
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3 ประกอบดวยหัวขอ
สาระ  ดังนี้ 

 2.1  แนวคดิเกีย่วกับการบริหาร 
 2.2  แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับคณุธรรมจริยธรรม 
 2.3  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 2.4  ตัวช้ีวดัการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 2.5  การดําเนนิงานของโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน 
 2.6  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

 

 2.1.1  ความหมายการบริหาร 
  การ  หมายถึง  งาน  ส่ิงหรือเรื่องที่ทํา  ถาอยูหนานามหมายความวา  เร่ือง  ธุระ  หนาที่ เชน  
การบาน  การครัว  การคลัง  การเมือง  (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2546,  หนา 115) 
 บริหาร  หมายถึง  ออกกําลัง  ดําเนินการ  จัดการ  (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2546,  
หนา 609) 
 การบริหาร  หมายถึง  การกระทํารวมกันดวยความตองการของกลุมบุคคลการรวมแรง
รวมใจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดรวมกันอยางมีเหตุผล  (บุญลือ  จินทศร, 2542, หนา 20-
21) 
 การบริหาร  หมายถึง  กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะ  และกลยุทธตางๆ ดําเนินกิจการ
ตามขั้นตอนตางๆ โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ  โดยตระหนักถึงความสามารถ
ความถนัด  ความตองการ  และความมุงหวังดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของสมาชิก
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ในองคการควบคูกัน  ทําใหองคการสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  (สุพร  ไทยนิยม, 2548,  
หนา 12-14) 
 สรุปไดวา  การบริหารเปนการใชทั้งศาสตรและศิลปของผูบริหารโดยอาศัยปจจัย  คน 
งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และการจัดการ  ที่จะใหผูรวมงานและผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมกนัปฏบิตังิาน
ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการหรือหนวยงาน 

 2.1.2  เทคนิคการบริหารสูความเปนเลิศ    
               เทคนิคและหลักการบริหารที่ประสบความสําเร็จตองขึ้นอยูกับองคประกอบและปจจัย
หลายดานของสถาบันหรือองคกรนั้น  ซ่ึงสรุปเทคนิคการบริหารสูความเปนเลิศจากเอกสารสาระ
การเรียนรูประกอบชุดวิชาการพัฒนาการบริหารสถาบันการศึกษา  สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ  
กระทรวงศึกษาธิการ  (2546,  หนา  354-372)  ดังนี้ 
     1)  การบริหารตามวัตถุประสงค  (Management  by Objectives)  ซ่ึงใชคํายอ  MBO  
เปนระบบการบริหารที่มีการกําหนดวัตถุประสงครวมทั้งระบบขององคกร  โดยมีการวางแผนและ
ผูบริหารทุกระดับในองคการรวมมือกันบริหารงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  ตลอดจนมีกลไก
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว  เปนระบบ
บริหารที่จัดใหทุกคนในองคการที่เกี่ยวของรวมกันปฏิบัติงาน  โดยมีวัตถุประสงคนี้เปนเครื่องมือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                  กระบวนการบริหารโดยมีวัตถุประสงค  มีขั้นตอนที่สําคัญ  4  ประการ  คือ 
       (1)  การกําหนดวัตถุประสงคและการวางแผนโดยผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับ 
บัญชากําหนดวัตถุประสงคการกําหนดรวมกัน  วางแผนปฏิบัติงานรวมกัน  โดยจัดลําดับความสําคัญ
ของงานที่จะทํา  กําหนดระยะเวลาดําเนินการ  กําหนดงบประมาณ  ตลอดจนกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
       (2)  การมอบหมายงานและหนาที่รับผิดชอบแกผูใตบังคับบัญชา  โดยมอบหมาย
ไววางใจและความเปนอิสระในการทํางานให  ทั้งนี้จะตองชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงงานหลัก
และมาตรฐานงานที่ตองการเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายรวมขององคกร
โดยผูบังคับบัญชาพรอมที่จะใหคําปรึกษาหารือเมื่อผูใตบังคับบัญชาตองการ 
       (3)  ตรวจสอบและแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางมีระบบ  เปนการตรวจสอบ
การดําเนินงานที่ไดกําหนดไวกาวหนาไปมากนอยเพียงใด  และมีส่ิงใดที่ควรปรับปรุงแกไขใหบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว 
       (4)  การประเมินผลงานเปนการประเมินผลงานที่เนนวัตถุประสงคและผลงานเปน
สําคัญ 
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                               ประโยชนของการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค 
          (1)  ชวยใหมีการกําหนดวิธีการวัดที่แนนอน  บุคลากรในองคการไดสรางสรรค
ประโยชนหลายประการไดมากนอยเพียงใด 
       (2)  กอใหเกดิการประสานงานในกลุมผูปฏิบัติงาน  เนือ่งจากมีการกาํหนดเปน
เปาหมายและมาตรการในการวัดผลงานรวมกัน 
        (3)  เปนเครื่องมือชวยแกไขปญหาสําคัญในหนวยงาน  เกีย่วกับการกําหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนในกลุมและองคการ 
       (4)  เปนกระบวนการทีน่ําไปสูผลที่ตองการทั้งในสวนขององคการและบุคคล 
       (5)  เปนเครื่องมือความไมถูกตองหรือความเบี่ยงเบนในระบบบริหาร  เชน  การ
ประจบสอพลอ การใสรายปายสี  ความไมยุติธรรม  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางาน 
       (6)  เปนเครื่องมือกําหนดขอบเขตของอํานาจ  และความรับผิดชอบในการควบคุม
งาน 
        (7)  เปนเครื่องมือชวยในการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานวาจํานวนเงนิที่
จายนัน้ควรจะไดรับผลตอบแทนอยางไรบาง 
       (8)  เปนเครื่องมือเครื่องชวยกําหนดหรือวดัความสามารถวา  ผูใดควรมคีวามกาวหนา  
หรือควรไดรับการสนับสนุนสงเสริมอยางไร 
        การบริหารตามวัตถุประสงค  หรือ  MBO  เปนแนวความคิดทางการบริหาร
รูปแบบหนึ่งที่แตกตางจากการบริหารทั่วไป  คือมุงเนนที่วัตถุประสงคเปนหลักและใหความสําคัญ
กับการบริหารทั้งระบบ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการวางแผน  การควบคุมงาน  และการ
ประเมินผลงาน  เปนเรื่องที่ตองนําเอาพฤติกรรมศาสตรมาใชประกอบจึงจะมีประสิทธิผลสมบูรณ 
    2)  การบริหารแบบมีสวนรวม  (Participative  Management)  ซ่ึงใชคํายอ  PM หมายถึง  
กระบวนการของการใหผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของกระบวนการตัดสินใจ  เนนการมีสวน
เกี่ยวของอยางเขมแข็งของบุคคล  ใชความคิดสรางสรรคและความเชี่ยวชาญในการแกปญหาของ
การบริหารที่สําคัญ  อยูบนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบงอํานาจหนาที่ที่ถือวาผูบริหารแบง
อํานาจหนาที่การบริหารใหผูอยูใตบังคับบัญชา 
                            ประเภทของการมีสวนรวม  แบงออกเปน  4  ประเภท  ดังนี ้
        (1)  การมีสวนรวมในการตดัสินใจ  ในกระบวนการตัดสินใจนัน้ประการแรก
ที่สุดที่จะตองการก็คือการกาํหนดตามความตองการและการจัดลําดับความสําคญั ตอจากนั้นเลือก
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นโยบายและประชากรที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในชวงเริ่มตน  การตัดสินใจในชวงดําเนินการวางแผน  
และการตัดสนิใจในชวงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว 
       (2)  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  ในสวนที่เปนองคประกอบของการ
ดําเนินงานโครงการนั้นจะไดมาจากคําถามที่ผูใดจะทําประโยชนใหแกโครงการ  และจะทําประโยชน
ไดโดยวิธีใด  เชน  การชวยเหลือดานทรัพยากร  การบริหารงานและประสานงาน  เปนตน 
       (3)  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  ในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชน
นอกจากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว  ตองพิจารณาการกระจาย
ผลประโยชนภายในกลุมดวยผลประโยชนของโครงการรวมทั้งผลที่เปนประโยชนทางบวก และผล
ที่เกิดขึ้นทางลบที่เปนผลเสียของโครงการซึ่งจะเปนประโยชนและเปนโทษตอบุคคลและสังคมดวย 
       (4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล  การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น
ส่ิงสําคญัที่จะตองสังเกต คือความเห็น (views)  ความชอบ  (preferences)  และความคาดหวัง  (expectations)  
ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ ได 
        ประโยชนของการมีสวนรวม  การบริหารแบบมีสวนรวมมีประโยชนตอองคการ   
ดังนี ้
       (1)  การยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมากขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลมีสวนรวมใน 
การเปลี่ยนแปลงเขาจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
         (2)  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชามีความราบรื่น
มากขึ้น 
       (3)  ความผูกพันของพนักงานตอองคการเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานมี
สวนรวมในกระบวนการขององคการที่สําคัญ  เชน  การตัดสินใจ 
       (4)  ความไววางใจฝายบริหารมีมากขึ้น  พนักงานมีสวนรวมจะมีความรูสึกไววางใจ
ฝายบริหารมากขึ้น 
       (5)  การบริหารผูอยูใตบังคับบัญชามีความงายมากขึ้น  เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชา
ผูกพันยอมรับการเปลี่ยนแปลงและไววางใจฝายบริหารมากขึ้นการบริหารจะมีความงายมากขึน้ 
       (6)  การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากการตัดสินใจ
ทางการบริหารมาจากบุคคลหลายฝายดวยกันในการคิดแกปญหา 
       (7)  การติดตอส่ือสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนดีขึ้น  ซ่ึงจะชวยใหองคการมีส่ิง
ยอนกลับจากพนักงานไดเปนอยางดี 
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       (8)  การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  การบริหารแบบมีสวนรวมชวยปรับปรุง
ทีมงานใหดีขึ้น  ซ่ึงทีมงานมีความจําเปนตอการแกปญหาที่ซับซอนที่เผชิญโดยองคการสวนใหญ
ในปจจุบัน 
    3)  การพัฒนาองคการ  (Organization  Development)  ซ่ึงใชคํายอ  O.D.  เปนการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการอยางมีระบบแบบแผนเปนกระบวนการปรับตัวทันตอสถานการณ
และการบรรลุผลตามเปาหมายอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  สงผลใหเกิดความกาวหนาของ
องคการ 

   วัตถุประสงคของการพัฒนาองคการ 
         การพัฒนาองคการอาจมีวัตถุประสงคแตกตางกันออกไปตามลักษณะปญหา
หรือวัตถุประสงคในการพัฒนาของแตละองคการ  อยางไรก็ตามการพัฒนาองคการโดยทั่วไปจะมี
วัตถุประสงค  ดังนี้ 
       (1)  เพื่อยกระดับความไววางใจ  การสนับสนุนซึ่งกันและกันในหมูสมาชิกและ
หนวยงานภายในองคการ 

   (2)  เพื่อกระตุนใหมีการคิดพิจารณาแกไขปญหาขององคการรวมกัน 
        (3)  เพื่อเสริมสรางบรรยากาศที่เปดเผยในการแกปญหาภายในองคการการสราง
ใหเกิดความรูสึกในการยอมรับปญหาและกลาเผชิญปญหาทั้งปญหาในการทํางานของกลุมหรือ
ระหวางกลุมและปญหาสวนรวมขององคการ 
       (4)  เพื่อสงเสริมสนับสนนุ และเปดโอกาสใหผูใกลชิดปญหาหรือเกีย่วกบัปญหา 
ไดแกไขปญหาเองหรือรวมกันแกปญหาและทํางานเปนทีม 
       (5)  เพื่อแสวงหาแนวทางแกปญหาในลกัษณะสรางสรรค  และรวมมอืรวมใจกนั
ในมวลหมูสมาชิกเพื่อความสําเร็จของการทํางานหรือการพัฒนางาน 
        (6)  เพื่อสงเสริมใหสมาชิกขององคการมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค
ขององคการ     
       (7)  เพื่อชวยกระตุนใหเกิดการบริหารงานแบบควบคุมตนเอง  การกํากับการ
ตรวจสอบการทํางานของตนเอง 

   (8)  เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพบนรากฐานแหงความรวมมือรวมใจกนั 
         (9)  เพื่อสงเสริมใหเห็นความสําคัญของการทํางานเปนทีม  และผลดีของการ
ทํางาน 
              (10)  เพื่อยกระดับความรับผิดชอบของสมาชิกและทีมงานในการวางแผน  และ
การปฏิบัติตามแผน 
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       (11)  เพื่อพัฒนาองคการใหทันสมัย  มีระบบที่สามารถยืดหยุนและปรับตัวให
เหมาะสมกับสภาพการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
       (12)  เพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยการรวมพลังของสมาชิก
และการดําเนนิการอยางตอเนื่อง 
       (13)  เพื่อเปาหมายสวนบุคคลและเปาหมายขององคการเขาดวยกัน  โดยยดึเปาหมาย
ขององคการเปนหลัก 
       ประโยชนของการพัฒนาองคการ 
       (1)  ปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ  เชน  การเพิ่มผลผลิต  การสงเสริมขวัญ
กําลังใจ  การกําหนดจุดมุงหมาย  การวางแผน  การจัดองคการ  การกําหนดหนาที่  และความรับผิดชอบ  
การใชทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ  และการปรับปรุงการปฏิบัติงานของแผนงานตางๆ เปนตน 

   (2)  การจดัการดีขึ้นทุกระดบั 
   (3)  พนกังานผูกมัดตนเองและเกี่ยวของกบัความสําเร็จขององคการมากขึ้น 

(4) ปรับปรุงการทํางานเปนทีมและการปฏิบัติงานระหวางแผนกงาน 
   (5)  พนกังานเขาใจการปฏิบตัิงานตลอดจนจุดออนและจุดแข็งขององคการมากขึ้น 

       (6)  ปรับปรุงการติดตอส่ือสาร  การแกปญหาและทักษะการบริหารความขัดแยง 
ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น  ลดความสูญเสียเวลาและการเผชิญหนากันแบบชนะ-แพ
ซ่ึงจะเกิดผลเสียตอองคการ 
       (7)  พัฒนาบรรยากาศในที่ทํางานที่สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคและความ
เปดเผยจริงใจตอกันเปนการสงเสริมบุคลากรใหกาวหนา  มีความรับผิดชอบและแสดงพฤติกรรมที่
พึงประสงค 
       (8)  ชวยใหองคการสามารถปรับตัวเขากบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
เจริญเติบโตและเปนคูแขงขนัในตลาดการคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       (9)  สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเขามาทํางานและรักษาบคุลากรที่
ขยันขันแข็งมคีวามรูความสามารถไวในองคการ 
         กระบวนการพัฒนาองคการ 
       การพัฒนาองคการควรเริ่มตนที่การวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินสถานการณ และ
กําหนดวัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  การวิเคราะหวนิิจฉัยท่ีดีจะชวยสามารถละลายสถานการณ
ที่กําลังเกิดขึ้นและสมควรจะตองพัฒนาเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่เหมาะสมในอนาคต 
นอกจากนั้นยังชวยใหสามารถกําหนดการสอดแทรกกิจกรรมการพัฒนาองคการ  ตลอดจนการ
เสริมแรงไดอยางถูกตอง  ซ่ึงกระบวนการพัฒนาองคกร  มีดังนี้ 
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       (1)  การวิเคราะหวินิจฉัย  (Diagnosis)  เปนขั้นตอนที่ฝายจัดการยอมรับการมี
ชองวางเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  มีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณสอบถาม 
สังเกต  สํารวจ  ประชุมปรึกษาหารือ  วิเคราะหขอมูล  และกําหนดวัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง
หรือการแกปญหาไดอยางดี 
       (2)  การสอดแทรก  (Intervention)  เปนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง
ความสามารถของสมาชิกในดานวิธีวิเคราะหขอมูล  การกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน  สมาชิกจะ
ไดรับคําแนะนําดานประสิทธิผลของกระบวนการกลุม 

      (3)  การเสริมแรง  (Reinforcement)  ในขัน้ตอนนี้ที่ปรึกษาจะประชุมกบักลุมที่ 
กําลังปฏิบัติการพัฒนาเพื่อติดตามความกาวหนาและใหความชวยเหลือเมื่อเกิดอุปสรรคปญหาใน
การพัฒนางาน  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแกปญหาประจําปเร่ืองที่ตองปฏิบัติเพื่อการติดตามผล
การเสริมแรงและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 

 2.1.3  องคประกอบ 11 ประการของโรงเรียนที่ดี  (Eleven  factors  for  effective  schools) 
  1)  มีผูนํามืออาชีพ  (Professional leadership)  

  (1)  รอบรูและยึดมั่นในวัตถุประสงค 
  (2)  ใชวิธีการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทุกดาน 

      (3)  เปนผูนําวชิาชีพที่ทรงความรูและคณุธรรม 
    2)  มีวิสัยทัศนและเปาหมายรวม  (Shared vision and goals) 

  (1)  มีวตัถุประสงคเดียวกันของทุกฝาย 
  (2)  มุงมั่น  คงเสนคงวาในการทํางานอยางเชิงรุก 
  (3)  เนนทํางานแบบกัลยาณมิตรและการรวมมือรวมใจกนั  (Collegiality and  

collaboration) 
    3)  มีสภาพแวดลอมของการเรียนรูที่ดี  (A learning environment) 

  (1)  มีบรรยากาศนาอยู นาเรยีนรูและประเทืองปญญา 
                 (2)  มีบรรยากาศของการทํางานที่ด ี

  4)  มุงเนนการสอนและการเรียนรู  (Concentration on teaching and learning) 
           (1)  กําหนดเวลาเรียนตอปสูงและใชเวลาอยางมีคุณภาพ 

          (2)  เนนงานดานวิชาการ 
                 (3)  เนนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

  5)  ทําการสอนอยางมีจดุมุงหมาย  (Purposeful teaching) 
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    (1)  เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงดานการสอน/ การเรียนรู 
      (2)  มีวตัถุประสงคที่แจมชัด 
      (3)  วัตถุประสงคของการสอนที่ยืดหยุนไดด ี

            (4)  จัดรูปแบบของบทเรียนไดด ี
    6)  มีการตั้งความคาดหวังไวสูง (High expectations) 

    (1)  คาดหวังสงูในทุกเรื่อง 
      (2)  มีการสื่อสารความคาดหวังใหทุกคนทราบ 

            (3)  สรางความทาทายทางปญญาแกนักเรียน ครูและบุคลากร 
  7)  ใชการเสรมิแรงเชิงบวก  (Positive reinforcement) 
    (1)  ยดึหลักความยุติธรรมและชัดเจนตรวจสอบได 
    (2)  มีระบบขอมูลยอนกลับใหทราบผล 

    8)  มีการติดตามความกาวหนา (Monitoring progress) 
     (1)  ติดตาม/ตรวจสอบความกาวหนาและผลการเรียนของนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 

  (2)  ตรวจสอบ/ประเมินผลงานของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
         9)  นักเรยีนตระหนกัในสิทธิและหนาที่รับผิดชอบของตนเอง  (Pupil rights and  

responsibilities) 
      (1)  พัฒนานักเรียนใหรูจักการเคารพตนเอง  (Self-esteem) 

      (2)  สรางนักเรียนใหเปนผูรูหนาที่และความรับผิดชอบ 
     (3)  นกัเรยีนสามารถควบคุมตนเองและการทํางานอิสระดวยตนเอง 

         10)  มีความรูสึกรับผิดชอบรวมกันระหวางบานและโรงเรยีน (Home-school partnership) 
     (1)  ผูปกครองเอาใจใสและเขามามีสวนรวมสงเสริมสนับสนุน ตอการเรียนรู
ของนักเรียน 

        11)  เปนองคการแหงการเรยีนรู  (A learning organization) 
     (1)  กระตุนการเรียนรูตลอดเวลาของสมาชิกทุกคนของโรงเรียน  ทุกคนทําตัว 
เปนผูเรียน (Learners) 

      (2)  ใชโรงเรียนเปนฐานการพัฒนาครู อาจารย 
      (3)  ทําใหโรงเรียนเปนองคกรที่ปรับตัวและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดเวลาเชนกัน 
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2.2  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
 
    แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ผูวิจัยขอเสนอแนวคิดที่เปนคําสอน
ของพระธรรมปฎก  และผูรูดังนี้   

 2.2.1  ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม  
 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ไดสรุปจากทรรศนะของผูทรงคุณวุฒิหลายทาน 
สรุปไดวา  คุณธรรม  (virtue)  หมายถึง  ขอประพฤติปฎิบตัิอันเปนประโยชน และมีความถูกตอง  
จริยธรรม (ethics)  หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ตั้งอยูในแนวทางแหงความดี  ความถูกตอง  
(กรมการศาสนา,  2543,  หนา  68) 
 จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงาม
ความดี  คุณธรรม  จริยธรรม  หมายถึง  ธรรมที่เปนขอประพฤติ  ปฏิบัติ  ศีลธรรม  กฎศีลธรรม 
  2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตตโต , 2546,  หนา 1-2)  กลาววา  เร่ืองโรงเรียนแนวพุทธ  ที่คิดจัดทํา
กันนี้  เทาที่ไดรับฟง มองได  2-3  แง  คือการที่มองเห็นวา คนไทยที่เปนชาวพุทธ  เชน  เด็กนักเรียน
ที่ช่ือวาชาวพุทธ  แตไมรูเร่ืองพระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติตนไมสมกับการเปนชาวพุทธ  
ทําอยางไรจะใหเด็กนักเรียนเหลานี้ไดเรียนรูเร่ืองพระพุทธศาสนา และประพฤติตนเปนชาวพุทธที่ดี 
หรือสมกับความเปนชาวพุทธได โรงเรียนแนวพุทธ เปนเรื่องของการจัดการศึกษาแนวพุทธ ซ่ึงหมายถึง 
ตัวแนวคิดหรือหลักการในการจัดการศึกษาที่สัมพันธกับการมองชีวิตมนุษยและธรรมชาติทั้งหมด 
เปนการพูดถึงตัวหลักการ เหมือนกับเราพูดถึงการจัดการศึกษาตามแนวคิดของ จอหน ดิวอ้ี (John 
Dewey) หรือ เปสตาลอสซี่ (Pestalozzi) หรือรุสโซ (Rousseau)  การจัดการศึกษาแนวใดจึงจะถูกตอง
ตามความเปนจริง คือเอาความจริงเปนที่ตั้ง การจัดการศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนาที่เรียกวา
แนวพุทธ  คือแนวของคนที่มีปญญารูความจริงเทานั้นเอง พระพุทธเจาตรัสแลววา  พระพุทธเจาจะ
อุบัติขึ้นหรือไม ความจริงก็มีอยูตามธรรมดาของมัน พระพุทธเจาทรงคนพบความจริงนั้นแลวนํามา
เปดเผยแสดง การจัดการศึกษาที่เรียกวาแนวพุทธ  คือ  การจัดตรงตามความเปนจริงของธรรมชาติ
เทาน้ันเอง คือทางพระพุทธศาสนาเราถือวาพระพุทธเจาไมไดมาทรงบัญญัติอะไรขึ้นเอง ไมไดมา
ส่ังการอะไร แตพระองคทรงคนพบความจริงของธรรมชาติแลวก็มาสอนตามนั้น เพราะฉะนั้นเรื่อง
ของพระพุทธศาสนาจึงเปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ  หลักที่พระพุทธศาสนาสอนไว ซึ่งเปน
หลักปลีกยอยตางๆ ที่เราเรียกวา หลักธรรมทั้งหลาย มีมากมายเหลือเกิน การที่จะใชใหไดผลจริง
ก็ตองจับหลักใหญใหไดธรรมซึ่งเปนหลักทั่วไป ที่ทางครูอาจารย-ผูบริหารไดพูดมาเปนหลัก
ใหญๆ อยางที่พูดถึงเรื่อง สิกขา 3 ก็ดี ภาวนา 4 ก็ดี เปนหลักสําคัญ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของโดยตรง
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กับการศึกษา  แตที่จริงก็คือ  เกี่ยวของกับพุทธศาสนาทั้งหมด  เพราะการพูดถึงเรื่องของพุทธศาสนา
ก็คือการที่จะนําเอาไตรสิกขาเขามาสูชีวิตของคนเพราะวาในความหมายของพระพุทธศาสนา ไตรสิกขา
เปนเรื่องของชีวิต คือการที่จะทําใหชีวิตอยูดีมีสุข คนเราพอเกิดมาแลวก็ตองพยายามเปนอยูใหดี เริ่ม
ตั้งแตเปนอยูใหรอด คือใหมีชีวิตรอด  แตแครอดคงไมพอ  ตองพยายามเปนอยูใหดี  จะเปนอยูใหดีได
อยางไร  การที่จะเปนอยูใหดีก็ตองศึกษานั่นเอง  ตรงกับที่เราใชปจจุบันก็คือเรียนรูเปนความหมาย
หนึ่งของการศึกษา คือการที่จะฝกตัวเอง  พัฒนาชีวิตของตัวเอง  ใหมีความสามารถที่จะเปนอยูได
อยางดี  การศึกษาก็คือการที่จะทําใหชีวิตเปนอยูไดอยางดี  ซ่ึงเราตองพยายามอยูตลอดเวลา  ถาชีวิต
ใดไมพยายามที่จะปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมใหถูกตองหรือใหไดผล  ชีวิตนั้นก็จะเปนอยูดีไมได  เมื่อไม
พยายามเปนอยูใหดี  เราก็เรียกวาไมมีการศึกษา  พระพุทธเจาเรียกคนอยางนี้วาคนพาล คําวา “พาล” 
แปลวา ออนปญญา หรือเขลา เปนอยูสักแตวามีลมหายใจ หรือมีชีวิตอยูสักแตวาลมหายใจ  ถาคน
จะมีชีวิตที่ดีก็ตองพยายามเปนอยูใหดี คือตองศึกษา การศึกษาจึงเปนเรื่องตลอดชีวิต และตลอดเวลา 
ไมใชวาจะมีตอเมื่อเขาโรงเรียน เมื่อเราพยายามเปนอยูหรือทําชีวิตใหดี เราก็ตองปฏิบัติตอ
สถานการณตางๆ ใหไดผลดีที่สุด ใครที่สามารถปฏิบัติตอประสบการณ หรือปฏิบัติตอส่ิงที่
เกี่ยวของไดผลดีที่สุด ก็เจริญพัฒนาเรียกวามีการศึกษาที่ดี นี่เปนเรื่องที่แสดงความสัมพันธระหวาง
ชีวิตกับการศึกษาไปๆ มาๆ การศึกษากับการมีชีวิตที่ดีก็เปนเรื่องเดียวกัน และการศึกษาก็เปน
กิจกรรมของชีวิต ฉะนั้น เมื่อพูดดวยภาษาของพระพุทธศาสนา การศึกษาจึงเขามาอยูในชีวิตของ
คน  เหมือนกับวาเอาไตรสิกขามาฝกคนหรือเอามาจัดเขาในชีวิตของคน  ใหเกิดเปนวิถีชีวิตที่มี
องคประกอบ  8  ประการ  ที่เรียกวา  “มรรคมีองคแปด” 
  สุทธิวงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์  (2542,  หนา 31)  ไดกลาววา คุณธรรม จริยธรรม เปนสิ่งที่มี
ความสําคัญตอสังคมเปนอยางมาก ในการกําหนดความสงบสุขของสังคม สังคมใดที่คนในสังคม
เปนผูเพียบพรอมดวยคุณธรรม  จริยธรรม  สังคมนั้นจะมีแตความสงบสุข  ในขณะเดียวกันหากคน
ในสังคมใดมีความบกพรองทางจิต  ขาดคุณธรรม  จริยธรรม  แมสังคมนั้นจะมีความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ
ก็ยอมจะหาความสงบสุขไดยาก พระพุทธศาสนามีธรรมะอยูมากมายหลายชั้น อันพอเหมาะพอดกีบั
อัธยาศัยจิตใจของบุคคลประเภทตางๆ สําหรับเลือกมาแนะนําสั่งสอนขัดเกลาความประพฤติปฏิบัติ
ของบุคคลใหดีขึ้นเจริญขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวโดยหลักใหญแลว คือสอนใหเปนคนดี ให
ประพฤติประโยชน ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนใหลําบากเสียหาย สอนใหรูจักตนเอง รูจักฐานะ
ของตน พรอมรูจักหนาที่จะตองประพฤติปฏิบัติในฐานะนั้นๆ ซ่ึงถาปฏิบัติถูกตองครบถวนยอมจะ
นําความสุข  ความเจริญสวัสดีมาใหไดทั่วถึงกัน  จะเห็นไดวาถาคนในสังคมไดศึกษา  มีความรู  
ความเขาใจ  คุณธรรม  จริยธรรม  นําไปประพฤติปฏิบัติตลอดไป  คนในสังคมนั้นมีความสงบสุข
รมเย็น  มีความเจริญ  
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 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ  และคนอื่นๆ (2544,  หนา  203)  กลาววา  พระธรรม  คือหลักธรรม
คําสอนที่พระพุทธเจาไดตรัสรูและนํามาสอนผูคนทั้งหลายใหเขาใจ  และนําไปปฏิบัติจะไดเปนคนดี
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน  อันจะทําใหตนเองและสังคมสงบสุข  เชน  เบญจศีล  เบญจธรรม  
ฆราวาสธรรม อริยสัจ  4  พรหมวิหาร  4  และกฎแหงกรรม  พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจามี
จํานวนมากไดมีการรวบรวมไวในพระไตรปฎก สามารถสรุปเปนหลัก ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได 
3 ประการดังนี้  
    1)  การกระทําความด ี
    2)  การไมทําความชั่ว 
    3)  การทําจิตใจของตนใหบริสุทธิ์ 
 นอกจากนี้ยังไดยกตัวอยางหลักธรรมที่สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันไดดี  เชน  ไตรสิกขา 
คือหลักธรรม  3  ประการที่บุคคลพึงศึกษา  และปฏิบัติเพื่อพัฒนากาย  วาจา  ใจ  และสติปญญาของ
ตนเองใหมีคุณภาพ  พรอมที่จะเรียนรูและปฏิบัติส่ิงตางๆ ใหประสบความสําเร็จอยางถูกตองตาม
ความเปนจริง  หลักธรรมทั้ง  3  คือ  ศีล  สมาธิ ปญญา 
    1)  ศีล  คือ  การสํารวมกาย  วาจา  ใจ  ใหพูดดี  ทําดี  และประพฤติดีอยูเสมอจะสามารถ
พัฒนาใหทําความดีไดโดยงาย 
     2)  สมาธิ  คือ  การควบคุมจติใจของตนเองใหสงบไมฟุงซาน  ตั้งใจแนวแนมัน่คง
กับสิ่งที่ตนปฏิบัติ  
     3)  ปญญา คือ การรูแจงถึงสภาพที่เปนจริงตามธรรมชาติของสิ่งของตางๆ ปญญา
เกิดจากการฝกใชความคิดพจิารณา ไตรตรองดวยจิตที่สุจรติผสมผสานกับความรูในสิ่งนั้น  
  วัลลภา  เทพหสัดิน  ณ  อยุธยา  (2546,  หนา 11)  ไดเสนอหลักการสอนและรูปแบบความรู
คูคุณธรรมไววาการสอนความรูคูคุณธรรมทําไดทั้ง  3  องคประกอบของหลักธรรม  คือ 

1)  การใหความรูทางคุณธรรม คือการใหความหมายและรูจักคุณธรรมดานตางๆ  
ใหรูความสําคญัของคุณธรรม สาระของคุณธรรม ประโยชนของการมีคุณธรรม วิธีการพัฒนาคุณธรรม 
ถือเปนการสอนเชิง “พุทธพสัิย” 

2)  การปลูกฝงคานิยม หมายถึง การใหผูเรียนไดรับรูคณุคาของคุณธรรม สามารถ 
กระจางคานิยมของตนเองได  เปนการรับรูในระดับที่ลึกซ้ึงกวา การรับรูสาระถือเปนการสอนเชิง 
“จิตพิสัย” ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการวางรากฐานของความคิดที่ดีงามในจิตใจ ที่นักการศึกษาเชื่อวา
จะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ถูกตองและเหมาะสม   

   3)  การปฏิบัติคุณธรรม การเรียนรูที่ทําใหผูเรียนฝกปฏิบัติจะทําใหสรางนิสัยที่ดีงาม 
จึงจําเปนตองใหนักเรียนฝกปฏิบัติ  เพื่อกระตุนความนึกคิด  เพื่อทบทวนวาไดทําพฤติกรรมใด
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สอดคลองกับความรูที่ไดรับจากสถาบัน จากการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอทําใหมีความสุขและเปนที่
ยอมรับของสังคม  เปนการสอนเชิง  “ทักษะพิสัย”  ที่ทําใหผูเรียนฝงรากลึกแหงความดีงามรูปแบบ
การสอนความรูคูคุณธรรม แบงไดเปน  3  รูปแบบ  คือ 

      (1)  การสอนแบบบูรณาการ คือ การผสานคุณธรรมเขาไปในวิชาที่สอนผูสอน 
อาจกําหนดคณุธรรมใหเชื่อมโยงกับรายวชิาที่สอนได 

         (2)  การกําหนดกิจกรรมพิเศษ  หมายถึง  การกําหนดการปฏิบัติทางคุณธรรม
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร  เชน  กําหนดใหเขาอบรมพัฒนาจิตอยางนอย 7 วัน  เพื่อเปนการเปดโอกาส
ใหผูเรียนฝกฝนการทําความดี การสรางคานิยมที่ถูกตองเพื่อเปนแนวในการดํารงชีวติที่ดีในอนาคต 

          (3)  การพัฒนารวมกับกิจกรรมนักเรียน  คือกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  เชน  ใหมีงานแสดงสินคาขายของ  ฝกความซื่อสัตย  แสดงน้ําใจในการจัดราน  ซ่ึงจะไดฝก
คุณธรรมหลายๆ ดาน  เชน  ความซื่อสัตย  ตรงตอเวลา  มีน้ําใจ  ความสามัคคี  ความอดทน  เปนตน 
   4)  การเรยีนโดยอิสระผูเรียนสามารถเลือกวธีิการเรยีนรูดานคณุธรรม  จริยธรรมตาม
ความชอบ  เชน  การไปสนทนาธรรมกับพระที่มีจริยวัตรเปนที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไป  การฝกอบรม
ปฏิบัติธรรม การพัฒนาการมนี้ําใจโดยอานหนังสือใหคนตาบอดฟง 

  กลาวโดยสรุป  การพัฒนาองคความรูในพุทธศาสนาเปนทางแหงการศึกษาเรียนรู  และ
พัฒนาชีวิต  พระพุทธศาสนาเปนองคความรูที่เปนระบบ  มีความชัดเจน  มีรายละเอียดทั้งเชิงหลักการใหญ
และรายละเอียดเชิงรูปแบบ และมีวิธีการมากมายที่นําไปสูการประยุกตใชในการจัดการศึกษาใน
ปจจุบัน  

 

2.3  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวงศึกษาธิการ   
 
  2.3.1  ความหมาย  
 วิถีชีวิต  (way  of  life)  คือ  รูปแบบ  หรือกระสวนแหงพฤติกรรม  รวมความหมายวา  วิถีชีวิต  
เปนวิธีการดํารงชีวิตของชนชาติหนึ่ง  หมูชนหนึ่ง  แมกระทั่งคนๆ หนึ่ง  ซ่ึงอาจจะเรียกใหส้ันลงวา  
วัฒนธรรม  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา  9-37) 

  วิถีชีวิตของคนในชาติ  (Nation  way  of  life)  ก็เปนรูปแบบของคนในชาติ  วิถีชีวิตนี้
ยอมแตกตางกันออกไปตามกาลเวลา  ไมอยูคงที่เสมอไป  ยกตัวอยาง  สิงคโปร  เนนเรื่องความสะอาด
อยูในระเบียบวินัย  ชาวอเมริกัน  กอนนั้นมีวิถีชีวิตแบบ  “ประเพณนีํา”  ถัดมา “สํานึกนํา” และเมื่อ
บานเมืองเจริญทางวัตถุมากขึ้นๆ ก็เอนเอียงไป กลายเปนผูอ่ืนนํา  (ตามแฟชั่น) วิถีชีวิตของคนๆ หนึ่ง
ก็มีรูปแบบสไตลแตกตางกันออกไป  
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 วิถีพุทธ คือการดําเนินชีวิตแบบผูรูตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยวิถีทางที่
ดีและประเสริฐนั้น  เรียกวา  มรรค  8   ซ่ึงเปนคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนสิ่งที่ใหผล
ไดไมจํากัดกาล  ควรนอมเขามาใสตัว จึงพอสรุปไดวา  วถีิพุทธที่แทจริง  ไมจําเปนตองไดรับคําสั่ง
จากหนวยงานใดจึงจะเปนวิถีพุทธได  ถาความเปนพุทธฝงอยูในจิตวิญญาณ  การพูด  การทําตอง
ออกมาดี  มีเหตุมีผล  สังคมไทยมีโรงเรียนใหเด็กไดเรียนรูวิชาการ  แตปจจุบันโรงเรียนตองเปน
เบาหลอมทางศีลธรรมไปพรอมกัน  เพื่อฝกอบรมผูเรียนใหมีวิถีชีวิตแบบพุทธในสถานศึกษา และเกิด
การพัฒนาจนกลายเปน "วัฒนธรรม" แลวนําออกไปใชในนอกสถานศึกษา นั่นก็คือบทสรุปเกี่ยวกับ
การแกปญหาดานตางๆ ที่ไมตองลงทุนอะไรมากมาย 
 วิถีพุทธ เปนโรงเรียนที่สอน  และฝกใหผูเรียน  กิน  อยู  ดู  ฟงเปน  ถาทําอยางจริงจังตอเนื่อง  
ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาทั้ง  4  ดาน  คือ  กาย  (กายภาวนา)  สังคม  (ศีลภาวนา)  จิต  (จิตภาวนา)   
และปญญา  (ปญญาภาวนา) 

 2.3.2  ลักษณะของพุทธธรรมสูการดําเนินชวีิตในแนวทางวิถพีุทธ    
 พระพรหมคุณาภรณ   (ป.อ. ปยุตโต, 2547,  หนา  6-7)  ไดกลาวถึงลักษณะของพุทธธรรม 

หรือวิถีพุทธธรรม  สรุปไดดังนี้  
    1)  คําสอนเปนกลาง  ปฏิบัติสายกลาง  หรือลักษณะที่เปนสายกลางไมสุดโตงในทาง
ความค ิดหรือสุดโตงในทางปฏิบัติตน เห็นความสําคัญทางดานจิตใจ และทางดานรางกายซึ่งสัมพันธกัน
อยางแยกไมได  จึงวางขอปฏิบัติที่เรียกวา  มัชฌิมาปฏิปทา  แปลวา  ทางสายกลาง  หรือขอปฏิบัติที่
เปนสายกลาง  (มรรคมีองค 8)  คือความพอดีและทัศนะเกี่ยวกับสัจธรรม  ก็เปนกลาง  ความจริงที่
เปนกลางตามเหตุปจจัยไมขึ้นกับใคร (เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท)  
    2)  พุทธธรรมมีหลักการเปนสากล หรือสอนหลักความจริงที่เปนสากล ความจริงเปน
ส่ิงที่มีอยูตามธรรมชาติ  คือธรรมดาของสิ่งทั้งหลายเปนเชนนั้นเอง  เรียกวาเปนกฎธรรมชาติ  ในทาง
ปฏิบัติสอนใหคนมีเมตตากรุณาอยางเปนสากล  ชาวพุทธตองมีความเมตตากรุณาตอสรรพสัตว
ทั่วกันหมดไมเลือกพวกเขาพวกใคร 
    3)  พุทธธรรมใหความสําคัญของสาระ  (ธรรม)  และรูปแบบ  (วินัย)  ธรรมวินัยจึง
เปนชื่อหนึ่งของพุทธศาสนา ตองมีทั้งสองอยาง  ธรรมเปนหลักความจริง  ซ่ึงมีอยูแลวตามธรรมดา
ของมัน  และเปนส ิ่งที่ผูศึกษาปฏิบัติสามารถเขาถึงได สวนวินัย  เปนกฎเกณฑ  ขอบังคับ  กติกา  
หรือขอบัญญัติที่กําหนดขึ้นเพื่อใหคนในสังคมประพฤติปฏิบัติ เพื่อความเจริญ และความสงบสุข 
วินัยเปรียบไดกับศีล เชนศีล  5  เป ็นตน 
    4)  พุทธธรรมสอนหลักธรรม  พระพุทธศาสนายึดเอาการกระทําหรือความประพฤติ
เปนเครื่องจําแนกคน ไมแบงแยกดวยชาติกําเนิด ผิวพรรณ  เนนการรับผิดชอบตอการกระทําของตน ไม
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ซัดทอดสิ่งภายนอก มีการสํารวจตนเองเปนเบื้องตนกอน นอกจากนี้สอนหลักธรรมใหรูจักพึ่งตนเอง 
ไมฝากไวกับโชคชะตา ธรรมสอนคูกับความเพียร ความสําเร็จเกิดขึ้นได จากความเพียร และจากการ
กระทําตามทางของเหตุและผล 
    5)  สอนใหมองความจริงโดยแยกแยะจําแนกครบทุกดานทุกมุม  ตัวอยางเชน  มีผูถาม
เร่ือง  การพูดวาส่ิงใดควรพูด  ส ิ่งใดไมควรพูด  พระพุทธองคตรัสแยกแยะใหฟ ังวา 
        วาจาใดไมจริง        ไมเปนประโยชน    ไมถูกใจผูฟง  พระองคไมตรัส 
          วาจาใดเปนคาํจริง  ไมเปนประโยชน    ไมถูกใจผูฟง  พระองคไมตรัส 
           วาจาใดเปนคาํจริง   เปนประโยชน        ไมถูกใจผูฟง  พระองคเลือกกาลทีจ่ะตรัส 
          วาจาใดไมจริง         ไมเปนประโยชน    ถูกใจผูฟง       พระองคไมตรัส 
          วาจาใดเปนคาํจริง   ไมเปนประโยชน   ถูกใจผูฟง       พระองคไมตรัส 
          วาจาใดเปนคําจริง    เปนประโยชน         ถูกใจผูฟง      พระองคเลือกกาลที่จะตรัส 
          ลักษณะทาทีของการสนองตอบ  หรือปฏิกิริยาตอส่ิงทั้งหลาย  แบบชาวพุทธ  
ตองมองอยางวิเคราะห  แยกแยะ  จําแนกแจกแจง  ครบทุกดาน 
    6)  หลักการสําคัญของพุทธศาสนาคือ มุงอิสรภาพ  ดังพุทธพจนวา  “มหาสมุทรแม
จะกวางใหญเพียงใดก็ตาม  แตน้ําในมหาสมุทรที่มากมายนั้น  มีรสเดียว  คือ  รสเค็ม  ฉันใด  ธรรมวินัย
ของพระองคที่สอนไวมากมาย  ทั้งหมดก็มีรสเดียว  คือวิมุติรส  ไดแก  ความหลุดพนจากทกุข  และ
ปวงกิเลสฉันนั้น” 
    7)  เปนศาสนาแหงปญญา  ดังพุทธพจนวา  “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปญญาเปน
ยอดยิ่ง” หลักปญญาสําคัญ  เพราะปญญาเปนตัวตัดสินในการเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา  
โดยใหความสําคัญแกศรัทธา  ศีล  สมาธิ  วาเปนปจจัยที่ขาดไมไดเพื่อเขาถึงจุดหมาย โดยมีปญญา
เปนตัวตัดสินสูงสุด นั่นคือ  ศรัทธา  ก็ขาดปญญาไมได  ศีล  ก ็เพื่อประคับประคองจนเกิดปญญา  
สมาธิ  ก็ตองนําไปสูปญญา มิฉะนั้นจะหลงผิด หลงทาง  ปญญา  จึงเปนคุณธรรมสําคัญ  เปนเอก  
ปญญาในขั้นสูงสุดคือปญญาในขั้นที่รูเทาทันสัจธรรม  เรียกวา วิปสสนาปญญา 
    8)  สอนหลักอนัตตา  พระพุทธศาสนาประกาศหลักสําคัญเกี่ยวกับความจริงของ
ส่ิงทั้งหลายหรือของสภาวธรรมตางๆ คือ หลักอนัตตา เปนหลักใหมที่โลกไมเคยคนพบมากอน 
ความยึดติดในอัตตาหรือตัวตนเปนสิ่งฝงลึกแนบแนนในจิตใจมนุษย แตแทจริงผูมีปญญาเห็นวาสิ่ง
ทั้งหลายที่ดํารงอยูเปนไปตามธรรมดาของมันไมมีใครเปนเจาของ  ไมสามารถบังคับใหเปนไปตามใจ
ปรารถนาไดเลย 
    9)  การมีทัศนคติที่มองสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธแหงเหตุและปจจยั  เชื่อมโยงกัน 
อิงอาศัยกันเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยนั่นเอง 
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    10)  ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย  เชื่อวามนุษยประเสริฐดวยการฝกฝนพฒันา 
เมื่อพัฒนาแลวก็เปนผูประเสริฐสุด ดังพุทธพจนวา ผูที่ฝกแลวเปนผูประเสริฐสุดในหมูมนุษย  (ทนฺ
โต  เสฏโฐ  มนุสฺเสสุ)  และเมื่อฝ ึกดีแลวมนุษยก็จะประเสริฐกวาเทพทั้งหลาย  พระพุทธองคฝก
พระองคดีแลว แมเทพทั้งหลายก็นอมนมัสการ 
    11)  เปนศาสนาแหงการศึกษา  นําเอาการศึกษาเขามาเปนสาระสําคัญ  เปนเนื้อแท
ของการดําเนินชีวิต หลักปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเรียกวา  มรรค หมายถึงทางดำเนินชีวติ  
ดังนั้นวิถีชีวิตของชาวพุทธ คือ การดําเนินชีวิตตามมรรคมีองค 8  เรียกยอวา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  หรือ
ไตรสิกขา ในที่สุดจะบรรลุจุดหมายแหงชีวิตที่ดีงาม เปนมนุษยที่สมบูรณ 
    12)  ใหความสําคัญทั้งแกปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  ปจจัยภายในไดแก 
โยนิโสมนสิการ  คือ  การคิดใครครวญในธรรมโดยแยบคาย  ลึกซึ้ง  อยางผูมีปญญา  คือรูจักคิด  
คิดเปน  ปจจัยภายนอก  ไดแก  กัลยาณมิตรที่ดี  มีครูอาจารยที่ดี  มีพอแมที่ดี  ใหความรูที่ถูกตองเปน
ตัวอยางที่ดี  มีแหลงความรู  มีส่ือมวลชนที่ใหสติปญญา 
    13)  สอนใหตื่นตัวดวยความไมประมาท  พระพุทธเจาทรงเนนย้ํา  อัปปมาทธรรม  
หรือ ความไมประมาท  ถึงกับตรัสเปนปจฉิมวาจา คือพระดํารัสสุดทายกอนจะปรินิพพาน วา “ส ังขาร
ทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา  เธอทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด” 
    14)  สอนใหเห็นทุกข แตเปนสุข  นั่นคือพระพุทธศาสนาสอนใหมองเห็นความทกุข 
แตใหปฏิบัติดวยความสุข (ทุกข สอนไวในหลักไตรลักษณ  คือ อนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา  และทุกขใน
หลักอริยสัจ  4  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค)  เมื่อความทุกขมีอยูจริง พระพุทธศาสนาก็สอนใหเผชิญหนา
ความทุกขนั้นไมเล่ียงหนี  แตใหมองดูทุกขนั้นดวยความรูเทาทัน  จึงทําใหมีจิตใจปลอดโปรง  เปน
อิสระ  มีปญญา  ไมถูกทุกขบีบคั้น 
    15)  มุงประโยชนสุขเพื่อมวลชน  พระพุทธเจาทรงตรัสหลักนี้เสมอ  เมื่อเริ่มประกาศ
พระศาสนาทรงตรัสแกภิกษุวา  “ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงจารึกไป  เพื่อประโยชนเกื้อกูลแก
ชนทั้งหลาย  เพื่อความสุขแกชนทั้งหลาย เพื่ออนุเคราะหชาวโลก”  ดังนั้นการดําเนนิชวีติของชาวพทุธ
ทั้งหลายจึงควรดําเนนิตามพระดํารัสนี้คือ  การทําประโยชนแกผ ูอ่ืนและแกสังคม 
 เมื่อทําความเขาใจหลักพุทธธรรมที่สําคัญดังกลาวแลว  จะทําใหสามารถเขาใจแนว
ทางการดําเนินชีวิตตามแบบวิถีพุทธไดกระจางชัดเจนยิ่งขึ้น 
 โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนแหงความหวังของสังคมไทยยุคปจจุบัน  โรงเรียนวิถีพุทธเปน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนโดยองครวม  ทั้งดานคุณธรรม  จริยธรรม  
ดานมุมมองชีวิต ดวยปญญาความคิดที่เฉลียวฉลาด  รูเทาทัน  และดานการดําเนินชีวิตอ่ืนๆ  เนนการ
กิน  อยู  ดู  ฟงเปน  วิถีชีวิตที่เปนธรรมชาติ เปนการดํารงชีวิตที่ถูกตองและเพื่อใหเกิดประโยชน
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อยางแทจริง โดยใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน และการบริหาร
จัดการในโรงเรียน  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และกิจกรรมอื่นๆ 
เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ตามหลักไตรสิกขา  ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษา
เปนบุคคลสําคัญท่ีจะนําครู อาจารย บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน พอแม ผูปกครอง ชุมชน ใหมารวมมือ
กันดูแลเอาใจใสนักเรียน ตลอดจนชวยกันเปนกัลยาณมิตร และสรางสรรคใหโรงเรียนเปนแหลง
เรียนรูที่มีคุณคา เปาหมายก็คือพัฒนาเด็กใหเปนเด็กดี  เด็กเกง  และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข  สามารถเรียนรูและอยูรวมกับผูอ่ืนได 
 โรงเรียนวิถีพุทธจัดสภาพทุกดานเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรม
อยางบูรณาการตามหลักไตรสิกขา เกิดลักษณะของปญญาวุฒิธรรม  4  ประการ  คือ 
    1)  การอยูใกลคนดี  ใกลผูรู  อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี  ครู  อาจารยดี  มีขอมลูดี  มีส ื่อ
ที่ดี  มีเทคโนโลยีเหมาะสม  (สัปปุริสสังเสวะ) 
    2)  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี  (สัทธัมมัสสวนะ) 
    3)  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี  (โยนิโสมนสิการ) 
    4)  ความสามารถที่นําความรูไปใชในชวีิตได และดําเนินชวีิตไดถูกตองตาม  (ธัมมานุ 
ธัมมปฏิปตติ) 
 2.3.3  สูการศึกษาแนวพุทธ 
 วิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาวไทยไดรับการกลอมเกลาจากคําสอนของพระพุทธศาสนา
ตั้งแตยุคแรกของประวัติศาสตรชาติไทย จนกลาวไดวาวิถีพุทธ  คือ  วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยสวนใหญ 
จนมีความเปนเอกลักษณที่ทัว่โลกตระหนกัและใหการยอมรับ 
 พุทธธรรมหรือพุทธศาสตรเปนองคความรูที่มุงเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติของโลก
และชีวิตที่แทจริง  และฝกใหผูศึกษาสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม  ตั้งแตระดับการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของคนทั่วไป  คือ  การกิน  อยู  ดู  ฟง  จนถึงระดับการดําเนินชีวิตของนกับวช
ผูมุงมั่นมีชีวิตที่บริสุทธิ์  และในทุกระดับยังผลใหผูศึกษาเองมีความสุขพรอมๆ กับชวยใหคนรอบขาง
และสังคมมีความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน 
 พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเปนระบบการศึกษา 3 ประการ เรียกวา  “ไตรสิกขา” 
คือ อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  และอธิปญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงเปนการ
ฝกหัดอบรม  เพื่อพัฒนากาย  ความประพฤติ  จิตใจ  และปญญา และไตรสิกขานี้เปนการศึกษาที่
ครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดานและทุกวัย อีกทั้งมีความงายยาก ทั้งเรื่องเบื้องตนทั้งของเด็กและ
ผูใหญจนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซอนที่ยากจะหาองคความรูอ่ืนใดมาเทียบได 
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 การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดา  และผูใหญทั้งหลายในอดีตอันยาวนานของไทย  มีฐานจาก
การใชพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอน แตอาจไมมีระบบการศึกษาบังคับอยางในปจจุบัน แมในปจจุบัน
จะมีการศึกษาภาคบังคับแกคนสวนใหญ  แตก็มิไดนําเอาพุทธธรรมมาเปนฐานของการศึกษา  แตนํา
ระบบและองคความรูตามโลกนิยมโดยมีฐานมาจากประเทศตะวันตกมาเปนแกนในการจัดการศกึษา 
ทําใหพุทธธรรมเองเริ่มหางเหินไปจากชีวิตของคนไทยในยุคปจจุบันมากขึ้น ซ่ึงเปนที่นาเสียดายใน
ความล้ําคาของพุทธธรรม และในความเปนสมบัติของชาติซ่ึงไดกอรางสรางฐานของวัฒนธรรมไทย
มาแตอดีต 
 ดวยคุณคาอันอนันตขององคความรูในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการให
การศึกษาพัฒนาผูเรียนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะสงเสริมใหสถานศึกษา
นําระบบของพุทธธรรมมาประยกุตกับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาในปจจุบันเพื่อพัฒนา
เยาวชนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดไว ที่มีคุณสมบัติ
ของการเปนคนที่ดี เกง มีความสุขอยางแทจริง อันเปนเปาหมายแทของพุทธธรรมอยูแลว ใหมีความ
ชัดเจนมากขึ้น โดยผานการดําเนินงานของ “โรงเรียนวิถีพุทธ” อันจะเปนตัวอยางที่จะขยายผลสูการ
พัฒนาในโรงเรียนอื่นๆ ในวงกวางตอไป 
   พระธรรมปฏก  (ปอ.ปยุตโต, 2546, หนา 2-11) กลาวถึง  “การศึกษาแนวพุทธ”  คือ
การศึกษาเพื่อรูความจริงของธรรมดา  แลวพัฒนาคนบนฐานของธรรมชาติ  ซ่ึงแบงการศึกษาแนวพทุธ
เปน  2 ระดับ  ดังนี้ 
 ระดับที่ 1  คือ ระดับรูปแบบ  หมายถึง  เปนธรรมดาของมนุษยที่อยูในสงัคมยอมมีวิถีชีวิต
ที่สืบทอดกันมาโดยวัฒนธรรม  สัมพันธกับสิ่งแวดลอมซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาดีแลวในสังคม 
 ระดบัที่ 2  คอื ตัวแทตวัจริง  หมายถึงความเปนจรงิตามธรรมดาของธรรมชาติที่อยูลึกลงไป  
ซ่ึงเปนของกลางไมขึ้นตอสังคมวัฒนธรรมใดทั้งสิ้น  
 การจัดการศึกษาแนวพุทธ  เปนการจัดการศึกษาในความหมายที่รูเขาใจถึงความจริงของ
ธรรมดาตามธรรมชาติ  แลวจัดกระบวนการของการศึกษาใหไดผลตามธรรมดาของความจริงนั้นให
สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย  มีการแกไขปรับปรุงใหมีความเจริญกาวหนา 
 วัฒนธรรมที่ดีงามตองมีความเจริญกาวหนาและกาวไปในสังคมโลกไดอยางดี  สามารถ
เปนผูนําแกผูอ่ืน ใหผูอ่ืนทําตาม ไมหวาดกลัวตอส่ิงที่ดีงาม 
 การศึกษาแนวพุทธ  พุทธศาสนาสอนความจริงตามธรรมชาติ  ตามหลักไตรสิกขา  “ศีล 
สมาธิ ปญญา”   สอดคลองกับความจริงตามธรรมชาติซ่ึงชีวิตสัมพันธ 3 ดานตอไปนี้ตลอดแหงการ
ดํารงชีวิต  ฉะนั้นจําเปนตองพัฒนาพรอมๆ กัน  ดังนี้ 
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     1)  ดานสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  โดยการรับรู กิน  อยู  ดู ฟง ทางอินทรีย คือ  ตา  หู  
จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  เปนทวาร  คือประตูฝายเปดรับ 6  และโดยการแสดงออกสื่อสารสัมพันธ  ทําการ
ตางๆ ทางกาย  วาจา  ใจ  ที่เรียกวา “กรรม”  เปนทวาร  คือประตูฝายเปดมีความสัมพันธกับโลกภายนอก
ทางการรับรู  และทางดานการกระทํา  แดนของศีลจึงรวมอยูในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
     2)  ดานพฤตกิรรมกับโลกภายนอกลึกลงไปขึ้นอยูกับเจตนา  ความตั้งใจ  แรงจูงใจ  
และคุณสมบัติตางๆ ในจิตใจทั้งฝายดีและฝายราย  เชน  ความรัก  ความโกรธ  ความเชื่อ  เปนตัวปรุงแตง
ใหแสดงออกมาที่พฤติกรรม  ตลอดจนการรับรูทางอินทรียตางๆ ซ่ึงเปนแดนของจิตใจ 
     3)  ดานการสื่อสารพฤติกรรมสัมพันธกับโลกภายนอกที่มีความแตกตางกัน ดวยการ
รูเทาทันเหตุการณ  แกไขปญหาตามสภาพความเปนจริง  มีจิตที่สงบ  หรือจิตที่สับสนวุนวายมีความทุกข
มากนอยเพียงใด  ขึ้นอยูกับแดนแหงปญญา 
 การจัดการศึกษาแนวพุทธจึงเปนการจัดการศึกษาโดยนําหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา
มาใชกับการดําเนินชีวิตประจําวัน อยางรูเทาทัน  ใชปญญาพิจารณาใครครวญเพื่อการมีชีวิตที่สงบสุข  
ถูกตองตามความเปนจริง  และเหมาะสม 

 2.3.4  รูปแบบโรงเรียนวิถีพทุธ 
               ลักษณะจุดเนนของโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนวิถีพุทธเปนสถานศึกษาในระบบปกติที่นํา
หลักพุทธธรรมหรือองคความรูที่เปนคําสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษานั้น  โดยมีจุดเนนที่สําคัญ  คือ  การนําหลักธรรมมาใชในระบบการพัฒนาผูเรียน
โดยรวมของสถานศึกษา  ซ่ึงอาจจะเปนการเรียนการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา 
หรือการจัดระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของผูเรียนสวนใหญ โดยนําไปสูจุดเนนของการพัฒนาผูเรียน
ใหผูเรียนสามารถกิน  อยู  ดู  ฟง  เปน  คือใชปญญาและเกิดประโยชนแทจริงตอชีวิต  และการจัด
ดําเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศ  (ปรโตโฆสะ)  ที่เปน
กัลยาณมิตรเอ้ือในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน  ดวยวิถีวัฒนธรรมแสวงปญญา  ทั้งนี้การพัฒนา
ผูเรียนดังกลาวจัดผานระบบไตรสิกขา  ที่ผูเรียนไดศึกษาปฏิบัติอบรม  ทั้ง  ศีล  หรือพฤติกรรม  หรือ
วินัยในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม สมาธิ หรือดานการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มี
สมรรถภาพ มีจิตใจที่มั่นเขมแข็งและสงบสุข และปญญาที่มีความรูที่ถูกตองมีศักยภาพในการคิด 
การแกปญหาที่ดีแยบคาย  (โยนิโสมนสิการ)  โดยมีครูและผูบริหารสถานศึกษาเปนกัลยาณมิตรที่
สําคัญ  ที่รักและปรารถนาดี  ที่จะพัฒนาผูเรียนอยางดีที่สุด  
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   1)  สภาพของสถานศึกษา  สถานศึกษาจัดสภาพในทุกๆ ดาน  เพื่อสนับสนุนใหผูเรียน
พัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการ  และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาชีวิตใหสามารถกิน  อยู  ดู  
ฟงเปน  มีวัฒนธรรมแสวงปญญา  ทั้งนี้การจัดสภาพจะสงเสริมใหเกิดลักษณะของปญญาวุฒิธรรม  
4  ประการ  คือ 
     (1)  สัปปุริสังเสวะ  หมายถึง  การอยูใกลคนดี  ใกลผูรู  อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี  ครู  
อาจารยดี  มีขอมูล  มีส่ือที่ดี 

 (2)  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใสศกึษาโดยมหีลักสูตรการเรยีนการสอนทีด่ ี
 (3)  โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดี   

และถูกวิธี 
(4) ธัมมานุธัมมปฏิปตติ  หมายถึง  ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชวีิตได   

และดําเนินชวีติไดถูกตองตามธรรม 
      ปญญาวุฒิธรรม  4  ประการนี้ จะสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามหลักไตรสิกขา
อยางชัดเจน  
   2)  หลักการที่สําคัญสําหรับการจัดสภาพในสถานศึกษา  สําหรับโรงเรียนวิถีพุทธ  
ดังตอไปนี้ 
                     (1)  ดานกายภาพ  สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม หองเรียนและ
แหลงเรียนรูที่สงเสริม การพัฒนาศีล สมาธิ และปญญา เชน มีศาลาพระพุทธรูปที่เดน เหมาะสมที่
จะชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ หรือมีมุมหรือหองใหศึกษาพุทธธรรม บริหารจิต เจริญภาวนา
ที่เหมาะสม หรือมากพอที่จะบริการผูเรียน หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติ 
ชวนใหมีใจสงบ  และสงเสริมปญญา  เชน  รมร่ืน  มีปายนิเทศ  ปายคุณธรรม  ดูแลเสียงตางๆ มิให
อึกทึก ถาเปดเพลงกระจายเสียงก็พิถีพถัินเลือกเพลงที่ สงเสริมสมาธิ ประเทืองปญญา เปนตน 
     (2)  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต  ประจําวัน  ประจํา
สัปดาห  หรือในโอกาสตางๆ เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษาที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้งศีล  สมาธิ  
และปญญา โดยเนนการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของการกิน  อยู  ดู  ฟง  ดวยสติสัมปชัญญะ  เพื่อ
เปนไปตามคุณคาแทของการดําเนินชีวิต โดยมีกิจกรรมตัวอยางดังนี้ 
       ก.  มีกิจกรรมสวดมนตไหวพระ  กอนเขาเรียนและกอนเลิกเรียนประจําวัน 
(เพื่อใกลชิดศาสนา) 

     ข.  มีกิจกรรมรับศีล  หรือทบทวนศีลทุกวัน  อาจจะเปนบทกลอนหรือเพลง   
เชนเดียวกับกิจกรรมแผเมตตา  (เพื่อใหตระหนักถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข) 
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      ค.  มีกิจกรรมทําสมาธิในรูปแบบตางๆ เชน  นั่งสมาธิ  ทองอาขยายเพื่อสมาธิ 
หรือทําสมาธิเคลื่อนไหวอื่นๆ เปนประจําวัน  หรือกอนเรียน  (เพื่อพัฒนาสมาธิ) 
      ง.  มีกิจกรรมพิจารณาอาหารกอนรับประทานอาหารกลางวัน (เพื่อใหกินเปน 
กิน อยางมีสติ มีปญญารูเขาใจ) 
      จ.  มีกจิกรรมอาสาตาวิเศษปฏิบัติวินัยหรือศีล  (เพื่อใหอยูเปน อยูอยางสงบสุข) 
      ฉ.  มีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรม (ศีล สมาธิ ปญญา) ประจําวัน (เพื่อให
อยูเปน) 
      ช.  มีการสวดมนต  ฟงธรรมประจําสัปดาห  หรือในวันพระ  (เพื่อพัฒนาศีล 
สมาธิ ปญญา) 
      ซ.  มีกิจกรรมบันทึกและยกยองการปฏิบัติธรรม  (เนนย้ําและเสริมแรง  การทํา
ความดี) 

       ฌ.  ทุกหองเรียนมีการกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกัน โดยเขาใจเหตุผลและ
ประโยชนที่มีตอการอยูรวมกัน  (พัฒนาศีล / วินัย ดวยปญญา) 
    (3)  ดานการเรียนการสอน  ดานการศกึษามกีารจดัหลักสตูรสถานศกึษา หรือจดัการ
เรียนการสอนที่บูรณาการพทุธธรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน  ผานกิจกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน  
เพื่อเปนการพฒันาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเนือ่งสม่ําเสมอ เชน 

      ก.  หลักสูตรสถานศึกษามีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค  และผลการ 
เรียนรูที่คาดหวัง ที่สะทอนการพัฒนาไตรสิกขาไปพรอมๆ กัน หรือ 
          ข.  การจัดหนวยการเรียนรูทกุชั้นใหมีการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู
และปฏิบัติ  

     ค.  การจัดการเรียนรูแตละครั้ง นําพุทธธรรมมาเปนฐานในการคิด  หรือเปน 
เกณฑตรวจสอบการเรียนรูการปฏิบัติ หรือเชื่อมโยงการเรียนรูสูหลักธรรมในการพัฒนาตนและผูอ่ืน 
          ง.  ประสานรวมมือกับวดั / คณะสงฆในการจัดการเรียนรูทัง้สาระพระพุทธศาสนา
และกลุมสาระหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใกลชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทตางๆ  
      ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนรูควรมีลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” โดย
นักเรียนมีกระบวนการเรียนรูการพัฒนาทั้งดานกาย  (กายภาวนา)  ดานความประพฤติ  (สีลภาวนา) 
ดานจิตใจ (จิตตภาวนา) และดานปญญา (ปญญาภาวนา) โดยมุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู ดู 
ฟง เปน” เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนและสังคมโดยไมเบียดเบียนผูใด และเกื้อกูลในการ
พัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญา และวัฒนธรรมเมตตา เชน “การกิน อยูเปน” เพื่อประโยชนในการ
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ดํารงชีวิตอยูไดเหมาะสมเปนไปตามคุณคาแท หรือ “การดู ฟงเปน” เพื่อเนนประโยชนในการเรยีนรู
เพิ่มพูนปญญา 
                        (4)  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการ
ใฝเรียนรู  และพัฒนาไตรสิกขา  หรือสงเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีปฏิสัมพันธที่เปน
กัลยาณมิตรตอกัน มีบรรยากาศของความเคารพออนนอม ยิ้มแยม แจมใส การมีความเมตตา กรุณา
ตอกัน ทั้งครูตอนักเรียน นักเรียนตอนักเรียน ครู ตอผูปกครอง และครูตอครูดวยกัน และสถานศึกษา
สงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืน เชน การลด ละ เลิกอบายมุข 
การเสียสละเปนตน 
            (5)  ดานบรหิารจัดการ  สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษารวมกับผูปกครอง
และชุมชนสรางความตระหนักและศรัทธา รวมทั้งเสริมสรางปญญาความเขาใจในหลักการและ
วิธีดาํเนินการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน ทั้งนี้ผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครูและผูบริหาร
เพียรพยามยามสนับสนุนโดยลักษณะตาง  ๆ และการปฏิบัติตนเอง ที่จะสนับสนุนและเปนตัวอยางใน
การพัฒนาผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ   
  สถานศึกษาวิเคราะหจุดเนนหรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธตามความเหมาะสม 
กับบริบทของสถานศึกษาซึ่งแตละสถานศึกษาจะมีจุดเนนและรายละเอียดที่แตกตางกันได เชน 
บางสถานศกึษาจะมีจดุเนน  ประยกุตไตรสกิขาในระดับชัน้เรยีน  (การจดักระบวนการเรียนรูรายวิชา)  
บางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถีประจําวันภาพรวม บางสถานศึกษาอาจทําทั้งระบบ
ทุกสวนของการจัดการศึกษา  
 2.3.5  แนวทางการดําเนนิงานโรงเรียนวิถพีุทธ 
 ภาพอันงดงามของโรงเรียนวิถีพุทธ เปนภาพที่สะทอนถึงการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  หลักไตรสิกขา  มาใชในการพัฒนาผูเรียน  และแสดงถึงความพยายามนําหลัก
พุทธธรรมตางๆ มาประยุกตใชในการบริหารและจัดการสถานศึกษาอยางชัดเจนโดยใหมีรูปแบบที่
หลากหลายตามความเหมาะสมของสถานศึกษาที่จะพัฒนาผูเรียนไดอยางดีที่สุด  พรอมกับสรางสรรค
สภาพการดําเนินงานที่ผูเกี่ยวของทุกสวนมีความสุขและไดพัฒนาสูชีวิตและสังคมท่ีดีงามควบคูกัน
ไปสูคุณคา 
 เมื่อโรงเรียนพัฒนาสูวิถีพุทธและไดพัฒนาจนเปนโรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจน จะสังเกตได
ถึงความเปลี่ยนแปลงและประโยชนอันมากมายที่เกิดตามมา ที่เปยมไปดวยความงดงามและคุณคา 
อาทิ 
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    1)  นกัเรยีนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมและคณุลักษณะอนัพงึประสงคตางๆ 
อยางชัดเจน พรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ การพัฒนาที่จะใหเปนคนดี เกง และมีความสุข
พรอมๆ กันที่วาจะไมยากสําหรับโรงเรียนวิถีพุทธ 
    2)  การพัฒนาผูเรียนที่เกดิขึ้นชัดเจนจะเปนที่ช่ืนชอบและชื่นชมของทัง้ผูปกครอง  
ครูอาจารย และชุมชนที่ไดรับทราบอีกการยอมรับและความรวมมือชวยเหลือจะเกิดขึน้อยางทวีคณู
    3)  สภาพแวดลอมและบรรยากาศปฏิสัมพันธของโรงเรียนจะดีขึ้นมากในลักษณะ 
ที่เกื้อกูลตอการพัฒนาผูเรียนรอบดานทั้งศลี  สมาธิ  และปญญา  ผูเกี่ยวของลวนเปนกลัยาณมิตรแก
กันและกันโดยเฉพาะอยางยิง่ตอนักเรียน 
    4)  บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งวิถีการทํางานและวิถีชีวิต  ทําใหสภาพการ
ทํางานมีความสุข  มีคุณคาเพิ่ม ชวีิตสวนตัวพัฒนาสูความสะอาด  สวาง  สงบชัดเจน  เพราะความเปน
วิถีพุทธชวยกลอมเกลา 
    5)  โรงเรียน โดยครู ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียน เปนแบบอยางตอสังคม อีกเปน
พลังการพัฒนาสังคมวงกวางใหดีงามยิ่งๆ ขึ้นได 
 วิถีปฏิบัติ 
 แนวการดําเนินการและจังหวะกาวการพัฒนาของโรงเรียนวิถีพุทธแตละแหงจะมีความ
แตกตางกันได  ตามลักษณะเฉพาะของแตละสถานศึกษา อยางไรก็ตาม กาวยางที่ชัดเจนจะมีโอกาส
เกิดขึ้นไดจากความพยายามในการพัฒนาผูเรียนทั้งศีล  สมาธิ  ปญญา  ควบคูกันไปอยางบูรณาการ 
บนวิถีการดําเนินชีวิตธรรมดาที่สงเสริมการพัฒนา “การกิน อยู ดู ฟงเปน” คือ ดําเนินชีวิตไดอยาง
รูเทาทันและจัดการไดในลักษณะที่จะกอประโยชนตอตนเอง  ตอผูอ่ืน และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
ใหมากที่สุด 
 ขอเสนอแนะแนวดําเนินการโรงเรียนวิถีพทุธในภาพเบื้องตนที่เสนอเปนแนวคิดแนวทาง
ซ่ึงโรงเรียนสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสมตอไป ประกอบดวยประเดน็ดงันี้ 
    1)  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
    2)  การจัดวิถีพุทธสูการเรียนรู 
    3)  กิจกรรมเสนอแนะการพฒันา 
    4)  การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรที่คาดหวงั 
    5)  การเกื้อกูลสัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน 

 2.3.6  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 จังหวะกาวการพัฒนาสูโรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพจําเปนตองพิจารณา
องคประกอบและลําดับขั้นตอนที่เปนระบบ  และลําดับขั้นตอนขององคประกอบตอไปนี้เปนขอเสนอ
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เชิงตัวอยางหนึ่งที่สถานศึกษาสามารถนําไปพิจารณาปรับใชไดตามความเหมาะสม ซ่ึงประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้ 

1)   ขั้นเตรียมการ : ที่จะใหการจดัโรงเรียนวิถีพทุธดําเนนิไปโดยสะดวกดวยศรัทธา  
และฉันทะ 

2)   ขั้นดําเนนิการจัดสภาพและองคประกอบ : ที่จะเปนปจจยั  เปนกจิกรรม  เปน 
เครื่องมือสูการพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกบัลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม 

3)   ขั้นดําเนนิการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขา : ซ่ึงเปนขัน้ตอน 
ที่เปนหวัใจของการดําเนนิการโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

4)   ขั้นดูแลสนับสนุนใกลชิด : ที่จะชวยใหการดําเนินงานทุกสวนเปนไปอยางม ี
ประสิทธิภาพดวยทาทีความเปนกัลยาณมติร 

5)   ขั้นปรับปรุง พัฒนาตอเนื่อง : ที่จะเนนย้ําการพัฒนาวาตองมีมากขึ้น ดวยหลัก 
อิทธิบาท  4  และอุปญญาตธรรม 

6)   ขั้นประเมินผล และเผยแพรผลการดําเนินงาน : ที่จะนําขอมูลผลการดําเนินงาน 
สูการเตรียมการที่จะดําเนินงานในรอบตอๆ ไป เชน ในปตอๆ ไป หรือใชกับโครงการตอเนื่องอื่น 
และนําผลสรุปจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานแจงแกผูเกี่ยวของใหทราบขั้นตอนการบริหารจัดการ
แสดงดังแผนภาพตอไปนี ้
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ภาพ 2  ขั้นตอนการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ 
(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หนา 29) 

 แนวการดําเนนิงานในแตละขั้นตอนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยสังเขปมีดังนี ้
      1)  การเตรียมการ  เปนขั้นตอนความพยายามที่จะเตรียมส่ิงที่จะทําใหการดําเนินการ
พัฒนามาเปนไปไดสะดวก  ซ่ึงมีประเด็นสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการเตรียมการ  เชน 
       การหาที่ปรึกษา  แหลงศึกษา  และเอกสารขอมูลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
ปรึกษาที่เปนกัลยาณมิตรในการพัฒนาวิถีพุทธนี้  ซ่ึงอาจจะเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถที่เปนผูทรงคุณวุฒิ 

1 .  เตรียมการ (ศรัทธาและฉนัทะ) 
 หาที่ปรึกษา แหลงศึกษา 
เอกสารขอมูล 
 เตรียมบุคลากร กรรมการ
สถานศึกษา 
 เตรียมนักเรียน 
 เตรียมผูปกครอง ชุมชน 
 กําหนดธรรมนูญสถานศึกษา 
 จัดแผนปฏิบัตกิาร 

ฯลฯ 

6.  ประเมินผล และเผยแพร    
      ผลการดําเนินงาน 

5.  ปรับปรงุและพัฒนาตอเนื่อง    
     (อิทธิบาท 4 อุปญญาตธรรม) 

2.  ดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ    
     (ปญญาวุฒธิรรม) 

 จัดหลักสูตรสถานศึกษา/หนวยการ
เรียนรู/แนวการจัดการเรียนรู 
 เตรียมกิจกรรมนักเรียน 
 จัดสภาพกายภาพสถานศึกษา 
 จัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ 

ฯลฯ 

3.  ดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 
 นักเรียน 
 บุคลากรที่เกี่ยวของ 

4.  ดูแลสนับสนุนใกลชดิ (กัลยาณมิตร) 
 นิเทศ ติดตาม 
 สนับสนุน 
 รวบรวมขอมลูและประเมินผล
ระหวางดําเนนิงาน 
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เปนผูปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  มีศรัทธาและความรูชัดในพุทธธรรม  ถาเปนคฤหัสถควรเปนแบบอยาง
ในสังคมได  เชน  เปนผูไมของแวะในอบายมุข  เปนผูทรงศีล  ปฏิบัติธรรม  เปนตน  ที่ปรึกษาจะมี
ความจําเปนมากโดยเฉพาะในระยะเริ่มของการพัฒนา 
        การเตรียมบุคลากร  คณะกรรมการการสถานศึกษา  นักเรียน  ผูปกครอง  และ
ชุมชน ใหมีความตระหนักในคุณประโยชนที่จะเกิดขึ้น  ใหเกิดศรัทธา  และฉันทะในการรวมกันพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธดวยปญญารูเขาใจทิศทาง  จากศรัทธาและฉันทะการพัฒนารวมกัน  ความสําเร็จใน
การพัฒนาคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้นไดไมยาก  สําหรับวิธีการเตรียมผูเกี่ยวของนี้สามารถดําเนินการ
ไดหลากหลายตั้งแตวิธีทั่วไป  เชน  การประชุมชี้แจง  การสัมมนา  จนถึงการประชาสัมพันธที่
หลากหลาย  การรวมกันศึกษาดูงาน  เปนตน 
        การกําหนดเปาหมาย  จุดเนน  หรือวิสัยทัศน  และแผนงาน  ที่ชัดเจนทั้งระยะยาว
ในธรรมนูญสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการรายป  ความชัดเจนในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียน
วิถีพุทธไดอยางดี  อันเปนสวนสําคัญของการเตรียมการที่ดี 
                            2)  การดําเนนิการจัดสภาพและองคประกอบ  เปนการดําเนินการจัดปจจยัตางๆ ของ
การพัฒนาผูเรยีน ซ่ึงประกอบไปดวยสภาพทั้งกายภาพและองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของอันจะนาํไปสู
การเปนปจจัยในการพัฒนาผูเรียนตามหลกัปญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คือ 
        การอยูใกลคนดี ใกลผูรู มีขอมูล มีส่ือที่ดี (สัปปุริสสังเสวะ) 
        การใสใจศกึษาเลาเรียน โดยมีฐานของหลักสูตรการเรียน การสอนทีด่ี  
(สัทธัมมัสสวนะ) 
        การมีกระบวนการคิดที่ดี คดิถูกวิธี โดยมสีภาพและบรรยากาศที่สงเสริม 
 (โยนิโสมนสกิาร) 
        ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม หรือนําความรูไปใชในชวีติไดเหมาะสม 
 (ธัมมานุธัมมปฏิปตติ) 
 สภาพและองคประกอบที่สําคัญที่จําเปนตองจัดสงเสริมใหโรงเรยีนวิถีพุทธ  ดําเนินการ 
ไดแก 
        หลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู  และแผนการจัดการเรียนรู  ซ่ึงเปน
องคประกอบสําคัญของการเรียนการสอนที่โรงเรียนวิถีพุทธควรคํานึงถึงอยางยิ่ง  แนวคิดหนึ่งของ
การจัดการก็คือ การบูรณาการหลักธรรมทั้งที่เปนความรู (Knowledge)  ศรัทธา คานิยม คุณธรรม 
(Attitude) และการฝกปฏิบัติหลักธรรม (Process) ในการเรียนการสอนโดยอาจกําหนดในระดับ
จุดเนนหลักสูตรสถานศึกษาที่แทรกในทุกองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา  หรือกําหนดในระดับ
หนวยการเรียนรู  หรือแผนการจัดการเรียนรู ที่ครูจะนําไปสูการจัดการเรียนรูตอไป 
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        การเตรียมกิจกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนตองคิดและกําหนดใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนของตนมากที่สุด ซ่ึงลักษณะกิจกรรมที่กําหนดมีหลากหลายทั้งที่เปนกิจกรรมประจําวัน 
ประจําสัปดาหหรือประจําโอกาสตางๆ และกิจกรรมวิถีชีวิต ซ่ึงถาโรงเรียนเลือกกําหนดและ
เตรียมการไวลวงหนา จะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน อีกสะทอนใหเห็นถึงคํากลาวที่วา 
“การศึกษาเริ่มตนเมื่อคนกิน อยู ดู ฟงเปน”   
        การจัดสภาพกายภาพสถานศึกษา ที่หมายครอบคลุมถึงอาคารสถานที่  หองเรียน 
แหลงเรียนรู  สภาพแวดลอม  อาณาบริเวณของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาจําเปนตองคํานึงถึงการจัด
ใหเหมาะสม  และมุงเนนที่จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาไตรสิกขาใหมากที่สุด  ทั้งที่ผานระบบการ
เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  และผานการเรียนรูวิถีชีวิตจริงจาก  “การกิน  อยู  ดู  ฟงเปน”  ใน
ชีวิตประจําวัน 
        การจัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ โดยผานการเตรียมการการมอบหมายการรับผิดชอบ
ของบุคลากรในการจัดกิจกรรมสงเสริม หรือดูแลใหบรรยากาศปฏิสัมพันธที่ดี เปนกัลยาณมิตรเกิดขึ้น
อยางจริงจังตอเนื่อง โดยจัดผานกิจกรรมที่หลากหลาย  อาทิ  การกระตุนทุกคนใหทําตนเปนตัวอยาง
ที่ดี  การยกยองผูทําด ี การปลูกศรัทธาคานิยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอผูอ่ืน  เปนตน 

3)  การดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา  จุดเนนการดําเนินการพัฒนา  คือ
นักเรียนของสถานศึกษา โดยการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาที่เปนลักษณะบูรณาการ ทั้งในกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสูตร และกิจกรรมวิถีชีวิตตางๆ ที่สงเสริม “การกิน อยู ดู ฟงเปน” เปาหมาย
การพฒันาทั้งองครวมของชีวิต ที่จะนําสูการพัฒนาชีวิตที่สมบูรณในที่สุด 
 นอกจากการพัฒนาผูเรียนอันเปนภาระหลักแลว  สถานศึกษาจําเปนตองไมละเลยการพัฒนา
บุคลากรของตนเองทั้งหมดดวย  เพราะบุคลากร  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  คือ  ครูและผูบริหารจะเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาผูเรียน  ดังนั้นยิ่งบุคลากรไดรับการพัฒนาตามระบบไตรสิกขามากเทาไร  
จะยิ่งสงผลดีตอการชวยใหนักเรียนไดรับการพัฒนามากขึ้นเทานั้น  
 การดําเนินการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขานี้จะดําเนินการไดดีหากใน
ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ และขั้นดูแลสนับสนุนใกลชิดดําเนินการได
อยางดี เพราะตางเปนเหตุเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินการพัฒนาผูเรียน 
     4)  การดูแลสนับสนุนใกลชิด  เปนขั้นตอนสําคัญในการเปนปจจัยสงเสริมใหการ
ดําเนินการพัฒนาเปนไปอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ลักษณะของการดูแลสนับสนุนที่เหมาะสม
ควรมีลักษณะของความเปนกัลยาณมิตรที่ปรารถนาดีตอกัน ปรารถนาดีตอการพัฒนาผูเรียนหรือตองาน 
กิจกรรมสําคัญของขั้นนี้  คอื  การนิเทศติดตามที่จะดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
การใหคําปรึกษาและชี้แนะผูปฏิบัติ การใหความชวยเหลือทางวิชาการ ฯลฯ การสนับสนุน ทั้งทรัพยากร 
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ขอมูลและเครื่องมือตางๆ ในการชวยดําเนินการใหเปนไปไดอยางราบรื่น การรวบรวมขอมูลและ
การประเมินผลระหวางดําเนินการ อันจะเปนฐานของการปรับปรุงตอเนื่องตอไป หรือแมเปนขอมูล
ในการพิจารณาจัดการดูแลสนับสนุนไดอยางเหมาะสม 
     5)  การปรับปรุงและการพัฒนาตอเนื่อง เปนขั้นตอนของระบบบริหารจัดการที่กําหนด
เพื่อเนนย้ําการพัฒนาที่ตองดาํเนินการอยางตอเนื่อง โดยนาํขอมูลในขัน้ตอนตนๆ มาพิจารณาแลว
กําหนดปรับปรุงหรือพัฒนางานที่กําลังดําเนินการอยูใหดียิง่ขึ้น ทั้งนี้องคธรรมที่สนับสนุนการปรับปรุง
และพัฒนางานใหเปนไปอยางชัดเจนตอเนื่อง  คือ  การมีอิทธิบาท  4  (ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา)  
และอุปญญาตธรรม  2  (ความไมสันโดษในกุศลธรรม  และความไมระยอในการพากเพียร) เปนตน 
          6)  การประเมินผลและการเผยแพรผลการดําเนินงาน  เปนขั้นตอนที่จะสะทอนให
ทราบถึงผลการดําเนินงานในชวงเวลาหนึ่งๆ อาจเปน 1 ป หรือ 3 ป หรือเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม เปนตน 
และในการประเมินจะเนนขอมูลที่เชิงประจักษเชื่อถือไดใหขอมูลที่ชัดเจน ที่สามารถนําสูการเผยแพร
หรือรายงานผูเกี่ยวของใหทราบผลการดําเนินงานนั้นๆ และนําเปนขอมูลในการวางแผนดําเนินการ
อ่ืนๆ ตอไป และในระบบประกันคุณภาพ ขั้นตอนนี้มีความสําคัญไมนอยตอการเสนอใหผูเกี่ยวของ
ยอมรับในการดําเนินการและบริหารจัดการ 
 

2.4  ตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ   

 

            2.4.1  แนวคิดหลัก  
                  กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคู
กับการพัฒนาทุกดานอยางเปนองครวม  โดยสนับสนุนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
และรับทุกโรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการ  ผลที่เกิดขึ้นมีสถานศึกษาจากทุกสังกัดจํานวนมากให
ความสนใจและสมัครเปนโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเปนจุดรับ
สมัคร  ประสานงาน  และสงเสริมการพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548, 
หนา 1-6) 
 เพื่อใหการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในเชิงเปาหมายภาพรวมมีความชัดเจน  และสามารถ
เปนเครื่องมือแกสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุกระดับในการนิเทศ  ติดตาม  ตลอดจนการทบทวน
และประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดจัดทํา 
“ตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ” ขึ้น  โดยวิเคราะหกําหนดจากเอกสาร  “แนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ” เปนหลัก  และไดรับการตรวจพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิหลายคณะ
โดยเฉพาะคณะสรุปผลกอนเผยแพร  พระเทพโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
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วิทยาลัย  และคณะไดเมตตาปรับปรุงรอบสุดทาย  ซ่ึงคาดหวังวา “ตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธ”  จะชวยใหการดําเนินงาน  และการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในทุกระดับเปนไปตามหลักการ
ที่เหมาะสม  และเปนในแนวทางหลักเดียวกัน 
           2.4.2  ตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบดวย  4  ดานใหญ  คือ  ดานปจจัย
นําเขา  ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  และดานผลกระทบ  ในแตละดานมีรายละเอยีด  ดังนี ้

        1)  ตัวช้ีวัดดานปจจยันําเขา (Input) 
               ตัวช้ีวัดดานปจจัยนําเขา กําหนดเฉพาะปจจัยสําคัญที่จะเปนเงื่อนไขหลักๆ และ

สงผลอยางชัดเจน ตอการพัฒนานักเรียน และงานโรงเรียนวิถีพุทธตามระบบไตรสิกขา ตัวช้ีวัดดาน
ปจจัยนําเขานี้ เพื่อใหทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญเชิงเหตุและผลของการดําเนินการพัฒนา ซ่ึงมี
จุดเนนในการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน 
               มาตรฐานดานปจจัยนําเขาที่ตองการ คือ “โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่
ดีในวิถีพุทธ มีการบริหารจัดการ มีหลักสูตร มีแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขา” 

รายละเอียดตัวช้ีวัดปจจัยนําเขา (Input) 

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชี้คุณภาพ 
1. บุคลากรมี  
     คุณลักษณะที่ด ี

1.  ผูบริหาร 1. มีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิก 
อบายมุข) ถือศีล 5 และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี

  
 
 
 

2. มีพรหมวหิารธรรมประจําใจ 
3. มีความซื่อสัตย จริงใจในการทํางาน 
4. มีความเขาใจที่ถูกตองในพระรัตนตรัย นบัถือและ

ศรัทธาในพระพุทธเจา 
 2.  ครู 1. มีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิก 

อบายมุข) มีศลีธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี
2. มีพรหมวหิารธรรม มีความเปนกัลยาณมิตร มุงพัฒนา

ใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามตามหลักไตรสิกขา 
3. รู เขาใจ หลักการพัฒนาผูเรียนตามหลักไตรสิกขา 
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องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชี้คุณภาพ 
1.  ระบบบริหาร 1. มีวิสัยทัศนหรือปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย ธรรมนูญ หรือ

แผนกลยุทธ ทีม่ีจุดเนนในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการ

ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และบริหารการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง โดยผูเกีย่วของทุกฝาย (บ ว ร) มีสวนรวม 

3. ปลูกฝงศรัทธาสรางเสริมปญญาในพระพุทธศาสนา  
        ใหเกดิขึน้กับบุคลากรและผูเกีย่วของ 
4. รวมมือกับผูปกครอง วัด และชุมชน เพื่อพฒันาผูเรียน และ

ชุมชน 
5. มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

อยางตอเนื่องมีระบบตรวจสอบประเมินผล และเปดโอกาส
ใหมีการเสนอแนะอยางเปนกัลยาณมิตรเพือ่การพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

2.  การบริหาร  
     จัดการ 
     ดําเนินการ  
     อยางมีระบบ 

2.  ระบบ  
     หลักสูตร   
     สถานศึกษา 

       มีหลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรยีนและแผน 
       การจัดการเรียนรูที่บูรณาการพุทธธรรมทุกกลุมสาระ 
       การเรียนรู 

3.  กายภาพและ 
     ส่ิงแวดลอมจัด 
     อยางรอบคอบ 

สภาพแวดลอม 1. จัดประดษิฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและประจํา
หองเรียนเหมาะสม 

2.  มีปายนิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญคุณธรรมจริยธรรม
โดยทั่วไป ในบริเวณโรงเรียน 

3. สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ รมร่ืน เรียบงาย 
ใกลชิด ธรรมชาติ 

4. บริเวณโรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุข ส่ิงมอมเมา 
 

ภาพ 3  ตวัช้ีวดัดานปจจัยนําเขา 
(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548, หนา 2-3) 

        2)  ตัวช้ีวัดดานกระบวนการ (Process) 
                ตัวช้ีวัดดานกระบวนการ  กําหนดโดยใชเอกสาร  “แนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ”  เปนกรอบในการกําหนด  ซ่ึงเปนเอกสารเชิงหลักการและแนวทางกลางของ
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กระทรวงศึกษาธิการที่ใชเปนหลักทั่วประเทศ การกําหนดปจจัยดานนี้เพื่อสงเสริมใหกระบวนการพัฒนา
เปนไปอยางชัดเจน รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ที่สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางแทจริง
ตามระบบไตรสิกขา 
              มาตรฐานดานกระบวนการที่ตองการใหเกิด  คือ  “โรงเรียนจัดบรรยากาศและ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเปนไปตามหลักไตรสกิขาและบูรณาการในชีวิต” 

รายละเอียดตัวช้ีวัดดานกระบวนการ 

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชี้คุณภาพ 
1.  การเรียน 
     การสอนที่ 
     บูรณการ 
     ไตรสิกขา 
 

1.  กระบวนการ   
     จัดการเรียนรู 
 

1. จัดการเรียนรูโดยบูรณาการพุทธธรรมหรือ 
หลักไตรสิกขาในทุกกลุมสาระการเรียนรูและ 
เชื่อมโยงกับชวีิตประจําวัน 

2. สงเสริมใหมีการนําหลักธรรมมาเปนฐานในการคิด 
       วิเคราะหและแกปญหา 
3. จัดการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูและแสวงหาความรู 

ดวยตนเอง 
4. จัดการเรียนรูอยางมีความสุข ทั้งผูเรียนรู และผูจัดการ

เรียนรู 
5. จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญาทั้งในการเรียน 

การสอนและในกิจกรรมการดํารงชีวิตประจําวัน 
2.  การใชส่ือและ   
     แหลงเรียนรู 

1.    ใชส่ือการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูและแสวงหาความรู 
        ดวยตนเองอยูเสมอ 

 2.    นิมนตพระสงฆหรือเชญิวิทยากรภูมปิญญาทางพุทธ 
       ศาสนา สอนนักเรยีนสม่ําเสมอ 
3.    จัดใหนักเรียนไปเรียนรูที่วัด หรือศาสนาสถาน  
       ที่ใชเปนแหลงเรียนรูประจําของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 

3.  การวัด  
     ประเมินผล 

       มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการที ่
       หลากหลาย ครอบคลุมตามหลักภาวนา 4 (กาย ศีล จิต  
       ปญญา) โดยมีจดุเนน เพือ่พัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง  
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องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชี้คุณภาพ 
2. บรรยากาศ 
    และปฏิสัมพันธ   
    ที่เปน 
    กัลยาณมิตร 
 

    บรรยากาศ  
    ปฏิสัมพันธที่  
    สงเสริม “การ  
    สอนใหรู ทาํให  
    ดู อยูใหเหน็” 

1. สงเสริมความสัมพันธแบบกลัยาณมิตร ออนนอม 
ถอมตน  

2. เคารพ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ยิ้มแยม มเีมตตาตอกัน 
ทั้งครูตอนักเรียน ครูตอครู นักเรียนตอนักเรียน และ
ครูตอผูปกครอง 

3.  สงเสริมบรรยากาศ ใฝรู ใฝเรียน ใฝสรางสรรค 
4.  สงเสริมบุคลากรและนกัเรียน ใหปฏิบัติตนเปน

ตัวอยางทีด่ีแกผูอ่ืน 
5. สงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทําดี เปนประจํา 

1.  กิจกรรม 
      พื้นฐาน 
      ชีวิตประจาํวัน 

1. ฝกฝนอบรมใหเกิด การกิน อยู ดู ฟง เปน (รูเขาใจ
เหตุผลและไดประโยชนตามคุณคาแท ตามหลัก
ไตรสิกขา) 

2. สงเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบ ดูแลรักษา พัฒนา 
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอจนเปน
นิสัย 

3. กิจกรรม   
    พื้นฐานชวีติ 

2. กิจกรรมทาง 
   พระพุทธศาสนา 

1. สงเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนาอยางเหน็ 
คุณคา รูเขาใจเหตุผล 

2. จัดกิจกรรมสงเสริมการระลึกและศรัทธาใน 
พระรัตนตรัย เปนประจําและในโอกาสสําคัญ 
อยางตอเนื่อง เปนวิถีชีวิต 

3.    สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม และเหน็คุณคาใน 
       การรักษาและสืบตอพระพุทธศาสนา 

                 
ภาพ 4  ตวัช้ีวดัดานกระบวนการ 
(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548, หนา 3-4) 
 

 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

40 

        3)  ตัวช้ีวัดดานผลผลิต (Output) 
              ตัวช้ีวัดดานผลผลิต  กําหนดเฉพาะผลที่เกิดกับผูเรียน  กําหนดโดยวิเคราะหจาก
หลักภาวนา 4 คือ มีองคประกอบดานกาย ศีล จิต และปญญา ซ่ึงเปนที่ผูเรียนควรไดรับจากการพัฒนา
ตามระบบไตรสิกขา การกําหนดปจจัยดานนี้ เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีเปาหมายการพัฒนาโรงเรียน
วิถีพุทธ  เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางชัดเจน  และครอบคลุม 
            มาตรฐานดานผลผลิตที่ตองการใหเกิด  คือ  “ผูเรียนไดรับการพัฒนาเปนผูมี
คุณลักษณะ กิน อยู ดู ฟง เปน (ครอบคลุมภาวนา4) ดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา และมีความสุข 

รายละเอียดตัวช้ีวัดดานผลผลิต (Output)  นักเรียนมีลักษณะดังนี ้

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชี้คุณภาพ 
1.  กาย (กายภาพ) 1. บริโภคใชสอยปจจัย 4 ในปรมิาณและคณุภาพ 

ที่เหมาะสม ไดคุณคาแท 
2. การดูแลรางกาย และการแตงกายสะอาดเรียบรอย 
3.   ดํารงชีวิตอยางเกื้อกูลส่ิงแวดลอม 

2.  ศีล (สังคม) 1. มีศีล 5 เปนพืน้ฐานในการดาํรงชีวิต 
2. มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ตรงเวลา 
3. สามารถพึ่งตนเองได หรือทํางานเลี้ยงชีพ 
      ดวยความสุจริต 

3.  จิต (จิตใจ/   
     อารมณ) 

1. มีความกตัญรููคุณ ตอบแทนคุณ 
2. มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟอ เผ่ือแผ แบงปน)  
3. ทํางานและเรยีนรูอยางตั้งใจ อดทน ขยันหมั่นเพียร 
4. มีสุขภาพจิตดี แจมใส ราเริงเบิกบาน 

พัฒนากาย ศีล จิต 
และปญญาอยาง
บูรณาการ  
(ภาวนา 4) 

4.  ปญญา 1. มีศรัทธาและความเขาใจที่ถูกตองในพระรัตนตรัย 
2. รูบาป-บุญ คุณ-โทษ ประโยชน-มิใชประโยชน 
3. ใฝรู ใฝศึกษาแสวงหาความจริง และใฝสรางสรรค

พัฒนางานอยูเสมอ 
4. รูเทาทัน แกไขปญหาชีวิตและการทํางานไดดวย

สติปญญา 
 

ภาพ 5 ตวัช้ีวดัดานผลผลิต 

(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548, หนา 5) 
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        4)  ตัวช้ีวัดดานผลกระทบ  (Outcomes/Impact) 
               ตัวช้ีวัดดานผลกระทบ  กําหนดจากผลการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาที่
สถานศึกษาดําเนินการทั้งระบบแลวกอใหเกิดผลดี และผลตอเนื่องกับผูเกี่ยวของนอกสถานศึกษา
ซ่ึงประกอบดวย บาน (ผูปกครอง ชุมชน) วัด และราชการอื่น การกําหนดปจจัยดานผลกระทบ
เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ จะกอใหเกิดผลตอเนื่องและสงผลดีตอ
สังคมในวงกวาง 
               มาตรฐานดานผลกระทบที่ประสงคใหเกิด คือ  “บาน วัด โรงเรียน ไดรับประโยชน
จากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและเกิดความสมานฉันทรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนและสังคมตาม
วิถีพุทธอยางตอเนื่อง” 

รายละเอียดตัวช้ีวัดดานผลกระทบ (Outcomes/Impact) 

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชี้คุณภาพ 
1.  บาน   
     (ผูปกครองและ  
     ชุมชน) 

1.   บานและชมุชนมีสมาชิกที่เปนคนดีไมยุงเกีย่วกับ 
      อบายมุขเพิ่มขึ้น 
2.   ชุมชนมีสวนชวยเหลือในการพัฒนาชมุชน 
      มากยิ่งขึ้น 

บ ว ร ไดรับ
ประโยชนจากการ
พัฒนาโรงเรียน 
วิถีพุทธ 

2.  วัด      วัดไดศาสนทายาทและกาํลังชวยงานสงเสริม   
     พระพุทธศาสนามากขึ้น 

 3.  โรงเรียน     โรงเรียนไดรับความไววางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา  
     และไดรับความชวยเหลือจากผูมีสวนเกี่ยวของ  
     (บาน วดั ราชการ) 

หมายเหตุ การใชตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

ภาพ 6  ตวัช้ีวดัดานผลกระทบ 
(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548, หนา 6) 

       จุดมุงหมาย  การพัฒนาตวัช้ีวัดฯ นี้ เพื่อใหโรงเรียนวิถีพุทธนําไปเปนเครื่องมือ
ในการทบทวนและพัฒนาตนเองไดอยางมทีิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น และผูเกี่ยวของทกุระดับสามารถ
นําไปใชเปนเครื่องมือในการนิเทศติดตาม หรือประเมินผลการพัฒนา 
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       สําหรับเกณฑความคาดหวัง หรือเกณฑการประเมินของตัวช้ีวัดฯ แตละดาน 
โรงเรียนและผูเกี่ยวของสามารถกําหนดตามความเหมาะสมของสภาพและเงื่อนไขความพรอมของ
ตนเอง อีกมีการปรับปรุงไดตามความเหมาะสมของชวงเวลาและพัฒนาการที่มี 
 2.4.3  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2548, หนา  6-13) 

ดานปจจยันําเขา (Input) 

 

องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลักที่ 1 บุคลากรมี
คุณลักษณะทีด่ี 
องคประกอบยอยที่ 1 ผูบริหาร 
1.  มีวิถีชีวิตทีส่อดคลองกับหลักพุทธธรรม   
     (ลด ละ เลิก อบายมุข) ถือศีล 5 และ  
     ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 
 
 
2.  มีพรหมวหิารประจําใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. ผูบริหารมีการดําเนินชวีิตปกติ เปนผูทํา 
ความดี ละเวนความชั่ว มีจติใจที่ดีงาม โดยมี
จุดเนนที่การปฏิบัติในศีล 5 เปนปกติ และมี
ความพยายามในการลด ละ หรือเลิกอบายมุข 
อีกทั้งการดําเนินชีวิตโดยรวมเปนแบบอยาง
ที่ดีแกผูอ่ืนได 

2. ผูบริหารมีจิตใจและการกระทําที่มีความ
เมตตา ปรารถนาดีตอผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กับนักเรยีน ผูปกครอง มีความเมตตาที่จะ
ชวยเหลือผูเดอืดรอน โดยเฉพาะอยางยิ่งกบั
นักเรียน มีมุทติาจิตยินดีตอผูอ่ืนที่ไดดี มี
ความสุข หรือประสบความสําเร็จ และมี
อุเบกขาในการวางใจเปนกลางกับผลที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือผลที่เกิดดวย 
ความยุติธรรม เชน วางใจเปนกลางตอ
นักเรียนตองรับโทษจากการทําผิดระเบียบ
หรือขอตกลงของโรงเรียน โดยมีการทํา 
ความเขาใจหรอืตักเตอืนกนัแลว 
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องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
3.  มีความซื่อสัตย จริงใจในการทํางาน 3.  ผูบริหารมีลักษณะการทาํงานที่จริงใจ มี   

     เปาหมายหลักที่การพัฒนางานมิใชเพื่อ  
     ประโยชนสวนตนและทาํงานอยางโปรงใส 

4.  มีความเขาใจที่ถูกตองในพระรัตนตรัย  
     นับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

 4.  ผูบริหาร มีความรูความเขาใจที่สามารถ  
     อธิบายไดวา พระรัตนตรยั คืออะไร มี 
     คุณประโยชน มีคุณงามความดีอยางไรนับถือ 
      และเชื่อมัน่ในพระรัตนตรัย ในพุทธศาสนาวา 
     เปนสิ่งดี เปนหนทางการพัฒนาชีวิตทีด่ีเปนตน  

องคประกอบยอยที่ 2  ครู 
1.  มีวิถีชีวิตทีส่อดคลองกับหลักพุทธธรรม   
     (ลด ละ เลิก อบายมุข)  ถือศีล  5  และ  
     ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 
 
 
2.  มีพรหมวหิารธรรม มีความเปน 
     กัลยาณมิตรมุงพัฒนาใหผูเรียนเกดิ 
     ความเจริญงอกงามตามหลักไตรสิกขา 
 
 
 
 
 
3.  รู เขาใจ หลักการพัฒนาผูเรียนตาม 
     หลักไตรสิกขา 
 

 
1. ครูมีการดําเนนิชีวิตปกติ เปนผูทําความดี  

ละเวนความชัว่ มีจิตใจที่ดีงาม โดยมีจุดเนนที่
การปฏิบัติในศีล 5 เปนปกต ิและมีความ
พยายามในการลด ละ หรือเลิกอบายมุข อีก
ทั้งการดําเนนิชีวิตโดยรวมเปนแบบอยางที่ดี
แกผูอ่ืนได 

2. ครูมีความเมตตา กรุณา มุทติา และอุเบกขา
ตอผูอ่ืน (ดูตัวอยางพรหมวหิารธรรมใน
องคประกอบยอยผูบริหาร) โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งมีความรัก ปรารถนาดี และความ
พยายามในการอบรม พัฒนานักเรียนใหดี
ที่สุด ครอบคลุมทั้งทางดานศลี (พฤติกรรม/
การกระทํา) สมาธิ (จิตใจ) และดานปญญา 
(ความรู ความคิดที่ถูกตอง) 

3.   ครู มีความรูความเขาใจในการจัดการเรยีน 
      การสอน การพัฒนานกัเรียนเพื่อใหนกัเรียน 
     ไดรับการพัฒนาครอบคลุมทั้งทางดานศีล  
      (พฤติกรรม/การกระทํา) สมาธิ (จิตใจ) 
      และดานปญญา (ความรู ความคิดที่ถูกตอง) 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

44 

องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลักที่ 2 การบริหารจัดการ 
ดําเนินการอยางมีระบบ 
องคประกอบยอยที่ 1 ระบบบริหาร 
1.  มีวิสัยทัศนหรือปรัชญา พันธกิจ  
     เปาหมาย ธรรมนูญ หรือแผนกลยุทธที่  
     มีจุดเนนในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 
2.  แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือ 
     คณะกรรมการดําเนนิงานโรงเรียน 
     วิถีพุทธและบริหารการดาํเนินงาน 
     อยางตอเนือ่งโดยมีผูเกีย่วของทุกฝาย   
     (บ ว ร) มีสวนรวม 

 

 
 
 
1.  ในวิสัยทัศนหรือปรัชญา หรือพันธกิจ หรือ  
      เปาหมาย หรือธรรมนูญ หรือแผนกลยทุธ 
      ของโรงเรียน กําหนดจุดเนนที่จะพัฒนา 
      โรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธไว 
      อยางชัดเจน 
2. โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา  
     หรือคณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  
     คณะกรรมการควรประกอบดวยผูปกครอง  
     หรือชุมชน คณะสงฆ และบุคลากรโรงเรียน 
     โดยผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการ 
      กําหนดหรอืคัดเลือก ที่จะทําใหไดบุคคลที่ดี  
     ไดรับการยอมรับ และคณะกรรมการที่แตงตั้ง 
     มีการทํางานอยางตอเนื่อง 

3.  ปลูกฝงศรัทธา สรางเสริมปญญาใน 
     พระพุทธศาสนาใหเกิดขึน้กับบุคลากร 
     ผูเกี่ยวของ 
 

3.  โรงเรียนจดัใหมกีิจกรรมในลักษณะตางๆ 
      เชน การเขาคายปฏิบัติธรรม  สงเสริมความรู   
      ความเขาใจ และความเชือ่มั่นศรัทธาใน 
      พระพุทธศาสนาแกบุคลากรและผูเกีย่วของ 

4.  รวมมือกับผูปกครอง วัด และชุมชน  
     เพื่อพัฒนาผูเรียนและชุมชน 
 

4. โรงเรียนรวมมือกับผูปกครอง วัด และ 
     ชุมชน หรือเชิญผูปกครอง วัด และชุมชน  
     มารวมกันพัฒนานักเรียน โดยเนนการพัฒนา 
     ตามหลักไตรสิกขา  และรวมมือกันพัฒนา 
     ชุมชน  เพือ่ใหเกดิสาธารณประโยชน 

5.  มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม  
     การดําเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธ 
     อยางตอเนือ่ง 

5.  โรงเรียนจดักิจกรรมหรือมีระบบนิเทศ กํากับ 
      ติดตาม การดําเนินกจิกรรมตามโครงการ 
      โรงเรียนวถีิพุทธ อยางตอเนื่อง เพื่อชวยให 
      การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 

6.  มีระบบตรวจสอบประเมนิผล และ 
     เปดโอกาสใหมีการเสนอแนะอยาง 
     เปนกัลยาณมิตร เพื่อการพัฒนาอยาง 
     ตอเนื่อง 
 

6. โรงเรียนมีการตรวจสอบประเมินผล 
     การดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยาง 
     ชัดเจนโดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของรวม 
     ประเมินหรอืใหขอเสนอแนะการพัฒนาดวย 
     ความปรารถนาดี ซ่ึงจะทาํใหโรงเรียนมขีอมูล 
     ผลการดําเนินงานที่ดี มีความรอบคอบ เกิด 
     ประโยชนตอการพัฒนางานตอไป 

องคประกอบยอยที่ 2 หลักสูตร
สถานศึกษา 
    มีหลักสูตรสถานศึกษา หนวยการ 
    เรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู ที่ 
    บูรณาการพทุธธรรมทุกกลุมสาระการ 
    เรียนรู 
 
 
 
องคประกอบหลักที่ 3 กายภาพและ
ส่ิงแวดลอมจดัอยางรอบคอบ 
องคประกอบยอยสภาพแวดลอม 
1.   จัดประดษิฐานพระพุทธรูปประจํา 
      โรงเรียนและประจําหองเรียนไดอยาง 
       เหมาะสม 
 
 
2.  มีปายนิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญ 
     คุณธรรม จริยธรรมโดยทั่วไป  
     ในบริเวณโรงเรียน 

     องคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
      เชน วิสัยทศัน หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค 
      สะทอนใหเห็นวาโรงเรยีนมีจดุเนน 
      การพัฒนานักเรียนตามแนวทางโรงเรียน 
      วิถีพุทธ และในหนวยการเรียนรู หรือ 
      แผนการจดัการ เรียนรูของครูสวนใหญ  
      ทุกกลุมสาระการเรียนรูพบไดวาม ี
      ความพยายามในการบูรณาการ หรือ 
      สอดแทรกพุทธธรรมในการเรียนรู 
 
 
 
1. โรงเรียนมีพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและ 
     หองเรียน โดยจดัประดษิฐานไวอยางเหมาะสม 
     สงเสริมใหนักเรียนเหน็ และแสดง 
     ความเคารพไดโดยงาย เพื่อใหเกิดการระลึก 
     ถึงพระรัตนตรัยหรือพุทธเจาไดมาก 
2.  ในบริเวณโรงเรียนโดยทัว่ไป มีการตดิปาย 
      ขอธรรม คําขวัญ  หรือขอความสงเสริม 
      คุณธรรมจริยธรรม ในจํานวนมากพอ   
      และรูปแบบนาสนใจพอที่จะทําใหนกัเรียน 
      สนใจอาน  และเรียนรู 
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3.  สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ    
     รมร่ืน เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ 
 
4.  บริเวณโรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติด 
     อบายมุข ส่ิงมอมเมาทุกชนิด 

 3. สภาพแวดลอมโรงเรียนจัดไดสะอาด  
     ปลอดภัย รมร่ืนเปนธรรมชาติ ดูเรียบงาย  
     ที่จะสงเสริมใหนกัเรียนมคีวามสุข สงบ 
4.  บริเวณโรงเรียนปราศจากสื่อ หรือส่ิงของที่ 
     สงเสริมใหนักเรียนรับรูกระตุนใหตองการ 
     เสพสิ่งเสพติด และอบายมุข สิ่งมอมเมา 
     ตางๆ เชน ปฏิทินภาพลามก และการโฆษณา 
     ส่ิงเสพติด ส่ือ/ หนังสือลามกตางๆ ขวดเหลา 
     ขวดเบยีรที่ตั้งโชว และที่เปนขยะ เปนตน 

 
ดานกระบวนการ (Process) 
 
องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลักที่ 3 การเรียนการสอนที่
บูรณาการไตรสิกขา 
องคประกอบยอยที่ 1  กระบวนการ
จัดการเรียนรู 
1.  จัดการเรียนรูโดยบูรณาการพุทธธรรม  
     หรือหลักไตรสิกขาในทกุกลุมสาระ 
     การเรียนรูและเชื่อมโยงกับ 
     ชีวิตประจําวัน 
 
 
2.  สงเสริมใหมีการนําหลักธรรมมาเปน 
     ฐานในการคิดวิเคราะหและแกปญหา 
 
 
3.  จัดการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูและ 
     แสวงหาความรูดวยตนเอง 

 
 
 
 
1. ในการจดัการเรียนการสอน หรือการจัดการ

เรียนรูของครูโดยสวนใหญจะบูรณาการหรือ
สอดแทรกพุทธธรรม หรือใชหลักไตรสิกขา
ในทุกกลุมสาระการเรียนรูและการเรียน 
การสอน มคีวามพยายามทีจ่ะเชื่อมโยงหรือ
นําไปใชในชีวติประจําวนั 

2. ในการเรยีนการสอน รวมทั้งการทํางานในวิถี
ชีวิต ครูสงเสริมใหนกัเรียนนาํหลักธรรมมา
ใชในการคิดวิเคราะห และแกปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้น 

3.   ในกระบวนการเรียนการสอน ครูสงเสริมให 
      นักเรียน ใฝรู หรือรักการเรียนรู และแสวงหา 
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4.  จัดการเรียนรูอยางมีความสุข ทั้งผูเรียน  
     และผูจัดการเรียนรู 
 
 
5.  จัดกิจกรรมบริหารจิต เสริมปญญา ทั้ง   
     ในการเรียนการสอน และในกิจกรรม 
      การดํารงชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบยอยที่ 2  การใชส่ือและ
แหลงการเรียนรู 
1.  ใชส่ือการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูและ   
      แสวงหาความรูดวยตนเองอยูเสมอ 
 

      ความรูดวยตนเอง อาจโดยการกระตุน จูงใจ  
      ชี้ประโยชน สงเสริมหรือมอบหมายการคนควา 
      จากแหลงความรูตางๆ ซ่ึงเปนกระบวนการ  
      ของวัฒนธรรมแสวงปญญา 
4.   ครูจัดบรรยากาศขณะเรยีนรูใหทุกฝาย คือ ทั้ง  
      นักเรียน และครูมีความสุขในการเรียนรู เชน   
      บรรยากาศของการกระตอืรือรน จูงใจ ทาทาย 
      ใหอยากเรยีนรู เปนตน 
5.   ครูจัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญา  เชน    
      กิจกรรมพฒันาสมาธิ สติ ความรูตัว การคิด  
      วิเคราะห คนหาทําความเขาใจความจรงิ 
       ของชีวิตของธรรมชาติ และความเปนไป 
       ตางๆ รวมกับการเรียนการสอนทั่วไปและ   
       สงเสริมใหนําไปใชในชีวิตประจําวันตางๆ   
       เชน การสงเสรมิการฝกสมาธิกําหนดสติ 
       กอนเรียน กอนแขงขันกฬีา หรือกอนนอน   
       เปนตน 
 
 
1.  ครูมีความพยายาม หรือดําเนินการอยูเสมอ 
     ในการเลือกใชส่ือที่สงเสริมใหนักเรียนใฝรู/ 
     รักการเรียนรู และแสวงหาความรูดวยตนเอง  
      เชน ส่ือที่นักเรียนสนใจ ซ่ึงจะสงเสริม ทาทาย 
     ใหนกัเรียนใฝรู/รักการเรียนรูไดมาก และส่ือ 
     ที่นักเรียนจะตองแสดงพฤติกรรมการเขาหา 
     ส่ือ การสืบคน การเลือกขอมูลเปนตน ซ่ึงอาจ 
     เปนสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือเปนสื่อจากแหลง 
     ความรูตางๆ เชน หองสมุดหรือพิพิธภณัฑ 
     ก็เปนไปได 
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2.  นิมนตพระสงฆ  หรือเชิญวิทยากรภูมปิญญา 
     ทางพุทธศาสนา  สอนนักเรียนสม่ําเสมอ 
 
 
 
3.  จัดใหนักเรียนไปเรยีนรูทีว่ัด  หรือศาสน-  
     สถานที่ใชแหลงเรียนรูประจําของโรงเรียน 
     อยางตอเนือ่ง 
องคประกอบยอยที่ 3  การวดัประเมินผล 
     มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง  ดวย
วิธีการที่หลากหลาย  ครอบคลุมตามหลัก
ภาวนา  4  (กาย  ศีล  จิต  ปญญา)  โดยมีจดุเนน
เพื่อพัฒนานกัเรียนตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบหลักที่ 2  บรรยากาศ  และ
ปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตร 
องคประกอบยอย  บรรยากาศ  ปฏิสัมพันธ 
สงเสริมการสอนใหรู  ทําใหดู  อยูใหเปน 
1.  สงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร 
     ออนนอมถอมตน  เคารพใหเกียรต ิ
     ซ่ึงกันและกัน  ยิ้มแยม  มีเมตตาตอกัน  ทั้ง   
     ครูตอนักเรียน  ครูตอครู  และครูตอผูปกครอง 

2.  ครูไดมีการนิมนตพระสงฆ  หรือเชิญวทิยากร 
     ภูมิปญญาทางพระพุทธศาสนามาใหความรู   
     หรือมาจัดกิจกรรมใหนกัเรียนไดเรียนรูใน   
     ลักษณะสม่ําเสมอ  และหลายหลากลักษณะก ็
     จะสงเสริมใหเกิดความนาสนใจในการเรียนรู 
3.  โรงเรียนมีวัด  หรือศาสนสถานที่ใชแหลง 
      เรียนรูประจํา  และมีกจิกรรมใหนักเรยีนไป 
      เรียนรูอยางตอเนื่อง 

 
ดําเนินการวัดประเมินผลตามสภาพจริง  
โดยวิธีการทีห่ลากหลาย  และมีจุดเนนเพื่อ 
พัฒนานกัเรยีนตอเนือ่ง โดยการวดัประเมินผล 
สามารถทําไดครอบคลุม  ทั้งดานพฤติกรรม 
ที่มีตอส่ิงแวดลอม  (ดานกาย)  ดานพฤติกรรม 
ที่มีตอคนอื่น (ศีล) ดานคุณลักษณะของจิตใจ 
(จิต)  และดานปญญาที่มีความคิด  ความรู  ที่ 
ถูกตอง  ซ่ึงรวมเปนภาวนา 4  (พัฒนากาย   
ศีล  จิต  ปญญา)  ซ่ึงขอมูลจากการวดั 
ประเมินผลที่เหมาะสม  รอบคอบ  จะชวยให 
การพัฒนาตอเนื่อง  และมีความชัดเจนมาก 
 

     
 
 
1.  โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรและผูเกีย่วของ 
      มีความสัมพันธ  หรือปฏิบัติตอกันอยาง 
      กัลยาณมิตร  ที่มีลักษณะของการมีความรัก   
      ปรารถนาดี  ชวยเหลือกนั  ยิ้มแยมแจมใส   
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2.  สงเสริมบรรยากาศใฝรู  ใฝเรียน  
     ใฝสรางสรรค 
 
 

 

     ออนนอมถอมตนเคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกัน  
     ซ่ึงชวยใหมีความสุขใจ ในการอยูรวมกัน 
     ทํางานรวมกันโรงเรียน จดับรรยากาศสงเสริม 
     โดยรวม 
 2.  ใหทุกคนรกัการเรียนรูอยางตอเนื่องหรือ 
      สรางเสริมคุณลักษณะของการใฝรู ใฝเรียน 
     ใฝสรางสรรค เชน โรงเรียนมีกจิกรรม ที่ 
      นอกจากการเรียนการสอนปกติแลว จะมี 
      การจัดใหหองแตละหอง แตละชั้นเรยีน           
      กระตุนใหเกิดการศกึษา คนควา หรือคิดคน 
      พัฒนาสิ่งใหมๆ อยางตอเนื่อง หรือเปน 
      ระยะๆ อาทิ กิจกรรมวาง ทุกงานอานทกุคน 
      หลังอาหารกลางวัน 

3.  สงเสริมบุคลากรและนักเรียน ใหปฏิบัติตน 
     เปนตวัอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
 
 
 
 
4.   สงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทําดี  เปนประจํา 

3. โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรและนกัเรียน  
     ใหปฏิบัติตนเปนตวัอยางที่ดีตอผูอ่ืน โดยอาจ 
      มีกิจกรรมที่หลากหลายในการกระตุน 
      สงเสริม เชน กิจกรรมตนแบบความดี  
      กิจกรรมกระตุนที่เปนตวัอยางแกนองๆ  
      หรือพอพมิพ แมพิมพคณุธรรม ฯลฯ 
4. โรงเรียนสงเสริม เชิดชู ยกยอง ผูทําดี เปน 
     ประจํา หรือตอเนื่อง เชน มีการประกาศ 
     แนะนําคนดีประจําวัน จดัปายนิเทศแนะนํา 
     ประชาสัมพันธผูทําความดี การมอบรางวัล 
     หรือยกยองคนดีในโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง 
     เปนตน 

องคประกอบหลักที่ 3 กิจกรรมพื้นฐานชวีิต 
องคประกอบยอยที่ 1 กจิกรรมพื้นฐาน
ชีวิตประจําวัน 

 
  
 

  

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

50 

องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
1.  ฝกฝนอบรมใหเกิดการกนิ อยู ดู ฟง เปน   
     (รูเขาใจเหตุผล และไดประโยชนตาม 
     คุณคาแทตามหลักไตรสิกขา) 

 

1.  โรงเรียนฝกฝนอบรม หรือจัดกิจกรรมให 
     นักเรียน มลัีกษณะและพฤติกรรมใน 
      ชีวิตประจาํวันที่ กนิเปน อยูเปน ดเูปน ฟงเปน 
      หรือการดาํรงชีวิตประจาํวันที่เขาใจเหตุผล  
     รูจักเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เกดิประโยชนตอชีวิต 
      ตอการเรียนรู หรือพัฒนาโดยปราศจากโทษ  
      หรือไมใหเกิดโทษตอตนเอง ผูอ่ืน และ 
      ธรรมชาติแวดลอม เชน การจัดกจิกรรมซื้อกิน 
      อยางรูคุณคา ไมถูกหลอก (เดก็ไทยรูทัน)  
      กิจกรรมฉลาดบริโภค ฯลฯ 

2.  สงเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบดูแลรักษา 
     พัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยาง 
     สม่ําเสมอจนเปนนิสัย 

 2. โรงเรียนจดักิจกรรมใหนักเรียนไดฝก 
     การชวยเหลือ และรับผิดชอบดูแลรักษา  
     หรือพัฒนาอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม   
     สวนรวม หรือสาธารณสมบัติอยางตอเนื่อง 
     สม่ําเสมอจนเปนลักษณะนิสัย 

องคประกอบยอยที่ 2 กจิกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
1.  สงเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนา 
     อยางเห็นคณุคา รูเขาใจเหตุผล 
 
 
 
2.  จัดกิจกรรมสงเสริมการระลึก และศรัทธาใน 
     พระรัตนตรัย เปนประจํา และในโอกาส 
     สําคัญอยางตอเนื่อง เปนวถีิชีวิต 
 
 
 

 
 
1.  โรงเรียนสงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทาง 
     พระพุทธศาสนา รวมทั้งศาสนพิธีตางๆ  
     พรอมๆ กับสรางความรูความเขาใจเหตุผล 
     ความสําคญั และคุณคาของการปฏิบัติกิจกรรม 
     นั้นๆ ควบคูกันไป 
2.  โรงเรียนจดักิจกรรมที่เกีย่วของหรือสงเสริม 
      ใหนกัเรียนไดระลึกถึงและเพิ่มศรัทธาใน 
      พระรัตนตรัย เปนประจํา เปนวิถีชีวติ เชน  
      การกราบพระกอนเขาโรงเรียนทุกเชา 
      การสวดมนตทุกวนั กจิกรรมวันพระ และ 
      จัดกิจกรรมบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสวัน 
      สําคัญตางๆ อยางชัดเจน เปนตน 
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3.  สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม และเห็นคณุคา   
     ในการรักษาและสืบตอพระพุทธศาสนา 

3.   โรงเรียนสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม และ 
      เห็นคุณคาในการรักษาและสืบตอพระพุทธ- 
      ศาสนา เชน การจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา 
      และกิจกรรมวันสําคัญ  โดยโรงเรียน 
      สนับสนุนใหบุคลากร นกัเรียนทกุคน และ 
      ผูเกี่ยวของเขารวมกิจกรรม และมีกิจกรรม 
      การประชาสัมพันธคุณคา และความสําคัญ 
      ของการรวมกันรักษาและสืบตอพระพทุธศาสนา 

 
ดานผลผลิต (Output) 
 

องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลัก พัฒนากาย ศีล จิต และ
ปญญา อยางบูรณาการ (ภาวนา 4) 
องคประกอบยอยที่ 1 กาย (กายภาพ) 
1.  บริโภคใชสอยปจจัยส่ี ในปริมาณและ 
     คุณภาพทีเ่หมาะสม ไดคณุคาแท 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การดูแลรางกาย และการแตงกายสะอาด 
     เรียบรอย 
 

 
 
 
1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ 
    บริโภคใชสอยปจจยั 4  (อาหาร เครื่องนุงหม  
    ที่อยูอาศัยยารักษาโรค) หรือการกินการใช 
     ของใชในชวีิตประจําวันในปริมาณที ่
     เหมาะสม และรูจักเลือกกินเลือกใชส่ิงที่มี 
     คุณภาพเหมาะสมไดประโยชน ไดคณุคาตอ 
     ชีวิต เชน การเลือกรับประทานอาหารที ่
     สะอาด มีคุณคาโภชนาการเปนหลัก มิใช 
     เลือกรับประทานอาหารทีดู่สวยงาม รสชาติ 
     ถูกปาก และมีการโฆษณามากเปนหลัก ฯลฯ 
2.  นักเรียนดูแลรักษารางกายใหมีสุขภาพดี   
     และแตงกายสะอาด เรียบรอยอยูเสมอ (ตาม 
     กาลเทศะ) 
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3.  ดํารงชีวิตอยางเกื้อกูลส่ิงแวดลอม 
 
องคประกอบยอยที่ 2 ศีล 
1.  มีศีล 5 เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
2.  มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย  
     ตรงตอเวลา 
 
 
 
 
3.  สามารถพึ่งตนเองไดหรือทํางานเลี้ยงชพีได 
     ดวยความสจุริต 
 

 3.  การดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนม ี
      ลักษณะไมทําลายสิ่งแวดลอมแตมีลักษณะ 
      ชวยดแูลสิ่งแวดลอมใหมีสภาพที่ด ี
1.  นักเรียนปฏิบัติในศีล 5 เปนปกติของชวีิต 
2.  นักเรียนมีวนิัย หรือมีการปฏิบัติตามกฎ  
     กติกา ขอตกลง ของสวนรวม มีความ 
     รับผิดชอบในการปฏิบัตหินาที่ที่ไดรับ    
     มอบหมายจนสําเร็จและตรงตอเวลาที่นดัหมาย  
     หรือที่ตกลงกัน   มีความซื่อสัตย หรือ 
     จริงใจไมหลอกหลวง 
3. นักเรียนสามารถพึ่งตนเองได หรือทํางาน 
     เล้ียงชีพ ดวยความสุจริต ตามวุฒิภาวะของ 
     ตนเอง  เชน เดก็ระดบัอนบุาล และประถมศึกษา 
     สามารถดูแลในการปฏิบัติกิจวตัรประจาํวัน 
     ดวยตนเอง โดยพึ่งผูอ่ืนนอย หรือนักเรียน 
     ระดับมัธยมศึกษาที่สามารถทํางานใหไดมาซึ่ง 
     เงินทองหรอืปจจัยในการดํารงชีวิตประจําวัน 
     ใหเปนการทํางานที่สุจริต ฯลฯ 

องคประกอบยอยที่ 3 จิต (จติใจ/อารมณ) 
1.  มีความกตญัูรูคุณ ตอบแทนคุณ 
 
 
 
 
2.  มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟอ เผ่ือแผ  
     แบงปน) ตอกัน 
 
 

 
1. นักเรียนมีกตัญูรูคุณ ตอบแทนคุณตอผูมี 
    พระคุณ โดยมีการแสดงออกมาเปนพฤตกิรรม 
    ที่ปฏิบัติใหเห็น เชน การแสดงความเคารพตอ 
    พอแม ผูปกครอง และการมีน้ําใจชวยเหลืองาน 
    ของพอแมผูปกครอง หรือผูมีพระคุณอื่น ๆ 
2. นักเรียนมีจติใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟอ เผ่ือแผ  
    แบงปน) ตอกัน เชน มีน้ําใจที่จะชวยเหลือผูอ่ืน 
    เมื่อผูอ่ืนเดอืดรอนตองการความชวยเหลือ  
    หรือมีน้ําใจแบงปนความรู ส่ิงของใหผูอ่ืน 
    ไดรับประโยชน เปนตน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

53 

องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
3.  ทํางานและเรียนรูอยางตั้งใจ อดทน ขยนั  
     หมั่นเพยีร 
 
 
4.  มีสุขภาพจติดี แจมใส ราเริง เบิกบาน 
 
องคประกอบที่ 4 ปญญา 
1.  มีศรัทธา และความเขาใจที่ถูกตองใน 
     พระรัตนตรัย 
 
 
 
 
 
2.  รูจักบาป-บุญ คุณ-โทษ ประโยชน-มิใช 
     ประโยชน 
 
 
 
3.  ใฝรู ใฝศึกษาแสวงหาความจริง และใฝ 
      สรางสรรคพัฒนางานอยูเสมอ 
 
 
 
 
 
 
4.  รูเทาทัน แกไขปญหาชีวติและการทํางานได 
     ดวยสติปญญา 

3.  นักเรียนทํางานและเรยีนรูอยางตั้งใจ มคีวาม 
     ขยันหมัน่เพียร และอดทนที่จะทํางาน หรือ 
     เรียนรูอยางตอเนื่องจนสําเร็จผลของการทํางาน 
     และการเรียนรูนั้น 
4.  นักเรียนมสุีขภาพจิตดี มคีวามราเริงแจมใส  
     หรือมีอารมณดีอยูเสมอ 
 
1.  นักเรียนมีความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นใน 
     พระรัตนตรัย หรือ พระพุทธ พระธรรม  
     พระสงฆ วามีคุณตอมนุษยหรือสัตวโลก  เปน 
     ที่ควรเคารพบูชา และมีความเขาใจที่ถูกตองใน 
     พระรัตนตรัยคือ มีความเขาใจดวยเหตผุลวา 
     พระรัตนตรัยมีประโยชนตอมนุษยโลก 
     อยางไรบาง 
2.  นักเรียนรูเขาใจ อธิบายไดถึงการกระทาํ  
     และผลของการกระทําทีจ่ะเกิดขึ้นวาการ 
     กระทําอยางไรเปนบุญ หรือเปนบาป เปนคณุ  
     หรือเปนโทษ การกระทาํอะไรเปนประโยชน  
     มิใชประโยชน 
3.  นักเรียนมีลักษณะของการเปนผูใฝรู ใฝศึกษา  
     กระตือรือรนหาความรูหาความจริง และมี 
     ความตองการหรือใฝสรางสรรคพัฒนางานของ 
     ตนเองอยูเสมอ เชน เมื่อมีเวลาวางมกัชอบอาน 
     หนังสือหรือดูส่ือที่ใหความรูเปนตน และถา 
     ตองทํางานในลักษณะทีเ่คยทําอยูแลวนกัเรยีน 
     มักจะคดิสรางสิ่งที่แปลกใหมหรือพัฒนาจาก 
     เดิมมากขึ้น 
4.  นักเรียนรูเทาทัน แกไขปญหาชีวิต หรือ 
     การทํางานในชีวิตประจําวันไดเสมอ  โดยม ี
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องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
    การใชสติปญญาหรือแกปญหานั้นๆ ดวย 

   ความรู ดวยหลักการ หลักธรรม ที่เหมาะสม 

 
ดานผลกระทบ (Outcomes/Impact) 
 

องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลัก บ ว ร ไดรับประโยชนจาก
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
องคประกอบยอยที่ 1 บาน (ผูปกครองและ
ชุมชน) 
1.  บานและชมุชนมีสมาชิกที่เปนคนดีไม 
     ยุงเกีย่วกับอบายมุขเพิ่มขึน้ 
 
 
2.  ชุมชนมีผูชวยเหลือในการพัฒนาชุมชน 
     มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
1. สมาชิกของบานนักเรยีนและในชุมชนที ่
    โรงเรียนตั้งอยูมีคนดีมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
    มีผูลด ละ เลิก และไมยุงเกี่ยวกับอบายมขุ 
    มากขึ้น 
2. ในการพัฒนาชุมชนหรือการทํางานสวนรวม 
     ของชุมชนมีอาสาสมัครหรือมีผูรวมมือ ผูให 
     ความชวยเหลือมากขึ้น 

องคประกอบยอยที่ 2 วัด 
    วัดไดศาสนทายาทและกําลังชวยงานสงเสริม
พระพุทธศาสนามากขึ้น 

 
    วัดในชุมชนมีศาสนทายาท หรือผูชวยงาน  
    ชวยกิจกรรมตางๆ ของวัดมากขึ้น เชน มี 
    ผูรวมงานศาสนประเพณี หรือกิจกรรมวนั 
    สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดจดัมากขึน้ หรือ 
    เมื่อวัดตองการความรวมมือชวยเหลือในกิจการ 
    ตางๆ จะมีผูมาชวยเหลือใหความรวมมอื 
    อยูเสมอ หรือมากขึ้น เปนตน 

องคประกอบยอยที่ 3 โรงเรยีน 
   โรงเรียนไดรับความไววางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา 
และไดรับความรวมมือจากผูมีสวนเกีย่วของ 
(บาน วดั ราชการ) 

 
    โรงเรียนไดรับความไววางใจและยอมรบัจาก 
    ผูเกี่ยวของ (ผูปกครอง ชุมชน วัด และ 
    หนวยงานตางๆ) จากผลการพัฒนานักเรยีน 
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องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 

    ตามแนวทางวิถีพุทธ และผูเกี่ยวของตางๆ  
   ใหความรวมมือ หรือชวยเหลือในการพฒันา 
   โรงเรียนเปนอยางดี หรือมากขึ้น 

 
ภาพ 7  องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชีคุ้ณภาพ 

 
2.5  การดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน  
 
         2.5.1  โรงเรียน กงไกรลาศวิทยา  อ.เมือง  จ.สุโขทัย  การรายงานโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน  
กิจกรรมเดน ที่ดําเนินการในปการศึกษา 2546-2547 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
อินเตอรเน็ต,  2549) 
   1)  จัดระบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ ชวยแกไขปญหานักเรยีนหนีเรียน  

2)   จัดใหครูไดพฒันาความเขมแข็งของจิตใจ 2 วัน 1 คืน  
3)   จัดใหครูไดฝกอบรมการจัดคายพุทธบุตร  
4)   ผลการดําเนนิงาน  
5)   นักเรียนกิน อยู ดู ฟง อยางมีศีล  
6)   นักเรียนเดนิเขาหองเรียน อยางมีสติ ปดวาจา  
7)   นักเรียนเขาแถว อดทน รอคอย ซ้ืออาหาร เก็บภาชนะเมื่อรับประทานเสร็จ  
8)   นักเรียนเชื่อฟง พอแม ครู มากขึ้น  
9)   นักเรียนราเริง มีสติมากขึ้น  
10) ครูไดหารืองานกันมากขึ้น  
11) โรงเรียนไดภาคีเครือขายพระสงฆและสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัด  
12) โรงเรยีนไดรับเกยีรติบัตร โรงเรยีนวิถีพุทธดีเดน ผูบริหารดีเดน ครูผูสอนดเีดน  
13) เพิ่มทักษะครูและนักเรยีนใหระมัดระวัง ตั้งใจ ไมประมาทในการกนิ อยู ดู ฟง  
14) วิจัย ทบทวน เพื่อรักษา และพัฒนาระบบตอไป  
15) ชวยขยายเครือขายโรงเรียนวถีิพุทธ และเครือขายพระสงฆ 
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         2.5.2  แผนการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธโรงเรียนวัดนอยนพคุณ  (โรงเรยีน
วัดนอยนพคณุ, อินเทอรเน็ต, 2549) 
              ผลงานดีเดนของโรงเรียนในป 2546 
    1)  จัดทําปายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธและธงวิถีพุทธโรงเรียนวัดนอยนพคุณ เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธใหชุมชนทราบการเขารวมโครงการ  โดยโรงเรียนปกธงวิถีพุทธในวันพระเพื่อแจง
ใหชุมชนทราบวาวันนี้เปนวันพระ ชวยสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

  2)  การจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ  5  นาที  บริเวณเสาธง เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม   
คานิยมที่พึ่งประสงฆ โดยกราบนิมนตพระสงฆมาบรรยายธรรมแกบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

  3)  การนั่งสมาธิ  3  นาที  เพื่อเรียกสติ  ใหนักเรียนมีสมาธิกอนเขาเรียน  ซ่ึงนักเรียน 
สามารถปฏิบัติไดดีมาก 

         4)  จัดทํา POWER POINT  แนะนําการการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่ออธิบาย              
หนวยงานหรอืบุคลากรที่สนใจเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
          5)  จัดทําแผนดิสกเผยแพรแนวการวางแผนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อ
แจกผูสนใจ หรือหนวยงานตางๆ ที่มาเยี่ยมชม 
          6)  จัดทํารมวิถีพุทธ  เพื่อเผยแพรผลงานของนักเรียนและนักเรียนสามารถศึกษา
ธรรมะไดดวยตนเอง 

         7)  จัดทําปายนิเทศพุทธศาสนสุภาษิต  ตดิตามฝาผนัง  เสา  คาน  ของอาคารเรียน                  
เพื่อเปนสื่อถายทอดหลักธรรม คานิยมที่ดงีาม ใหนกัเรียนไดเห็นไดเปนประจําจนเกดิความเคยชิน 

  8)  มีหนวยงานที่สนใจมาศึกษาดูงานการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ตลอดป 2546       
จํานวน  3  คร้ัง 
                       9)  ปรับปรุงหองจริยธรรม  เปลี่ยนชื่อเปน  หองวิถีพุทธ  เพื่อใชปฏิบัติการสอนวิชา 
พระพุทธศาสนา ฝกภาคปฏบิัติพิธีกรรมทางศาสนา และจัดนิทรรศการแหลงการเรียนรู 
           10)  ไดรับเชิญเปนวิทยากรเผยแพรผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  แกหนวย
ราชการที่เชิญมาและบุคลากรที่มาศึกษาดูงานจํานวน  4  คร้ัง  คือ     

   (1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต 2 จํานวน 50  คน 13 โรงเรียน 
   (2)  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 90 คน 
   (3)  โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จ. นครปฐม จํานวน 50 คน 
   (4)  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต 1 นําครูจํานวน 40 คน 
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                 ผลงานดีเดนของโรงเรียน ป 2547 
                    1)  เมื่อมีการประชุมทุกครั้ง  กอนการประชุม  เปนประเพณีที่โรงเรียนตองมีการ
สวดมนตบูชาพระรัตนตรัยกอนการประชุม  ซ่ึงเปนพิธีกรรมแนววิถีพุทธที่ปฏิบัติเปนประจําและ
เปนที่ชื่นชมสําหรับผูเยี่ยมชมโรงเรียน 
                     2)  เปนสถานที่ถาย  VCD  เพื่อเผยแพรผลงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ใหกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  

3)  กิจกรรมนั่งสมาธิ  เพิ่มจาก  3  นาที  เปน  5  นาที  นักเรียนสามารถปฏิบัติได 
ดีเยีย่ม เวลานั่งสมาธิทั้งโรงเรียนจะเงยีบสงบ สามารถไดยินเสียงน้ําตก เสียงระฆังที่วดัไดชัดเจน  
        4)  จัดทาํแผนจัดการเรียนรูทีส่อดแทรกคณุธรรม จริยธรรมและคานยิมทีพ่ึงประสงค
ในทุกกลุมสาระ โดยทางโรงเรียนไดออกแบบฟอรมแผนจัดการเรยีนรูเปนมาตรฐานใชในโรงเรียน 
การสอดแทรกความรูแนววิถีพุทธ  อาจแสดงในผลการเรยีนรูที่คาดหวัง  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หรือการวัดผลประเมินผล 
      5)  โรงเรียนไดรับเกียรติใหเปนวิทยากรเพื่อเลาประสบการณการดําเนินงานโรงเรียน 
วิถีพุทธ  ทั้งที่โรงเรียนวัดนอยนพคณุและตางจังหวัด  จาํนวน  5  คร้ัง  
      6)  โรงเรียนวัดนอยนพคุณแสดงผลงานการจัดนิทรรศการการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธจํานวน  5  คร้ัง  เชน  นิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  ไบเทค  บางนา  นิทรรศการ
ของศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย เนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ  มณฑลพิธีทองสนามหลวง     
นิทรรศการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร  เขต  1  ณ  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
นิทรรศการเหลียวหลังแลหนา  จากรากหญาสูรากแกว  ของรัฐบาล  ณ  เมืองทองธานี   
       7)  การจดัทําถนนวิถีพุทธ  สูการงานอาชพี  บริเวณ  ชัน้  3  อาคาร  1  เพื่อเปนแหลง
การเรียนรูหลักธรรมดวยตนเอง ตามฝาผนัง คาน เสา ปายนิเทศ  
       8)  จัดทํารมวถีิไทย เพิ่มอีก  1  คัน  เนื่องจากผลงานนักเรยีนมีหลายรูปแบบ  ทั้งที ่
เกี่ยวกับวิถีพุทธ  และวิถีชีวิต  และเปนแหลงการเรียนรูแสดงสื่อ  ที่นักเรียนสนใจ จึงจัดทําเพิ่มและ
เปนสื่อที่ผูเยี่ยมชมสนใจจะนําไปเผยแพรผลงานในหนวยงานของตน 

 ผลงานเดนของโรงเรียน ป 2548 
     1)  จัดปรับปรุงสภาพแวดลอม บริเวณสนาม จัดทําสวนหยอมมีตนไมที่รมร่ืนจัดทํา

กอกน้ําวถีิพุทธ บริเวณดานหนาประตูโรงเรียน  เพื่อเปนสิ่งเตือนใจใหนักเรียนมีวิถีชีวิตตามแนววิถีพุทธ 
    2)  จัดทําและปรับปรุงเอกสารการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธใหทันสมัยและงายตอ 

การปฏิบัติ  เพื่อแจกใหกับหนวยงานและบุคคลที่จะดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธแจกแผนดิสก
ประมาณ  60  แผน  เอกสารประมาณ   500  เลม 
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    3)  มีหนวยงานตางๆ มาศึกษาดูงานการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ณ  โรงเรียน
วัดนอยนพคุณ  จํานวน  4  คร้ัง  คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง  ครู  65  คน  พระสงฆ  23 
รูป  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  สมุทรสาคร  ครู  45  คน  คณะผูรับผิดชอบ
โรงเรียนวิถีพทุธ  175  เขตพื้นที่การศึกษา  จํานวน  60  คน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย 
เขต 1 จํานวน 36 คน 

    4)  การจัดนิทรรศการการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  จํานวน  4  คร้ัง  เชน  
โรงเรียนพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  ที่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  มณฑลทองสนามหลวง  
ที่หอประชุมพญาไท  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  1  

    5)  การบูรณาการผลงานนักเรียนแนววิถีพุทธจากกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เชน 
การพับดอกบัว แบบตางๆ เพื่อฝกสมาธิ ใชช่ือวา  สมาธิกับนิลุบล  การรอยลูกปดกับอิทธิบาท  4  ของ
กลุมสาระการงานอาชีพ  การเลานิทานธรรมะประกอบการแสดงของกลุมสาระภาษาไทย  การผลิต
เทียนเจล  อริยสัจ  4  ของกลุมสาระวิทยาศาสตร  

    6)  เปนสถานศึกษาทดลองการใชเครื่องมือการประเมินคุณภาพการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธ  

    7)  เปนสถานที่ถายวีซีดี นําเสนอกิจกรรมแนววิถีพุทธ ใหสํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ถายภาพนิ่งลงหนังสือ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
                    8)  การฝกนักเรียนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดวยตนเอง ในวนัธรรมสวนะนักเรยีน
รวมประกอบพธีิกรรม  เชน  อาราธนา  ฟงธรรม  ถวายสังฆทาน  ตักบาตร  กรวดน้ํา  กอเกิดความมัน่ใจ
และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได ถายทอดใหผูอ่ืนได    
 

2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

     2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
   กรองทอง  รัตนจันทร  (2543, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ืองสํารวจความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ

หลักธรรมพระพุทธศาสนาที่จําเปนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในภาวะเศรษฐกจิตกต่าํ
ของประเทศ  ผลการศึกษาพบวา  ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานสามัญศึกษา จังหวัด
ชัยภูมิมีความเห็นวาหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่จําเปนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําไดแก  หลักธรรม  6  กลุมคือ  กลุมหลักธรรมไตรลักษณ  กลุมหลักธรรม เบญจศีล  
เบญจธรรม  กลุมหลักธรรมมรรคมีองค  8  กลุมหลักธรรมฆราวาสธรรม  กลุมหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน  และกลุมหลักธรรมอิทธิบาท  4 
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 จิตประสงค  ขาวเจริญ  (2540,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  ในเขตพื้นที่ชายฝงทะเลภาค
ตะวันออก  ผลการวิจัยพบวา  1) ความสําคัญของการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมครูเห็นดวยระดับ
มาก (3.82)  2) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม ครูเห็นดวยปานกลาง (3.35)  3)  การอบรมนักเรียน ครูเห็นดวยระดับมาก (3.70) 
4)  การเรียนการสอนในหองเรียน ครูเห็นดวยระดับมาก (3.77)  5)  การเรียนการสอนนอกหองเรียน 
ครูเห็นดวยระดับมาก (3.84) 6) การวัดผลและประเมิน ครูเห็นดวยระดับมาก (3.77)  เมื่อเปรียบ-
เทียบ ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนตามตัวแปรเพศ  หมวดวิชาที่สอน ประสบการณการ
สอน ขนาดโรงเรียน พบวามีความเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ความคิดเห็นของครูระหวางหมวดวิชา เกี่ยวกับการปลูกฝงคุณธรรมดาน
ความสําคัญของการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  ดานหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ดานการอบรมนักเรียน  และดาน
การเรียนการสอนในหองเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 นรา  ตรีธัญญา (2543,  บทคัดยอ) ไดศึกษาการนําหลักธรรมวิชาพุทธศาสนาไปประยุกตใช
ในสถานการณที่สัมพันธกับชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ  และศึกษาเปรียบเทียบ  จําแนกตามเพศ  และขนาดโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา 

1)  การนําหลักธรรมวิชาพุทธศาสนาไปประยุกตใชในสถานการณที่สัมพันธกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียนอยูในระดับมาก 

2)  นักเรียนหญิงและนักเรียนชายนําหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนหญิงมีระดับการนําหลักธรรมไป
ประยุกตใชมากกวานักเรียนชาย 

3)  นักเรยีนในโรงเรียนขนาดเล็ก  กลาง  ใหญ  ใหญพิเศษ  มีการนําหลักธรรมวิชา
พุทธศาสนาไปประยุกตใชไมแตกตางกัน 
 ประเวศ  แจงประดิษฐ  (2544,  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ประสิทธิภาพการบรหิารงาน
ตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีสถานะผูบริหารกับครูผูสอน
และบุคลากรในโรงเรียนที่จัดการศึกษา  2  ระดับ  กับ  3  ระดับ  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงาน
ตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียน  5  มาตรฐาน ไดแก  1)  การใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารงาน  
2)  การสนับสนุนบุคลากรใหเกิดความมุงมั่นในการพัฒนา  3)  การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ
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เรียนการสอน  4)  การประสานความรวมมือจากฝายตางๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน  5)  การประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  ผลการวิจัยพบวา 
     1)  ประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น
ของบุคลากรในโรงเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1,2,3  และระดับ
ปานกลาง 2  มาตรฐาน  คือมาตรฐานที่ 4  และ 5    
                2)  ประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น
ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีสถานะผูบริหารกับครูผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

     3)  ประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานการบรหิารโรงเรยีนตามความคิดเหน็
ของบุคลากรในโรงเรียนที่จดัการศึกษา 2 ระดับ กับ 3 ระดับ แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 สุปราณี  ไกรวัฒนุสสรณ  (2539,  หนา 61)  ไดวิจัย  เร่ืองการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดราชบพิตร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวานกัเรยีน
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ นักเรียนเรียนรูพุทธศาสนาจากโรงเรียนมากที่สุดและคิดวาพุทธศาสนา
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 ไพรัตน  ญาติฉิมพลี  (2541,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยการพัฒนา
แบบไตรสิกขากับการสอนตามคูมือ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 100 คน
แบงเปนกลุมทดลอง 50 คน และกลุมควบคุม 50 คนกลุมทดลองสอนแบบไตรสิกขา กลุมควบคุม
สอนตามคูมือครู เครื่องมือที่ใชคือแผนการสอนไตรสิกขาผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนวิชาพุทธศาสนา
ของนักเรียนที่สอนแบบไตรสิกขากับนักเรียนที่สอนตามคูมือครู การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนที่สอนแบบไตรสิกขาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
              2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 ไพรซ  (Price, 1992,  p. 735-A)  ไดทําการศึกษาผลของเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา 
โดยวิธีการสังเคราะหผลงานวิจัย 62 เร่ือง สรุปการศึกษาได 6 ขอหลัก ดังนี้  1)  เหตุผลเชิงจริยธรรม
พัฒนาขึ้นตามระดับการศึกษา 2) เหตุผลเชิงจริยธรรมพัฒนามากในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ
มากกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและวิทยาลัย 3) เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับวิทยาลัยชวงป
แรกจะพัฒนามากกวาปอ่ืน  4)  การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมไมแตกตางกันระหวางเพศ  5)  การ
พัฒนาของเหตุผลเชิงจริยธรรมจากนักศึกษาปที่ 1 ถึงปที่ 4 ในวิชาเอกที่ตางกันไมพบวามีความ
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แตกตางกัน 6)  ประเภทของสถาบันที่มีผลตอการพัฒนาทางเหตุผลเชิงจริยธรรมจากปที่ 1 ถึง 4 
ไดแก  สถาบันทางทหาร  และสถาบันทางศาสนา 
 จอหนสัน (Johnson, 1977,  p. 2769-A) ไดศึกษาการใชทีมงานรวมกันรักษาวินัยดานตางๆ
ของโรงเรียน  และจัดกลุมใหคําปรึกษาของครูเพื่อชวยลดพฤติกรรมทําผิดตางๆ และสงผลตอการหยุด 
และเลิกพฤติกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ยังไดสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารที่มีตอการจัดทีมงาน
รวมกันรักษาระเบียบวินัย  และจัดกลุมมาเพื่อใหคําปรึกษาของครูวาจะชวยปองกันปญหาการทําผิด
วินัยซ่ึงจะทําใหโรงเรียนลมเหลว  โดยกลุมตัวอยางเปนผูอํานวยการ  180  โรงเรียน  ผูบริหารทุกคน
เห็นดวยวา  ทีมงานรวมกันรักษาวินัย  และการจัดกลุมใหคําปรึกษาของครูชวยลดปญหา  การทําผิด
วินัย และชวยปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน  และลดเลิกพฤติกรรมที่ผิดวินัย  มีความสัมพันธกับ
ความเห็นของผูบริหารตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานทั้งสองอยาง 
 คิลไลออน  (Killion, 1977,  p. 4612-A)  ไดศึกษาวิธีการและเครื่องมือที่ผูบริหารในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอินเดียนาใชในการจัดเกี่ยวกับระเบียบวินัยของโรงเรียน การศึกษามีวัตถุประสงค
เพื่อสํารวจวิธีการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเกี่ยวกับนักเรียนที่ประพฤติผิดวินัย 
จากการศึกษาพบวา วิธีการที่ใชไดผลดีคือ การพูดคุยทางโทรศัพท วิธีการที่ใชไดผลนอยที่สุดคือ
การกักขังหนวงเหนี่ยว และสาเหตุเบื้องตน ของปญหาคือผูปกครองขาดความเอาใจใส และปญหาที่
สําคัญอันดับหนึ่งของการประพฤติผิดระเบียบวินัยคือ ความเมินเฉย ไมเอาใจใสนักเรียน และเมื่อ
เปรียบเทียบ ตามขนาดของโรงเรียนพบวา โรงเรียนขนาดใหญมักมีปญหาดานการประพฤติผิดวินัย
มากกวาโรงเรียนเล็ก 
   แมคคี  (Mackey, 2003,  p. 1146-A)  ไดศึกษาผลกระทบของอุดมการณในการควบคุม
อัตราการออกโรงเรียนกลางคันของนักเรียน ตามการรับรูของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐเท็กซัส  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีบทบาทสําคัญตอการเรียนตอหรือ
ออกกลางคัน การรักษาใหนักเรียนยังเรียนอยูในโรงเรียนนั้นขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวาง
บรรยากาศ กับการออกจากโรงเรียนอยางชัดเจน ผูบริหารควรเปนแบบอยาง สรางบทบาทใน
ทางบวกและสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะครูกับนักเรียน ผูบริหารตองเปนผูสงเสริมชี้นํา 
โดยใชการฝกอบรมครูประจําการ ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเรื่องมนุษยสัมพันธใหมาก
ยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูบรรยากาศทางสังคมของโรงเรียน ใหดียิ่งขึ้น 

   กลาวโดยสรุป แนวทางจัดการเรียนการสอนและการจัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมนั้นควรที่จะจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีจิตสํานึกที่ดีงามนอม
นําเอาหลักธรรมพระพุทธศาสนามาเปนหลักในการดําเนินชีวิต ทําใหชีวิตมีความสุข บริสุทธิ์ 
กระทําความดี ละเวนความชั่ว นอกจากนี้การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธสมควรอยางยิ่งที่จะนอมนาํเอา
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พระบรมราโชวาทหรือกระแสพระราชดํารัสมาเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงเมื่อศึกษา
ในหลักธรรมคําสั่งสอนจนเขาใจ และนํามาปฏิบัติจะทําใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสงบสุขทั้งตนเอง  สังคม  ประเทศชาติ ไมมีการเบียดเบียนกัน  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


