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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  หมวดที่ 1  มาตรา 6 (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2546,  หนา  5)  ความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาเปนไปเพือ่พฒันาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  ดังนั้นโรงเรียนจึงเปน
สถาบันทางการศึกษา เปนแหลงเรียนรูสําคัญที่สามารถพัฒนาคนไทย  ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย  จิตใจ  สติปญญา  มีความรูควบคูกับความมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข แตจากสภาพปจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง
จากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีทันสมัยมีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น  
อารยธรรมตางประเทศมีผลตอวิถีชีวิตของคนไทย  การดูแลเอาใจใสและพึ่งพาอาศัยกันในครอบครัว
ปฐมภูมิลดนอยลง  ดังนั้นการพัฒนาคนไทย  ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จติใจ  และสตปิญญา  
คือการใหเปนคนดี  คนเกง  และสามารถอยูในสังคมไดอยางสงบสุข  จึงเปนส่ิงสําคัญที่จะตองพัฒนา
เพื่อทําใหสังคมไทยซึ่งเปนเมืองพระพุทธศาสนามั่นคงและนาอยูสืบไป    
 ในปการศึกษา 2546  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดมีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนรูปแบบใหมๆ เพื่อเปน
การจัดการการเรียนรูตามความแตกตางที่หลากหลายใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและ
ประเทศชาติในปจจุบัน  โดยไดกําหนดการพัฒนาโรงเรียนใน  5  รูปแบบ  ไดแก 
 รูปแบบที่  1  โรงเรียนในกํากับของรัฐ 
 รูปแบบที่  2   โรงเรียนวถีิพทุธ 
 รูปแบบที่  3   โรงเรียนสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 รูปแบบที่  4   โรงเรียนสองภาษา 
 รูปแบบที่  5   โรงเรียนใช  ICT  เพื่อพัฒนาการเรียนรู 

 โรงเรียนวิถีพุทธจึงเปนรูปแบบของการพัฒนาโรงเรียนรูปแบบหนึ่ง  ที่ไดถูกกําหนดใหมีขึ้น 
เพื่อการพัฒนาความเปนคนที่สมบูรณ  เปนคนดี  คนเกง  และสามารถอยูในสังคมไดอยางสงบสุข  
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โรงเรียนวิถีพทุธ  คือ  โรงเรียนระบบปกตทิั่วไปที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช  หรือประยุกตใช
ในการบริหาร  และการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา 
อยางบูรณาการ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หนา 4)  เปนการมุงเนน
การพัฒนาการเรียนรู  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและเนนความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรม  ซึ่ง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  หมวด  4  มาตรา  22  และ  23  
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา  11)  ที่จัดการเรียนรูมุงสูการพัฒนาผูเรียนโดยเนนการจดัสภาพ
ทุกๆ ดาน  เพือ่สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม  4  ประการ  คือ  การอยู
ใกลชิดคนดี  การเอาใจใสศึกษาโดยมหีลักสูตร  การเรียนการสอนทีด่ี  การมีกระบวนการคิดวิเคราะห
พิจารณาหาเหตุผลที่ดีอยางถูกวิธี  และความสามารถนําความรูไปใชในชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน,  2546,  หนา 5-6) 
  ในระยะตอมา  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดทําเอกสารแนวทาง การดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธ  เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา  และผูเกี่ยวของที่สนใจไดนําไปเปนแนวทางในการบริหาร
โรงเรียน  ซ่ึงโรงเรียนวิถีพุทธเหลานี้ก็สามารถจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรู
ตามแนววิถีพุทธโดยดําเนินการไดอยางดียิ่งจนเปนแบบอยางแกโรงเรียนอื่นๆ ที่กําลังพัฒนาสูโรงเรียน
วิถีพุทธใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดโดยใชหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  อยางบูรณาการ  
ผูเรียนไดเรียนรูผานการพัฒนา  “การกิน  อยู  ดู  ฟง  เปน”   คือ  มีปญญารูเขาใจในคุณคาแท  ใช
กระบวนการทางวัฒนธรรม  แสวงปญญา  และมีวัฒนธรรมเมตตาเปนฐานในการดําเนินชีวิต มี
ผูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตรรวมกันพัฒนา โดยมีแนวคิดหลักที่สําคัญของการจัดสถานศึกษา
ที่จะดําเนินการพัฒนาใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธใน  5  ดาน คือ  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐาน 
วิถีชีวิต   ดานการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หนา 20-27) 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ในฐานะที่เปนหนวยงานปฏิบัติจึงรับนโยบาย 
มาดําเนินการในรูปแบบของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  และไดเปดโอกาสใหโรงเรียนในสังกัดเขา
รวมโครงการตามความสมัครใจโดยมีการดําเนินงานที่สอดคลองกัน  ดังนั้นในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาที่จะเขารวมพัฒนาเปนโรงเรียนวิถีพุทธนั้น  ตางก็วิเคราะหจุดเนน  รูปแบบรายละเอียด
แนวทางวิถีพุทธเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  ซ่ึงแตละแหงยอมมีจุดเนนรายละเอียด
และรูปแบบที่แตกตางกัน  ผูบริหารจงึจําเปนตองศึกษาใหเขาใจถึงแนวคิด วิธีการ และมีการวางแผนการ
พัฒนาที่ชัดเจน เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักการ ครอบคลุมและสัมพันธกับงานดานอื่นๆ ของ
สถานศึกษา  และใหบรรลุเปาหมายของการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  คือ  พัฒนาใหผูเรียนเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ 
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 จากเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะศึกษาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ตามแนวคิดหลักที่สําคัญ
ของการจัดสถานศึกษาที่จะดําเนินการพัฒนาใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธใน  5   ดาน ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ไดแก  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ดานการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ   
และดานการบริหารจัดการ  เพื่อพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ  
และเปนแนวทางในการบริหารงาน สําหรับสถานศึกษาที่พัฒนาเขาสูโรงเรียนวิถีพุทธตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1.2.1  เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  จํานวน  5  ดาน  คือ  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  
ดานการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ 
 1.2.2  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพทุธดีเดนกับโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3 
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 

 

 การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนกับโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไปของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี  เขต  3  แตกตางกัน  
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 

         1.4.1  ขอบเขตของเนื้อหา   
 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  3  ตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  5  ดาน  ดังนี้  

1)  ดานกายภาพ 
2)  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
3)  ดานการเรียนการสอน 
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4)  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
5)  ดานการบริหารจัดการ 

 1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
              1)  ประชากร  ในการศึกษาครั้งนี้  ศึกษาจากผูบริหาร  และครูผูรับผิดชอบในโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ  ปการศึกษา  2546  ถึง  2548  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  85  แหง  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  เปนผูบริหารจํานวน  85  คน  และครูผูรับผิดชอบโครงการจํานวน  
1,707  คน รวมทั้งสิ้น  จํานวน  1,792  คน   
       2)  กลุมตัวอยาง  ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  85  คน  
และครูผูสอนที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  จํานวน  85  คน  รวม  170  คน  ซ่ึงไดจากการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)   (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545,  หนา  44) 
   1.4.3  ตัวแปรที่จะศึกษา 
             ตัวแปรตน  คือ  ลักษณะของโรงเรียนวิถีพุทธ  แบงเปน  2  ลักษณะ  ตามผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  เปนผูสรุปผล
การประเมิน ไดแก 
    1)  โรงเรียนวถีิพุทธดีเดน  

2)   โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป 
 ตัวแปรตาม  คือ  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธตามการจัดสภาพโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา 
ประกอบดวย  5  ดาน  ไดแก  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ดานการเรียนการสอน  
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้  คือ  ศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ของสํานัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
ประกอบดวย  5  ดาน  ไดแก  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  ดานการเรียนการสอน  
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ  ซ่ึงมีลักษณะผสมผสานเปนกรอบ
ความคิดในการวิจัย  ดังแผนภาพ 1  
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                      ตัวแปรตน                 ตัวแปรตาม 

 
                     

                          
                                                        
                    
                                        

 
 

 
ภาพ 1  กรอบความคิดในการวิจัย 
 

1.6 ขอตกลงเบื้องตน 

 

 การศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ในครั้งนี้เปนการศึกษาการบริหารการจัดสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสม
ของการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบดวย  5  ดาน  ไดแก  ดานกายภาพ  ดานกิจกรรมพื้นฐาน
วิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ  ตาม
แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ของสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 

1.7  ความสําคัญของการวิจัย 

 

 ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูลที่ผูบริหารแตละระดับนําไปประยุกตใชกับการบริหาร
และการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
ดังนี้ 
 
 

การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ   
ประกอบดวย 5 ดาน 
1.  ดานกายภาพ 
2.  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
3.  ดานการเรยีนการสอน 
4.  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
5.  ดานการบรหิารจัดการ 

ลักษณะของโรงเรียนวิถีพุทธ  
1.  โรงเรียนวถีิพุทธดีเดน 
2.  โรงเรียนวถีิพุทธทั่วไป 
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 1.7.1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใชเปนขอมูลในการวางแผน
กําหนดนโยบายการพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธในระดับชาติ 
 1.7.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ใชเปนขอมูลในการพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา  คณะครู  และบุคลากรที่เกี่ยวของ  ตลอดจนใชเปนขอมูลในการวางแผนนิเทศ  กํากับ  
ติดตามการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ใหบรรลุตามนโยบายและจุดเนนการพัฒนาโรงเรียน
รูปแบบใหมของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.7.3  ผูบริหารสถานศึกษาใชเปนขอมูลในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงาน  และพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนวิถีพุทธใหกาวหนายิ่งขึ้นไป  
 

1.8  นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

 

 1.8.1  โรงเรียนวิถีพุทธ  หมายถึง  โรงเรียนรูปแบบใหม ซ่ึงมีจุดเนนที่การพัฒนาจิตวิญญาณ
เปนการเรียนรูรากเหงาของภูมิปญญาไทย  คือ  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผสมผสานกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู  และจัดการเรียนรูมุงสูการพัฒนาผูเรียนโดยยึดหลักธรรมชาติของมนุษย  คือ การ
อยูรวมกันอยางสงบสุข   โดยการสงเสริมใหผูเรียนไดเจริญงอกงามตามหลักแหงปญญาวุฒิธรรม 4  
ประการ  คือ  การอยูใกลชิดคนดี การเอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี  การมี
กระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีอยางถูกวิธี  และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตได
อยางถูกตองเหมาะสม 

 1.8.2  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  หมายถึง  กระบวนการที่ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใชศิลปะ และกลยุทธตางๆ ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูของสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย  5  ดาน  ไดแก 
         1)  ดานกายภาพ  หมายถึง  สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม  หองเรียน
และแหลงเรียนรูที่สงเสริม  การพัฒนาศีล  สมาธิ  และปญญา  มีศาลาพระพุทธรูปที่เดน  เหมาะสมที่
จะชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ  มีมุมหรือหองใหศึกษาพุทธธรรม บริหารจิต เจริญภาวนา
ท่ีเหมาะสม  หรือมากพอที่จะบริการผูเรียน  หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิด
ธรรมชาติ  ชวนใหมีใจสงบ และสงเสริมปญญา  รมร่ืน  มีปายนิเทศ  ปายคุณธรรม  ดูแลเสียงตางๆ 
มิใหอึกทึก  ถาเปดเพลงกระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงที่สงเสริมสมาธิ  ประเทืองปญญา  เปนตน 

        2)  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  หมายถึง  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน  
ประจําสัปดาห  หรือในโอกาสตางๆ เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษาที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้งศีล  
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สมาธิ  และปญญา  โดยเนนการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของการกิน  อยู  ดู  ฟง  ดวยสติสัมปชัญญะ 
เพื่อเปนไปตามคุณคาแทของการดําเนินชีวิต 

         3)  ดานการเรียนการสอน  หมายถึง  ดานการศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
หรือจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธธรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน ผานกิจกรรมการเรียนการสอน
อยางชัดเจน  เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  
          4)  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  หมายถึง  สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของ
การใฝเรียนรู และพัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีปฏิสัมพันธที่
เปนกัลยาณมิตรตอกัน มีบรรยากาศของความเคารพออนนอม ยิ้มแยม แจมใส การมีความเมตตากรุณา 
ตอกัน  ทั้งครูตอนักเรียน  นักเรียนตอนักเรียน  ครูตอผูปกครอง  และครูตอครูดวยกัน  และสถานศึกษา
สงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืน  เชน  การลด  ละ  เลิกอบายมขุ 
การเสียสละ  เปนตน 

        5)  ดานการบริหารจัดการ  หมายถงึ  สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษารวมกับ
ผูปกครอง  และชุมชนสรางความตระหนักและศรัทธา  รวมทั้งเสริมสรางปญญาความเขาใจในหลักการ
และวิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน  ทั้งนี้ผูเกี่ยวของทุกฝาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ครูและผูบริหาร
เพียรพยามยามสนับสนุนโดยลักษณะตางๆ และการปฏิบัตตินเอง  ที่จะสนับสนุนและเปนตัวอยาง
ในการพัฒนาผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ 

 1.8.3  ลักษณะของโรงเรยีนวิถีพุทธ  แบงออกเปน  2  ลักษณะ  ตามผลการจดักจิกรรมตาม
ตัวช้ีวดัการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ   คือ 

        1)  โรงเรียนวิธีพุทธดีเดน  หมายถึง  โรงเรียนที่สมัครเขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการและไดรับการประเมินจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  เปนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมวิถีพุทธไดดีเดนไดรับการยกยองเปน
ตัวอยางของโรงเรียนวิถีพุทธตามตัวชี้วัดการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธของสํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

        2)  โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป  หมายถึง  โรงเรียนที่สมัครเขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและไดรับการประเมิน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต  3  เปนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมวิถีพุทธไดดีแตยังไมอยูในระดับดีเดน 
 1.8.4  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียน  ผูรักษาการในตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา  และรองผูอํานวยการสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ที่เปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
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 1.8.5  ครูผูสอน  หมายถึง  ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ซ่ึงปฏิบัติการสอน 
ในโรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต  3  

 
 


