราง
ตรวจสอบ  แผนภมิู  แผนภาพหรือแบบสอบถาม  เปนตน 

(๓) อธิบายปญหาและกําหนดทางเลือก  วิเคราะหปญหา  เพ่ือใชกําหนด
สาเหตุของความบกพรอง  ตลอดจนแสดงสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึง
นิยมใชวิธีการเขียนและวิเคราะหแผนภูมิหรือแผนภาพเชน แผนภูมิ
กางปลา แผนภูมิพาเรโต  และแผนภูมิการควบคุม  เปนตน  เพ่ือให
สมาชิกทุกคน ในทีมงานคุณภาพ เกิดความเขาใจในสาเหตุและปญหา
อยางชัดเจน แลวรวมกันระดมความคิด (Brainstorm)  ในการ
แกปญหา  โดยสรางทางเลือกตาง ๆ  ท่ีเปนไปไดในการตัดสินใจ
แกปญหา  เพ่ือมาทําการวิเคราะหและตัดสินใจเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด
มาดําเนินงาน 

(๔) เลือกวิธีการแกไขปญหา หรือปรับปรุงการดําเนินงาน  โดยรวมกัน
วิเคราะห  และวิจารณทางเลือกตาง ๆ  ผานการระดมความคิด  และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก เพ่ือตัดสินใจเลือกวิธีการ
แกไขปญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการดําเนินงาน ใหสามารถบรรลุตาม
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะตองทําวิจัยและหาขอมูล
เพ่ิมเติม  หรือกําหนดทางเลือกใหม ท่ี มีความนาจะเปนในการ
แกปญหาไดมากกวาเดิม 
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๒. การปฏิบัติตามแผน (Do: D) เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวในตารางการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ สมาชิกกลุมตองมีความเขาใจถึงความสําคัญและความจําเปนใน
แผนนั้น ๆ ความสําเร็จของการนําแผนมาปฏิบัติตองอาศัยการทํางานดวยความ
รวมมือเปนอยางดีจากสมาชิก ตลอดจนการจัดการทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงานตามแผนนั้น ๆ  ในข้ันตอนนี้ ขณะท่ีลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไป
ดวย  หากไมเปนไปตามแผนอาจจะตองมีการ ปรับแผนใหมและเม่ือแผนนั้นใชงาน
ไดก็นาไปใชเปนแผนและถือปฏิบัติต อไป 

๓.  การตรวจสอบ (Check: C)  หมายถึง  การตรวจสอบดูวาเม่ือปฏิบัติงานตามแผน  
หรือการแกปญหางานตามแผนแลว  ผลลัพธเปนอยางไร  สภาพปญหาไดรับการ
แกไขตรงตามเปาหมายท่ีกลุมต้ังใจหรือไม การไมประสบผลสําเร็จอาจจะเกิดจาก
สาเหตุหลายประการ เชน ไมปฏิบัติตามแผน ความไมเหมาะสมของแผนการเลือกใช
เทคนิคท่ีไมเหมาะสม เปนตน 

๔. การแกไขปรับปรุง (Action : A)  เปนการกระทําภายหลัง หลังจากท่ีทํา
กระบวนการ  3  ข้ันตอน ตามวงจรไดดําเนินการเสร็จแลว  ข้ันตอนนี้เปนการนา
เอาผลจากข้ันการตรวจสอบ(C) มาดําเนินการใหเหมาะสมตอไป วาจะปรับปรุง หรือ
พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพตอไป 

  # สําหรับแนวทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ ๒๙ ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธนั้น 
ใหสังเคราะหเขาไปในการดําเนินตามการดําเนินงานของเดมม่ิง 

 
  ๓) การพัฒนา “ศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ” แยกเปน ๕ ดาน คือ 
    ๑ การพัฒนาดานบริหาร  
    (๑) ดานระบบบริหารภายใน  
    (๒) ดานการเรียนการสอน 
    (๓) ดานการมีสวนรวมของชุมชน  
    (๔) ดานการใชเทคโนโลยีในการบริหาร  
    (๕) ดานเกณฑประเมินตาง ๆ  
    (๖) ดานการบริหารงบประมาณ 
   ๒. การพัฒนาดานอาคารสถานท่ี  

 (๑) จัดรูปแบบการเรียนรูเปนธรรมชาติ และสามารถปรับสภาพแวดลอม
ไปตามแตละกิจกรรมไดตลอด  

(๒) ใหสะอาดเปนพ้ืนฐาน อยูเสมอ  
(๓) พัฒนาศูนยใหเปนสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา เชน การสอบ

ธรรมศึกษา การตอบปญหาธรรมะ การแขงขันทางวิชาการ หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ เก่ียวของได 
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  ๓. การพัฒนาดานแหลงเรียนรู  
(๑) มีนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู

วิถีพุทธดวย  
(๒) มีการสงเสริม การเรียนรูหลายหลากในศูนย เชน การงานอาชีพ 

ประเพณีวัฒนธรรมเพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคาของสังคมทองถ่ิน ควบคู
กับวิชาการ  

(๓) มีการพัฒนาศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ใหเปนสถานท่ี ท่ีนักเรียน 
ผูเรียน ผูสนใจ สามารถใชเปนแหลงเรียนรูไดตลอดชีวิต  

(๔) พัฒนาสื่อท่ีสารสนเทศ ท่ีทันสมัย เชน BAR CODE หรือ QR CODE ใน
ศูนยการเรียนรู 

(๕) พัฒนากิจกรรมท่ีหลากหลายในศูนย ท้ังท่ีสงบ และ สนุกสนาน ใหครบ ๕ ส.                 
(สนุก สาระ สงบ สติ สํานึก)  

(๖) ใหนักเรียนปฏิบัติ มากกวานั่งเรียนในหอง ใชประโยชนจากศูนยอยางเต็มท่ี 
   ๔. การพัฒนาดานบริการ  

(๑) พัฒนาใหระบบบริการศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ตองเก้ือกูลดวย
ระบบครูกับศิษย เปนกัลยาณมิตรท่ีดี  

(๒) พัฒนาใหนักเรียนหรือผูสนใจ สามารถเขาไปเรียนรูในศูนยไดดวย
ตนเองไมตองมีผูนําเสนอ  

(๓) พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนท้ังผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
หรือพระสงฆ สามารถใหขอมูลโรงเรียนวิถีพุทธได และสามารถปฏิบัติ
เปนแบบอยางแกผูเยี่ยมชมได  

(๔) ควรจัดใหมีบุคลากรประจําศูนยโดยตรงเหมือนบรรณารักษดูแลหองสมุด  
(๕) ควรพิจารณาใหมีระบบบริการดูแล บุคคลผูดอยโอกาส และ พิการ 
(๖) ควรมีการกําหนดเวลาเขาชม เพ่ือความเหมาะสม กับการจัดเวลาเขา

ชมและเวลาสอนโดยปกติ 
   ๕. การพัฒนาดานเครือขาย 

(๑) มีการอบรม แลกเปลี่ยน เสริมสราง นวัตกรรมใหม ๆ เก่ียวกับโรงเรียน
วิถีพุทธอยูเสมอระหวางเครือขาย  

(๒) พัฒนาโดยใชระบบอินเตอรเน็ต สารสนเทศ จัดทําขอมูลของศูนยการ
เรียนรูและเครือขาย  

(๓) ใหมีการตอยอดเครือขายศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธในดานตาง ๆ 
ใหเพ่ิมข้ึนทุกป 

(๔) พัฒนาศูนยการเรียนรูของตนเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี แกเครือขาย อยาง
สมํ่าเสมอ  

(๕) หนวยงานผิดชอบหลักดูแลศูนยการเรียนรู เชน สพฐ. มจร. ใหมีการ
พัฒนาศูนยการเรียนรูอยูเสมอ 
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  ๔) กิจกรรม “ศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ”  
  สําหรับศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ เม่ือมีการดําเนินการบริหารและพัฒนาข้ึนมา จนเปนท่ีประจักษ
ตอโรงเรียนอ่ืน  ๆหรือหนวยงานตาง  ๆสนใจท่ีจะมาศึกษาดูงานกิจกรรมของศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธนี้  
  กิจกรรมท่ีไดออกแบบเปนตัวอยางสําหรับศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ แบงตาม
องคประกอบของศูนยการเรียนรูโรงเรียน ๕ ดาน คือ 

๑. กิจกรรมพัฒนาคนดีตนแบบศูนย เปนกิจกรรมพัฒนาดานการบรหิาร  
๒. กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมตามแนววิถีพุทธ เปนกิจกรรมพัฒนาดานอาคารสถานท่ี   
๓. กิจกรรมสงเสริมการจัดแหลงเรียนรูในศูนยการเรียนรูตามอัธยาศัย เปนกิจกรรม

พัฒนาดานแหลงเรียนรู 
๔. กิจกรรม ประหยัดออมถนอมใช เปนกิจกรรมพัฒนาดานงานบริการ  
๕. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูรับผิดชอบโครงการเสริมสรางคุณธรรมในโรงเรียน

วิถีพุทธ เปนกิจกรรมพัฒนาดานเครือขาย 
        สําหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ ใหแตละศูนยฯ ดําเนินการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
 สวนท่ี ๓ การนําไปใช ประกอบไปดวย ๑) การเตรียมการ ๒) การนําไปใช ๓) การติดตาม
และประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑ การเตรียมการ 
  รูปแบบการพัฒนาศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธนี้จะประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากนอย
เพียงใดนั้น ยอมข้ึนอยูกับการเตรียมการท่ีดีเปนสําคัญ ในข้ันตอนของการเตรียมการนั้น จัดวาเปนหัวใจของรูปแบบ
การพัฒนาศูนยการเรยีนรูโรงเรียนวิถีพุทธอยางมากในการเตรียมการนําไปใช 
  ๒ การนําไปใช  
  การนําผลงานวิจัยรูปแบบการพัฒนาศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ไปใชประโยชน คือ การนําไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการ
แกปญหาไดอยางเปนรูปธรรมกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใช จนกอใหเกิด
ประโยชนไดจริงตามวัตถุประสงค และไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ๓. การติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีแสดงใหเห็นวา ไดมีการดําเนินการในข้ันตอนตาง 
 ๆของงานวิจัย ท่ีกําหนดไดอยางไร ขอมูลท่ีไดจะนํามาประกอบเปนเครื่องมือ ควบคุม กํากับ การดําเนินงานในขณะ

ปฏิบัติตามการวิจัย ท้ังในดานปจจัย (Input) ดานกระบวนการดําเนินงาน (Process) และดานผลผลิต (Output) 
  การประเมินผล (Evaluation) มีขอบขายกวางขวาง ข้ึนอยูวาจะประเมินในข้ันตอนใดของโครงการ เชน 
กอนเริ่มการดําเนินงาน ขณะดําเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงอาจดําเนินการ
เปนชวง เปนระยะตาง ๆ  เชน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกป ประเมินเม่ือกิจกรรมดําเนินงานไประยะครึ่งโครงการ 
เปนตน หรือเปนการประเมินผล เม่ือดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนาศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธเรียบรอย
แลว ๒๐ 
                                                           
  ๒๐ พระณรงคเดช อธิมุตฺโต,ดร (เดชาดิลก), รูปแบบการพัฒนาศูนยการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ, 

(พระนครศรีอยุธยา:ดุษฎีบัณฑิต,พุทธบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๐)  หนา 

๓๑๐ - ๓๑๘ 
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 เครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ 
  เครือขาย หมายถึง กลุมของคนหรือองคกรท่ีสนใจ, สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล
ระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ในลักษณะท่ีบุคคลหรือองคกร สมาชิกยังคงมีความเปนอิสระใน
การดําเนินกิจกรรมของตน การสรางเครือขายเปนการทําใหบุคคลและองคกรท่ีกระจัดกระจายได
ติดตอและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการรวมมือกันดวยความสมัครใจ อีกท้ังใหสมาชิกในเครือขาย
มีความสัมพันธกันฉันทเพ่ือนท่ีตางก็มีความเปนอิสระมากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพ่ึงพิง 
  เครือขาย คือ กลุม องคกรหลายๆ กลุมมารวมตัวกัน ประสานเชื่อมโยง สรางความสัมพันธ
ถักทอ สรางสรรคกิจกรรมบนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร เกิดพลังในการทางานใหบรรลุเปาหมายทุก
องคกร และชุมชนเขมแข็ง หัวใจของเครือขาย คือ การเชื่อมความสัมพันธพลังของเครือขาย คือ
เปาหมายและความพยายามท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย   
 เครือขายสถานศึกษาประเทศไทย 
 การบริหารระบบเครือขายพัฒนานี้ถือไดวาเปนการพัฒนาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีความ
แปลกใหมสําหรับผูเก่ียวของโดยเฉพาะครูผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของทางการศึกษา 
โรงเรียนยังไมสามารถปรับตัวเก่ียวกับการบริหารระบบเครือขายแนวปฏิบัติซ่ึงเปนกระบวนการ
สงเสริมคุณภาพการศึกษาและจากผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาท่ีมีขอคนพบวา 
โรงเรียนขนาดใหญมีความพรอมในการพัฒนาระบบเครือขายมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก จึงเกิด
แนวคิดวาโรงเรียนขนาดใหญควรจะมีบทบาทสําคัญในการทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหแกโรงเรียนขนาด
เล็ก โดยใชยุทธศาสตรการรวมกลุมโรงเรียน (School Cluster) ในพ้ืนท่ีท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน               
เพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในลักษณะเครือขาย ในท่ีนี้เรียกวา เครือขายสถานศึกษา ซ่ึงจะเปน
แนวทางหนึ่งท่ีชวยใหโรงเรียนมีความเขมแข็ง สามารถพัฒนาระบบเครือขายเปนเครื่องมือในการ
สงเสริมคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  ความหมายของเครือขายสถานศึกษา หมายถึง การรวมตัวกันระหวางสถานศึกษาท่ีมี
บทบาทในการจัดการศึกษาโดยมีการรวมตัวกันในหลายรูปแบบเพ่ือการเชื่อมโยงสงสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลซ่ึงกันและกันมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบดวยความเปน
กัลยาณมิตร ท้ังนี้จะอาศัยรูปแบบการบริหารระบบเครือขายสถานศึกษา(School Cluster) ท่ีเนนการ
รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และทรัพยากรท่ีมีอยูรวมกันอยางคุมคาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูเรียน 
  แนวทางการดําเนินการจัดตั้งเครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ 
  เครือขายโรงเรียนวิถีพุทธมีแนวทางการดําเนินการใชการบริหารงานแบบมีสวนรวมใน
รูปแบบของการทํางานท่ีเกิดจากการประสานงานกันระหวางผูเก่ียวของในลักษณะของกัลยาณมิตรท่ีมี
เปาหมายการทํางานรวมกัน ดวยการรวมกันดานความคิด กําลังคน ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ตลอดจนทรัพยากรของแตละโรงเรียนรวมมือกันแกปญหา การบริหารจัดการในโรงเรียนวิถีพุทธดวย
ระบบเครือขายโดยการรวมกันสรางเปาหมาย เนนการรวมคิด รวมทํา รวมทํางานจากฝายตาง ๆ เปด
โอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขาวสารประสบการณกันท้ังภายในสถานศึกษาและระหวาง
โรงเรียนวิถีพุทธ 
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  แนวทางการจัดตั้งเครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ มีประเด็นท่ีสําคัญท่ีใชเปนหลักการ ในการ
พิจารณา ดังนี้ 
  1. การจัดเครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ ควรจัดตามลักษณะสภาพภูมิศาสตรท่ีมีบริบท
สภาพแวดลอมในภูมิภาคใกลเคียงกัน หรือแตกตางกันก็ได ตามบริบท ของการจัดตั้งเครือขาย 
  2. การมีผูประสานงานท่ีดีเพ่ือทําหนาท่ีเปนแกนประสานในการรวมกลุมเปนเครือขาย 
  3. สมาชิกในเครือขายมีความตองการรวมกันโดยการดําเนินการใหสมาชิกของเครือขายมี
กิจกรรมดังนี้ 
   3.1 การประชุมในแตละเครือขายอยางไมเปนทางการ เม่ือการพบปะหารือกัน
ระหวางผูท่ีมีความตองการเหมือนกัน แลกเปลี่ยนประสบการณและความรูภายในเครือขายเดียวกัน 
   3.2 จัดกิจกรรมใหสมาชิกรวมกันแสดงความสามารถ รวมคิดรวมกันวางแผนและ 
รวมกันทํางาน หมุนเวียนกันรับผิดชอบภายในเครือขายแบบสังคมกัลยาณมิตร หรือเครือขายสังคม
เรียนรู 
   3.3 การศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากรมาใหความรูเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีมีความสนใจ
รวมกัน 
  4. สมาชิกในเครือขายมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน สมาชิกในเครือขายสถานศึกษามีจิตสานึก
รวมกันเกิดความรักความสมานฉันทความเอ้ืออาทรตอกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว ชวยกันคิด 
ชวยกันทําจนงานสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 องคประกอบเครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ 
  การดําเนินการของเครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ ควรตองพิจารณาองคประกอบท่ีมีสวนสัมพันธ 
เก่ียวของตาง ๆ ดังนี้ 
  1. วัตถุประสงคหรือเปาหมาย ถือเปนจุดเริ่มตนของการรวมตัวกันของบุคลากรในเครือขาย 
โรงเรียนวิถีพุทธ ควรมีวิสัยทัศนท่ีเปนเปาหมายในอนาคตรวมกัน สามารถนาไปสูการปฏิบัติภารกิจ
เพ่ือตอบสนองความตองการหรือการแกปญหาได 
  2. สมาชิก โรงเรียนวิถีพุทธในแตละเครือขาย ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญของเครือขายและ
มีความสําคัญเทาเทียมกัน มีความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการในโรงเรียนวิถีพุทธของตน 
บุคลากรสมัครใจเขารวมกิจกรรม ภายใตเปาหมายในการพัฒนาการศึกษารวมกัน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของเครือขายเปนไปอยางเปนระบบ 
  3. ผูประสานงานและกรรมการ เปนคณะบุคคลท่ีคัดเลือกจากสมาชิกเครือขาย มีการ
ผลัดเปลี่ยนทําหนาท่ีดําเนินงานของเครือขายขับเคลื่อนไปดวยการรวมพลังของสมาชิก โดยท่ี
กรรมการรวมเปนคณะกรรมการการบริหารเครือขาย 
  4. กิจกรรมการจัดกิจกรรมของเครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ ตองเปนท่ีนาสนใจและเปน
ประโยชนตอสมาชิกในเครือขาย อาจเปนกิจกรรมท่ีสมาชิกมีความสนใจอยางเปนธรรมชาติ, กิจกรรม
จากการมีสวนรวมตัดสินใจ รวมดําเนินการและรวมทรัพยากรของสมาชิกดวยกันเอง เกิดความรวมมือ
กันภายในเครือขายถือเปนการสรางความเขมแข็งแกเครือขาย 
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  5. ทรัพยากร เพ่ือการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพเครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ ตองมีทรัพยากร ตาง ๆ  
ไดแกงบประมาณ ความตั้งใจ การเสียสละ รวมท้ังขอมูลขาวสาร/ประสบการณวัสดุครุภัณฑเทคโนโลยีท่ีสามารถใช
รวมกันในเครือขายถือเปนการพ่ึงพาตนเอง และเพ่ิมคุณคาใหกับเครือขายไดดี 
  ประโยชนของเครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ 
  การดําเนินกิจกรรมของเครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ กอใหเกิดการพัฒนาข้ึน โรงเรียนวิถีพุทธของเครือขาย
ไดรับประโยชนรวมกัน มีความกาวหนาในอนาคต ท้ังนี้ประโยชนท่ีเกิดกับเครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ สรุปไดดังนี้ 
  1. เปนการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนวิถีพุทธสูเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรู 
  2. เปนการเชื่อมโยงบุคลากรจากสวนตาง ๆ เขาดวยกันท้ังหมดวิธีการทํางาน ประสบการณ
ใหมีโอกาสทํางานรวมกัน สงผลใหเกิดความเขาใจกับผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  3. เปนการสรางความเชี่ยวชาญใหแกสมาชิก โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานตาง ๆ ของ
โรงเรียนวิถีพุทธ ท้ังดานการจัดการเรียนการสอน ดานขอมูลขาวสาร ดานประชาสัมพันธ ดานทักษะ
ประสบการณเครื่องมือแกกัน และอีกหลายประการ 
  4. เปนการรวมทรัพยากรเขาดวยกัน เพ่ือการบรรลุผล ซ่ึงไมประสบความสําเร็จหากตางคนตางทํา 
  5. เปนการแบงปนความคิดและปญหา ทําใหรวมกันแกปญหาเพ่ือผลประโยชนรวมกัน 
  6. ลดระยะเวลาการทํางาน การจัดคายและการใชทรัพยากรซํ้าซอนสามารถพัฒนาได
กาวหนารวดเร็ว สงผลตอสังคมในวงท่ีกวางข้ึน20

๒๑ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  ๒๑ พระณรงคเดช อธิมุตฺโต.(เดชาดิลก). เครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ เอกสารประกอบการสัมมนาโรงเรียน

วิถีพุทธชั้นนํา รุนท่ี 8 (พระนครศรีอยุธยา : จุฬาบรรณาคาร, ๒๕๕๙), หนา ๑๓๐ - ๑๓๒  
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บทที่ ๑๐  
นวัตกรรมวถีิพุทธ 
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ตัวอยาง 

การขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนวิถีพทุธ 
ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ก.เอกสาร 
เก่ียวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
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ข.ตวัชี้วดั  
วิถีพุทธในสงักัดตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู มื อ ดํา เ นิ น ง า น โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ  | ๑๗๒ 
 



คู มื อ ดํา เ นิ น ง า น โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ  | ๑๗๓ 
 

 



คู มื อ ดํา เ นิ น ง า น โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ  | ๑๗๔ 
 

 
 



คู มื อ ดํา เ นิ น ง า น โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ  | ๑๗๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ค.ตัวอยาง 
ปายสถานศกึษาวิถีพุทธ 
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ง.อัตลักษณ 
สถานศึกษาอาชีวะวิถีพทุธ 
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