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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
                
                การศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนํามาเสนอตามลําดับ  ตอไปนี้ 
                2.1  การเรียนการสอนตามแนวทางพุทธศาสนา 
 2.2  การเปรียบเทียบองคประกอบของการศึกษาตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษากับแนวคิด
ทางการศึกษาในปจจุบนั 
 2.3  การนําพุทธธรรมและพุทธวิธีสอนมาประยุกตใช  
 2.4  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ กระทรวงศกึษาธิการ 
 2.5  ตัวช้ีวดัการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

2.6  โรงเรียนวถีิพุทธในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.7  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 

2.1  การเรียนการสอนตามแนวทางพุทธศาสนา 
  
 แนวคิดเกี่ยวกับการนําพุทธธรรม  และพุทธวิธีในการสอนของพระพุทธเจามาประยุกตใช
ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นเกิดจากความพยายามของทั้งนักการศึกษา  และนักปรัชญา
ในการนําองคความรูดานการศึกษาในพระพุทธศาสนามาวิเคราะหแลวแปลความหมายใหสอดคลองกับ
ความรูสึกนึกคิดของผูคนในปจจุบัน  พรอมทั้งจัดวางเปนระบบการศึกษา คือกําหนดเปาหมาย
ทางการศึกษา  และองคประกอบของการศึกษาในดานตางๆ ขึ้น  เรียกแนวคิดใหมทางการศึกษานี้วา 
พุทธปรัชญาการศึกษา  
 สุมน  อมรวิวฒัน  (2528,  หนา  2)  อธิบายวิธีการดังกลาววา  หลักธรรมตาง  ๆ นัน้ นักการศกึษา
สามารถนําทฤษฎีทางครุศาสตรมาเปนพืน้ฐานในการวเิคราะห  และนาํมาใชสําหรับการเรียนการสอน
ในปจจุบนัไดเปนอยางด ี วิธีสอนตามแนวพระพุทธศาสนาที่มีตนกําเนดิจากวิธีการในลักษณะนี ้
ที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุด  ไดแก  การสอนตามขั้นทั้ง  4  ของอริยสัจ  ของสาโรช  บัวศรี  และ 
การสอนโดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสกิารของพระธรรมปฎก  (ประยุทธ  ปยุตฺโต)           
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 วีรยุทธ  วิเชียรโชติ  (2527,  หนา 21-25)  ไดกลาวถึงองคประกอบของการศึกษาตามแนว
พุทธปรัชญาการศึกษา  ไววา  พุทธปรัชญาการศึกษานั้นเกิดจากความพยายามของนักปรัชญา  และ
นักการศึกษา  ในการนําองคความรูทางการศึกษาที่มีอยูในพระพุทธศาสนามาวิเคราะหเทียบเคียงกับ
หลักการศึกษาและทฤษฎีการศึกษาปจจุบัน  ทําใหไดแนวคิดทางการศึกษาอันมีรากฐานจาก
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมปจจุบัน โดยที่แนวคิดเหลานี้สามารถนํามาสรุป
เปนองคประกอบของการศึกษาดานตางๆ เชน  ความหมายของการศึกษา  ความมุงหมายของการศึกษา 
ธรรมชาติของผูเรียน  การเรียนรูและกระบวนการของการศึกษา  โรงเรียน  ผูสอน  ผูเรียน  วิธีสอน 
หลักสตูร  และการวัดผลประเมินผล 
 2.1.1  ความหมายของการศึกษา 
 จากการวิเคราะหหลักธรรมในพระพุทธศาสนาดวยบริบทของสังคมปจจุบัน พบวาองค
ความรูในพระพุทธศาสนาเนนเรื่องการทําใหชีวิตหลุดพนจากปญหาและอํานาจครอบงําของปจจยั
แวดลอมภายนอก ดังนัน้ การศึกษาตามแนวของพุทธปรัชญาการศึกษาจงึเปนไปเพือ่การเรียนรูที่เทา
ทันตอการเปลีย่นแปลงของโลกและชีวิต เพื่อใหผูเรียนมศีักยภาพเพยีงพอที่จะนําชวีติไปสูสภาพทีด่ี
กวาเดิม ทั้งนี้ดวยกระบวนการของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 
 พระราชวรมุน ี (ประยุทธ ปยตฺุโต)  (2528,  หนา  124-138)  ใหความหมายของการศึกษา
ตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษาวา  การศึกษาคือ  กระบวนการสรางปญญา  คุณธรรม  และความสามารถ
อันเปนสวนประกอบสําคัญ ที่จะชวยใหมนุษยสามารถแกไขปญหา ลวงพนสิ่งที่บบีคัน้ขัดของทั้งปวง 
นําชีวิตใหเจริญงอกงามไปสูความเปนอยูทีด่ีและเสวยผลแหงความมีชวีิตไดโดยสมบูรณในทกุขั้นตอน 
 จิตรกร   ตั้งเกษมสุข  (2525,  หนา  88-89)  ใหความหมายตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่เปน
พื้นฐานดานสงัคมและประเทศวา  การศึกษาตามแนวพุทธปรัชญาเปนการศึกษาที่ชวยใหคนไทยมี
วัฒนธรรมทางจิตใจและกายเปนประการสําคัญ  มีความรู  ความสามารถในการประกอบอาชีพ  เปน
การฝกอบรมเพื่อยกระดับจติใจและสติปญญาใหสูงขึ้น  เพื่อใหเปนคนที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ 
 แสง  จันทรงาม  (2526, หนา  27)  ใหคํานิยามของการศึกษาที่สอดคลองกันวา  การศึกษา 
คือ  กระบวนการเรียนรูความจริงระดับตางๆ ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทั้งในตัวผูรูเอง 
ในคนอื่น  และในสิ่งแวดลอม 
 สาโรช  บัวศรี  (2526,  หนา  12)  อธิบายความหมายของการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา
ที่กลาววา มนุษยประกอบดวย รูป และนาม 5 ประการ ซ่ึงเรียกวา ขันธ 5 โดยกลาววา ขันธ 5 นี้เอง
ที่สราง โลภะ โทสะ โมหะ ใหเกิดขึ้นแกตัวของตัวเอง นํามาซึ่งปญหาและความทุกขตางๆ นานา 
ดังนั้น  การศึกษาจึงควรเปนไปเพื่อพัฒนาขันธ 5 เพื่อวาโลภะ โทสะ โมหะ จะไดลดนอยลง หรือ
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หมดไปในที่สุด อธิบายดวยศัพททางการศึกษาปจจุบันไดวาการพัฒนาผูเรียนดานพฤติกรรม 
ความรูสึก  การรับรู  การคิดพิจารณา  และความรูแจงนั่นเอง 
 จากแนวคิดทางการศึกษาดังกลาว สรุปไดวาการศึกษาตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษา 
คือ กระบวนการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความประพฤติ (ศลี) จิตใจ (สมาธิ) และสติปญญา (ปญญา) 
เพื่อความเจริญงอกงามในทุกขั้นตอนของชีวิต รวมทั้งเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดลอมใหเจริญสืบตอไปดวย เพราะพระพุทธศาสนามองมนุษยเปนสมาชิกของสังคมที่ตองอยู
รวมกับผูอ่ืนดวย 
 2.1.2  ความมุงหมายของการศึกษา 
  นักวิชาการ และนักการศกึษาไดใหความมุงหมายของการศึกษา ดังตอไปนี ้
  พุทธทาสภิกข ุ (2527,  หนา  76-77)  ไดแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัความมุงหมายของการศกึษา
ในพระพุทธศาสนา  สรุปได  คือ  เพื่อดับทกุขทั้งปวงใหหมดสิ้น  ซ่ึงทุกขในที่นีห้มายถึง ทุกขที่เกดิ
จากกิเลส  อันเปนเหตุใหเราสูญเสียความเปนมนุษย  เพื่อสงเสริมศีลธรรมในทุกขั้นตอนแหง
วิวัฒนาการของมนุษย  เพื่อความกาวหนา  ทั้งทางวัตถุและจิตใจ  และเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบ 
ตอสังคม  เพราะมนุษยไมไดอยูคนเดียวแตอยูรวมกับผูอื่นดวย  จึงตองขจัดความเห็นแกตัวและ
รวมมือกันเสริมสรางสันติสุขในชุมชนและในโลก 
  สุมน  อมรวิวฒัน  (2530,  หนา  84)  อธิบายความมุงหมายของการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา
ไววา มุงพัฒนาบุคคลใหเปนผูมีความรูเปนที่ประจักษแจง สามารถปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  คิดอยาง
ถูกตองตามทํานองคลองธรรม  และเกดิประโยชนหรือความหลุดพนจากปญหา  มีอิสรภาพทั้ง
ภายนอกและภายในจิตใจ  ไมตกเปนทาสของสิ่งแวดลอมและวัตถุ  เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานแจมใส 
อยูตลอดเวลา โดยมีจดุมุงหมายที่แทจริงม ี 3  ระดับ คือ  มุงพัฒนาตนเอง  สังคม และมนุษยชาต ิ 
เพื่อใหเกิดประโยชนในปจจบุัน  อนาคต  และหลุดพนจากปญหาทั้งปวง 
 สรุปไดวา  ความมุงหมายของการศึกษาเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความเจริญงอกงาม 
ทั้งในดานความประพฤติ  จิตใจ  และสติปญญา  เพื่อความเปนคนที่สมบูรณ  สามารถกอประโยชน 
แกตนเองและสังคมที่ตนอาศัยอยู 
 2.1.3  ธรรมชาติของผูเรียน 
 ธรรมชาติของผูเรียนมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา เพราะ การจัดการศึกษาตองจัดให
สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน เมื่อผูสอนมองผูเรียนวามีธรรมชาติอยางไรก็มักจะจัดการเรียน
การสอนไปตามแนวทางนั้น   มีผูใหความเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของผูเรียนไว ดังนี้ 
 ขนิษฐา สุวรรณฤกษ, (2533,  หนา  156-159)  ไดกลาวถึงธรรมชาติของผูเรียนไววา 
ธรรมชาตขิองผูเรียนก็คือธรรมชาติมนุษยที่มีปญญาซึ่งไดมาพรอมกับชาติ  (การเกิด)  มนุษยจึง
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เปนทาส 
มุงการอยูรอด  ถูกกระตุน
โดยสัญชาตญาณ   
ควบคุมไมได   
หวงแหน โหดเหี้ยม 

สามารถพัฒนาตนเองได  โดยการศึกษาจะชวยพัฒนาปญญาใหสูงขึ้น และเนื่องจากพระพุทธศาสนา
ไมถือวากิเลสเปนธรรมชาติของมนุษย  จึงแสดงวา  คนเราสามารถละกิเลสได 
         ศักดา  ปรางคประทานพร  (2526,  หนา 166)  กลาวถึงธรรมชาติของผูเรียนวา  ผูเรียน
สามารถใชความคิดหาเหตุผลของตนเอง  สามารถอยูรวมกันในสิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและ
สังคมได 
       ประภาศรี  สีหอําไพ  (2540,  หนา  1)  สรุปธาตุแทของผูเรียนวา  ประกอบดวยรูปและ
นาม คือ  รางกายและจิตวิญญาณ  สงผลใหเกิดพฤติกรรมตามความประสงคได  มีสมองที่จะเรียนรู  
และสามารถบังคับบัญชาจิตของตนไดดวยสติปญญา 
         สุมน  อมรวิวัฒน  (2542,  หนา  2)  มองธรรมชาติของผูเรียนวาเปนเวไนยสัตว  คือ  
สามารถรับการสั่งสอน  ฝกฝน  และอบรมบมนิสัยได  ตางจากสัตว  ซ่ึงตามความหมายในภาษาไทย  
หมายถึง  ดิรัจฉานหรือเดรัจฉาน  เนื่องจากสัตวดํารงชีวิตอยูดวยสัญชาตญาณเทานั้น ความแตกตาง
ทางรูปรางจึงมิใชส่ิงเดียวที่จะจําแนกมนุษยและสัตวออกจากกันไดอยางชัดเจน หากแตสามารถ
จําแนกไดโดยระดับของจิตที่ไดรับการฝกและพัฒนาจนแตกตางกันดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

เปนอิสระ 
       สงบรมเย็น 
       ควบคุมได 
       ฝกฝนอบรมได 
       เกษม 

จิตของมนุษย จิตของสัตว 

ภาพ 2  แสดงจิตของมนุษย และจิตของสัตว    

(ที่มา : สุมน  อมรวิวัฒน,  2542,  หนา  2) 
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 จากแนวคิดกลาวโดยสรุปไดวา  ธรรมชาติของผูเรียนวา  มีศักยภาพที่จะฝกฝนและ
พัฒนาได  เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีระดับสติปญญา อุปนิสัย  ความพรอม  และภูมิหลังที่แตกตาง
กัน  การศึกษาตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษาจึงเนนที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ  กระบวนการทางการ
ศึกษาจึงเริ่มตนที่ตัวผูเรียน  และมีผูเรียนเปนสําคัญของกระบวนการในทุกขั้นตอน 
 2.1.4  การเรียนรู 
 ผูเชี่ยวชาญดานพุทธปรัชญาการศึกษาไดสรุปเรื่องการเรียนรู เปนองคประกอบสําคัญ
ของการศึกษาไวในแงของจริยธรรมและการพัฒนา  ดังนี้ 
 วิจิตร เกิดวิศิษฐ (2530,  หนา 76)  กลาวถึง การรับรูหรือเรียนรูอันนํามาซึ่งความรูวา  
ความรูเกิดขึ้นไดหลายทาง ความรูทางประสาทสัมผัส ความรูโดยเหตุผล ความรูโดยการคิด ความรู
ทางประจักษ  และความรูพิเศษโดยสมาธิ  การเรียนรูที่ถูกตองจะตองทําลายอวิชชาซึ่งเปนมูลราก
ของความทุกข  และเปนเหตุใหเกิดความดมีาแทน 
  สุมน  อมรวิวัฒน  (2542, หนา  1)  อธิบายการเรียนรูโดยทั่วไปวา การเรียนรู  คือ กระบวนการ
ที่ผัสสะทั้ง  6  ของมนุษย คือ ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย ใจ ไดสัมผัสและสัมพันธกับส่ิงเรา  กอใหเกดิธาตุรู  
(รูสึก  หมายรู  รูคิด  รูแจง)  และมีการกระทําโตตอบ ทั้งนี้ การฝกฝนอบรมตนเอง  อยางกัลยาณมิตร 
จนประจกัษผลจะทําใหเกดิคณุภาวะ  (ความรูและความด)ี  สมรรถภาวะ  (ความสามารถ)  สุขภาวะ  
(ความผาสุกพอเหมาะพอควร)  และอิสรภาวะ  (การพนจากทุกข  และความเปนทาส)  การเรียนรูจงึ
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตทั้งชวีิต มีลักษณะเปนองครวมของรูปและนาม (กาย  และจิต
ตามความเจริญเติบโตและพัฒนาการของชีวิต  และสําหรับการเรียนรูในสถานศึกษานั้น  อธิบายวา  
การเรียนรูตามนัยแหงพุทธธรรม เปนการจดักระบวนการปฏิสัมพันธระหวางครูกับศษิย  รวมถึงการ
จัดบรรยากาศ  ส่ิงแวดลอม  และกิจกรรมที่กอใหเกดิธาตุรู  ซ่ึงเมื่อประกอบเขากับการฝกหัด  อบรมทาง
กาย  วาจา  ใจ  ฝกการเผชิญสถานการณ และการแกปญหาดวยการรูคดิอยางถกูตองแยบคายดวยแลว  
ก็จะเกิดกระบวนการเรยีนรูที่เปนบูรณาการแกผูเรียน คือ  สรางทั้งความรู  ความคิด  ความสามารถ  
และความด ี
 สรุปไดวา  มนุษยเรียนรูโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง  5  และจิตใจ พรอมกันนั้นก็เกิดมี
ความรูสึก  การจํา  การคิด  และหากไมถูกครอบงําดวยกิเลสก็จะไดความรูที่แทจริง 
 2.1.5  กระบวนการของการศึกษา 
 กระบวนการศึกษาในพระพุทธศาสนาเปนกระบวนการแกปญหาที่มุงทําลายอวิชชาและ
ตัณหา พรอมๆ กันก็เสริมสรางปญญา ฉันทะ และกรุณา กระบวนการศึกษาจึงเปนระบบพัฒนาชีวิต
ที่นอกจากจะทําใหชีวิตมีความบกพรองนอยที่สุดแลว ยังทําใหชีวิตมีความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นในทุกๆ 
ขั้นตอนดวย การศึกษาจึงเปนกระบวนการที่ตองกระทําอยางตอเนื่อง จากขอความในมหาปรินิพพาน
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สูตรในทีฆนิกาย มหาวัคค ซ่ึงเปนพระสูตรใหญวาดวยมหาปรินิพพานของพระพุทธเจา แสดงให
เห็นเดนชัดวา อริยธรรม (ธรรมอันประเสริฐ) ที่พระพุทธเจาตรัสบอยที่สุดในชวงพรรษาสุดทาย
กอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน  คือ  องคศึกษา  3  อันไดแก  ศีล  สมาธิ  ปญญา หรือไตรสิกขา ซ่ึง
เรื่องนี้ผูเชี่ยวชาญดานพุทธปรัชญาการศึกษาหลายทานมีความเห็นพองตองกันสรุปความไดวา 
ไตรสิกขา เปนกระบวนการพัฒนาบุคคลที่มีความตอเนื่อง เปนระบบ และเปนประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตในปจจุบัน กับทั้งยังครอบคลุมและสอดคลองกับองคประกอบของการศึกษาดานตางๆ 
ดวย  (ขนิษฐา สุวรรณฤกษ,  2533,  หนา  101) 
 พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2538,  หนา  621) ไดอธิบายหลักไตรสิกขาในแงของ
การพัฒนามนษุยวา  ถาพูดตามภาษาของนกัวิชาการสมัยใหม  จะเหน็วาอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา 
และอธิปญญาสิกขานั้นครอบคลุมการทําใหมนุษยเกดิพฒันาการทางสังคม  พัฒนาการทางอารมณ 
และพัฒนาการทางปญญาจะแตกตางกันกท็ี่ขอบเขตของความหมาย  โดยสิกขา  3  นั้นมีจุดหมาย
จําเพาะตามแนวของพุทธธรรม  อยางไรก็ตามในเบื้องตนจะเห็นชดัวา  ความหมายไปกันไดด ี คือมี
ความตรงกนัวา ตองฝกฝนอบรมบุคคลใหมีศีล คือ  มีวินยั รวมถึงความรับผิดชอบ  และความสัมพนัธ
ที่ดีทางสังคมใหมีสมาธิ คือ ความงอกงามทางอารมณ (พระพุทธศาสนาเรียกวา  ทําจิตใจใหเขมแข็ง 
ประณีต มีคุณภาพ และสมรรถภาพที่ด)ี  และมีความงอกงามทางพุทธิปญญา (ความคิด เหตุผล) โดย
สิกขา 3 นี้ จะตอเนื่อง และชวยสงเสริมกันและกันโดยตลอด เปนระบบการฝกอบรมจากภายนอก
เขาไปหาภายใน  จากสวนทีห่ยาบเขาไปหาสวนที่ละเอยีด  และจากสวนที่งายเขาไปหาสวนทีย่าก
และลึกซึ้งกวา  ซ่ึงเมื่อฝกถึงขั้นละเอียดภายใน คือข้ันจิตและปญญาแลว  จะสงผลกลับออกชวยการ
ดําเนินชวีิตภายนอก  เชน  มีความประพฤติสุจริต  มั่นคง  มีศีลที่เปนไปตามปกติธรรมดาของตนเอง
ไมตองฝนใจ  หรือตั้งใจควบคุมรักษา  สามารถคิดแกปญหาและกระทํากิจกรรมตางๆ ไดดวย
ปญญาบริสุทธ์ิ  โดยนัยทีก่ลาวนี้เมื่อฝกตลอดระบบสิกขาแลว  ระบบชีวิตทั้งหมดกจ็ะกลายเปน
ระบบของมรรค  สอดคลองกันทั้งหมดทั้งภายนอกและภายใน 
 กลาวโดยสรุปไดวา  กระบวนการทางการศึกษา  คือ  การทาํใหผูเรียนไดรูจักคิด และมี
การปฏิบัติเสมอๆ ทั้งทางดานความประพฤติ  จิตใจ  และสติปญญา  เพื่อใหเกิดพัฒนาการทั้ง  3  ดาน
ไปพรอมๆ กัน 
 2.1.6  โรงเรียน     
 โรงเรียน เปนสถานที่สําหรับจัดการศึกษา เปนปจจยัภายนอกที่สําคัญตอการเรียนรู 
พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญกับสถานที่ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูมากโดยเลือกริมฝงแมน้ํา 
เนรัญชราเพราะเปนถ่ินนี้มีภมูิภาคอันร่ืนรมย  มีหมูไมรมร่ืนนาสบายใจ มีแมน้ําไหลผาน น้ําใส 
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ไหลเย็นและมทีาน้ําคือชายหาดที่ราบเรียบ  ทั้งหมูบานที่จะภกิขาจารก็มอียูโดยรอบ นับเปนสถานที่
ควรบําเพ็ญเพยีร หรืออาจกลาวถึงความสําคัญของสถานที่  โดยสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษา
เลาเรียนตามทีป่รากฏในพระพุทธศาสนา  4  ประการคือ  ความสงบ  ความใกลชิดกับธรรมชาติและ
ชุมชน  ความแปลกใหม  ไมจาํเจ  และความสะอาด  มีระเบยีบและเรยีบงาย  มีผูใหความเห็นเกีย่วกบั
โรงเรยีนตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษาไวดังนี ้
 สุนทร ณ รังษี (2529,  หนา  85; อางถึงใน สมพิศ  โพลงนอย, 2530,  หนา  84)  กลาวถึง
โรงเรียนตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษาวา ควรจัดบรรยากาศและสภาพโรงเรียนใหดี ใหผูเรียน
คุนเคยกับสภาพแวดลอมที่ดีที่จะชักจูงผูเรียนไปในทางที่ดี  ในเมื่อการศึกษามีจุดประสงคใหผูเรียน
มีความรูดีและความประพฤติดี  ดังนั้นการจัดโรงเรียนควรใหมีสภาพที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนา
เยาวชนใหเปนคนดีตามอุดมคติ   
 พระราชวรมุน ี (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2529,  หนา  84)  กลาววา  โรงเรียนควรจัดใหมีทั้ง
การศกึษาหาความรูทางวิชาการ  วิชาชพี  และความเอาใจใสใกลชดิระหวางผูสอนและผูเรียน โรงเรยีน
จะตองฝกฝนใหผูเรียนรูจกัคิด  คือ  โรงเรียนตองมีทั้งกัลยาณมิตรและการฝกใหเกิดโยนิโสมนสิการ 
รวมทั้งมีความสัมพันธอันดีกบัวัด บาน และชุมชน 
 จากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานพุทธปรัชญาการศึกษา สรุปไดวา โรงเรียนควรมี
บรรยากาศที่เกื้อกูลตอความสัมพันธที่ดี เปนสถานที่อบรมและใหความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต มีสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ สะอาด และเปนระเบียบ มีความสัมพันธอันดีกับบาน 
วัด และชุมชน 
 2.1.7  ผูสอน 
 ผูสอนเปนปจจัยภายนอกที่สําคัญที่สุดของการเรียนรู ความเลื่อมใสศรัทธาของศิษยที่มี
ตอครู  จะทําใหศิษยเกิดฉันทะและวิริยะในการศึกษาหาความรู และฝกหัดอบรมตน  ครูจะสราง
ศรัทธาไดก็ดวยความมีคุณธรรม  บําเพ็ญตนเปนกัลยาณมิตร  มีความรูดี  มีวิธีสอนดี  มีบุคลิกภาพดี 
และมีความรักในการสอน  ครูจึงควรมีคุณสมบัติ ดังกลาวมานี ้

 พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2546,  หนา  64)  กลาววา  ผูที่ทําหนาที่ในการสอน
หรือใหการศกึษาจะตองมีลักษณะกัลยาณมติร  และ ลีลาครูไดแก 

         1)  ปโย นารัก มีเมตตากรุณา สรางความเปนกันเอง ทําใหผูเรียนกลาปรึกษาไตถาม 
    2)   ครุ  นาเคารพ คือเปนผูหนักแนน มีความประพฤตดิี 
         3)  ภาวนโีย นาเจริญใจ มีความรูจริง ใฝหาความรูอยูเสมอ 
         4)  วัตตา  รูจักพูด ชีแ้จงใหเขาใจ แนะนําในสิ่งด ี

                   5)  วจนักขโม  อดทนตอถอยคําที่วิพากษ วิจารณ 
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สวนมีลีลาครู  คือ  สันทัสสนา  ชี้ใหชัด  ทําใหเขาใจแจมแจง  ทําใหเห็นกับตา  และสมาทปนา  
ชวนใหปฏิบัติ  ฝกฝนจนเห็นคุณคา  เห็นจริง  ยอมรับ  และอยากปฏิบัติหรือนําไปปฏิบัติ 

 สุมน  อมรวิวฒัน  (2530,  หนา  21-23)  ที่ใหทัศนะวา  ครตูองมบีุคลิกภาพดแีตงกายสะอาด
เรียบงายงดงาม  ยิ้มแยมแจมใส  มีสงา  คลองแคลว  เปนกันเอง  ใชภาษาสื่อกับวยัรุนไดดี วางตนให
เหมาะสมกับสภาพครู  จิตใจดี  ไมตกเปนทาสของตัณหา  และอามิส  สอนศิษยดวยความเมตตา  
รับฟงการวิพากษวจิารณอยางมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีตอพระพุทธศาสนาเพราะเปนเรื่องของนามธรรม  
ครูจึงตองมีความสามารถในการสอนจัดสิ่งเราใหจูงใจนกัเรียน  เชน การใชขาวเหตุการณ  การใช
ธรรมชาติทีน่กัเรียนเหน็อยูทกุวนั  รูจกัการใชส่ือ  การสอน  การจดักจิกรรมกรณีปญหา  ตรวจสอบ
ความรู  ความคิดเห็นทนัที  จะเปนการชวยเสริมแรงไดดี   

 ยนต  ชุมจิต (2535,  หนา  50-51)  ไดใหทัศนะวา  ครูผูสอนหรือผูพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม
คานิยมที่ดีใหเยาวชนนั้นจะตองรูบทบาทและหนาที่ของตน  รูจักตนเอง  เคารพตนเอง  เชื่อมั่นใน
ตนเอง  ซ่ือตรงตอตนเอง  บังคับตนเองได มีความพอใจในตนเอง  พึ่งตนเองได  และรับผิดชอบตอ
ตนเอง  รอบรูในขนบธรรมเนียมประเพณีเปนผูที่เขาใจความมุงหมายของการศึกษา  และบทบาท
ของตนที่จะชวยใหเด็กมีการพัฒนา  ตามความมุงหมายที่ตั้งไว  ควรขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมใน
เรื่องแนวทางการสอนใหเขากับเหตุการณปจจุบันจัดกิจกรรมใหเหมาะสม สรางบรรยากาศที่เปน
กันเองเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดอภิปราย  วิจารณอยางมีเหตุผล  การใหกําลังใจดวย
การยกยองชมเชยก็เปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหนักเรียนอยากจะเรียนรู    
 สรุปวาลักษณะของครูที่ดีตองเปนผูที่มีความประพฤติดี มีน้ําใจไมหมกมุนในอบายมุข  
เปนผูรักษาศีล ปฏิบัติตนตามหลักธรรม  เพราะตัวอยางที่ดียอมมีคา  กลาวคือ  หากครูจะสอนศิษย
ใหทําดี ครูตองเปนผูนําในการทําความดี ศิษยยอมดูตัวอยางการปฏิบัติจากครูนั่นเอง  
 2.1.8  ผูเรียน 
 พระโสภณคณาภรณ  (ระแบบ  ฐิตญาโน) (2528,  หนา  9-13)  ใหแนวคิดเกี่ยวกับคณุสมบัติ
ของผูเรียนวา ผูเรียนควรมีคณุสมบัติ ดังนี ้
          1) สามารถเรียนรูเร็ว  ทั้งนี้โดยมีปจจัยสนับสนุน คือ ความศรัทธา  เชื่อมั่นในตัว
ผูสอน ความมสุีขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี มีความเพยีรพยายามในการศึกษา มีปญญาสามารถ
เขาใจเหตุผลตางๆ ไดรวดเรว็  ไมเปนคนดงึดันโออวด และเปดเผยตนเองตามความเปนจริง 
          2)  มีคุณธรรมประจําใจ  คือ  มีความเชือ่มั่นในตนเอง มีวิริยะ  คือ  ความเพยีร  และมี
สติ  คือ ความระลึกได  ระมัดระวังตนอยูเสมอ 

        3)  มีคุณธรรมที่จะนําไปสูความสําเร็จในการศึกษา  คือ  มีฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ และ
วิมังสา 
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 4)  มีคุณธรรมที่จะทําใหเขาถึงความรู  คือ  มีความตั้งใจที่แนวแนมั่นคง  ทําตัวใกลชิดผูสอน 
รํ่าเรียนวิชาดวยความเคารพทั้งตอตนเอง  และผูสอน  พยายามนั่งใกลในขณะเรียนเพื่อท่ีจะรับฟงได
ชัดเจน  ติดตาม  จดจํา  และพิจารณาไตรตรอง   พึงปฏิบัติตอครูตามหลักทิศ  6  (ทิศเบื้องขวา)  คือ 

   (1) ดวยลุกขึน้ยืนรับ (ใหความเคารพยกยองครู) 
   (2)  ดวยเขาไปยืนคอยรับใช (แสดงน้ําใจและอัธยาศัยไมตรี) 
   (3)  ดวยเชื่อฟง (ศรัทธาเชื่อมั่นในตวัครู) 
   (4)  ดวยอุปฏฐาก (ชวยงานครูบางตามสมควร) 
        (5) ดวยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ (ตั้งใจเรียน) 

 สรุปวา  คุณลักษณะและหนาที่ของผูเรียนควรปฏิบัติตามหลักทศิ 6 และอิทธิบาท 4  
เพื่อทีจ่ะบรรลซ่ึุงความมุงหมายของการศกึษา  มีความเจริญงอกงามทั้งในดานความประพฤติ  จิตใจ  
และสติปญญา  ความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน มีความใกลชิดเอาใจใส  รับผิดชอบตอกัน  
มีความเขาใจซึง่กันและกัน  ทั้งภายในและนอกหองเรียน  ดังแสดงในภาพ 3 
 

ผูสอน ผูเรียน 
1.  อบรมบมนิสัย 

 
1. ใหความเคารพ ยกยอง 

2.  มีวิธีสอนด ี กัลยาณมิตรธรรม 2.  มีน้ําใจ และอัธยาศัยไมตรี 
3.  สอนโดยไมปดบัง  3. ศรัทธา เชื่อมั่นในตวัคร ู
4.  สงเสริม สนับสนุนให  
    เจริญกาวหนา 

เคารพและศรทัธา 
อยางจริงใจ 

4. ชวยงานครตูามสมควร 
5.  ตั้งใจเรียน 

5.  พัฒนาปญญา และ 
     คุณธรรม 

  

 
ภาพ 3  คุณสมบัติผูเรียน 
(ที่มา : พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ  ฐิตญาโน) , (2528,  หนา 13) 
 
 2.1.9  วิธีสอน 
 การสอนที่จะเกิดประสิทธิภาพตอผูเรียน ใหมีความรู และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
นั้น  มีผูใหความเห็นไว  ดังนี้ 
 ขนิษฐา  สุวรรณฤกษ  (2533,  หนา  156-159)  ไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานพุทธปรัชญา
การศกึษาถึงวิธีสอนที่มีรากฐานจากพระพุทธศาสนา  สรุปวาควรเนนสิ่งที่ควรรูสูปฏิบัติ ใหความสําคัญ
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กับเรื่องเหตุผล  มีการตรวจสอบภูมิหลังของผูเรียนกอน  เพื่อที่จะปรับเนื้อหาและวิธีสอนที่จะใชกับ
ผูเรียนใหเหมาะสม  วิธีสอนควรเปนไปในลักษณะเปนเหตุเปนผลตอกัน  โดยจะใชวิธีการใดก็ได
ตามลักษณะภูมิหลังของผูเรียน  แตควรสอนดวยวิธีการปฏิบัติ  เนนจริยศาสตร  โดยวิธีละมุนละมอม 
คอยๆ เรียนรูที่ละเล็กละนอย ใชปญญา ความคิดอยางมีเหตุผล ใชหลักพหูสูต ที่เรียกวาใชวิธีจากใจ
ถึงใจ 
 สุทธิวงศ  พงศไพบูลย  (2519,  หนา  118)  ใหความเห็นเรื่อง วิธีสอน วา  คํานึงถึงผูเรียนเปน
สําคัญ  ควรใชระดับภาษายากงายตางกันตามระดบัสติปญญาของผูเรียน  ลําดับเนื้อหาจากงายไป
ยาก  เร่ิมจากปญหาที่ผูเรียนกาํลังสนใจ  ทดสอบเพื่อวัดดสูติปญญาของผูเรียนกอนทําการสอน  ใช
โยนิโสมนสิการ คือ ใหรูจักคิดในเชิงเหตุผล  และสามารถปฏิบัติได  โดยเลือกวิธีสอนที่เหมาะสม
กับผูเรียนและสถานการณ  ในแตละกรณ ี เชน  การบรรยาย  การถาม-ตอบ การสาธิต  การทดลอง  
เปนตน 
 ดังนั้น วิธีสอนที่ดีจึงเปนการสอนที่ใชเทคนิค ใหผูเรียนใชปญญาในการคิดวิเคราะห  คิด
สังเคราะห อยางหลากหลายวิธี อยางมีเหตุผล สอนใหเต็มตามความสามารถของผูเรียนโดยเนน
คุณธรรมนําความรู 
 2.1.10  หลักสูตร 
 ในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนทุกคนไดพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันตามแนวทางการ
ดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ ที่เนนการใหความรูคูคุณธรรม  มีผูใหทรรศนะไว ดังนี้ 
 สมพิศ  โพลงนอย  (2530,  หนา 127-131)  ไดสรุปวา  หลักสูตรเปนองคประกอบสําคัญ
ประการหนึ่งของการศึกษา  ครูตองนําหลักสูตรที่ใชอยูเปนหลัก  แลวเนนจิตใจเปนตัวชอบ  ไมแนน
ไปดวยเนื้อหาวิชาการอยางในปจจุบัน ใหมีการเลนกฬีา มีกิจกรรมที่สรางความสุขใหแกตวัเอง  
ไมใชมแีตความสุขที่รับจากภายนอก  เชน  มีเร่ืองของศิลปะ  มีการเลนดนตร ี มีวิถีชีวิตแบบพุทธ  
อยาใหขาดเรื่องจริยธรรม  โดยอาจแทรกศลีธรรมในทุกวิชา  เพื่อใหผูเรียนมีทั้งความรู  และความ
ประพฤติ  โดยมีเทคนิคในการสอดแทรกปจจุบันเราพยายามที่จะใหความรูเรื่องศาสนาแกเด็ก  
โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา  ผูสอนสามารถแทรกความรู  ความคดิที่ดีในทุกวิชา  ตองถือวา
การสอนใหเยาวชนเปนคนดีเปนหนาที่ของผูสอนทุกคน ไมเฉพาะแตผูสอนจริยธรรมเทานั้น  อาจ
แทรกนิทาน 1-2  นาที  เพื่อสรางทัศนคติที่ดีแกนักเรยีน  ถาทําไดเชนนี้คงไมตองหวงอนาคตของ
ชาต ิ ควรบรรจุหวัใจของพระพุทธศาสนา  อันเปนจดุมุงหมายของการศึกษาลงไปในหลักสูตร  การ
วัดผลใหเนนทีพ่ฤติกรรมของผูเรียนเปนสําคญั  ใหสอนจริยธรรม ศีลธรรม ในทุกระดับชั้น และ
สอดแทรกในทุกวิชา 
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 ศักดา  ปรางคประทานพร  (2526,  หนา  169-171)  ใหทัศนะเกี่ยวกับหลักสูตรวา หลักสูตร
ตองมุงใหผูเรียนไดรับความรูทั้งทางศิลปศาสตร  และวิชาชีพ มีความยืดหยุนในตัวเองพอสมควร ที่
สําคัญที่สุด  หลักสูตรจะตองเนนเรื่องของศีลธรรม 
 จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา  หลักสูตรควรประกอบดวยวิชาศิลปศาสตร  วิชาชีพ  และ
ศีลธรรม  เนนใหผูเรียนมีความประพฤติดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และ
กีฬา  ควบคูความรูดานวิชาการ 
 2.1.11  การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผล  เปนกระบวนการตอเนื่องจากการเรียนการสอน  ที่จะตัดสินผล
การเรียนของผูเรียน  มีผูใหเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนของโรงเรียน 
วิถีพุทธ  ดังนี้ 
 สมพิศ  โพลงนอย  (2530,  หนา  135-138)  ไดสรุปวาการวัดและประเมินผล 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาไววาควรเนนดานการปฏิบตัิ เพราะรูแลวควรจะทําได รูดีแลวควร
ประพฤติด ีไมใชรูเฉยๆ แลวไมทํา  โดยมีหลักการวาเขาทาํไดตามที่เรียนรูหรือไม แลวจึงประเมิน
ออกมา ใชวิธีวัดผลหลายๆ วิธีใหเหมาะสมกับวิชา รวมทั้งจะตองวัดวาผูเรียนมีคุณธรรมระดับใด
ดวย เมื่อคนเรามีอัธยาศัยตางกัน สติปญญาตางกัน พื้นฐานตางกัน ภูมหิลังตางกัน ความถนัดตางกนั 
ฉะนั้น ควรมีการวัดผลตามความถนัด ตามความสนใจของผูเรียนดวย  ไมควรเปนการสอบแบบที่ทํา
กันอยู เพราะจริงๆ แลวการสอบ  คือ  แขงขันกับผูอ่ืน  เพราะคนเรามีสตปิญญาไมเทากนั  วิธีวดักบัคน
อ่ืนจึงควรเลิก  ไมตองสอบอยางในปจจุบนั  จะไดไมตองวติกกังวลกับวชิาการมากนัก ควรทําอะไร
ที่ผอนคลายการแขงขัน โดยเอาตัวเราสูโลกภายนอก ไมใชจากภายนอกเขาหาตัวเรา ดงันั้นการ
ประเมินผลใหดูตัวของตวัเอง 
 ธํารง  ชูทัพ  (2542,  หนา  24-25)  ใหความเห็นวา  การวัดและประเมินผลใหวัดดวยตนเอง 
เนนการวัดพฤติกรรมการแสดงออกตามสภาพที่แทจริง  โดยกระบวนการสังเกต  สัมภาษณ  บันทึก  
จากผูเกี่ยวของ  รายงานตนเอง  แฟมสะสมงาน  หรือตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับงานของนักเรียน 
ผูสอนและผูปกครองควรประสานงานรวมมือกัน  
 สรุปไดวา  ผูเรียนพึงรับผิดชอบที่จะวัดและประเมินผลตนเองดวย  นอกเหนือจากการวัด
และประเมินผลโดยผูสอนและบุคคลอื่น  โดยเนนการปฏิบัติไดและการประพฤติเปนสําคัญ 
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2.2  การเปรียบเทียบองคประกอบของการศึกษาตามแนวพุทธปรชัญาการศึกษากับแนวคิด     
      ทางการศึกษาในปจจุบัน 

 แนวทางการดาํเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2546,  หนา  24 – 26)ได
สรุปองคประกอบของการศึกษาตามแนวพุทธปรัชญาการศกึษาดานตางๆ โดยไดนําไปเปรียบเทยีบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545  แนวคดิ
เกี่ยวกับปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  ผลการเปรียบเทียบ  พบวา  แนวคิดทางพุทธปรัชญาการศึกษายงัคงมคีวาม
ทันสมัย  ใกลเคียงกับแนวคดิอันเปนหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาปจจุบันเปนสวนใหญ  
แตกตางกันอยูบางในเรื่องของการใชถอยคาํภาษา และรายละเอียดปลีกยอยตางๆ ดังรายละเอียด  
ในตาราง 1 
 
               ตาราง 1  การเปรียบเทียบองคประกอบของการศึกษาตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษากับ
แนวคดิทางการศึกษาในปจจบุัน 
 
 

พุทธปรัชญาการศึกษา แนวคิดปจจุบัน 

ความหมายของการศึกษา  
การศึกษา คือ กระบวนการพัฒนาผูเรียนทั้งใน การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อ 
ดานความประพฤติ(ศีล) ดานจิตใจ (สมาธิ) และ
สติปญญา (ปญญา) เพื่อความเจริญ 

ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย 
การถายทอดความรู การฝก การอบรม 

งอกงามในทกุขั้นตอนของชีวิต และเปนกําลัง การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค 
สําคัญในการพัฒนาสังคม และส่ิงแวดลอม จรรโลงความกาวหนาทางวชิาการ การสราง 
ใหเจริญงอกงามสืบตอไป องคความรูอันเกิดจากการจดัสภาพแวดลอม 
 สังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุน  

เพื่อใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
(มาตรา 4 พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิม่เติม  (ฉบับที ่2) พ.ศ.  2545) 
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               ตาราง 1  (ตอ)  การเปรียบเทียบองคประกอบของการศึกษาตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษากับ
แนวคดิทางการศึกษาในปจจบุัน  
 
 

พุทธปรัชญาการศึกษา แนวคิดปจจุบัน 

ความมุงหมายของการศึกษา  
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความเจริญงอกงามทั้งใน มุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง  
ดานความประพฤติ จิตใจ และสติปญญาเพื่อ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
ความเปนคนที่สมบูรณ สามารถกอประโยชน พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษา 
ทั้งแกตนเอง และสังคมที่ตนอาศัยอยูได และสงเสริมสิทธิ หนาที ่เสรีภาพ ความเคารพ  
 กฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปน 
 มนุษย … มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
 รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค ใฝรู  
 และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 (มาตรา 7 พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 

และที่แกไขเพิม่เติม  (ฉบับที ่2) พ.ศ.  2545) 
ธรรมชาติของผูเรียน  
มีศักยภาพที่จะฝกฝนและพฒันาได และเนื่อง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ถือวา ผูเรียน 
จากผูเรียนแตละคน มีระดับสติปญญา อุปนิสัย  ทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาได 
ความพรอมและภูมิหลังที่แตกตางกัน การศึกษาตองถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด  
การศึกษาตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษา จึง การจัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมการเรียนการสอน 
เนนตวัที่ผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการของ จึงตองสอดคลองกับความสนใจและความ 
การศึกษาจึงเริ่มตนที่ตัวผูเรียนและมีผูเรียนเปน ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง 
ศูนยกลางของกระบวนการเรียนรูทุกขั้นตอน ระหวางบุคคล (มาตรา 22 และ 24 (1) 
 พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไข

เพิ่มเติม  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.  2545) 
การเรียนรู  
มนุษยเรียนรูโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 และ  John Lock มีความเชื่อวาประสบการณที่เดก็ 
จิตใจ (ผัสสะ 6) พรอมกันนัน้ก็เกดิความรูสึก ไดรับสัมผัสตางๆ จะเปนขอมูลความคิด 
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ตาราง 1  (ตอ)  การเปรียบเทยีบองคประกอบของการศึกษาตามแนวพทุธปรัชญาการศึกษากับแนวคิด 
                         ทางการศึกษาในปจจุบัน 
 
 

พุทธปรัชญาการศึกษา แนวคิดปจจุบัน 
การจํา และการคิดเกิดขึ้น ซ่ึงถาไมถูกครอบงํา พื้นฐาน (Simple ideas) ที่จะสะสมไวในใจดวย 
ดวยกิเลสก็จะทําใหไดความรูที่แทจริง ศักยภาพของการจํา นอกจากนี้เขายังเชื่อวา 
 มนุษยมีศกัยภาพในเชิงนามธรรมอื่น ๆ อีก เชน 
 การเชื่อมโยง (Combination) ที่จะทําใหเกดิ 
 ความคิดที่ซับซอนยิ่งขึ้น การเรียนรูจึงเกดิจาก 
 การไดขอมูลความคิดพื้นฐานแลวใชศักยภาพ 
 ทางจิตใจ (Mind) ที่มีอยู สรางความรู ความคิด 
 ที่ซับซอนยิ่งขึ้น จัดเปนความรูอันใหม ขั้นหนึ่ง 
 (ไพรัช สูแสนสุข, 2539,  หนา 26) 
กระบวนการของการศึกษา  
ใหผูเรียนรูจักคิดและมีการปฏิบัติเสมอๆ ทั้ง 1) กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให 
ดานความประพฤติ จิตใจ และสติปญญา    ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ 
เพื่อใหเกิดพฒันาการทั้ง 3 ดานไปพรอมๆ กัน    เต็มตามศักยภาพ 
 2)  ฝกทักษะ กระบวนการคดิ การจัดการ การ 
     เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู 
     มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
 3)  จัดกจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ 
     จริง ฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปนทําเปน รัก 

     การอานและการใฝรูอยางตอเนื่อง 
 4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ 
    ความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  
    รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และ 
    คุณลักษณะอันพึงประสงคทุกวิชา(มาตรา 22และ      

   24  (2) (3) (4) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 
    และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545) 
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ตาราง 1  (ตอ)  การเปรียบเทยีบองคประกอบของการศึกษาตามแนวพทุธปรัชญาการศึกษากับแนวคิด 
                         ทางการศึกษาในปจจุบัน 
 
 

พุทธปรัชญาการศึกษา แนวคิดปจจุบัน 

โรงเรียน  
มีบรรยากาศทีเ่กื้อกูลตอความสัมพันธที่ดี โรงเรียนควรมบีรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อ 
เปนสถานที่อบรมและใหความรูพื้นฐาน ตอการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนอยาง 
จําเปนตอการดํารงชีวิต มีสภาพแวดลอมที่เปน มีความสุข มุงเนนการเรียนการสอนตาม 
ธรรมชาติ สะอาด และเปนระเบียบ  ธรรมชาติ ปลูกฝงเรื่องความสะอาด ความมี 
มีความสัมพันธอันดีกับบาน วัด และชมุชน วินัย รวมทั้งการจัดใหโรงเรยีนมีความรมร่ืน 
 มีตนไม แหลงน้ํา บอน้ํา ไรฝุน ไรมลภาวะ  
 อาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมตอง 
 สะอาด รมร่ืน ปลอดภัย และไมมีมุมอับ 
ผูสอน  
ตองเปนคนด ีมีความเปนกัลยาณมิตร คือมี แบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณครู 
บุคลิกภาพด ีความรูด ีความประพฤติด ีพัฒนา พ.ศ.2539   
ตนเองในดานตาง ๆ อยูเสมอ มีคุณธรรม ขอที่ 1 ครูตองรักและเมตตาศิษยโดยใหความ 
มีความสามารถในการสอน เปนที่รักและศรัทธา เอาใจใสชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจในการ 
ของศิษย เปนแบบอยางที่ดทีางจริยธรรม ศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา 
พรอมทั้งมีคุณสมบัติตามหลักทิศ 6 (อบรม ขอที่ 2 ครูตองอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสรมิ 
บมนิสัยศิษย มีวิธีสอนด ีสอนโดยไมปดบัง  ความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงามใหแกศิษย 
สงเสริมใหเจรญิกาวหนา พัฒนาศิษยทั้งดาน อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
ปญญาและคุณธรรม) ขอ 3 ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 
 ที่ดีแกศษิยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
 ขอที่ 4 ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอ 
 ความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ 
 และสังคมของศิษย 
 ขอที่ 5 ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ 
 ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศนใหทนัตอการ 
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ตาราง 1  (ตอ)  การเปรียบเทยีบองคประกอบของการศึกษาตามแนวพทุธปรัชญาการศึกษากับแนวคิด 
                         ทางการศึกษาในปจจุบัน 
 
 

พุทธปรัชญาการศึกษา แนวคิดปจจุบัน 
 พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  
 อยูเสมอ (กระทรวงศึกษาธิการ,  2540, หนา  1-13) 
ผูเรียน  
ปฏิบัติตนตอครูตามหลักทิศ 6 (ใหความเคารพ ลักษณะผูเรียนที่พึงประสงคตามแนวทางพระราช 
มีอัธยาศัยไมตรี มีความศรัทธา ปรนนิบัติ ตาม 
สมควร และตัง้ใจศึกษาเลาเรียน) มีคุณสมบัติ 

บัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไข
เพิ่มเติม  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.  2545 

ตามหลักอิทธิบาท 4 (ฉนัทะ วิริยะ จิตตะ  
วิมังสา) เพื่อที่จะบรรลุซ่ึงความมุงหมายของ  
การศึกษาคือมคีวามเจริญงอกงามทั้งในดาน  
ความประพฤติ จิตใจ และสติปญญา  
  
  
วิธีสอน  
ในการสอนควรเนนใหผูเรียนใช 1) จัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ 
โยนิโสมนสิการ คือ ใหรูจักคิดอยางมีเหตผุล     ความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนไดพัฒนา 
และสามารถปฏิบัติไดโดยเลอืกวิธีสอนที ่    เต็มตามความสามารถทั้งดานความรู จิตใจ 
เหมาะสมกับผูเรียน และสถานการณในแตละ    อารมณ และทักษะตางๆ 
กรณ ี 2) ลดการถายทอดเนื้อหาวิชาลง ผูสอนกับผูเรียน 
    มีบทบาทรวมกันในการใชกระบวนการทาง 
    วิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู ใหผูเรียน 
    ไดเรียนจากสถานการณจรงิที่เปนประโยชน และ 
    สัมพันธกับชีวิตจริง ใหเรียนรูความจริงในตัวเอง 
    และความจริงในสิ่งแวดลอมจากแหลงเรียนรู 
    ที่หลากหลาย 

 

คนดี 
(คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม) 

คนเกง 
(สมรรถภาพสูง) 

คนมีความสุข 
(สุขภาพกาย-จิต)
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ตาราง 1  (ตอ)  การเปรียบเทยีบองคประกอบของการศึกษาตามแนวพทุธปรัชญาการศึกษากับแนวคิด 
                         ทางการศึกษาในปจจุบัน 
 
 

พุทธปรัชญาการศึกษา แนวคิดปจจุบัน 
 3) กระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
    มีการทดลองปฏิบัติดวยตนเอง โดยครูทาํหนาที ่
    เตรียมการจดัสิ่งเรา ใหคําปรึกษา วางแนว 
    กิจกรรมและประเมนิผล   
หลักสูตร  
ประกอบดวยวิชาศิลปศาสตร วิชาชีพและ สาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวชิาการ และวิชาชีพ 
ศีลธรรม เนนใหผูเรียนมีความประพฤติด ี ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู 
มีสุนทรียภาพและลักษณะนสัิยดานศิลปะ  ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ 
ดนตรีและกีฬา ควบคูกับความรูดานวิชาการ รับผิดชอบตอสังคม  (มาตรา 28 พ.ร.บ.การศึกษา 
 แหงชาต ิพ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.  2545) 
การวัดและประเมินผล  
ผูเรียนพึงรับผิดชอบที่จะวัดและประเมนิผล ผูเรียนมีสวนรวมในการวดัผลและประเมินผล 
ตนเองดวย นอกเหนือจากการวัดผลและ โดยใชกระบวนการประเมนิตามสภาพจริง 
ประเมินโดยผูสอนและบุคคลอื่น โดยเนนการ (Authentic Assessment) มุงเนนที่การประเมิน 
การปฏิบัติได และการประพฤติดีเปนสําคัญ ภาคปฏิบัติ โดยมีแฟมสะสมงาน (Portfolio) 
 เปนนวัตกรรมการประเมินทีสํ่าคัญ (กรมสามัญ 
 ศึกษา,  2542,  หนา 31) 

 
(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา  24 – 26) 
 
 การเปรียบเทียบดังกลาวขางตน สรุปไดวา แนวคิดทางการศึกษาในปจจุบันยังคงมี
พระพุทธศาสนาเปนรากฐาน  เหตุเพราะวา คนไทยมีพระพุทธศาสนาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต  คําส่ัง
สอน  การประพฤติปฏิบัติ แนวความคิด ปรัชญา ความเชื่อ ลวนมีพระพุทธศาสนาเปนพื้นฐาน
เกี่ยวของอยูทั้งสิ้น (พนม พงษไพบูลย,  2539,  หนา  111) 
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2.3  การนําพุทธธรรมและพุทธวิธีสอนมาประยุกตใช 
  
 การนําพุทธธรรมหรือหลักธรรมในพระพทุธศาสนา และพุทธวิธีในการสอน ไดแก 
วิธีการและลีลาการสอนของพระพุทธเจามาประยุกตใชในการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียนนัน้
อยูในวิสัยที่ผูสอนทุกคนสามารถกระทําได เพียงแตผูสอนจะตองมีความรูเกีย่วกับการศึกษาใน
พระพุทธศาสนาเปนอยางด ีมีความตระหนักในคุณคาของพระพุทธธรรมวามีประโยชนตอการ
ดําเนินชวีิต รวมทั้งมีความเชือ่มั่นวา ไมวากาลเวลาจะลวงเลยไปนานเพียงใดและสังคมจะเปลี่ยนแปลง
ไปอยางไรพุทธธรรมและพุทธวิธีสอนก็ยงัคงใชไดผลอยูเสมอ  มีผูเสนอแนะวิธีการ ดังนี ้
 ศิริพร  ร่ืนจิตต  (2546,  หนา  1)  การนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาหรือพุทธธรรมและ
วิธีสอนของพระพุทธเจามาประยุกตใชในการสอนนั้นสามารถกระทําไดหลายวิธี  คือ 
 1)  สอดแทรกหรือบูรณาการพุทธธรรมที่เกื้อกูลตอการศึกษา การทํางาน การแกไข
สถานการณปญหา  การอยูรวมกันในสังคม ฯลฯ ในการเรียนการสอนสาระการเรียนรูตางๆ อยาง
เหมาะสมกับเนื้อหา เวลา โอกาส 
 2)  นําองคประกอบของการศึกษาตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษา  อาทิเชน  ความมุงหมาย
ของการศึกษา  การเรียนรู  กระบวนการศึกษา  คุณสมบัติของผูสอน ฯลฯ รวมทั้งพุทธธรรมที่ควร
ปลูกฝงแกนักเรียนมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
 3) นําหลักพุทธธรรมบางเรื่องมาประยุกตเปนวธีิสอน  เชน  การสอนแบบอริยสัจ  4  การสอน
แบบสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เปนตน 
 เมตตา  ภิรมยภักดิ ์ (2546,  หนา  10)  กลาวถึงการสอดแทรกหรือบูรณาการพุทธธรรมใน
กิจกรรมการเรยีนการสอน  วา พระพุทธศาสนานั้นนับวาไดหลอมรวมเขากับวิถีชีวิตของคนไทยนาน
มาแลว ดังจะเห็นไดจาก ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมตางๆ ของไทย ลวนแลวแตมี
พระพุทธศาสนาเปนพืน้ฐานเกี่ยวของอยูทั้งสิ้นไมวาจะเปนภาษาพูด  ถอยคํา  สํานวน  สุภาษิต  การ
แตงกาย  การกินอยูหลับนอน  ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  การทํามาหากิน  การประพฤติ
ปฏิบัติ ความคิด ปรัชญา และความเชื่อ   การที่คนไทยไดซึมซับพระพุทธศาสนาเขาไวในชีวิตจิตใจ 
จนกลายเปนบคุลิกภาพและวถีิชีวิตทําใหการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาของคนไทยสวนใหญ 
กระทําไปตามความเคยชนิ หรือตามความรู ความเขาใจที่จะสะสมสืบสานตอๆ มา มากกวาจะเกิด
จากการศึกษาเลาเรียน หรือการฝกปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาอยางแทจริง แมวาหลักการหรือ
ตัวตนของพระพุทธศาสนาอันไดแก  พระธรรมวินัย หรือพุทธธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน ทรง
บัญญัติไวนั้นจะยังประโยชนสูงสุดใหบังเกิดขึ้นแกมวลมนุษยก็ตาม ดังนั้นแนวคิดเรื่องการนํา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาหรือพุทธธรรมไปสอดแทรกหรือบูรณาการในการเรยีนการสอน
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สาระการเรียนรูตางๆ นอกจากจะทําใหผูเรียนไดมองเหน็ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางคําสอน
ของพระพุทธศาสนากับองคความรูตางๆ ที่มีความเปนวทิยาศาสตร มองเห็นความสัมพันธระหวาง
พระพุทธศาสนากับสังคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จนตระหนกัไดวาพระพุทธศาสนา คือวิถีชีวิต
แลว ยังเปนการพัฒนาเจตคตติอการนับถือพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนา
ของผูเรียนดวย นอกจากนีก้ารสอดแทรกหรือบูรณาการในสาระการเรยีนรูตางๆ ยังเปนกระบวน 
การเรียนรูที่สอดคลองกับหลักการเรียนรูในพระพุทธศาสนา และหลักการเรียนรูทางสังคม ซ่ึงตางก็
เปนการเรียนรูดวยการซึมซับ ทําใหผูเรียนรับรู จํา คิด กระทําซ้ําๆ จนเกดิความรูที่ชัดเจน จึงเห็น
คุณคา ยอมรับ และนําไปปฏบิัติจนกลายเปนความเคยชิน หรือเปนอุปนสัิยไปในที่สุด 
 การสอดแทรกหรือบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนการสอนเปนวิธีการที่สอดแทรกกบั
หลักการเรียนรูในพระพุทธศาสนาถือวาการเรียนรูของมนุษยเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในวิถีชวีิตทั้งชีวิต โดย
มีปจจัยสนับสนุนคือบุคคลที่อยูใกลชิด อาทิเชน พอแม ผูปกครอง ฯลฯ ดังนั้นผูสอน จึงมีบทบาท
สําคัญในการใหคําชี้แนะ เชน ขณะทีเ่ด็กประสบกับเหตกุารณตางๆ ทั้งที่ดี และไมดี ผูเรียนก็จะมี
ความรูสึกนึกคิดตางๆ ขึ้นในใจ  หากไดรับคําแนะนํา ใหรูและเขาใจในสิ่งที่ตนกําลังประสบอยูใน
ขณะนั้นวา คืออะไร เกิดจากอะไร  ก็จะเกดิการรับรูที่ถูกตอง เกิดความนึกคิดในทางที่สรางสรรค 
การเรียนรูนัน้ก็นับวาเกดิประโยชน สงผลใหพฤตกิรรมตอบสนองมีความเหมาะสม และยิง่ไดมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งเหลานั้นบอยครั้งขึ้น  ไดมโีอกาสสังเกต  พิจารณา  วิเคราะห  (กระบวนการคิด)  
ไดมีโอกาสทดลองการกระทํา  ก็จะทําเกดิความรูชัดเจนในความเปนจริงของสิ่งนั้นยิ่งขึ้นไปอีก 
กระบวนการเรียนรูที่ด ี จึงเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดรับการชีน้ําอยางถูกตอง  และตัวเขาเองก็ไดสัมผัส 
สัมพันธ  สังเกต  วิเคราะหหรือทดลองปฏิบัติดวย โดยมีกัลยาณมิตร  (ปจจัยภายนอก)  และโยนิโส
มนสิการ  (ปจจัยภายใน)  เปนองคประกอบสําคัญ  “กระบวนการเรยีนรูในพระพุทธศาสนาจึงเนน
การคิดวิเคราะห และการฝกซ้ําย้ําทวนเพื่อที่จะกลั่นกรองเปนปญญาของตนเอง โดยมีบุคคลที่
ผูเรียนศรัทธาเชื่อถือคอยชี้แนะ และมีวจิารณญาณคอยกาํกับอยูตลอดเวลา”  ดังแสดงในภาพ 4 
 

 
 
 
 
 

  
                

ปญญา 

ศรัทธา ปฏิบัต ิ

ภาพ 4  การเรียนรูในพระพทุธศาสนา                                                              

(ที่มา :  เมตตา  ภิริมยภักดิ ์ (2546,  หนา 11) 
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 สําหรับการเรียนรูทางสังคม  คือ  สังคมประกิต  หรือการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) นั้น 
เปนหลักการทางสังคมที่เชื่อวามนุษยสามารถเรียนรูไดจากสังคมที่อยูรอบตัวทั้งทางตรงและทางออม 
แลวซึมซับเขาไวเปนตัวตนของตน  เชน  ลูกซึมซับนิสัย  พฤติกรรม  ความเชื่อ  คานิยม  เจตคติจาก 
พอแม  ผูเรียนซึมซับบุคลิกภาพ  แนวความคิด  จากผูสอนที่ตนเคารพรัก  ซึมซับพฤติกรรมบางอยาง
จากกลุมเพื่อน  กระบวนการสังคมประกิตจึงเปนกระบวนการที่ทุกคนจะตองผานนับตั้งแตคลอด
จากครรภมารดา  เปนกระบวนการสั่งสอนโดยกลุมหรือสังคม  ทั้งทางตรงและทางออมใหสมาชิก
ไดเรียนรูและรับเอากฎเกณฑ ความประพฤติ  และคานิยมตางๆ ที่กลุมหรือสังคมไดกําหนดไว  มา
เปนระเบียบในการประพฤติปฏิบัติ  และเปนความสัมพันธระหวางตนกับสมาชิกของกลุมหรือของ
สังคมนั้น  สังคมประกิต  จึงเปนกระบวนการทางสังคมที่สอดคลองกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
คือ ปรโตโฆสะ หรือเสียงจากภายนอก  และทศิ  6  เปนหลักที่แสดงถึงความสัมพันธที่เกื้อกูลและ
ตอบสนองซึ่งกันและกันของบุคคลใน  6  สถานะ  เพราะเมื่อเด็กไดรับการสั่งสอน  บอกเลา ตักเตือน 
หามปราม จากบุคคลรอบขางที่ตนรักและศรัทธา เด็กจะเริ่มวิเคราะหคําตักเตือนเหลานั้น โดย
เทียบเคียงกับกฎเกณฑ หรือหลักการทางสังคม แลวจึงนํามาขยายดวยการปฏิบัติตาม  พัฒนาเปน
คานิยมและบุคลิกภาพของตนเองในที่สุด 
 จากหลักการเรียนรูในพระพุทธศาสนา และหลักการเรียนรูทางสงัคมทาํใหมคีวามเชือ่มัน่วา
การนําพุทธธรรมไปสอดแทรก หรือบูรณาการในการเรียนการสอนสาระการเรียนรูตางๆ นั้นจะทําให
ผูเรียนมีโอกาสไดสัมผัส สัมพันธ และเกิดประสบการณซํ้าๆ ซ่ึงจะชวยใหจดจําไดเจนใจและมีความ
คุนชินจนสามารถปฏิบัติไดโดยไมตองฝนหรือบังคับตนเอง กระทั่งกลายเปนนิสัยของตนไปในที่สุด  
 

2.4  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 สืบเนื่องจากที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเรื่อง  “หลักสูตรใหม เด็กไทยพัฒนา”  ณ  
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2545  ซ่ึงมี ฯณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร ใหเกียรติเปนประธาน ที่ประชุมไดหารือถึงโรงเรียนจัดการศึกษาสนองตอบความสามารถ
ที่แตกตางกันของบุคคล  เพื่อนําพาเด็กและเยาวชนไทย  กาวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยาง 
ไรขีดจํากัด   
 โรงเรียนวิถีพทุธ  เปนหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม  ที่จะชวยพลักดันใหเด็กและเยาวชนไทย 
สามารถพัฒนาตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
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 กระทรวงศึกษาธิการ นําความของที่ประชุมมาหารือตออีกหลายครั้ง อีกทั้ง ดร.สิริกร มณริีนทร 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะ ไดไปกราบขอคําแนะนํา เร่ืองการจัดโรงเรียน
วิถีพุทธ จากพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุต ฺ โต) ณ วัดญาณเวศกวัน  เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 
 นอกจากนั้นยังมีขาราชการระดับสูง  ไดไปกราบขอคําแนะนําในเรื่องเดียวกันนี้ จาก
พระเทพโสภณ  (ประยูร ธมฺมจิตโต)  อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  รวมท้ังนิมนตทานมา
ใหขอคิดในการประชุมระดมความคิดครั้งแรก เมื่อวันที่ 25-27  กุมภาพันธ พ.ศ. 2546  เปนการ
ประชุมหารือ เร่ืองโรงเรียนวิถีพุทธเปนครั้งแรก  มีพระภิกษุและฆราวาส  และผูทรงคุณวุฒิ  มารวม
ประชุมประมาณ 30 รูป/คน  จึงไดขอสรุปเบื้องตนถึงหลักสําคัญของการจัดโรงเรียนวิถีพุทธ 
 วันที่ 1-4 เมษายน พ.ศ. 2546  เปนการประชมุหารือคร้ังที่  2  มีพระภกิษแุละฆราวาส 
รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ มารวมกาํหนดแนวทางการดําเนนิการ  ตอจากหลักการที่ไดขอสรุปไวแลว
ประมาณ 50 รูป/คน จากการประชุมใหญ  2  คร้ัง  ทําใหไดขอสรุปโรงเรียนวิถีพุทธในเรื่องสําคัญ 
ในดาน ภาพสรุปโรงเรียนวถีิพุทธ    กรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ   แนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และ แนวการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มีรายละเอียด ดังนี ้
 2.4.1  ภาพสรปุโรงเรียนวิถพีุทธ 
 โรงเรียนวิถีพทุธ  คือ  โรงเรียนระบบปกตทิั่วไปที่นําหลักธรรมพระพทุธศาสนามาใช 
หรือประยุกตในการบริหาร  และการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เนนกรอบการพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ ซ่ึง จุดเนน โรงเรียนวิถีพุทธ ดําเนนิการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลัก
ไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ ปญญา  อยางบูรณาการ  ผูเรียนไดเรียนรูผานการพัฒนาการ  “กิน  อยู  ดู  
ฟงเปน”   คือ มีปญญารูเขาใจในคณุคาแท  ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมของชาวพุทธแสวงปญญา  
และมีวัฒนธรรมความเมตตาเปนฐานการดําเนินชวีิต  โดยมีผูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตร  
ในการพัฒนา สวนลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ เนนการจดัสภาพทุกๆ ดาน  เพื่อสนับสนุนใหผูเรียน
พัฒนาตนตามหลกัพุทธธรรมอยางบูรณาการ  สงเสริมใหเกิดความเจริญงอกงาม  ตามลักษณะ 
แหงปญญาวุฒธิรรม  4  ประการ  คือ 

1)  สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยูใกลคนดี ใกลผูรู มีครู อาจารยดี มขีอมูล มีส่ือดี 
2)  สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง การเอาใจใสศึกษา โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนด ี
3) โยนิโสมนสิการ  หมายถงึ  มีกระบวนการคิดวิเคราะห หาเหตุผลที่ดี  และถูกวิธี 
4)  ธัมมานุธัมมปติติ  หมายถึง  ความสามารถ  นําความรูไปใชในชีวิตไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 
 การจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบดวย  ดานกายภาพ  คือ อาคารสถานที่ 
หองเรียน  แหลงเรียนรู  และสภาพแวดลอม  เปนตน 
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 ดานกิจกรรมพื้นฐานชวีิต  เชน  กิจกรรมประจําวนั  กิจกรรมวันสําคญัทางศาสนาพุทธ  
และการจดักิจกรรมนักเรียนตางๆ 
 ดานการเรียนการสอน  เร่ิมตั้งแตการกําหนด จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดทํา 
หนวยการเรยีนรู  แผนการจดัการเรียนรู  จนถึงกระบวนการเรียนการสอน  สวนดานบรรยากาศ และ
ปฏิสัมพันธ ในการปฏิบัติตอกันระหวางครูกับนักเรยีน  นักเรียนกับนกัเรียน  หรือครูกับครู  เปนตน  
 ดานการบริหารจัดการ  ตั้งแตการกําหนดแผนปฏิบัติการ  การสนับสนุน  ติดตามประเมนิผล
และพัฒนาตอเนื่อง  ซ่ึงการจดัสภาพในแตละดานมุงเพื่อใหการพัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขา  
ดําเนินไดอยางชัดเจน  ดังเชน  การจัดดานกายภาพ  ควรเปนธรรมชาติ  สภาพชวนใหมีจติสงบ  สงเสริม
ปญญา  กระตุนการพัฒนาศรัทธา  และศีลธรรม  กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต กระตุนใหการกิน อยู  ดู  
ฟงเปน  ดวยสติสัมปชัญญะเปนไปตามคุณคาแท  ดานการเรียนการสอนบูรณาการพทุธธรรม 
ในการจดัการเรียนรูอยางชัดเจน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธเอื้ออาทร  เปนกัลยาณมิตรตอกัน 
สงเสริมทั้งวัฒนธรรมเมตตา และวัฒธรรมแสวงปญญา  เปนตน 
 การบริหารจดัการโรงเรยีนวถีิพุทธ มีขั้นตอนสําคัญ  คือ  การเตรียมการ  เตรียมทั้งบุคลากร
ผูเกี่ยวของ  จดัทําแผนงาน  ทรัพยากร ที่มุงสรางศรัทธาและฉันทะในการพัฒนา  การดําเนินงาน
ดานการจดัสภาพและองคประกอบตางๆ  เพื่อสงเสริม  ใหเกิดความเจริญงอกงาม หรือปญญา 
วุฒิธรรม ในการพัฒนาผูเรียน การดําเนินการพัฒนาทั้งผูเรียนและบุคลากร  ตามระบบไตรสิกขา
อยางตอเนื่องโดยใชสภาพและองคประกอบที่จัดไวขางตน  ขั้นตอมา  คือ  การดูแลสนับสนุน
ใกลชิด  ดวยทาทีของความเปนกัลยาณมติรตอกัน  ทีจ่ะทําใหการพัฒนานักเรียนและงาน ดาํเนินได
อยางมีประสิทธิภาพ  ตอจากนั้นมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องดวยอิทธิบาท  4  และหลักแหง
ปญญาตธรรม  คือ ความไมสันโดษในกุศลธรรม  และความไมระยอในการพากเพยีร  เปนตน  สวนขั้น
สุดทายของกระบวนการบริหารแตเปนฐานสูการพัฒนาในลําดับตอไป คือ ขั้นประเมนิผลและ
เผยแพรผลการดําเนินงาน 
 ลักษณะการเกื้อกูลสัมพันธ ของโรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน  จะมีลักษณะการรวมมือกัน 
ทั้งสถานศึกษา บาน วัด  และสถาบันตางๆ ในชุมชน  ดวยศรัทธาและฉนัทะ  ที่จะพัฒนานักเรยีน 
และสังคม  ตามวิถีแหงพทุธธรรม  เพื่อประโยชนสุขรวมกัน 
 การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะของบุคลากร  การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  แมจะยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ  แตบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารและครู  มีความสําคัญอยางยิ่งที่เปนปจจัย
ใหผูเรียนพัฒนาไดอยางดี  ทั้งการเปนผูจัดการเรียนรู  และการเปนแบบอยางที่ดีในวิถีชีวิตจริงใน
ลักษณะ  สอนใหรู  ทําใหดู  อยูใหเห็น  การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามีความจําเปนตองดําเนินการ
อยางตอเนื่องหลากหลายวิธี  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน  ทั้งนี้
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เพื่อใหบุคลากร มีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีพุทธ  เชน  ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพัฒนาตนให
ดําเนินชีวิตที่ดีงาม  และเลิกอบายมุข  การถือศีล  5  เปนนิจ ความเปนกัลยาณมิตรตอศิษย  และการ
เปนแบบอยางที่ดี  เปนตน 
 2.4.2  กรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถพีุทธ  
  โรงเรียนวิถีพทุธนําหลักธรรมพระพทุธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในการบริหาร  และ
การพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เนนกรอบการพัฒนาตามหลกัไตรสิกขาอยางบูรณาการ  
ผูเรียนไดเรียนรูไดพัฒนาการกิน อยู  ดู ฟงใหเปน โดยผานกระบวนการทางปญญา  และมีเมตตา  
เปนฐานการดาํเนินชวีิต ซ่ึงชาวไทยไดรับการกลอมเกลาจากพระพุทธศาสนาตั้งแตอดีต จนกลาวได
วา วิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยสวนใหญ จนมคีวามเปนเอกลักษณที่ทัว่โลกตระหนัก
และใหการยอมรับ 
 พุทธธรรมหรือพุทธศาสตรเปนองคความรูที่มุงเนนใหผูศกึษาเขาใจธรรมชาติของโลก 
และชีวิตทีแ่ทจริง  และฝกใหผูศึกษาสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม  ตัง้แตระดับการ
ดําเนินชวีิตประจําวันของคนทั่วไป  คือ  การกิน  อยู  ดู  ฟง  จนถึงระดับการดําเนนิชีวติของนักบวช
ผูมุงมีชีวิตที่บริสุทธิ์  และในทุกระดับยังผลใหผูศึกษาเองมีความสุขพรอมๆ กับชวยใหคนรอบขาง
และสังคมมีความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน  มีกรอบการพัฒนาหลักเปนระบบการศึกษา  3  
ประการ  คือ  อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  และอธิปญญาสิกขา ที่เรียกสัน้ๆ วา ศีล  สมาธิ  ปญญา  
ซ่ึงเปนการฝกหัดอบรม เพื่อพัฒนากาย  ความประพฤติจติใจ  และปญญา  ไตรสกิขานี้เปนการศกึษา
ที่ครอบคลุมการดําเนินชวีิตทุกดานและทกุวยั  อีกทั้งยังมีความยากงาย  ตั้งแตเร่ืองเบื้องตนทั้งของ
เด็กและผูใหญจนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซอนที่ยากจะหาองคความรูอ่ืนใดมาเทียบได 
 การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาและผูใหญทั้งหลายในอดีตอันยาวนานของไทย  มีฐานจากการ
ใชพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอน  แตอาจไมมีระบบของการศึกษาบังคับอยางในยุคปจจุบัน  แมใน
ปจจุบันจะมีการศึกษาภาคบังคับและคนสวนใหญ  แตก็มิไดนําเอาพุทธธรรมมาเปนฐานของ
การศึกษา  แตนําระบบและองคความรูตามโลกนิยมโดยมีฐานจากประเทศตะวันตกมาเปนแกนใน
การจัดการศึกษา  ทําใหพุทธธรรมเองเริ่มหางเหินจากชีวิตของคนไทยยุคปจจุบันมากขึ้น  ซ่ึงเปนที่
นาเสียดายในความล้ําคาของพุทธธรรม และในความเปนสมบัติของชาติ ซ่ึงไดกอรางสรางฐานของ
วัฒนธรรมไทยมาแตอดีต 
 ดวยคุณคาอันอนันตขององคความรูในพทุธธรรมและระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการให
การศึกษาพัฒนาผูเรียนทุกวัย  ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะสงเสริมใหสถานศึกษา
นําระบบของพุทธธรรมมาประยุกตจัดระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปจจุบนั  เพื่อพัฒนา
เยาวชนไทยใหเปนมนุษยทีส่มบูรณตามที่พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไข
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เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  กําหนดที่มคีุณสมบัติของการเปนคนดี เกง มีความสุขอยางแทจริง 
อันเปนเปาหมายแทของพุทธธรรมอยูแลว ใหมีความชดัเจนขึ้น โดยผานการดําเนินงานของ 
“โรงเรียนวิถีพทุธ” อันจะเปนตัวอยางที่จะขยายผลสูการพัฒนาในโรงเรียนอ่ืนๆ ในวงกวางตอไป 
ลักษณะจุดเนน โรงเรียนวิถีพุทธ เปนสถานศึกษาในระบบปกติ ที่นําหลักพุทธธรรมหรือองคความรู
ที่เปนคําสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานัน้ โดยมี
จุดเนนที่สําคัญคือ การนําหลักธรรมมาใชในการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา ซ่ึงอาจเปน
การเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือการจัดเปนระบบวิถีชีวติในสถานศึกษา
ของผูเรียนสวนใหญ โดยนําไปสูจุดเนนของการพัฒนาใหผูเรียนสามารถกิน อยู ดู ฟงเปน คือใช
ปญญาและเกดิประโยชนแทจริงตอชีวิต และการจดัดําเนินการของสถานศึกษา จะแสดงถึงการจดั
สภาพแวดลอมและบรรยากาศ (ปร โตโฆสะ) ที่เปนกัลยาณมิตรเอ้ือในการพัฒนาผูเรียนดังกลาว จดั
ผานระบบไตรสิกขา ที่ผูเรียนไดศึกษาปฏิบัติอบรมทั้งศีล หรือพฤติกรรมหรือวินยัในการดําเนนิ
ชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสงัคม สมาธิ หรือดานการพัฒนาจิตใจที่มีคณุภาพ มีสมรรถภาพ  มีจิตใจ
ที่ตั้งมั่นเขมแขง็และสงบและปญญาที่มีความรูที่ถูกตองมีศักยภาพในความคิด การแกปญหาที่
เหมาะสม  (โยนิโสมนสิการ) โดยมีครูและผูบริหารสถานศึกษาเปนกลัยาณมิตรสําคัญที่รักและ
ปรารถนาดีที่จะพัฒนาผูเรียนอยางดีที่สุด ดวยความเพยีรพยายาม ระบบพัฒนาผูเรียนดวยไตรสิกขา 
อาจแสดงแนวคิด ดังแสดงในภาพ 5 
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ปญญา 
ปรีชาญาณ 

ความรู ความเขาใจ 
เหตุผลการเขาถึง 
ความจริง รวมทั้ง 

ความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม 
และแนวคิดตางๆ เพื่อใช 

ปญญาเปนตัวแกปญหาเปนตัวปรับ จัด 
ทุกอยาง ทั้งพฤติกรรมและจิตใจใหลงตัว 

พอดี และเปนตัวนําสูจุดมุงหมายแหงสันติสุข 
และความมีอิสระ 

จิตใจ 
ไดแก คุณธรรม ความรูสึก แรงจูงใจและ 

สภาพจิตใจโดยมีเจตจํานงเปนตัวช้ีนําพฤติกรรม 
มีผลตอความมั่นคงในความดีงาม ความสดชื่นเบิกบาน 

และความสงบสุข 
พฤติกรรม 

มุงสรางพฤติกรรมความเคยชินที่ดี สัมพันธอยางเกื้อกูลกับสังคม 
สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ 

และสิ่งสรางสรรคทั้งหายจะสงผลใหเกิดสภาพจิตที่ดีงาม มีความสุข 
พรอมทั้งเอื้อตอการแยกแยะ 

และรับขอมูลความรู การคิดการสรางสรรค ทําใหปญญาเจริญงอกงาม 
 
 

ภาพ 5 จุดเนนรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ โดย พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺต) 
(ที่มา : อินเทอรเน็ต, 2006) 

 
 สถานศึกษาควรจัดสภาพในทุกดาน เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรม
อยางบูรณาการ  และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาชีวิตใหสามารถกิน  อยู  ดู  ฟงเปน  มีวัฒนธรรมแสวง
ปญญา ทั้งในการจัดสภาพจะสงเสริมใหเกิดลักษณะของปญญาวุฒิธรรม  4  ประการ  คือ 
 1)  สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง  การอยูใกลคนดี ใกลผูรู  อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี  ครู  อาจารย 
มีขอมูล มีส่ือที่ดี 
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 2)  สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี 
 3)  โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
 4)  ธัมมนุธัมมปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชวีิตประจําวนัและ
ดําเนินชวีิตไดถูกตองตามธรรม 
 ปญญาวุฒิธรรม 4  ประการนีจ้ะสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามหลักไตรสกิขาไดอยางชดัเจน 
สําหรับแนวคดิเบือ้งตนของการจัดสภาพในสถานศกึษาที่เหมาะสมในดานตางๆ มีลักษณะดังตอไปนี ้
 ดานกายภาพ  สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม  หองเรียน  และ 
แหลงเรียนรูที่สงเสริม การพัฒนา  ศีล  สมาธิ  และปญญา  เชน  มีศาลาพระพุทธรูปเดน  เหมาะสม
ที่จะชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ  มีมุมหรือหองใหศึกษาพุทธธรรม  บริหารจิต  เจริญ
ภาวนาเหมาะสม  หรือมากพอที่จะบริการผูเรียน  หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติ  หรือ
ใกลชิดธรรมชาติ  ชวนใหมีใจสงบ  และสงเสริมปญญา  เชน  รมร่ืน  มีปายนิเทศ  ปายคุณธรรม  
ดูแลเสียงตางๆ มิใหอึกทึก ถาเปดเพลงกระจายเสียงกพ็ถีิพิถันเลือกเพลงที่สงเสริมสมาธิ  ประเทือง
ปญญา  เปนตน 
 ดานกิจกรรมพื้นฐานชวีิต สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต  ประจําวัน  ประจําสัปดาห  หรือ
ในโอกาสตางๆ เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษา  ที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้งศีล  สมาธิ  และปญญา 
โดยเนนการมวีิถีชีวิตหรือวฒันธรรมของการ  กนิ  อยู  ดู  ฟง  ดวยสตสัิมปชัญญะ  เพื่อเปนไปตาม
คุณคาแทของการดําเนนิชีวติ โดยมกีิจกรรมดังตัวอยาง ตอไปนี ้
 1)  มีกิจกรรมสวดมนตไหวพระ กอนเขาเรยีนและกอนเลิกเรียนประจําสัปดาห  (เพื่อใกลชิด
ศาสนา) 
 2)  มีกิจกรรมรบัศีล หรือทบทวนศีลทุกวัน อาจเปนบทกลอนหรือเพลง เชนเดียวกับกิจกรรม
แผเมตตา (เพือ่ใหตระหนักถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข) 
 3)  มีกิจกรรมทําสมาธิรูปแบบตางๆ เชน นั่งสมาธิ ทองอาขยานเพื่อสมาธิ สวดมนตสราง
สมาธิ หรือทําสมาธิเคลื่อนไหวอื่นๆ เปนประจําหรือกอนเรียน (เพื่อพัฒนาสมาธิ) 
 4)  มีกิจกรรมพิจารณาอาหารกอนรับประทาน อาหารกลางวัน (เพื่อใหกินเปน กนิอยางมี
สติ มีปญญารูเขาใจ) 
 5)  มีกิจกรรมอาสาตาวิเศษปฏิบัติวินัยหรือศีล (เพื่อใหอยูเปน อยูอยางสงบสุข) 
 6)  มีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรม (ศีล สมาธิ ปญญา) ประจําวัน (เพื่อใหอยูเปน) 
 7)  มีการสวดมนต ฟงธรรมประจําสัปดาหหรือในวันพระ (เพื่อพัฒนาศีล สมาธิ ปญญา) 
 8)  มีกิจกรรมบันทึกและยกยองการปฏิบัติธรรม (เนนย้ําและเสริมแรงการทําความด)ี 
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 9)  ทุกหองเรียนมีการกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกัน โดยเขาใจเหตผุลและประโยชน
ที่มีตอการอยูรวมกัน (พัฒนาศีล/วินัย ดวยปญญา) 
 ดานการเรียนการสอน  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  หรือจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการ  พุทธธรรม  เพื่อพัฒนาผูเรียนผานกจิกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน  เพื่อเปน
การพัฒนาผูเรียนดวยหลักพทุธธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  เชน 
 1)  หลักสูตรสถานศึกษามีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค และผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ที่สะทอนการพัฒนาไตรสิกขาไปพรอมๆ กัน  
 2)  การจัดหนวยการเรียนรูทกุชั้นใหมีการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรูและปฏบิัติ 
 3)  การจัดการเรียนรูแตละครัง้นําพทุธธรรมมาเปนฐานในการคดิ หรือเปนเกณฑตรวจสอบ
การเรียนรูการปฏิบัติ หรือเชื่อมโยงการเรียนรูสูหลักธรรมในการพัฒนาตนและผูอ่ืน 
 4)  ประสานรวมมือกับวัด/คณะสงฆในการจดัการเรียนรู ทัง้สาระพุทธศาสนาและกลุมสาระ
หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใกลชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทตางๆ  
 ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนรูควรมีลักษณะ  “สอนใหรู  ทําใหดู  อยูใหเห็น”  โดย
นักเรียนมีกระบวนการเรียนรูการพัฒนาทั้งดานกาย  (กายภาวนา)  ดานความประพฤติ (สีลภาวนา) 
ดานจิตใจ  (จิตตภาวนา)  และดานปญญา  โดยมุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู ดู ฟงเปน” 
เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนและสังคมโดยไมเบียดเบียนผูใดและเกื้อกูลในการพัฒนา
วัฒนธรรมแสวงปญญาและวัฒนธรรมเมตตา  เชน  “การกิน  อยู  เปน”  เพื่อยังประโยชนในการ
ดํารงชีวิตที่อยูไดเหมาะสม  เปนไปตามคุณคาแท  หรือ  “การดู ฟงเปน”  เพื่อเนนประโยชนในการ
เรียนรูเพิ่มพูนปญญา 
 ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู  และ
พัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปญญา  และมีปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรตอ
กัน  มีบรรยากาศของการเคารพ ออนนอม ยิ้มแยมแจมใส การมีความเมตตากรุณาตอกนั ทั้งครูตอ
นักเรียน นักเรียนตอครู นักเรียนตอนักเรียน และครูตอครูดวยกันและสถานศึกษาสงเสริมให
บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเปนตวัอยางที่ดีแกผูอ่ืน  เชน  การลด  ละ  เลิกอบายมุข  การเสียสละ  
เปนตน 
 ดานการบริหารจัดการ  สถานศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษารวมกับผูปกครองและ
ชุมชน สรางความตระหนักและศรัทธา รวมทั้งเสริมสรางปญญาเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนวิถีพทุธรวมกันทั้งนี้ผูเกี่ยวของทกุฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งครู และผูบริหารเพียรพยายาม
สนับสนุนโดยลักษณะตางๆ และการปฏิบตัิตนเอง ที่จะสนับสนุนและเปนตวัอยางในการพัฒนา
ผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ 
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 สถานศึกษาวิเคราะหจัดจุดเนนหรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ  ตามความเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา ซ่ึงแตละสถานศึกษาจะมีจุดเนนและรายละเอียดรูปแบบที่แตกตางกันได 
เชน บางสถานศึกษาจะมีจุดเนน ประยุกต  ไตรสิกขาในระดับชั้นเรียน (การจัดกระบวนการเรียนรู
รายวิชา) บางสถานศกึษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวันภาพรวม บางสถานศึกษา
อาจทําทั้งระบบทุกสวนของการจัดการศึกษาก็เปนไปได 
 ลักษณะรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ    ตามรายละเอียดขางตนสรุปประเด็นสําคัญ ดังภาพ 6  
ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 ลักษณะรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

            ภาพ 6  ลักษณะรูปแบบโรงเรียนวถีิพุทธ    
             (ที่มา :  ไพรัช  สูแสนสุข  (2546,  หนา  13) 
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 2.4.3  แนวทางการดําเนนิงานโรงเรียนวิถพีุทธ 
 ภาพงดงามของโรงเรียนวิถีพุทธ  เปนภาพที่สะทอนถึงการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  หลักไตรสิกขามาใชในการพัฒนาผูเรียน  และแสดงถึงความพยายามนําหลัก
พุทธธรรมตางๆ มาประยุกตใชในการบริหารและจัดการศึกษาอยางชัดเจน โดยใหมีรูปแบบที่
หลากหลายตามความเหมาะสมที่จะพัฒนาผูเรียนไดอยางดีที่สุด พรอมกับสรางสรรคภาพการดําเนินงาน
ที่ผูเกี่ยวของทุกสวนมีความสุขและไดพัฒนาสูชีวิตและสังคมที่ดีงามควบคูกันไปสูคุณคา 
 เมื่อโรงเรียนพัฒนาสูวิถีพุทธและไดพัฒนาจนเปนโรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจน จะสังเกตได
ถึงความเปลี่ยนแปลงและประโยชนอันมากมายที่เกิดตามมา  ที่เปยมดวยความงดงามและคุณคา อาทิ 
 1)  นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตางๆ อยาง
ชัดเจนพรอมกบัการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ  
 2)  การพัฒนาผูเรียนที่เกิดขึ้นชัดเจนจนเปนที่ชื่นชอบและชื่นชม ของทั้งผูปกครอง  ครู 
อาจารย  และชุมชนที่ไดรับทราบ  อีกการยอมรับและความรวมมือชวยเหลือจะเกิดขึน้อยางทวีคณู 
 3)  สภาพแวดลอมและบรรยากาศปฏิสัมพันธของโรงเรียนจะดีขึ้นมากในลักษณะที่เกื้อกูล
ตอการพัฒนาผูเรียนรอบดานทั้ง ศีล สมาธิ และปญญา ผูคนที่เกี่ยวของลวนเปนกัลยาณมิตรแกกัน
และกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตอนักเรียน 
 4)  บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งวิถีการทํางานและวิถีชีวิต ทําใหสภาพการ
ทํางานมีความสุข มีคุณคาเพิ่ม ชีวิตสวนตัวพัฒนาสูความสะอาด สวาง สงบชัดเจน เพราะความเปน
วิถีพุทธชวยกลอมเกลา 
 5)  โรงเรียน โดยครู ผูบริหาร บุคลากรและนักเรียน เปนแบบอยางตอสังคม อีกเปนพลัง
การพัฒนาสังคมวงกวางใหดีงามยิ่งๆ ขึ้นได 
 วิธีปฏิบัติ แนวการดําเนนิการและจงัหวะกาวการพัฒนาของโรงเรียนวิถีพุทธแตละแหง
จะมีความแตกตางกันได ตามลักษณะเฉพาะของแตละสถานศึกษา อยางไรก็ตาม กาวยางที่ชดัเจน
จะมีโอกาสเกดิขึ้นไดจากความพยายามในการพัฒนาผูเรียนทั้งศีล สมาธิ ปญญา ควบคูกันไปอยาง
บูรณาการบนวิถีการดําเนนิชีวิตธรรมดาที่สงเสริมการพัฒนา “การกิน ดู ฟง ใหเปน” คือ ดําเนินชวีติ
ไดอยางรูเทาทนัและจดัการไดในลักษณะทีจ่ะกอประโยชนตอตนเอง ตอผูอ่ืน และเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมใหมากที่สุด ขอเสนอแนะแนวดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธในภาพเบื้องตน ที่เสนอเปน
แนวคิดแนวทางซึ่งโรงเรียนสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสมตอไป ประกอบดวย  การ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพทุธ  การจัดวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรู กิจกรรมเสนอแนะการพัฒนา  การ
พัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรทีค่าดหวัง และการเกื้อกูลสัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธและ
ชุมชน 
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 2.4.4  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 การกาวพัฒนาสูโรงเรียนวิ ถีพุทธที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพจํา เปนตองพิจารณา
องคประกอบและลําดับขั้นตอนที่เปนระบบ และลําดับขั้นตอนขององคประกอบตอไปนี้เปน
ขอเสนอเชิงตัวอยางหนึ่งที่สถานศึกษาสามารถนําไปพิจารณาปรับใชไดตามความเหมาะสม ซ่ึง
ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 
           1)  ขั้นเตรียมการ ที่จะใหการจัดโรงเรียนวิถีพุทธดําเนินไปสะดวกดวยศรัทธาและ
ฉันทะ 
     2 ) ขั้นดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ ที่จะเปนปจจัย เปนกิจกรรม เปน
เครื่องมือสูการพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม 
     3)  ขัน้ดาํเนินการพัฒนาผูเรียนและบคุลากรตามระบบไตรสิกขา ซ่ึงเปนขั้นตอนที่
เปนหวัใจของการดําเนนิการโรงเรียนวิถีพทุธ ซ่ึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
     4)  ขั้นดูแลสนบัสนุนใกลชิด ที่จะชวยใหการดําเนินทกุสวนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยทาทีความเปนกัลยาณมติร 
     5)  ขั้นปรับปรุง พัฒนาตอเนือ่ง ที่จะเนนย้ําการพัฒนาวาตองมีมากขึ้นๆ ดวยหลักอิทธิ
บาท 4 และอุปญญาธรรม 
     6)  ขั้นประเมินผล  และเผยแพรผลการดําเนินการ  ที่จะนําขอมูลการดําเนินงานสู 
การเตรียมการที่จะดําเนินการในรอบตอๆ ไป เชน ในปตอไป หรือใชกับโครงการตอเนื่องอื่นและนํา
ผลสรุปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแจงแกผูเกี่ยวของใหทราบ 
 การบริหารจัดการโรงเรียนวถีิพุทธ มีขั้นตอน สภาพ องคประกอบ ในดานที่สําคัญ ตั้งแต
ดานศรัทธาและฉันทะ  ปญญาวุฒิธรรม  ปติและชื่นชมรวมกัน ระบบไตรสิกขา กัลยาณมิตร และ
อิทธิบาท 4   อุปญญาธรรม ดังกลาวมาแลว  กระทรวงศกึษาธิการไดสรุปดังภาพ  7  ตอไปนี ้
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ภาพ 7  ขั้นตอนการบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ   
(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา  18) 
 
  
  

1.  เตรียมการ 
     (ศรัทธาและฉันทะ) 
     - หาที่ปรึกษา แหลงศึกษา 
        เอกสารขอมูล 
    - เตรียมบุคลากร กรรมการ 
       สถานศึกษา 
    - เตรียมนักเรียน 
    - เตรียมผูปกครอง ชุมชน 
    - กําหนดธรรมนูญสถานศึกษา 
    - จัดแผนปฏิบัติการ 
                  ฯลฯ 
 

2.  ดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ 
     (ปญญาวุฒิธรรม) 
     - จัดหลักสูตรสถานศึกษา/ 
        หนวยการเรียนรู/แนวการจัดการเรียนรู 
     - เตรียมกิจกรรมนักเรียน 
     - จัดสภาพกายภาพสถานศึกษา 
     - จัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ 
                           ฯลฯ 

6.  ประเมินผล และเผยแพร 

     ผลการดําเนินงาน 
    (ปติและช่ืนชมรวมกัน) 

3.  ดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 
     - นักเรียน 
     - บุคลากรและผูเกี่ยวของ 

5.  ปรับปรุงและพัฒนาตอเนื่อง 
     (อิทธิบาท 4 อุปญญาธรรม) 

4.  ดูแลสนับสนุนใกลชิด (กัลยาณมิตร) 
     - นิเทศ 
     - สนับสนุน 
     - รวบรวมขอมูลและประเมินผล 
        ระหวางดําเนินงาน 
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 แนวการดําเนนิงานในแตละขั้นตอนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยสังเขปมีดังนี ้
 1)   การเตรียมการ เปนขั้นตอนความพยายามที่จะเตรียมสิ่งที่จะทําใหการดําเนินการ
พัฒนาเปนไปโดยสะดวก ซ่ึงมีประเด็นสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการเตรียมการ เชน 
    (1)   การหาที่ปรึกษา แหลงศึกษา และเอกสารขอมูลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
ปรึกษาที่เปนกลัยาณมิตรในการพัฒนาวิถีพุทธนี้  ซ่ึงอาจจะเปนพระภิกษหุรือคฤหัสถ  ที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีศรัทธาและความรูชัดในพุทธธรรม ถาเปนคฤหัสถควร
เปนแบบอยางในสังคมได  เชน  เปนผูไมของแวะในอบายมุข  เปนผูทรงศีล  ปฏิบัติธรรม  เปนตน  
ที่ปรึกษาจะมคีวามจําเปนมากโดยเฉพาะในระยะเริ่มการพัฒนา 
   (2)   การเตรียมบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
ใหมีความตระหนักในคุณประโยชนที่จะเกิดขึ้น ใหเกิดศรัทธาและฉันทะในการรวมกันพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธดวยปญญารูเขาใจทิศทาง จากศรัทธาและฉันทะการพัฒนารวมกัน ความสําเร็จใน
การพัฒนาคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้นไดไมยาก สําหรับวิธีการเตรียมผูเกี่ยวของนี้สามารถดําเนินการได
หลากหลายตั้งแตวิธีทั่วไป  เชน  การประชุมชี้แจงการสัมมนา  จนถึงการประชาสัมพันธที่หลากหลาย  
การรวมกันศึกษาดูงานเปนตน 
     (3)   การกําหนดเปาหมาย จุดเนน หรือ วิสัยทัศน และแผนงาน ที่ชัดเจนทั้งระยะยาว
ในธรรมนูญสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการรายปก็ตามที่ผูเกี่ยวของเหน็พองกัน จะเปนหลักประกัน
ความชัดเจนในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธไดเปนอยางดี อันเปนสวนสําคัญของการ
เตรียมการที่ดี 
 2)   การดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ เปนการดําเนินการจัดปจจัยตางๆ ของการ
พัฒนาผูเรียน  ซ่ึงประกอบไปดวยสภาพทั้งกายภาพและองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของอันจะนําไปสู
การเปนปจจัยการพัฒนาผูเรียนตามหลักปญญาวุฒิธรรม  4  ประการ  คือ 
     (1)   การอยูใกลคนดี ใกลผูรู มีขอมูล มีส่ือที่ดี (สัปปุริสสังเสวะ) 
     (2)   การใสใจศึกษาเลาเรยีน โดยมีฐานของหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี 
(สัทธัมมัสสะวนะ) 
     (3)   การมีกระบวนการคิดที่ดี คิดถูกวิธี โดยมีสภาพและบรรยากาศที่สงเสริม 
(โยนิโสมนสกิาร) 
     (4)  ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  หรือนําความรูไปใชในชีวิตไดเหมาะสม  (ธัมมา
นุ-ธัมมปฏิปตติ) 
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 สภาพและองคประกอบที่สําคัญที่จําเปนตองจัดสงเสริมใหเกิดวิธีพุทธ มีตัวอยางเชน 
หลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญของ
การเรียนการสอนที่โรงเรียนวิถีพุทธควรคํานึงถึงอยางยิ่ง แนวคดิหนึง่ของการจัดก็คือ การบูรณา
การหลักธรรมทั้งที่เปนความรู   ศรัทธา  คานิยม  คุณธรรม   และการฝกปฏิบัติหลักธรรม  ในการ
เรียนการสอนโดยอาจกําหนดในระดบัจุดเนนหลักสูตรสถานศึกษาที่แทรกในทุกองคประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษา หรือกาํหนดในระดบัหนวยการเรยีนรู หรือแผนการจัดการเรยีนรู ที่ครูจะนําสู
การจัดการเรยีนรูตอไป  
 การเตรียมกจิกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนตองคิดและกําหนดใหเหมาะสมกับผูเรียนของตน
มากที่สุด ซ่ึงลักษณะกจิกรรมที่กําหนดมีหลากหลาย ทั้งที่เปนกิจกรรมประจําวนั ประจําสัปดาห 
หรือประจําโอกาสตางๆ และกิจกรรมวิถีชวีิต ซ่ึงถาโรงเรียนเลือกกําหนดและเตรียมการไวลวงหนา 
จะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอีก สะทอนใหเหน็ถึงคํากลาวที่วา “การศึกษาเริม่ตนเมื่อคนกนิ 
อยู ดู ฟงเปน” (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546,  หนา 37-40) 
 การจัดสภาพกายภาพสถานศกึษา  ที่หมายครอบคลุมถึงอาคารสถานที่  หองเรียน  
แหลงเรียนรู  สภาพแวดลอม  อาณาบริเวณของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาตองคํานึงถึงการจดัให
เหมาะสม และมุงเนนที่จะสงเสริมใหเกดิการพัฒนาไตรสิกขาใหมากทีสุ่ด ทั้งที่ผานระบบการ
เรียนรูวิถีชีวิตจริงจาก “การกิน อยู ดู ฟงเปน” ในชวีิตประจําวนั 
 การจัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ โดยผานการเตรียมการ การมอบหมายการรับผิดชอบของ
บุคลากรในการจัดกิจกรรมสงเสริม หรือดูแลใหบรรยากาศปฏิสัมพันธที่ดีเปนกัลยาณมิตรเกดิขึ้น
อยางจริงจังตอเนื่อง โดยจัดผานกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การกระตุนทุกคนใหทําตนเปนตวัอยาง
ที่ดี  การยกยองผูทําดี  การปลูกฝงศรัทธา  คานิยมปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบตอผูอ่ืน  เปนตน 
 3)   การดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา จุดเนนการดําเนินการพัฒนา คือ นักเรียน
ของสถานศึกษา โดยเปนการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาที่เปนลักษณะบูรณาการ ทั้งในกิจกรรม 
การเรียนการสอนตามหลักสูตร และกิจกรรมวิถีชีวิตตางๆ ที่สงเสริม “การกิน อยู ดู ฟงเปน” 
เปาหมายการพัฒนาจัดใหมีความชัดเจนที่พัฒนาทั้งองครวมของชีวิต ที่จะนําสูการพัฒนาชีวิตที่
สมบูรณในที่สุด 
 นอกจากพัฒนาผูเรียนอันเปนภาระหลักแลวของสถานศึกษาแลว จะตองไมละเลย 
การพัฒนาบุคลากรของตนเองทั้งหมดดวย เพราะบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ ครูและผูบริหารจะ
เปนปจจยัสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ดังนัน้ ยิ่งบุคลากรไดรับการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 
มากเทาไร จะยิ่งสงผลดีตอการชวยนกัเรียนไดรับการพฒันามากขึ้นเทานั้น  
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 การดําเนินการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขานี้จะดําเนินการไดดี หาก
ในขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ และขั้นดูแลสนับสนุนใกลชิดดําเนินการ
ไดอยางดี เพราะตางก็เปนเหตุปจจัยที่สําคัญในการดําเนินการพัฒนาผูเรียน 
 4)   การดูแลสนับสนุนใกลชิด เปนขั้นตอนสําคัญในการเปนปจจัยสงเสริมใหการดําเนินการ
พัฒนาเปนไปอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ลักษณะของการดูแลสนับสนุนที่เหมาะสมควรมี
ลักษณะของการเปนกัลยาณมิตรที่ปรารถนาดีตอกัน ปรารถนาดีตอการพัฒนาผูเรียนหรือตองาน 
กิจกรรมที่สําคัญของขั้นนี้ คือ การนิเทศติดตามจะดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
ไว การใหคําปรึกษาและชี้แนะผูปฏิบัติ การใหความชวยเหลือทางวิชาการ ฯลฯ การสนับสนุน ทั้ง
ทรัพยากร ขอมูล และเครื่องมือตางๆ ในการชวยดําเนินการใหเปนไปไดอยางราบรื่น การรวบรวม
ขอมูลและการประเมินผลระหวางดําเนินการอันจะเปนฐานของการปรับปรุงตอเนื่องตอไป หรือแม
เปนขอมูลในการพิจารณาจัดการดูแลสนับสนุนไดอยางเหมาะสม 
 5)   การปรับปรุงและพัฒนาตอเนื่องเปนขั้นตอนของระบบบริหารจัดการที่กําหนดเพื่อ
เนนย้ําการพัฒนาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยนําขอมูลในขั้นตอนตนๆ มาพิจารณาแลว
กําหนดปรับปรุงหรือพัฒนางานที่กําลังดําเนินการอยูใหดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้องคธรรมที่สนับสนุนการ
ปรับปรุงและพัฒนางานใหเปนไปอยางชัดเจนตอเนื่องคือ  การมีอิทธิบาท 4 (ฉันทะ  จิตตะ วิริยะ 
วิมังสา) และอุปญญาตธรรม 2  (ความไมสันโดษในกุศลธรรม  และความไมระยอในการพากเพียร)
เปนตน 
 6)  การประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน เปนขั้นตอนที่จะสะทอนใหทราบถึง
ผลการดําเนินงานในชวงเวลาหนึ่งๆ อาจเปน 1 ป หรือ 3 ป  หรือเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม เปนตน และ
ในการประเมินจะเนนขอมูลที่เปนเชิงประจักษ เชื่อถือได ใหขอมูลท่ีชัดเจน ที่สามารถนําสูการ
เผยแพรหรือรายงานผูเกี่ยวของใหทราบผลการดําเนินงานนั้นๆ ตอไป และในระบบประกันคุณภาพ 
ขั้นตอนนี้มีความสําคัญไมนอยตอการเสนอใหผูเกี่ยวของยอมรับในการดําเนินการและบริหาร
จัดการ 
 การจัดวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรู จะตองบูรณาการพุทธธรรม สูการจัดการเรียนรู และการ
ปฏิบัติจริงที่สอดคลองกับวฒันธรรมและวถีิชีวิตอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอเพื่อนําสูการเรียนรู เขาใจ 
ความจริง  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นในทุกสถานการณ ทุกสถานที่ ทั้งโดยตรงและทางออมประสาน
ความรวมมือ วัด/ คณะสงฆ และชุมชน ในการจัดการเรยีนรู  หลักธรรมสําคัญสูการจัดการเรียนรู
โรงเรียนวิถีพทุธ  ไดแก  ปรโตโฆสะ (ตามหลักกัลยาณมิตตตา)  โยนโิสมนสิการ  ไตรสิกขา และ 
ปญญาวุฒิธรรม 
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 หลักสูตรสถานศึกษา  สอดแทรก  เพิ่มเติม  พุทธธรรมในวิสัยทัศน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน  เพิ่มเติม  คุณธรรม  จริยธรรม  ในผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ใหมีการบูรณาการ
พุทธธรรมในการจัดหนวยการเรียนรูทุกกลุมสาระ  สอดแทรก ความรู และการปฏบิตัจิรงิในการเรยีนรู
ทุกกลุมสาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและสถานการณอ่ืนๆ นอกหองเรียน ไดแก บูรณาการในการ
เรียนรู  บูรณาการในวิถีชีวิตและบูรณาการไตรสิกขาเขาในชีวิตประจําวัน 
 ผูสอน  เปนตัวอยางที่ดีในลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” อยางสม่ําเสมอ  เปน
กัลยาณมิตรกับผูเรียน  มีเมตตาธรรม  ความออนโยน  อดทน  อดกล้ัน  และสรางเสริมกําลังใจแก
ผูเรียนอยูเสมอ 
 กระบวนการเรียนรู  พัฒนาผูเรียน  รอบดาน  สมดุล  สมบูรณ  ทั้งกาย  (กายภาวนา) 
ความประพฤติ  (สีลาภาวนา)  จิตใจ  (จิตตภาวนา)  ปญญา  (ปญญาภาวนา)  จัดโอกาสสงเสริมให
ผูเรียนไดเรียนรู  และปฏิบัติธรรมอยางสอดคลองกับวิถีชีวิต  (กิน  อยู  ดู  ฟง)  สรางเสริมใหเกิด
วัฒนธรรมแสวงปญญา  เขาใจและคนพบคุณคาแทของสรรพสิ่ง 
 กิจกรรมนกัเรยีนในโรงเรียนวิถีพุทธ เปนกระบวนการพฒันาผูเรียน คือ การจดักจิกรรม
อยางหลากหลาย ตอเนื่อง เปนวิถีชวีิตเพื่อใหผูเรียนรูจักคิด มีการฝกปฏิบัติเสมอๆ ทั้งดานความ
ประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปญญา  (ปญญา) เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้ง 3 ดานไปพรอมๆ กัน 
 หลักคิด  การศึกษาตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธ คือ กระบวนการ
พัฒนาการเรียนรู ทั้งในดานความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปญญา (ปญญา) เพื่อความเจรญิ
งอกงามในทกุขั้นตอนของชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกนิ อยู ดู ฟง ในชีวิตประจําวันที่มี
สติสัมปชัญญะคอยกํากับ เพือ่ใหผูเรียนพฒันาตนจนเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสงัคมและ
ส่ิงแวดลอมใหเจริญสืบตอไป และเนื่องจากพุทธศาสนามีหลักการพัฒนาวามนษุยทกุคนมีศักยภาพ
ที่จะฝกฝนและพัฒนาได ประกอบกับวิเคราะหผูเรียนวามีสติปญญา อุปนิสัย ความพรอมและภูมิ
หลังที่แตกตางกัน การพัฒนาจึงเนนที่ตวัผูเรียนแตละคนเปนสําคัญ 
 หลักทํา ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธนั้น ครูและผูบริหารสามารถจัดพัฒนาได
ตามหลักการหลักคิดขางตน โดยใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ในทีน่ี้เสนอแนะการจัด
กิจกรรมไวเปนแนวทาง  4  ลักษณะ  คือ  กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร  กจิกรรม
ประจําวนั/ประจําสัปดาห  กจิกรรมเนื่องในโอกาสวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา  และกิจกรรม
พิเศษอื่นๆ เชน  พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ  ประกวดมารยาทชาวพุทธ  กิจกรรมคายพุทธบุตร 
(ตามสาระการเรียนรูพทุธศาสนา)  กจิกรรมบริหารจิต เจรญิภาวนา  เรียนธรรมศึกษา/สอบธรรมศกึษา 
บรรพชาสามเณรฤดูรอน ฯลฯ สวนกจิกรรมประจําวนั/ประจําสัปดาห เชน  กิจกรรมหนาเสาธง  
กิจกรรมที่กระทําเพื่อรําลึกถึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  (กอนเคารพธงชาติ)  กิจกรรมไหวพระ
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สวดมนต แผเมตตาและสงบนิ่ง  (สมาธิ)  กิจกรรมศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต  กิจกรรมนองไหวพี่ 
(ในแถวหนาเสาธง)  กิจกรรมเดินแถวเขาหองเรียนอยางมีสติ เชน เดินพรอมทองคติธรรมขณะเขา
หองเรียน  กิจกรรมทําความดีระหวางวัน  กิจกรรมเดินอยางมีสติกอนเขาโรงอาหารกิจกรรมกลาวคํา
พิจารณาอาหารกอนการรับประทานอาหาร  กิจกรรมรับประทานอาหารอยางมีสติ  เชน  มีกติกาวา
ไมดัง  ไมหก  ไมเหลือ  กิจกรรมขอบคุณหลังรับประทานอาหาร กิจกรรมนั่งสมาธิ  1  นาทีกอนเรียน 
(อาจใหนักเรียนทําพรอมกันหนาหองเรียน) ฯลฯ กิจกรรมกอนเลิกเรยีน  ไดแก  กจิกรรมไหวพระ
สวดมนต  กิจกรรมรําลึกพระคุณของผูมีพระคุณ  กจิกรรมทองอาขยานสรางสมาธิ ฯลฯ กิจกรรม
ประจําสัปดาห  ไดแก  กิจกรรมสวดมนตสรภัญญะประจาํสัปดาห  กิจกรรมทําบุญตักบาตรประจํา
สัปดาห  (อาจทําในวันพระหรือวันที่สถานศึกษากําหนด) ฯลฯ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวนัสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  โรงเรียนวถีิพุทธควรจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  คือ  วันวิสาขบชูา 
วันอาสาฬหบูชา  วันมาฆบชูา  วันเขาพรรษา  วันอัฏฐมีบูชา  สถานศกึษาผูปกครองและชุมชนรวม
กิจกรรม  ดังเชน  ทําบุญ  ตักบาตรบริเวณของสถานศึกษา  ฟงเทศน  (โดยนักเรียนเปนผูดําเนินพิธีกรรม)  
เวียนเทียนที่วดั  หรือในสถานศึกษา  หลอเทียนพรรษา  และรวมกับชุมชนในการหลอเทียนและแห
เทียนพรรษา  สถานศึกษาจดับรรยากาศวนัสําคัญทางศาสนาโดยประดบัธงทิวสีเหลือง เชิญธง
ธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี และเปดเพลงธรรมะทางวิทยุของสถานศึกษา (เสียงตามสาย) ฯลฯ กิจกรรม
พิเศษอื่นๆ กจิกรรมไขปญหาธรรม  กิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  
กิจกรรมการประเมินผลการทําความดี  กจิกรรมยกยองเชิดชูเกยีรติผูทําความดี  กิจกรรมอาสาตาวิเศษ  
(มีผูสังเกตพฤติกรรมของผูปฏิบัติธรรม)  กิจกรรมบันทึกความดีของผูปฏิบัติธรรมกิจกรรมตนไมพูดได  
กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรมการกําหนดทักษะและความรูทาง
พระพุทธศาสนา  กิจกรรมสมาทานศีลในวันพระ  กิจกรรมสรางสรรคสังคม  เชน  ครูตอนรับทักทาย
นักเรียนดวยกริิยา  วาจาออนหวาน  และสัมผัสที่ประกอบดวยเมตตา  กิจกรรมตนไมอธิษฐาน  
กิจกรรมอธิษฐานจิตกอนเรียน  กิจกรรมอบรมธรรม  5  นาที  (อาจจัดสัปดาหละ 1 คร้ัง) กิจกรรมถือศีล  
นอนวดั  ปฏิบัติธรรม ชวงเขาพรรษา ฯลฯ 
 การจัดลักษณะทางกายภาพโรงเรียนวิถีพทุธ เปนหลักการของสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู ตามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา และแนวทางในการจดับรรยากาศสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาทีก่ระทรวงศกึษาธิการกําหนด สามารถสรุปเปนหลักการในการจัดสภาพแวดลอมทาง
ทายภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ  คือ  บรรยากาศสงบเงียบ เรียบงาย  ใกลชิดธรรมชาติ  รมร่ืน  ใกลชิด
กับชุมชนสะอาด  มีระเบยีบ  ทันสมัย  มีการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ  และเปนแหลงเรียนรู  ทั้งดาน
วิชาการ  วิชาชีพ  และคุณธรรม 
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 หลักคิด  โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนปจจัยภายนอกทีสํ่าคัญตอการเรียนรู  พระพทุธเจา
ทรงใหความสําคัญกับสถานที่ที่เกี่ยวของกับการเรียนรู  เหตุการณในพุทธประวัติหลายตอนที่เนนถึง
ความสําคัญของสถานที่และบรรยากาศ  เชน  ทรงเจริญอานาปานสตกิรรมฐานเมื่อมีพระชนมายุ  
7 พรรษา  ณ  ใตตนหวาในบรรยากาศที่สงบเงียบ ทรงเลือกสถานที่ที่ใกลชิดธรรมชาติและชุมชน
สําหรับบําเพ็ญเพียร เมื่อตรสัรูแลวทรงเปลี่ยนสถานที่จากที่ตรัสรูไปประทบัใตตนไทร และตนอืน่ๆ 
ทรงกําหนด เร่ือ งความสะอาด  ความมีระเบียบ ไวในพระวนิัยปฎกวาดวย  เสนาสนวตัรและ
เสนาสนะ ขันธกะ  ทรงแสดงภาวะที่เอื้อ  เกื้อกูล  เหมาะสม  สะดวกสบายของสภาพแวดลอม  ซ่ึง
ประมวลกันไว  7  ประการ  คือ  สัปปายะ 7 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2539-2550  โรงเรียนในอุดมคติ
ไดกําหนดใหมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข 
คือมุงเนนการเรียนรูตามธรรมชาติ ปลูกฝงเรื่องความสะอาด ความมีวินัย รวมทั้งการจัดการศึกษา
ใหมีความรมร่ืน  มีตนไม  มีแหลงน้ํา  บอน้ํา  ไรฝุน  ไรมลภาวะ  ปลอดภัย  และไมมีมุมอบั 
 หลักทํา  โรงเรียนวิถีพุทธ  มลัีกษณะทางกายภาพทีเ่ปนธรรมชาติ  รมร่ืน  สวยงาม  
สะอาด  เปนระเบียบ  ปลอดภัย  ใหความรูสึกที่ผอนคลาย  สบายกาย  สบายใจ  มีศูนยรวมศรัทธา
ของครู  นักเรียน และบุคคลในชุมชน  คือมีพระพุทธรูปที่เดนชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัย  
มีสวนพุทธธรรมประกอบดวยตนไมสําคัญในพระพุทธศาสนา  มีปายนิเทศ  ปายคณุธรรม  มี
อาคารสถานที่ที่สะอาดเปนระเบยีบและเพยีงพอตอการใชสอย  มแีปลงเกษตร  โรงฝกงานทีเ่หมาะสม  
ตอการฝกฝนคณุธรรมเพื่อประกอบสัมมาอาชีวะ  มหีองจริยธรรม  หองสมุดพระพุทธศาสนา  ทุก
หองเรียนมพีระพุทธรูปเพื่อใหนักเรยีนไดเห็นและระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ 
 บรรยากาศในหองเรียนมีความสงบ  สะอาด  ครูและนักเรียนมีความสํารวมตนอยูเสมอ 
ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนทันสมัย  และครบถวน  ทั้งสื่อท่ีเกิดจากภูมิปญญาของครูนักเรียน 
และชุมชน  ตลอดจนสื่อเทคโนโลยีตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข  ปลูกฝงคุณลักษณะ
ใฝรู ใฝเรียน  และความรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก  สถานศึกษาตองมีความใกลชิด
ธรรมชาติ  ชุมชน  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ความสะอาด มีระเบียบเรยีบรอยของโรงเรียนวิถีพุทธ จะตองเกิดจากความรวมมือรวมใจ
ของนักเรียนทกุคน  โดยครูสรางบรรยากาศของความรักความสามัคคี  และความรับผิดชอบ 
 การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ มีหลักการสําคัญ คือ
ผูบริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรมคีวามสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนในระบบไตรสิกขา ทั้งใน
ฐานะผูอบรมสั่งสอน ผูจัดการเรียนรู  และเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตน  บุคลากรทุกคนพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขา  มีคุณลักษณะเปนผูมีความรูพุทธธรรมเปนอยางดี  ปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ 
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สามารถจัดการเรียนรูตามวิถีพุทธ  และเปนกัลยาณมิตร  มลัีกษณะของการเปนผูที ่ “สอนใหรู ทําใหดู 
อยูใหเห็น” พรอมจะชวยใหผูเรียนพัฒนาไดเปนอยางด ี
 หลักคิด  การพฒันาบคุลากรของสถานศึกษาควรดําเนนิการอยางตอเนื่องมรูีปแบบวิธีที่
หลากหลาย เหมาะสมกับลักษณะ  และเงื่อนไขของตนเอง  แนวทางสําคัญหนึ่งในการพัฒนา
บุคลากร  คือ  การปฏิบัติธรรมในวิถีประจําวัน  ท้ังนี้ผูบริหารควรเปนผูนําในการพัฒนาตนเอง  และ
การปฏิบัติเปนตัวอยาง 
 หลักทํา  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  เชน  วิเคราะหสภาวธรรมหรือภูมิธรรม ธรรมวุฒิ  
และลักษณะของบุคลากร  คนหาบุคลากรแนวรวมหรือแกนนํา  วางแผนพัฒนาบุคลากร  โดยการ
สรางศรัทธา สรางความเขาใจดวยวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะของบุคลากร  จัดกจิกรรมที่เปนตัวอยาง
สะทอนใหเหน็ความสําเร็จ  ทั้งกิจกรรมรูปธรรม  และกจิกรรมพัฒนาจติ  ใหการยกยอง  ชมเชย  แก
บุคลากรที่พัฒนาจนเปนแบบอยางได  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  เชน  การจัดอบรมใหญประจําป
จัดการพัฒนาจติ  ปฏิบัติธรรมในโอกาสวันสําคัญ  จัดกลุมสนทนาธรรม  จัดฟงเทศน  ปฏิบัติธรรม
ในโอกาสวันสําคัญ  จัดศึกษาดูงาน  หรือปฏิบัติธรรมในสํานักตางๆ สงเสริมการศกึษา ปฏิบัติดวย
ตนเอง โดยจัดหองสมดุและสื่อตางๆ ใหยมืหรือใชศึกษา  จัดหองวิปสสนา  สงเสริมการถือศีลหา  
เปนวิถีชีวติ  สงเสริมการประเมินผลปฏิบัติธรรมและสอบอารมณ  (วปิสสนา) ฯลฯ 
 คุณลักษณะของบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ ผูบริหารสถานศึกษา  จะตองศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  ละเลิกจากอบายมุข  ถือศีลหาเปนนิจ  มอุีดมการณทีจ่ะพัฒนาตนเองและดําเนิน
ชีวิตที่ดีงาม  เปนผูนําและปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการทําความดี  สวนครูและบุคลากร  จะตองมี
คุณสมบัติเชนเดียวกัน  และตองมีความเปนกัลยาณมิตรตอศิษย  เกื้อกูลสัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธและ
ชุมชน 
 หลักการ  โรงเรียนวิถีพุทธกับชุมชนซึ่งประกอบดวย  บาน  วัด  และสถาบันอ่ืนๆ ใน
ชุมชน  มีความเปนกัลยาณมิตรตอกัน  เกือ้กูลรวมมือกนัและกนัในการพัฒนานักเรยีน  และพัฒนา
ชุมชนสงัคมในวิถีแหงพุทธธรรม  เพื่อประโยชนสุขรวมกัน 
 หลักคิด โรงเรียนวิถีพุทธเพียรพัฒนาคน  มผีลการพัฒนานักเรียนเปนทีย่อมรับและศรทัธา
ของชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา  จัดระดมสรรพกําลังลักษณะ
ตางๆ อยางหลากหลาย  ในการพัฒนางานทุกดานของสถานศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การพัฒนานักเรียน   
โรงเรียนวิถีพุทธ  บริการวิชาการ  อาคารสถานที่  รวมมือสนับสนุนกับชมุชน  ในการพัฒนาภูมิธรรม 
ภูมิปญญา  คุณธรรมจริยธรรม  และกิจกรรมสัมมาอาชีวะตางๆ เปนตน  แกชุมชน  สังคม  ดวย
เมตตาธรรมและดวยความเปนกัลยาณมิตร เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามและสันตสุิข 
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 หลักทํา  สถานศึกษาอาจพิจารณากําหนดและดําเนนิงานตามวิสัยทัศน  และแผนปฏบิัติ
การของสถานศึกษา  ซ่ึงบงชีถึ้งความเปนวถีิพุทธอยางเขมแข็งและตอเนื่อง  จนบังเกดิผลที่ชัดเจน
ทั้งในดานการบริหารจัดการ  ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานบุคลิกภาพและคุณธรรมของครู นักเรียน 
และบุคลากรของโรงเรียนจนเปนภาพที่เห็นได  เชน  ผูบริหารมีคุณธรรม  บริหารจัดการโดยใชหลัก
เมตตาธรรม  ครูมีความเปนกัลยาณมิตร  นักเรียนมีกิริยาวาจาสุภาพ  มีน้าํใจ  มีคุณธรรม เปนลักษณะ
เดนที่บุคคลทั่วไปเห็นไดชัดเจน  พรอมกนันั้นโรงเรียนวถีิพุทธ  มีลักษณะเปดกวางสูชุมชน และ
สังคม  พรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ และพรอมที่จะใหความรวมมือ 
ในการพัฒนาชุมชน สังคม  ดวยความเกื้อกูลกันและกัน ระหวาง  สถานศึกษา  บาน  วดั และชุมชน 
ดําเนินกิจกรรมรวมกัน  ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  เชน  การหลอเทยีนพรรษา  การทอดกฐิน
ทอดผาปา  กิจกรรมวนัพอ  วนัแม  นอกจากนี้ควรรวมกจิกรรมของวัดและชุมชน  เชน  กิจกรรม 
ทําความสะอาดวัดซึ่งอาจจัดในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  หรือกจิกรรมชวยเหลือสังคมอื่นๆ เชน  
นําอาหารไปเลีย้งคนชราที่บานพักคนชรา  หรือบานเด็กกาํพรา ฯลฯ  สถานศึกษาตองเปนของชุมชน
โดยเปดตอนรับผูปกครองและชุมชนตลอดเวลา  (Open  House) เพื่อใหผูปกครองไดมีโอกาสเสนอ
ขอคิดเห็นและมีสวนรวมในภารกิจตางๆ เชน  ดูแลความสะอาดของโรงอาหาร  ดําเนินการเชิญผูมีภูมิ
ปญญาทางพระพุทธศาสนา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  มาชวยสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู  เปนตน  เปด
หองสมุดเพื่อใหชุมชนใชบริการไดในวนัหยุด  รวมทั้งสนามกีฬา หอประชุม ฯลฯ เปนศูนยกลาง
ของชุมชนในดานวิชาการ  วิชาชีพ  เชน  จัดอบรมใหความรู  แกผูปกครองในเรื่องอาชีพพิเศษตางๆ 
จัดรานคาของสถานศึกษา  เพื่อใหผูปกครองนําผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑตาง  ๆมาขาย  โดย
นักเรียนเปนผูดูแลกิจการรวมกับวัดในชุมชนจัดการเรียนธรรมศึกษา กิจกรรมทางดานศาสนาตางๆ  เชน  
นิมนตพระสงฆมาแสดงพระธรรมเทศนา เชิญวิทยากรมาใหความรูแกเยาวชนในเรื่องตางๆ ในวันหยุด  
จัดทัศนศึกษาทางธรรม  จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางสถานศึกษา  บาน  วดั  และชุมชน  
เชน  จัดการแขงขันกีฬา  จัดกิจกรรมปจฉมินิเทศ  เชิญผูปกครองมารวมรับประทานอาหารรวมกัน  
สรางเครือขายผูปกครอง  เสริมสรางความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน การเยี่ยม
บานนักเรียน ชวยเหลือแกไขปญหาครอบครัว ฯลฯ  ประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน  จัดทําหนังสือพิมพ  หรือวารสารของสถานศึกษา  เผยแพรแกผูปกครองศิษยเกา  ชุมชน  
ยกยองเชิดชูเกยีรติผูกระทําความดี  ทั้งครู  อาจารย  นักเรียนบุคลากรของสถานศึกษาและบุคคลใน
ชุมชน  เพื่อใหเปนตัวอยางแกบุคคลทั่วไป  เพื่อใหวิถีพุทธเปนวิถีชีวิตของคนทั้งชุมชน 
 การบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงดําเนินการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสกิขา 
คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยางบูรณาการผานการพัฒนา “กิน อยู ดู ฟงเปน”  ดังนั้น 
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การบริหารโครงการ ทั้งในระดับชาตแิละระดับโรงเรียนจะยดึหลักการพัฒนาผูเรียนดงักลาวขางตน
ทุกขั้นตอน 
 การบริหารโครงการระดับชาติจะมีกิจกรรมหลัก  ไดแก  สรางความเขาใจแกผูบริหารโรงเรียน
และผูรับผิดชอบโครงการ  ผลิตส่ือ  เอกสาร  วีดิทัศน  เพื่อเผยแพรแนวคิดและตัวอยางดําเนินงาน 
โรงเรียนวิถีพุทธ  สรางความเขาใจแกครู  ทั้งในการจัดการการเรียนรูแบบบูรณาการวิถีพุทธ  และ
จัดกิจกรรมเสริมลักษณะตางๆ นิเทศ  เยี่ยมเยียน  ประเมินการดําเนินงาน  สัมมนาเพื่อสะทอน
ประสบการณผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและการปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหดีขึ้น 
 การบริหารโครงการระดับโรงเรียน จะมีกจิกรรมหลัก  ไดแก  ประชาสัมพันธ  สรางความ
เขาใจแกผูเกี่ยวของทุกฝาย  เชน  ครูและบุคลากรทุกคน  ผูปกครอง  นักเรียน  องคกรสงฆที่
สถานศึกษาจะขอความอนุเคราะห  ปรับสภาพบรรยากาศของสถานศกึษาตามแนวทางโรงเรยีนวิถี
พุทธ  ปรับปรงุการเรยีนรูโดยสอดแทรกหลักธรรมในการเรียนรูทกุสาระการเรียนรู  ปรับปรุงการจดั
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศกึษาใหสอดคลองกับหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ  นเิทศ  เยี่ยมเยยีน  
ช่ืนชมใหกําลังใจ  แกผูปฏิบัติงานและปรับปรุงการดําเนนิงานใหดยีิ่งๆ ขึ้น  รวมสัมมนาเพื่อรับฟง
ประสบการณการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาอืน่ๆ เพื่อนํามาปรับกิจกรรมการ
เรียนรูของสถานศึกษาตนเองตอไป 
 

2.5  ตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
    
 กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพจริยธรรมนักเรียนควบคูกับ
การพัฒนาทุกดานอยางเปนองครวม  โดยสงเสริมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  และรับ
ทุกโรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการ  ผลที่เกิดขึ้นมีสถานศึกษาจากทุกสังกัดจํานวนมาก  ใหความสนใจ
และสมัครเปนโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเปนจุดรับสมัคร
ประสานงาน  และสงเสริมการพัฒนาสนับสนุนดานวิชาการเปนหลัก  โดยไดจัดทําเอกสาร “แนว
ทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ”  และเอกสารแนวคิดหลักการตางๆ ในลักษณะเปนหลักการ
เปนแนวทางกวางๆ และมีตัวอยางบางสวนใหโรงเรียนเปนแนวทางในการประยุกตใชการพัฒนา
ตามความเหมาะสม 
 เพื่อใหการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในเชิงเปาหมายภาพรวมมีความชัดเจน  และสามารถ
เปนเครื่องมือแกสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุกระดับในการนิเทศ  ติดตาม  ตลอดจนการทบทวนและ
ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทํา “ตัวช้ีวัด
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การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ”  ขึ้น  โดยวิเคราะหกําหนดจากเอกสาร  “แนวทางการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ”  เปนหลัก  และไดรับการตรวจพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิหลายคณะ โดยเฉพาะ
คณะสรุปผลกอนเผยแพร  พระเทพโสภณ  อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และคณะ  ได
เมตตาปรับปรุงรอบสุดทาย ซ่ึงคาดหวังวา  “ตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ”  จะชวยใหการ
ดําเนินงาน  และการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในทุกระดับเปนไปตามหลักการที่เหมาะสม  และเปน
ในแนวทางหลักเดียวกัน 
 ตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธประกอบดวย  4  ดานใหญ  คือ  ดานปจจัยนําเขา 
ดานกระบวนการ  ดานผลผลติ  และดานผลกระทบ  ในแตละดานมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 2.5.1  ตัวชี้วัดดานปจจัยนําเขา  (Input) 
 ตัวช้ีวัดดานปจจัยนําเขา กําหนดเฉพาะปจจัยสําคัญที่จะเปนเงื่อนไขหลักๆ และสงผลกระทบ
อยางชัดเจน  ตอการพัฒนานักเรียนและงานโรงเรียนวิถีพุทธตามระบบไตรสิกขา  ตัวช้ีวัดดานปจจัย
นําเขานี้เพื่อใหทุกฝายตระหนักความสําคัญเชิงเหตุและผลของการดําเนนิการพัฒนาซึ่งมีจุดเนนใน
การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน  มาตรฐานดานปจจัยนําเขาที่ตองการคือ  “โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณลักษณะ
ที่ดี  มีการบริหารจัดการ  มีหลักสูตร  มีแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขา”  ดังตาราง  2  
 

ตาราง 2  รายละเอียดตวัช้ีวดัดานปจจัยนําเขา 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชีคุ้ณภาพ 
1.  บุคลากร 1.  ผูบริหาร 1.  มีวิถีชีวิตทีส่อดคลองกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ 
     มีคุณลักษณะ       เลิก อบายมุข) ถือศีล 5 และปฏิบัติตนเปน 
     ที่ดี       แบบอยางที่ดี 
  2.  มีพรหมวหิารธรรมประจําใจ 
  3.  มีความซื่อสัตย จริงใจในการทํางาน 
  4.  มีความเขาใจที่ถูกตองในพระรัตนตรัย นับถือและ 
       ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 2.  ครู 1.  มีวิถีชีวิตทีส่อดคลองกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ 
       เลิก อบายมุข) มีศีลธรรม และปฏิบัตตินเปนแบบ 
       อยางที่ด ี
  2.  มีพรหมวหิารธรรม มีความเปนกัลยาณมิตรมุงพัฒนา 
  ใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามตาม หลักไตรสิกขา 



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

 

 

50 

ตาราง 2  (ตอ)  รายละเอียดตวัช้ีวดัดานปจจยันําเขา 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชีคุ้ณภาพ 
  2.  มีพรหมวหิารธรรม มีความเปนกัลยาณมิตร 
       มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามตาม 
       หลักไตรสิกขา 
  3.  รู เขาใจ หลักการพัฒนาผูเรียนตามหลกัไตรสิกขา 
2.  การบริหาร 1.  ระบบบริหาร 1.  มีวิสัยทัศนหรือปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย  
     จัดการ            ธรรมนูญ หรือแผนกลยทุธ ที่มีจุดเนนในการพัฒนา 
     ดําเนินการ       โรงเรียนวถีิพุทธ 
     อยางมีระบบ  2.  แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการ 
       ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ 
  3.  ปลูกฝงศรัทธาสรางเสริมปญญาในพระพุทธศาสนา 
       ใหเกดิขึ้นกบับุคลากรและผูเกี่ยวของ 
  4.  รวมมือกับผูปกครอง วัด และชุมชน เพือ่พัฒนา 
       ผูเรียนและชุมชน 
  5.  มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนนิงานโรงเรียน 

     วิถีพุทธอยางตอเนื่อง 
6.  มีระบบตรวจสอบประเมนิผล และเปดโอกาส 

       ใหมีการเสนอแนะอยางเปนกัลยาณมติรอยางตอเนื่อง 
 2. ระบบหลักสูตร       มีหลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรยีนรูและแผน 
       สถานศึกษา        การจัดการเรียนรูที่บูรณาการพุทธธรรมทุกกลุมสาระ 
              การเรียนรู 
3.  กายภาพและ สภาพแวดลอม 1.  ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและหองเรียน 
     ส่ิงแวดลอม  2.  มีปายนิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญคุณธรรม    
       จริยธรรมโดยทัว่ไปในบริเวณโรงเรียน 
       3.  สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ รมร่ืน  
  4.  บริเวณโรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติด และอบายมุข 

 
(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546  หนา  27 – 28) 
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 2.5.2  ตัวชี้วัดดานกระบวนการ 
 กระทรวงศกึษาธิการกําหนดปจจยัดานกระบวนการพฒันาโรงเรียนวิถีพทุธ  อยางชัดเจน 
รอบคอบ  และมีประสิทธภิาพ  เพื่อใหผูเรียนไดรับการพฒันาอยางแทจริง  ตามระบบไตรสกิขา  
มาตรฐานดานกระบวนการทีต่องการใหเกิด  คือ  “โรงเรียนจัดบรรยากาศและกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนไดเปนไปตามหลักไตรสิกขาและบูรณาการในวิถีชีวิต”  ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  รายละเอียดตวัชีว้ดัดานกระบวนการ 
 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชีคุ้ณภาพ 
1.  การเรียน 1.  การบวนการ 1.  จัดการเรียนรูโดยบูรณาการพุทธธรรม ไตรสิกขา  
    การสอนที่     จัดการเรียนรู      ทุกกลุมสาระและเชื่อมโยงกับชวีิตประจําวัน 
    บูรณาการ  2.  สงเสริมใหมีการนําหลักธรรมเปนฐานในการคิด 
    ไตรสิกขา       วิเคราะหและแกปญหา 
  3.  สงเสริมการใฝรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  4.  จัดการเรียนรูอยางมีความสุข ทั้งครูและผูเรียน 
  5.  จัดกิจกรรมบริหารจิตเจรญิปญญาทั้งในการเรียน 
        การสอนและในกจิกรรมการดํารงชีวิตประจําวนั 
 2.  การใชส่ือและ 1.  ใชส่ือการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูและแสวงหา 
      แหลงเรียนรู       ความรูดวยตนเองอยูเสมอ 
  2.  นิมนตพระสงฆและเชิญวทิยากรภูมิปญญาทาง 
       พระพุทธศาสนาสอนนักเรียนสม่ําเสมอ 
  3.  จัดใหนักเรียนไปเรยีนรูทีว่ัด เปนประจําและตอเนื่อง 
 3.  การวัดและ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการที่ 
     ประเมินผล หลากหลาย ครอบคลุมตามหลักภาวนา 4 (กาย  ศีล จิต 
  ปญญา) โดยมจีุดเนนเพื่อพฒันานักเรยีนตอเนื่อง 
2. บรรยากาศและ บรรยากาศ 1.  สงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ออนนอม 
   ปฏิสัมพันธอยาง ปฏิสัมพันธ       ถอมตน เคารพ ใหเกียรตซ่ึิงกันและกัน ยิ้มแยม 
     กัลยาณมิตร สอนใหรู ทําใหดู 

อยูใหเห็น 
 2.  มีเมตตาตอกัน ทั้งครู นักเรียน และผูปกครอง 
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ตาราง 3  (ตอ)  รายละเอียดตวัช้ีวดัดานกระบวนการ 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชีคุ้ณภาพ 
  2.  สงเสริมบรรยากาศ ใฝรู ใฝเรียน ใฝสรางสรรค 
  3.  สงเสริมบุคลากรและนักเรียน ใหปฏิบัติตนเปน 
       ตัวอยางทีด่ตีอผูอ่ืน 
3.  กิจกรรม 1.  กิจกรรม 1.  ฝกฝนอบรมใหเกิด การกนิ อยู ดู ฟงเปน (รูเขาใจ 
     พื้นฐานชวีติ      พื้นฐานชวีติ      เหตุผลและไดประโยชนตามคุณคาแท  
      ประจําวนั      ตามหลักไตรสิกขา) 
  2.  สงเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบ ดแูลรักษา พัฒนา 
       อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม อยางสม่ําเสมอ 
       จนเปนนิสัย 
 2.  กิจกรรมทาง 1.  สงเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนาอยางเหน็ 
     พระพุทธศาสนา      คุณคา รูเขาใจเหตุผล 
       2.  จัดกิจกรรมสงเสริมการระลึกและศรัทธาใน 
       พระรัตนตรัย เปนประจําและในโอกาสสําคัญ 
       อยางตอเนือ่ง เปนวิถีชีวติ 
  3.  สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม และเห็นคณุคาในการ 
       รักษาและสืบตอพระพุทธศาสนา 

 
(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ,   2546  หนา  29 – 30) 
 

 2.5.3  ตัวชี้วัดดานผลผลิต 
 ตัวช้ีวัดดานผลผลิต กําหนดเฉพาะที่เกิดกับผูเรียน  กําหนดโดยวิเคราะหจากหลักภาวนา 
4  คือ  มีองคประกอบดานกาย  ศีล  จิต  และปญญา  ซ่ึงเปนผลที่ผูเรียนควรไดรับจากการพัฒนาตาม
ระบบไตรสิกขา  การกําหนดปจจัยดานนี้  เพื่อสงเสริมใหสถานศกึษามีเปาหมายการพัฒนาโรงเรียน
วิถีพุทธ เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางชัดเจน  และครอบคุลม 
 มาตรฐานดานผลผลิตที่ตองการใหเกิด  คือ  “ผูเรียนไดรับการพัฒนาเปนผูที่มีลักษณะกิน  
อยู  ดู  ฟง  เปน  (ครอบคลุมภาวนา 4)  ดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและมีความสุข  ดังตาราง 4 
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ตาราง 4  รายละเอียดตวัช้ีวดัดานผลผลิต 
 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชีคุ้ณภาพ 
พัฒนากาย ศีล  1.  กาย (กายภาพ) 1.  บริโภคใชสอยปจจัย 4 ในปริมาณและคุณภาพ 
จิต และปญญา       ที่เหมาะสม ไดคุณคาแท 
อยางบูรณาการ  2.  การดูแลรางกาย และการแตงกายสะอาด เรียบรอย 
(ภาวนา 4)  3.  ดํารงชีวิตอยางเกื้อกูลส่ิงแวดลอม 
 2.  ศีล (สังคม) 1.  มีศีล 5 เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
  2.  มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา 
  3.  สามารถพึ่งตนเองได หรือทํางานเลี้ยงชพีดวย 
       ความสุจริต 
 3.  จิต (จิตใจ/ 1.  มีความกตญัูรูคุณ ตอบแทนคุณ  
      อารมณ) 2.  มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟอ เผ่ือแผ แบงปน) ตอกัน 
  3.  ทํางานและเรียนรูอยางตั้งใจ อดทน ขยนัหมั่นเพียร 
  4.  มีสุขภาพจติดี แจมใส ราเริงเบิกบาน 
 4.  ปญญา 1.  มีศรัทธาและความเขาใจที่ถูกตองในพระรัตนตรัย 
  2.  รูบาป-บุญ คุณ-โทษ ประโยชน-มิใชประโยชน 
  3.  ใฝรู ใฝศึกษาแสวงหาความจริง และใฝสรางสรรค 
       พัฒนางานอยูเสมอ 
  4.  รูเทาทัน แกไขปญหาชีวติและการทํางานไดดวย 
       สติปญญา 

  
 
 2.5.4  ตัวชี้วัดดานผลกระทบ  
 ตัวช้ีวัดดานผลกระทบ กําหนดจากผลการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาที่สถานศึกษาดําเนินการ
ทั้งระบบแลวกอใหเกิดผลดีและผลตอเนื่องกับผูเกี่ยวของนอกสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย  บาน 
(ผูปกครอง ชุมชน)  วัด  และราชการอื่น  การกําหนดปจจัยดานผลกระทบเพื่อใหเกิดความตระหนัก
ถึงการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ  จะกอใหเกิดผลตอเนื่องและสงผลดีตอสังคมในวงกวาง  มาตรฐาน
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ดานผลกระทบที่ประสงคใหเกิด  คือ  บาน  วัด  โรงเรียน  จากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและเกิด
ความสมานฉันทรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามวิถีพุทธอยางตอเนื่อง  ดังตาราง 5 
 
ตาราง 5  รายละเอียดตวัช้ีวดัดานผลกระทบ 
 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชีคุ้ณภาพ 
ควรไดรับ 1.  บาน  1.  บานและชมุชนมีสมาชิกที่เปนคนดีไมยุงเกีย่วกับ 
ประโยชนจากการ     (ผูปกครองและ       อบายมุขเพิ่มขึ้น 
พัฒนาโรงเรียน     ชุมชน) 2.  ชุมชนมีผูชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น 
วิถีพุทธ 2.  วัด      วัดไดศาสนทายาทและกาํลังชวยงานสงเสริม 
       พระพุทธศาสนามากขึ้น 
 3.  โรงเรียน โรงเรียนไดรับความไววางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และไดรับ 
  ความรวมมือจากผูมีสวนเกีย่วของ (บาน วดั โรงเรียน) 

  
 
 2.5.5  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตัวชี้วดัการดําเนินงานโรงเรียนวิถพีุทธ  มี
รายละเอียด ดงัตาราง 6-9 
  
ตาราง 6  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตวัช้ีวัดการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานปจจัยนําเขา 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลักที ่1 บุคลากรมีคุณลักษณะทีด่ ี  
องคประกอบยอยที ่1 ผูบริหาร  
1.  มีวิถีชีวิตทีส่อดคลองกับหลักพุทธธรรม 1.  ผูบริหารมีการดําเนนิชีวติปกต ิเปนผูทํา 
     (ลด ละ เลิก อบายมุข) ถือศีล 5 และ      ความด ีมีจิตใจที่ดีงาม ปฏิบัติศีล 5 เปนปกต ิ 
     ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี      พยายามในการลด ละ หรือเลิกอบายมุข 
      อีกทั้งการดาํเนินชวีิตโดยรวมเปน 
      แบบอยางที่ดีแกผูอ่ืนได 
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ตาราง 6  (ตอ)  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานปจจัยนําเขา 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
 2.  ผูบริหารมีจิตใจและการกระทําที่มีความ 
      เมตตา ปรารถนาดีตอผูอ่ืน โดยเฉพาะ 
      อยางยิ่งกับนักเรียน ผูปกครอง มีความ 
      กรุณาที่จะชวยเหลือผูเดอืนรอน โดยเฉพาะ 
      อยางยิ่งกับนักเรียน มีมุทิตายินดีตอผูทีไ่ด 
      ดี มีความสขุหรือประสบความสําเร็จ และมี 
      อุเบกขาในการวางใจเปนกลาง กับผลที่ 
      เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือผลที่เกิดดวย 
      ความยุติธรรม เชน วางใจเปนกลางที ่
      นักเรียนตองรับโทษจากการทําผิดระเบียบ 
      หรือขอตกลงของโรงเรียน โดยมีการทาํ 
      ความเขาใจหรือตักเตือนกนัแลว 
3.  มีความซื่อสัตย จริงใจในการทํางาน 3.  ผูบริหาร มีลักษณะการทาํงานที่จริงใจ 
      มีเปาหมายหลักที่การพัฒนามิใชเพื่อ 
      ประโยชนสวนตนและเปนการทํางานที่ 
      โปรงใส 
4.  มีความเขาใจที่ถูกตองในพระรัตนตรัย 4.  ผูบริหาร มีความรูความเขาใจที่สามารถ 
     นับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา      อธิบายไดวา พระรัตนตรยัคืออะไร  
      มีคุณประโยชน มีคุณงามความดีอยางไร 
      นับถือและเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย  
      ในพระพุทธศาสนา วาเปนสิ่งดี เปนหนทาง 
      พัฒนาชีวิตที่ดี เปนตน 
องคประกอบยอยที ่2 ครู  
1.  มีวิถีชีวิตทีส่อดคลองกับหลักพุทธธรรม 1.  ครูมีการดําเนินชวีิตปกติเปนผูทําความดี  
     (ลด ละ เลิก อบายมุข) มีศีลธรรม และ      ละเวนความชั่ว มีจิตใจทีด่ีงาม โดยม ี
     ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี      จุดเนนที่การปฏิบัติในศีล 5 เปนปกต ิและ 
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ตาราง 6  (ตอ)  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานปจจัยนําเขา 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
      มีความพยายามในการลด ละ หรือเลิก 
      อบายมุขอีกทั้งการดําเนนิชีวิตเปน 
      แบบอยางที่ดี 
2.  มีพรหมวหิารธรรม มีความเปนกัลยาณมิตร 2.  ครูมีความเมตตา กรุณา มุฑิตา และ 
     มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงาม      อุเบกขา ตอผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
     ตามหลักไตรสิกขา      มีความรัก ปรารถนาดี และความพยายาม 
      ในการอบรม พัฒนานักเรียนให 
      ดีที่สุด ครอบคลุมทั้งดานศีลธรรม 
      (พฤติกรรม/การกระทํา) สมาธิ (จิตใจ) 
      และดานปญญา (ความรู ความคิดที ่
      ถูกตอง) 
3.  รูเขาใจ หลักการพัฒนาผูเรียนตาม 3.  ครู มีความรูความเขาใจในการจัดการเรยีน 
     หลักไตรสิกขา      การสอน การพัฒนานักเรยีนเพื่อให 
      นักเรียนไดรับการพัฒนาครอบคลุมทั้งดาน 
      ศีล (พฤติกรรม/ การกระทํา) ดานสมาธ ิ 
      (จิตใจ) และดานปญญา (ความรู ความคดิ 
      ที่ถูกตอง) 
องคประกอบหลักที ่2 การบริหารจัดการ  
ดําเนินการอยางมีระบบ  
องคประกอบยอยที ่1 ระบบบริหาร  
1.  มีวิสัยทัศนหรือปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย 1.  ในวิสัยทัศนหรือปรัชญา หรือพันธกิจ หรือ 
     ธรรมนูญ หรือแผนกลยทุธที่มีจุดเนนในการ       เปาหมาย หรือธรรมนูญหรือแผนกลยทุธ 
     พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ       ของโรงเรียน กําหนดจุดเนนที่จะพัฒนา 
       โรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธไว 
       อยางชัดเจน 
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ตาราง 6  (ตอ)  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานปจจัยนําเขา 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
2.  แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือ 2.  โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการที ่
     คณะกรรมการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ       ปรึกษา หรือคณะกรรมการดําเนนิงานตาม  
     และบริหารการดําเนินงานอยางตอเนื่อง       โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ คณะกรรมการ 
     โดยผูเกี่ยวของทุกฝาย (บ ว ร) มีสวนรวม       ประกอบดวยผูปกครองหรือชุมชน  
       คณะสงฆและบุคลากรโรงเรียน โดย 
       ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด 
       หรือคัดเลือกที่จะทําใหไดบุคคลที่ดี ไดรับ 
       การยอมรับ และคณะกรรมการที่แตงตัง้มี 
       การทํางานตอเนื่อง 
3.  ปลูกฝงศรัทธา สรางเสริมปญญาใน 3.  โรงเรียนจดัใหมกีิจกรรมลักษณะตางๆ เชน 
     พระพุทธศาสนาใหเกิดขึน้กับบุคลากรและ       การอบรมสัมมนา การเขาคายปฏิบัติธรรม 
     ผูเกี่ยวของ       ฯลฯ สงเสริมความรู ความเขาใจ  และ 
       ความเชื่อมัน่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
       แกผูเกีย่วของ 
4.  รวมมือกบัผูปกครอง วัด และชุมชน เพือ่ 4.  โรงเรียนรวมมือกับผูปกครอง วัด และ 
     พัฒนาผูเรียนและชุมชน       ชุมชน หรือเชิญผูปกครอง วัด และชุมชน  
       มารวมกันพัฒนานักเรียน โดยเนนการ 
       พัฒนาตามหลักไตรสิกขา และรวมกัน 
       พัฒนาชุมชนเพื่อใหเกดิสาธารณประโยชน 
5.  มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนนิงาน  
     โรงเรียนวถีิพุทธอยางตอเนื่อง 

5.  โรงเรียนจดักิจกรรมหรือระบบวิธีการใน    
      การนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินกิจกรรม 

            ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อยางตอเนื่อง 
       เพื่อชวยใหการดําเนินงานเปนไป 
       อยางมีประสิทธิภาพ 
6.  มีระบบตรวจสอบประเมนิผล และเปดโอกาส 6.  โรงเรียนมีการตรวจสอบประเมินผล 
     ใหมีการเสนอแนะอยางเปนกัลยาณมิตร เพื่อ       การดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยาง 
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ตาราง 6  (ตอ)  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานปจจัยนําเขา 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
     การพัฒนาอยางตอเนื่อง      ชัดเจนโดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของรวม 
      ประเมินหรอืใหขอเสนอแนะการพัฒนา 
      ดวยความปรารถนาดี ซ่ึงจะทําใหโรงเรยีน  
      มีขอมูลผลการดําเนนิงานที่ด ีมีความ 
      รอบคอบเกิดประโยชนตอการพัฒนางาน 
      ตอไป 
องคประกอบยอยที ่2 ระบบหลักสูตรสถานศึกษา  
มีหลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรูและ องคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา เชน  
แผนการจัดการเรียนรู ที่บูรณาการพุทธธรรม วิสัยทัศน เปาหมาย หรือคุณลักษณะ 
กลุมสาระการเรียนรู อันพึงประสงค สะทอนใหเห็นวาโรงเรยีนมี 
 จุดเนนการพฒันานักเรยีนตามแนวทาง 
 โรงเรียนวิถีพทุธ และในหนวยการเรียนรูหรือ 
 แผนการจัดการเรียนรูของครูสวนใหญ 
 ทุกกลุมสาระการเรียนรู พบไดวา  
 มีความพยายามในการบูรณาการ หรือ 
 สอดแทรกพุทธธรรมในการเรียนรู 
องคประกอบหลักที ่3 กายภาพและสิ่งแวดลอม  
จัดอยางรอบคอบ  
องคประกอบยอยสภาพแวดลอม  
1.  จัดประดษิฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียน 1.  โรงเรียนมีพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและ 
     และประจําหองเรียนเหมาะสม      หองเรียนโดยจดัประดษิฐานไวอยาง 
      เหมาะสมทีส่งเสริมใหนักเรียนเห็น และ 
      แสดงความเคารพไดโดยงาย เพื่อใหเกดิ 
      การระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือพระพุทธเจา 
      ไดมาก 
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ตาราง 6  (ตอ)  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานปจจัยนําเขา 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
2.  มีปายนิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญคุณธรรม 2.  ในบริเวณโรงเรียนโดยทัว่ไป มีการติดปาย 
     จริยธรรมโดยทัว่ไป ในบริเวณโรงเรียน       ขอความ คําขวัญ หรือขอความสงเสริม 
       คุณธรรมจริยธรรม ในจํานวนมากพอและ 
       รูปแบบนาสนใจพอที่จะทําใหนกัเรียน 
       สนใจที่จะอานและเรยีนรูอยูเสมอ 
3.  สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ รมร่ืน 3.  สภาพแวดลอมโรงเรียนจัดไดสะอาด  
     เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ      ปลอดภัย มีบรรยากาศรมร่ืนเปนธรรมชาติ 
      ดูเรียบงาย ที่จะชวยสงเสริมใหนักเรียน 
      มีความสุข สงบเย็น 
4.  บริเวณโรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุข 4.  บริเวณโรงเรียนปราศจากสื่อ หรือส่ิงของ 
     ส่ิงมอมเมาทุกชนิด      ที่สงเสริมใหนกัเรยีนรบัรู กระตุนใหตองการ 
      เสพสิ่งเสพติด และอบายมุข ส่ิงมอมเมา 
      ตางๆ เชน ปฏิทินลามก และการโฆษณา 
      ส่ิงเสพติดสื่อ/หนังสือลามกตางๆ  
      ขวดเหลา ขวดเบยีร และสิ่งที่เปนขยะ 
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ตาราง 7  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตวัช้ีวัดการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกระบวนการ 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลักที ่1 การเรียนการสอนที่  
บูรณาการไตรสิกขา  
องคประกอบยอยที ่1 กระบวนการจัดการเรียนรู  
1.  จัดการเรียนรูโดยบูรณาการพุทธธรรม 1.  ในการจดัการเรียนการสอน หรือ 
     หรือหลักไตรสิกขาในทกุกลุมสาระการเรียนรู      การจัดการเรียนรูของครูโดยสวนใหญจะ 
     และเชื่อมโยงกับชวีิตประจําวัน      บูรณาการหรือสอดแทรกพุทธธรรม หรือใช 
      หลักไตรสิกขาในทกุกลุมสาระการเรียนรู 
      และการเรียนการสอน มีความพยายามที ่
      จะเชื่อมโยงหรือนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
2.  สงเสริมใหมีการนําหลักธรรมมาเปนฐานใน 2.  ในการเรียนการสอน รวมทั้งการทํางานใน 
     การคิดวิเคราะหและแกปญหา      วิถีชีวิต ครูสงเสริมใหนักเรียนนําหลักธรรม 
      มาใชในการคิดวิเคราะห และแกไขปญหา  
       ตางๆ ที่เกิดขึ้น 
3.  จัดการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูและแสวงหา 3.  ในกระบวนการเรียนการสอน ครูสงเสริม 
     ความรูดวยตนเอง      ใหนกัเรียน ใฝรู หรือรักการเรียนรู และ 
      แสวงหาความรูดวยตนเอง อาจโดยการ 
      กระตุนจูงใจ ชี้ประโยชน สงเสริมหรือ 
      มอบหมายการคนควาจากแหลงความรู 
      ตางๆ ซ่ึงเปนกระบวนการของวัฒนธรรม 
      แสวงปญญา 
4.  จัดการเรียนรูอยางมีความสุข ทั้งผูเรียนรูและ 4.  ครูจัดบรรยากาศขณะเรียนรูใหทุกฝาย คือ 
     ผูจัดการเรยีนรู      ทั้งนักเรียน และครูมีความสุขในการเรยีนรู 
      เชน บรรยากาศของการกระตือรือรน จงูใจ 
      ทาทายใหอยากรู สนุกเพลิดเพลินกับ 
      การเรียนรู  สุขใจ  ประสบผลสําเร็จในการ  
      เรียนรูเปนตน 



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

 

 

61 

ตาราง 7  (ตอ)  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตวัช้ีวดัการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ ดานกระบวนการ 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
5.  จัดกิจกรรมบริหารจิตเจรญิปญญา ทั้งใน 5.  ครูจัดกิจกรรมบริหารเจริญปญญา เชน 
     การเรียนการสอนและในกิจกรรมการ      กิจกรรมพฒันาสมาธิ สติ ความรูตัว  
     ดํารงชีวิตประจําวนั      การคิดวิเคราะห คนหาทาํความเขาใจ  
      ความจริงของชีวิต ของธรรมชาติ และ  
      ความเปนไปตางๆ รวมกบัการเรียนการ 
      สอนทั่วไป และสงเสริมใหนําไปใชใน  
      ชีวิตประจําวันตางๆ เชน  การสงเสริมการ 
      ฝกสมาธิกําหนดสติกอนเรียนกอนแขงขัน 
      กีฬา หรือกอนนอน เปนตน 
องคประกอบที่ 2 การใชส่ือและแหลงเรียนรู  
1.  ใชส่ือการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูและแสวงหา 1.  ครูมีความพยายาม หรือดําเนินการ 
     ความรูดวยตนเองอยูเสมอ      อยูเสมอในการเลือกใชส่ือที่สงเสริมให 
      นักเรียนใฝรู/รักการเรียนรู และการแสวงหา 
      ความรูดวยตนเอง เชน ส่ือที่นักเรียนสนใจ  
      ซ่ึงจะสงเสริมทาทายใหนกัเรียนใฝรู/รักการ 
      เรียนรูไดมากและสื่อที่นกัเรียนตองแสดง 
      พฤติกรรมเขาหาสื่อ การสืบคน การเลือก 
      ขอมูล เปนตน ซ่ึงอาจเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส  
      หรือเปนสื่อจากแหลงความรูตางๆ เชน  
      หองสมุด พิพิธภัณฑก็เปนไปได 
2.  นิมนตพระสงฆ หรือเชิญวิทยากรภูมิปญญา 2. ครูไดมีการนิมนตพระสงฆ หรือเชิญ 
     ทางพุทธศาสนา สอนนักเรียนสม่ําเสมอ      วิทยากรภูมปิญญาทางพระพุทธศาสนามา 
      ใหความรู หรือมาจัดกจิกรรมใหนักเรยีนได 
      เรียนรูในลักษณะสม่ําเสมอ และ  
      หลากหลายลักษณะ กจ็ะสงเสริมใหเกดิ 
      ความนาสนในการเรียนรู 
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ตาราง 7  (ตอ)  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตวัช้ีวดัการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ ดานกระบวนการ 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
3.  จัดใหนักเรียนไปเรยีนรูทีว่ัด หรือที่ 3.  โรงเรียนมีวัด หรือ ศาสนสถาน ที่ใชเปน 
     ศาสนสถาน ใชเปนแหลงเรียนรูประจําของ       แหลงเรียนรูประจํา และมีกิจกรรมที่ให 
     โรงเรียนอยางตอเนื่อง       นักเรียนไปเรียนรูอยางตอเนื่อง 
องคประกอบยอยที ่3 การวดัประเมินผล  
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการ ดําเนินการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
ที่หลากหลาย ครอบคลุมตามหลักภาวนา 4 โดยใชวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม 
(กาย ศีล จิต ปญญา) โดยมีจดุเนนเพื่อพฒันา และมีจุดเนนที่จะพัฒนานักเรียนตอเนื่อง 
นักเรียนตอเนือ่ง โดยการวัดประเมินผล สามารถทําได 
 ครอบคลุม ทั้งดานพฤติกรรมที่มีตอ 
 ส่ิงแวดลอม (ดานกาย) ดานพฤติกรรมที่มีตอ 
 คนอื่น (ศีล) ดานคุณลักษณะของจิตใจ 
 (จิต) และดานปญญาที่มีความคิด ความรู 
 ที่ถูกตอง ซ่ึงรวมเปนภาวนา 4 (พัฒนากาย 
 ศีล จิต ปญญา) ซ่ึงขอมูลจากการวัด 
 ประเมินผลที่เหมาะสม รอบคอบ จะชวยให 
 การพัฒนาตอเนื่อง และมีความชัดเจนไดมาก 
องคประกอบหลักที ่2 บรรยากาศและ  
ปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตร  
องคประกอบยอย บรรยากาศ ปฏิสัมพันธ  
ที่สงเสริมการสอน ใหรู ทําใหด ูอยูใหเห็น  
1.  สงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร 1.  โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรและผูเกีย่วของ 
     ออนนอมถอมตน เคารพใหเกยีรติซ่ึงกัน      มีความสัมพันธ หรือปฏิบัติตอกันอยางเปน 
     และกัน  ยิม้แยม มีเมตตาตอกัน ทั้งครูตอ      กัลยาณมิตร ที่มีลักษณะของการมีความรัก 
     นักเรียน  ครูตอครู นักเรยีนตอนักเรยีน       ปรารถนาดี ชวยเหลือกัน ยิ้มแยมแจมใส 
     และครูตอผูปกครอง      ออนนอมถอมตน เคารพใหเกยีรติซ่ึงกัน 
      และกัน ซ่ึงชวยใหมีความสุขใจ ในการ 
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ตาราง 7  (ตอ)  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตวัช้ีวดัการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ ดานกระบวนการ 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
      อยูรวมกนั ทํางานรวมกนั 
2.  สงเสริมบรรยากาศใฝรู ใฝเรียน ใฝสรางสรรค 2.  โรงเรียน จดับรรยากาศสงเสริมโดยรวม 
      ใหทุกคนรักการเรียนรู เรียนรูอยางตอเนื่อง 
      หรือสรางเสริมคุณลักษณะของการใฝรู 
      ใฝเรียนรู ใฝสรางสรรค เชน โรงเรียนม ี
      กิจกรรมทีน่อกจากการเรยีนการสอนปกต ิ
      แลวจะมีการจัดใหแตละหองแตละชัน้เรียน  
      กระตุนใหเกิดการศึกษาคนควาหรือคิดคน 
      พัฒนาสิ่งใหมๆ อยางตอเนื่อง หรือเปน 
      ระยะๆ อาทิ กิจกรรมวางทุกงานอาน 
      ทุกคนหลังอาหารกลางวนั 
3. สงเสริมบุคลากรและนักเรียน ใหปฏิบัติตน 3.  โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรและนกัเรยีน  
     เปนตัวอยางที่ดีตอผูอ่ืน      ใหปฏิบัติตนเปนตวัอยางที่ดีตอผูอ่ืน โดย 
      อาจมีกิจกรรมที่หลากหลายในการกระตุน 
      สงเสริม เชน กิจกรรมตนแบบความดี  
      กิจกรรมกระตุนพี่เปนตวัอยางแกนองๆ  
      หรือพอพิมพแมพิมพคณุธรรม ฯลฯ 
4.  สงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทําดี เปนประจํา 4. โรงเรียนสงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทําดี 
      เปนประจํา หรือตอเนื่อง เชน มีประกาศ 
      แนะนําคนดีประจําวัน จดัปายนิเทศแนะนํา 
      ประชาสัมพนัธผูทําความดี การมอบรางวัล 
      หรือการยกยองคนดใีนโอกาสตางๆ  
      อยางตอเนือ่งเปนตน 
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ตาราง 7  (ตอ)  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตวัช้ีวดัการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ ดานกระบวนการ 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลักที่ 3 กิจกรรมพื้นฐานชวีิต  
องคประกอบยอยที่ 1 กิจกรรมพื้นฐานชวีติ  
ประจําวนั  
1.  ฝกฝนอบรมใหเกิด การกนิ อยู ดู ฟงเปน 1.  โรงเรียนฝกฝนอบรมหรือจัดกิจกรรมให 
     (รูเขาใจเหตุผล และไดประโยชนตามคณุคา      นักเรียน มลัีกษณะและพฤติกรรมใน 
     แทตามหลกัไตรสิกขา)      ชีวิตประจําวัน กนิเปนอยูเปน ดูเปน ฟง 
      เปน หรือการดํารงชวีิตประจําวนัที่เขาใจ 
      เหตุผลรูจักเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เกิด 
      ประโยชนตอชีวิตตอการเรียนรู หรือพฒันา 
      โดยปราศจากโทษหรือไมใหเกิดโทษตอ 
      ตนเอง ผูอ่ืน และธรรมชาติแวดลอม เชน  
      การจัดกจิกรรมซื้อกินอยางรูคา ไมถูก 
      หลอกลวง กิจกรรมฉลาดบริโภค กิจกรรม 
      เลือกชมรายการโทรทัศนเพิ่มพูนปญญา 
2.  สงเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบดูแลรักษา 2.  โรงเรียนจดักิจกรรมใหนักเรียนไดฝกการ 
     พัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยาง      ชวยเหลือ และรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือ 
     สม่ําเสมอจนเปนนิสัย      พัฒนาอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอมสวนรวม 
      หรือสาธารณสมบัติอยางตอเนื่อง  
      สม่ําเสมอเปนลักษณะนสัิย 
องคประกอบยอยที่ 2 กิจกรรมทาง  
พระพุทธศาสนา  
1.  สงเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนา 1.  โรงเรียนสงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทาง 
     อยางเห็นคณุคา รูเขาใจเหตุผล      พระพุทธศาสนา รวมทั้งศาสนาพิธีตางๆ  
      พรอมๆ กับการสรางความรู  ความเขาใจ 
      ในเหตุผล ความสําคัญและคุณคาของ 
      การปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ควบคูกันไป  
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ตาราง 7  (ตอ)  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตวัช้ีวดัการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ ดานกระบวนการ 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
2.  จัดกิจกรรมสงเสริมการระลึก และศรัทธา 2.  โรงเรียนจดักิจกรรมที่เกีย่วของหรือ 
     ในพระรัตนตรัย เปนประจํา และในโอกาส      สงเสริมใหนักเรียนไดระลึกถึงและเพิ่ม 
     สําคัญอยางตอเนื่อง เปนวถีิชีวิต      ศรัทธาในพระรัตนตรัย เปนประจํา เปนวิถี 
      ชีวิต เชน การกราบพระกอนเขาโรงเรียน 
      ทุกเชาการสวดมนตทกุวนั กิจกรรมวันพระ  
      และจัดกิจกรรมบูชาพระรัตนตรัยในโอกาส 
      วันสําคัญตางๆ อยางชัดเจน เปนตน 
3.  สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม และเห็นคณุคา 3.  โรงเรียนสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม และ 
     ในการรักษาและสืบตอพระพุทธศาสนา      เห็นคุณคาในการรักษาและสืบตอ 
      พระพุทธศาสนา เชน การจัดกิจกรรมทาง 
      พระพุทธศาสนาและกจิกรรมวันสําคัญ 
      ทางพระพุทธศาสนา โดยโรงเรียนสนับสนุน 
      ใหบุคลากร นักเรียนทกุคนและผูเกีย่วของ 
      เขารวมกิจกรรม และมกีจิกรรมการ 
      ประชาสัมพันธคุณคาและความสําคัญของ 
      การรวมกันรักษาและสืบตอ 
      พระพุทธศาสนาอยูเสมอ เปนตน 
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ตาราง 8  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตวัช้ีวัดการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานผลผลิต 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลัก พัฒนา กาย ศีล จิต และ   
ปญญา อยางบูรณาการ (ภาวนา 4)  
องคประกอบยอยที่ 1 กาย (กายภาพ)  
1.  บริโภคใชสอยปจจัยส่ี ในปริมาณและ 1.  นักเรียนมพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ 
     คุณภาพทีเ่หมาะสม ไดคณุคาแท      บริโภคใชสอยปจจัยส่ี (อาหาร เครื่องนุงหม 
      ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค) หรือการกินการใช 
      ของในชีวติประจําวนัในปริมาณที่เหมาะสม 
      และรูจักเลอืกกินเลือกใชส่ิงที่มีคุณภาพ 
      เหมาะสม ไดประโยชน ไดคุณคาตอชีวิต 
      เชน การเลอืกรับประทานอาหาร ทีดู่สวยงาม 
      รสชาติถูกปาก และมีการโฆษณามากเปนหลัก 
2.  การดูแลรางกาย และการแตงกายสะอาด 2.  นักเรียนดูแลรักษารางกายใหมีสุขภาพด ี
     เรียบรอย      และแตงกายสะอาดเรยีบรอยอยูเสมอ 
 3.  การดําเนินชีวิตของนักเรยีนมีลักษณะไม 
      ทําลายสิ่งแวดลอม แตมีลักษณะชวยดูแล 
      ส่ิงแวดลอมใหมีสุขภาพที่ดี 
องคประกอบยอยที่ 2 ศีล  
1.  มีศีล 5 เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 1.  นักเรียนปฏิบัติในศีล 5 
2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยตรงตอเวลา 2.  นักเรียนมีวนิัย หรือมีการปฏิบัติตามกฎ  
      กติกา ขอตกลงของสวนรวม มีความ 
      รับผิดชอบในการปฏิบัตติามหนาที่ที่ไดรับ 
      มอบหมายจนสําเร็จ และตรงตอเวลาที่ 
      นดัหมาย หรือที่ตกลงกัน มีความซื่อสัตย 
      หรือจริงใจ ไมหลอกลวง 
3.  สามารถพึ่งตนเองไดหรือทํางานเลี้ยงชพีดวย 3.  นักเรียนสามารถพึ่งตนเองได หรือทํางาน 
     ความสุจริต      เล้ียงชีพ ดวยความสุจริต ตามวุฒิภาวะ 
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ตาราง 8  (ตอ)  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตัวช้ีวดัการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานผลผลิต 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
      ของตนเอง เชน เดก็ระดับอนุบาล และ 
      ประถมศึกษาสามารถดูแลในการปฏิบัติ 
      กิจวัตรประจําวันดวยตนเอง โดยพึ่งผูอ่ืน  
      นอยหรือนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาที ่
      สามารถทํางานใหไดมากซึ่งเงินหรือปจจัย 
      ในการดํารงชีวิตประจําวนัใหเปนการ  
      ทํางานที่สุจริต 
องคประกอบที่ 3 จิต (จิตใจ/อารมณ)  
1. มีความกตญัูรูคุณ ตอบแทนคุณ 1.  นักเรียนมีความกตัญูรูคณุ ตอบแทนคุณ 
      ตอผูมีพระคุณ โดยมกีารแสดงออกมาเปน 
      พฤติกรรมที่ปฏิบัติใหเหน็ เชน การแสดง 
      ความเคารพตอพอแม ผูปกครอง 
      การชวยเหลือผูอ่ืนเมื่อผูอ่ืนเดือนรอน 
      ตองการความชวยเหลือ หรือมีน้ําใจ 
      แบงปนสิ่งของใหผูอ่ืนไดรับประโยชน  
2.  ทํางานและเรียนรูอยางตั้งใจ อดทน ขยนั 2.  นักเรียนทํางานและเรยีนรูอยางตั้งใจ 
     หมั่นเพยีร      มีความขยนัหมั่นเพียร และอดทนที่จะ 
      ทํางานหรือเรียนรูอยางตอเนื่องจนสําเร็จ 
      ผลของการทํางาน และการเรียนรูอยางอืน่  
3.  มีสุขภาพจติดี แจมใส ราเริง เบิกบาน 3.  นักเรียนมสุีขภาพจิตดี มคีวามราเริงแจมใส 
      หรือมีอารมณดีอยูเสมอ 
องคประกอบยอยที่ 4 ปญญา  
1.  มีศรัทธา และความเขาใจที่ถูกตองใน 1.  นักเรียนมีศรัทธาหรือความเชื่อมั่นใน 
     พระรัตนตรัย      พระรัตนตรัย หรือพระพทุธธรรม พระสงฆ 
      วามีคุณหรือสัตวโลกเปนที่ควรเคารพบูชา 
      และมีความเขาใจที่ถูกตองในพระรัตนตรัย 
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ตาราง 8  (ตอ)  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตัวช้ีวดัการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานผลผลิต 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
      คือ มีความเขาใจดวยเหตผุลวาพระ 
      รัตนตรัยมคีุณประโยชนตอมนุษยตอโลก 
      อยางไรบาง 
2.  รู-บาป บุญ  คุณ-โทษ  2.  นักเรียนรูเขาใจ หรืออธิบายไดถึงการ  
     ประโยชน-มิใชประโยชน      กระทําและผลที่จะเกิดขึน้วาการกระทํา 
      อยางไรเปนบุญ เปนบาป เปนคุณหรือเปน 
      โทษ เปนประโยชนมิใชประโยชน 
3.  ใฝรู ใฝศึกษาแสวงหาความจริง และใฝ 3.  นักเรียนมีลักษณะของการเปนผูใฝรู  
     สรางสรรคพัฒนางานอยูเสมอ      ใฝศึกษา กระตือรือรนหาความรู  
      หาความจรงิและมีความตองการหรือ 
      ใฝสรางสรรคพัฒนางานของตนเองอยู 
      เสมอ เชน เมื่อมีเวลาวางมกัอานหนังสือ 
      หรือดูส่ือที่ใหความรูเปนตน และถา 
      ตองการทํางานในลักษณะที่เคยทําอยูแลว 
      นักเรียนมักจะคิดในสิ่งทีแ่ปลกใหมหรือ 
      พัฒนาจากเดมิมากขึ้น 
4.  รูเทาทัน แกไขปญหาชีวติและการทํางานได 4.  นักเรียนรูเทาทัน แกไขปญหาชีวิต หรือ 
     ดวยสติปญญา      การทํางานในชีวิตประจําวันไดเสมอ 
      โดยมีการใชสติปญญาหรือแกปญหานัน้ๆ 
      ดวยความรูดวยหลักการ หลักธรรม ที่ 
      เหมาะสม 
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ตาราง 9  คําอธิบายขอบงชี้คุณภาพของตวัช้ีวัดการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ดานผลกระทบ 
 
 

องคประกอบตัวชี้วัดและขอบงชี้คณุภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลักควรไดรับประโยชนจากการ  
พัฒนาโรงเรียน  
องคประกอบยอยที่ 1 บาน (ผูปกครองและ  
ชุมชน)  
1.  บานและชมุชนมีสมาชิกที่เปนคนดีไมยุงเกีย่ว 1.  สมาชิกของบานนักเรยีนและในชมุชนที่ 
     กับอบายมขุเพิ่มขึ้น      โรงเรียนตัง้อยูมีคนดีมากขึ้น โดยเฉพาะ 
      อยางยิ่งมีผูลดละ และไมยุงเกีย่วกับ 
      อบายมุขมากขึ้น 
2.  ชุมชนมีผูชวยเหลือในการพัฒนาชุมชน 2.  ในการพัฒนาชุมชนหรือการทํางาน 
     มากยิ่งขึ้น      สวนรวมของชุมชนมีอาสาสมัครหรือมี 
      ผูรวมมือ ผูใหความชวยเหลือมากขึ้น 
องคประกอบยอยที่ 2 วัด  
วัดไดศาสนทายาทและกําลังชวยงานสงเสริม วัดในชุมชนมศีาสนทายาทหรือผูชวยงาน 
พระพุทธศาสนามากขึ้น ชวยกิจกรรมตางๆ ของวัดมากขึ้น เชน 
 มีผูรวมงานศาสนประเพณี หรือกิจกรรมวนั 
 สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดจดัมากขึน้ 
 หรือเมื่อวัดตองการความรวมมือชวยเหลือ 
 ในกจิกรรมตางๆ จะมีผูมาชวยเหลือให 
 ความรวมมืออยูเสมอ หรือมากขึ้น เปนตน 
องคประกอบยอยที่ 3 โรงเรียน  
โรงเรียนไดรับความไววางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา โรงเรียนไดรับความไววางใจและยอมรับจาก 
และไดรับความรวมมือจากผูมีสวนเกีย่วของ ผูเกี่ยวของ (ผูปกครอง ชุมชน วัด และ 
(บาน วดั ราชการ) หนวยงานตางๆ) จากผลการพัฒนานักเรียน 
 ตามแนวทางวถีิพุทธ และผูเกี่ยวของตางๆ  
 ใหความรวมมอื หรือชวยเหลือในการพัฒนา 
 โรงเรียนเปนอยางดี หรือมากขึ้น 
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2.6  โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 สืบเนื่องจากทีก่ระทรวงศกึษาธิการ  จัดประชุมเรื่องหลักสูตรใหม เด็กไทยพัฒนา  ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2545 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ 
ชินวตัร  เปนประธาน  ซ่ึงที่ประชุมไดปรึกษาหารือถึงโรงเรยีนที่จดัการศกึษาเพื่อสนองตอบความสามารถ
ที่แตกตางกันของบุคคล  เพื่อเด็กและเยาวชนกาวทนัการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางไรขีดจํากดั และ
โรงเรียนวิถีพทุธเปนหนึ่งในรูปแบบใหม ที่จะชวยผลักดันใหเดก็และเยาวชนไทย สามารถพัฒนา
ตามศักยภาพ  เปนคนดี  คนเกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  การจัดการ
เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  มุงเนนตามความสําคัญดาน  ความรู  
ความคิด ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อพัฒนาการสอนใหมีความสมดุล  โดยมุงเนน
จัดการเรียนรู ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  22  ซ่ึงไดกําหนดแนวทาง  การจดัการศกึษาไววา  การจดัการศึกษาตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคน  มีความสามารถเรยีนรู  และพฒันาตนเองได  รวมทั้งตองถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศกึษา  ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  
และเต็มตามศกัยภาพ   
 ฉะนั้นผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผูสอนจะตองเปลี่ยนแปลง จากการเปนผูที่
ชี้นําและผูถายทอดวิชาความรูเปนผูชวยเหลือ  สงเสริมและสนับสนุน ผูเรียนในการแสวงหาความรู
เพื่อใหโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเปนไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการจงึ
ไดกําหนดใหเขตพื้นที่การศกึษาทุกเขต ใหเปนผูรับสมัครโรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
 จังหวดัฉะเชิงเทรา  มีโรงเรียนวิถีพุทธตามที่สมัครเขารวมทั้งสิ้น  จํานวน  136  โรงเรียน  
(ขอมูล เดือน กันยายน 2548)  จําแนกตามอําเภอ  ดังตอไปนี ้
 2.6.1  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ไดแก 
         1.  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5  2.  โรงเรียนพทุธโสธร 
     3.  โรงเรียนปญจพิทยาคาร  4.  โรงเรียนพาณิชยการฉะเชิงเทรา 
     5.  โรงเรียนวดัจระเขนอย   6.  โรงเรียนวดัทด 
     7.  โรงเรียนบานบางไผ   8.  โรงเรียนวดับางปรง 
     9.  โรงเรียนวดับางพระ   10. โรงเรียนวดัแพรกนกเอีย้ง 
     11. โรงเรยีนบานแขวงกลั่น    
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 2.6.2  อําเภอบางน้าํเปร้ียว  ไดแก 
     12. โรงเรียนวดับางสาย   13. โรงเรียนวดัญาณรังษาราม 
     14. โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ  15. โรงเรียนวดัคลอง 18 
     16. โรงเรียนวดัพุทธอุดมวหิาร  17. โรงเรียนวดัราษฎรบํารุงศักดิ ์
     18. โรงเรียนวดัโพธ์ิเฉลิมรักษ  19. โรงเรียนวดับึงตาหอม 
     20. โรงเรียนบานคลอง 21  21. โรงเรียนวดับึงน้ํารักษ 
     22. โรงเรียนวดัรามัญ   23. โรงเรียนตลาดคลอง 16 
 2.6.3  อําเภอบางปะกง  ไดแก 
     24. โรงเรียนบานทาขามตั้งตรงจิตร 10 25. โรงเรียนวดัเขาดิน 
     26. โรงเรียนวดับางผึ้ง   27. โรงเรียนบานบางขาว 
     28. โรงเรียนบานสีลง   29. โรงเรียนวดัสุคันธศีลาราม 
     30. โรงเรียนวดับางสมัคร   31. โรงเรียนประกอบราษฎรบํารุง 
     32. โรงเรียนคลองขวาง 
 2.6.4  อําเภอบานโพธิ ์ ไดแก 
     33. โรงเรียนผาณิตวิทยา   34. โรงเรียนวดัผาณิตาราม 

35. โรงเรียนวดัอินทาราม   36. โรงเรียนวดัคลองบานโพธิ์ 
37. โรงเรียนพทุธิรังสีพิบูล  38. โรงเรียนวดัเทพราช 
39. โรงเรียนวดักลางราษฎรบํารุง  40. โรงเรียนวดัพิพิธประสาทสุนทร 
41. โรงเรียนวดัแสนภดูาษ  42. โรงเรียนจนัทรประชาสฤษฎิ์ 
43. โรงเรียนวทิยาราษฎรรังสรรค  44. โรงเรียนวดัสามกอ 
45. โรงเรียนวดัอรัญญิการาม  46. โรงเรียนวดัลาดบัว 
47. โรงเรียนวดัดอนทราย   48. โรงเรียนวดัหนองกระสงัสามัคคี 
49. โรงเรียนวดัราษฎรศรัทธาธรรม 

 2.6.5  อําเภอพนมสารคาม  ไดแก 
 50. โรงเรียนบานหวยหนิ   51. โรงเรียนวดัลํามหาชัย 
 52. โรงเรียนวดัดงยาง   53. โรงเรียนวดัดอนขี้เหล็ก 
 54. โรงเรียนนาเหลาบก   55. โรงเรียนวดัหัวกระสังข 
 56. โรงเรียนวดัเกาะแกวสุวรรณาราม 57. โรงเรียนวดัสระสองตอน 
 58. โรงเรียนบานหนองสองหอง  59. โรงเรียนบานหนองแสง 
 60. โรงเรียนวดันานอย   61. โรงเรียนวดัพงษาราม 
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          62. โรงเรียนวดัโคกหวัขาว  63. โรงเรียนวดัดอนทอง 
          64. โรงเรียนวดับานซอง  65. โรงเรียนบานหนองกลางดง 
          66. โรงเรียนบานหนองเสือ  67. โรงเรียนวดัหนองแหน 
          68. โรงเรียนบานไรดอน  69. โรงเรียนวดัชายเคืองวนาราม 
          70. โรงเรียนวดัทาลาดเหนือ  71. โรงเรียนวดัตนตาล 
          72. โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี  73. โรงเรียนวดัหนองเคด็ 

  2.6.6  ก่ิงอําเภอคลองเขื่อน  ไดแก 
         74. โรงเรียนวดับางโรง   75. โรงเรียนวดักอนแกว 
         76. โรงเรียนวดัคลองเขื่อน  77. โรงเรียนกอนแกวพิทยาคม 
         78. โรงเรียนราษฎรนกุลู  79. โรงเรียนวดับานกลวย 
         80. โรงเรียนวดัดอนสนาม  81. โรงเรียนวดับางตลาด 
         82. โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ 
          83. โรงเรียนกอนแกวราษฎรบํารุง 
         84. โรงเรียนวดัสามรม 

    2.6.7  อําเภอราชสาสน  ไดแก 
              85. โรงเรียนวัดหนิดาษ   86. โรงเรียนวดัแสนภุมราวาส  
    2.6.8  อําเภอแปลงยาว  ไดแก 
           87. โรงเรียนชุมชนวัดวงัเย็น  88. โรงเรียนทุงสะเดาประชาสรรค 
        89. โรงเรียนวัดไผแกว   90. โรงเรียนวดัอาวชางไล 
        91. โรงเรียนวัดวังกะจะ   92. โรงเรียนชุมชนวัดหัวสําโรง 
        93. โรงเรียนวัดหนองไมแกน  94. โรงเรียนตลาดบางบอ 
        95. โรงเรียนวัดหนองปลาไหลราษฎรบํารุง  
       96. โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ 
    2.6.9  อําเภอบางคลา  ไดแก 
      97. โรงเรียนวดับางกระดาน  98. โรงเรียนวดัเปยมนิโครธาราม 
      99. โรงเรียนบานปลายคลอง  100. โรงเรียนสุตะบํารุงพิทยา 
      101. โรงเรียนบางคลาพิทยาคม  102. โรงเรียนวัดทางขามนอย 
      103. โรงเรียนวัดบางกระเจด็  104. โรงเรียนวัดสาวชะโงก 
      105. โรงเรียนบานหนองโสน  106. โรงเรียนวัดสามแยก 
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 2.6.10  อําเภอสนามชัยเขต  ไดแก 
      107. โรงเรียนบานแปลงไผ-ขุนคลัง 108.  โรงเรียนบานโปงตาสา 

 109. โรงเรียนบานหวยน้ําทรัพย  110. โรงเรียนบานนาโพธิ ์
      111. โรงเรียนบานทามวง  112. โรงเรียนบานทุงสองหอง 

  113. โรงเรียนบานหินแร   114. โรงเรียนวัดดอนทานา 
  115. โรงเรียนบางพะเนยีง  116. โรงเรียนวัดชําปางาม 
  117. โรงเรียนบาน ก.ม.7   118. โรงเรียนบานยางแดง 
  119. โรงเรียนบานนาบนาด ี  120.  โรงเรียนบานหนองยาง 
  121. โรงเรียนบานทุงสอหงษา  122. โรงเรียนบานโปงเจริญ 
  123. โรงเรียนบานคลองยายสรอย 

 2.6.11  อําเภอทาตะเกียบ  ไดแก 
       124. โรงเรียนบานเทพประทาน  125. โรงเรียนบานหนองขาหยั่ง 
       126. โรงเรียนวัดเทพพนาราม  127. โรงเรียนบานอางเตย 
       128. โรงเรียนบานหวยตะปอก  129. โรงเรียนบานธรรมรัตนใน 
      130. โรงเรียนบานรมโพธ์ิทอง  131. โรงเรียนบานทาคาน 
      132. โรงเรียนบานหนองปลาซิว  133. โรงเรียนบานหนองคอก 
      134. โรงเรียนบานทากลอย  135. โรงเรียนบานวังหนิ 
      136. โรงเรียนบานศรเีจริญทอง 
 
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจยัตางๆ  ทั้งในประเทศ และตางประเทศ  นําเสนอ  ดังตอไปนี ้
 2.7.1  งานวิจัยในประเทศ 
 ประภาพร  อินทรัตน  (2529; อางถึงใน โสธรารักษ ชุนรักญาติ,  2546, หนา  110)  ไดศึกษา 
วิจัยเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาตามความตองการของอาจารยในวิทยาลัยครูสหวิทยาลัยลานนา
และสหวิทยาลยัพุทธชินราช  โดยศึกษาในรายละเอียด  3  ดาน  คือ  จุดมุงหมายของการศึกษา  
องคประกอบของการศึกษา  และกระบวนการเรียนการสอน  ผลการวิจัย  พบวา  การจดัการศึกษาใน
ภาพรวมทกุระดับ  คือ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อุดมศกึษา  และอาชวีศกึษา  ในระดับภาคมีแนวโนม
ไปทางปรัชญาการศึกษาลัทธิพิพัฒนาการนิยม  และในระดับชาติมแีนวโนมไปทางพุทธปรัชญา
การศึกษา 
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                ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และคนอื่นๆ  (2540; อางถึงใน โสธรารักษ  ชุนรักญาติ,  2546,  
หนา  112-113) ไดทําการวิจัยมหภาค  ประกอบดวย  การวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อ  และการ
ปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาของนักเรียน  นกัศกึษา  ผูปกครอง  ครู  อาจารย  และประชาชน
ทั่วไป  จํานวน  9  เร่ือง  ผลการวิจยั  พบวา  บาน  วัด  โรงเรียน  และชุมชน   มีอิทธิพลตอความเชื่อ 
ทางพุทธศาสนาของนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา จนถึงนิสิตชั้นปที่  4  ในมหาวิทยาลัย  
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของทั้งเด็กและผูใหญ ถาอยูในระดับมาก  จะทําใหเปนผูมีการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในดานศีล ภาวนา และสมาธิ  อยูในระดับมากตามไปดวย  โดย
ในผูใหญ รูจกัการเลือกอาชีพ  การทํากิจกรรมที่ไมผิดศีล  5  รูจักการใหทาน และการพักผอนหยอน
ใจทีใ่กลชิดวดัและพระพุทธศาสนา  สวนนกัเรยีนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ผูทีม่ีความเชื่อ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาระดับมาก  จะเปนผูที่มกีารคบเพื่อนอยางเหมาะสม  มทีัศนคติ 
ที่ไมดีตอพฤติกรรมกาวราวของเพื่อน  และตนเองก็จะมีพฤติกรรมกาวราวนอย  ผูมีวถีิชีวิตแบบ 
ชาวพุทธระดับมาก  จะไดรับการยอมรับสนับสนุนจากคนรอบขางระดบัมาก  จึงทําใหบุคคลนั้นมี
สุขภาพจิตดี  มีความวิตกกังวลนอย  และมคีวามสุขในชีวติ  ผลการวิจัยมหภาคในสวนของนักเรียน
มัธยมศึกษาและครูมี  ดังนี ้
 1)  นักเรยีนทีไ่ดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบชาวพุทธระดับมาก  มีการปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาพุทธอยูในระดับมาก 
 2) ในชวงวยัรุนตอนปลาย และผูใหญตอนตน  ประสบการณในสถานศกึษาจะมีความสําคัญ
ตอการนับถือศาสนาของบุคคลมากขึ้น  โดยจะมีอิทธิพลเทาเทียม หรือมากกวาอิทธิพลจากครอบครัว 
ผลการวิจยัในโครงการมหภาคดังกลาว  พบวา  นกัเรียนมัธยมศกึษาทีไ่ดรับประสบการณ การฝกฝน
การจัดกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาจากโรงเรียนระดับมาก จะเปนผูที่มทีัศนคติตอประสบการณ
เหลานี้ระดับมากดวย  และเปนผูที่มีความเชื่อ และปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนามากอีกดวย  
เห็นไดชัดเจนในนกัเรียนที่บดิามารดามีความใกลชิดศาสนาระดับนอย  หรือมาจากครอบครัวที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจต่าํ  หรือบิดามารดามีการศึกษานอย 
 3)  ครูที่เปนแบบอยางที่ดีทางพระพุทธศาสนา โดยแสดงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
และมีการปฏบิัติทางดานทาน  ศีล  ภาวนา ใหนกัเรียนไดรับรูมาก  นักเรียนของครูเหลานี้จะเปนผูที่
มีความเชือ่ทางพระพุทธศาสนาระดบัมาก  และเห็นคณุคาของพระพุทธศาสนามากดวย  โดยเฉพาะใน
นักเรียนที่มารดามีการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปที่  7  ผลการวิจัย สะทอนใหเห็นวา  นักเรียนที่มี
บิดามารดามีการศึกษาต่าํ  มกัยอมรับครู  เปนแบบอยางแทนที่บดิามารดาของตน สอดคลองกับ
ผลการวิจยัที่ ดวงเดือน  พนัธุมนาวนิ  และบญุยิ่ง  เจริญยิง่  (2518; อางถึงใน โสธรารักษ ชุนรักญาติ,  
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2546,  หนา 113)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  อิทธิพลของสังคมตอทัศนคติของวัยรุน ซ่ึงไดผลสรุป
เชนเดียวกัน  
 4)  นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีความเสี่ยง  ครอบครัวที่บิดามารดามกีารศึกษาไมเกิน
ประถมศึกษาปที่  7  หรือจากครอบครัวแตกแยก  แตเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  นานกวา  12  
เดือน  จะมีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาระดบัมาก  โดยเฉพาะนกัเรียนหญิง 
 5)  การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาของครู  เกี่ยวของกับการอบรมสั่งสอนนักเรียน 
ที่บิดา มารดา มีฐานะยากจน และอบรมยาก  จะตองใชความขยันและมเีมตตาสูงกวานักเรียนที่มี
ทัศนคติที่ดีตอพระพุทธศาสนา 
 6)  ครูที่มีวิถีชีวิตพุทธระดับมาก  จะมีทัศนคติที่ดีมากตองานของตน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ครูในกรุงเทพมหานคร  ขณะที่ครูในตางจังหวัดมีวิถีชีวติแบบชาวพุทธระดับมาก  จะรูสึกวาตน
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบดานมาก เชนเดียวกนั 
 นงลักษณ  จันทรแสนโรจน  (2529; อางถึงใน โสธรารักษ ชุนรักญาติ,  2546, หนา  114) 
ไดศกึษาวจิยัเกีย่วกบัปญหาการเรยีนการสอนวชิาพระพุทธศาสนาของครูและนกัเรยีน  ช้ันมัธยมศกึษา
ตอนตนในกรงุเทพมหานคร และ สุดา  ชินะวานิช (2530; อางถึงใน โสธรารักษ ชุนรักญาติ,  2546,  
หนา  114)  ไดศึกษาวจิัยเกีย่วกับปญหาการเรียนการสอนวชิาพระพุทธศาสนาของครูและนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย พบวา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ครูผูสอน  
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงตางก็มีความเห็นสอดคลองกันวา  เนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาที่กําหนด 
ใหเรียนในหลักสูตร  มีความกวางและลึกซึง้เหมาะสมกับผูเรียน  มีคุณคาเปนที่ยดึเหนีย่วจติใจ  และ
สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตในปจจุบนัได  ตลอดจนปริมาณของเนื้อหาวิชาที่กําหนดใหเรียน 
ก็ไมมากไมนอยเกินไป  อยูในระดับพอด ี ขณะที่ผลวิจยัในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ของ   
สุดา  ชนิะวานชิ  พบวา  นกัเรียนจะเรียนรูพระพุทธศาสนาจากโรงเรียนมากที่สุด และเห็นวาวิชา
พระพุทธศาสนามีคุณคาเปนหลักยึดเหนีย่วจติใจใหคนมีคุณภาพมากขึ้น  ถาหากโรงเรียนไมบังคบั
ใหเรียน  กจ็ะมีนักเรียนสนใจที่จะเรียนเองเพียงรอยละ  53.31  เนื่องจากโรงเรียนสวนใหญเห็นวา
เนื้อหานาเบื่อหนาย  ในดานครูผูสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ปญหาที่พบ
มากคือ ความเขาใจในคําศพัทภาษาบาลีและความชํานาญในเรื่องเทคนิคการสอนพระพทุธศาสนา  
ปญหานักเรยีนมีความรูและเหน็ความสําคัญของพระพุทธศาสนานอย โรงเรียนมีงบประมาณในการ
จัดซื้อและบรหิารสื่อและอปุกรณการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใหแกครูผูสอนไดนอย 
 ไพรัช  สูแสนสุข  (2539,  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ หลักการและกระบวนการ
เรียนรูและการสอนตามหลักพุทธศาสตร : การวิเคราะหพระไตรปฎก  ผลการวิจัย  พบวา  
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 1)   การเรยีนรู  คือ  การเกดิประสบการณจากการเกดิผัสสะทางทวาร 6  ซ่ึงมีวิญญาณ
เกดิขึ้นทําหนาที่หลักในการรูส่ิงถูกรูตางๆ (ปรมัตถธรรม  4  และบัญญัติธรรม)  กระบวนการเรยีนรู
เกิดขึ้นอธิบายไดดวยกระบวนการเกดิผัสสะและวิถีจิต  ผลการเรียนรูโดยตรง  คือ  การเปลี่ยนแปลง
ภายในจติใจ  การเกดิการเรียนรูจะเกดิทีละขณะ  แตเกิดอยางรวดเร็วและซับซอนอยางมากโดยมี
กระบวนการทางมโนทวารเปนใหญในการเรียนรู  ทั้งนีก้ารเกิดการเรียนรูเกดิไดหลายระดับ  โดย
ระดับสูงคือการมีปญญารูส่ิงตางๆ ไดถูกตองตามความเปนจริง (เกิดวชิชา) ทําใหสามารถแกปญหา
ใดๆ ได  การเรียนรูเปนไปดวยดีถาผูเรียนตั้งใจ  มีศรัทธา  เพียรพยายาม  มีสติ  สมาธิ  และปญญา
เปนพื้นฐาน โดยแตละคนมวีิธีการเรียนรูไดแตกตางกัน  ตามความแตกตางของบุคคล  ส่ิงแวดลอม
ที่ดี  เชน ท่ีมีความเปนสัปปายะตอการภาวนาจะสงผลดีตอการเรียนรูโดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอมที่
เปนกัลยาณมิตร  สวนการประเมินผล  ผูเรียนตรวจสอบและประเมินตนเองมีโอกาสประเมินไดตรง
ตามความเปนจริง ถามีระบบวิธีการที่ดี  เพราะเปนการตรวจสอบจากผลการเรียนรูโดยตรงซึ่งอยูที่
ภายในจิตใจ  สวนการที่ผูอ่ืนตรวจสอบและประเมินใหเกิดการตรวจสอบทางออม 
 2)   การสอนเปนการจัดกิจกรรมอยางมีขั้นตอนเพื่อใหผูเรียนเรียนรูส่ิงตางๆ ไดถูกตอง
ตามความเปนจริง  เพือ่ใหมกีารแสดงพฤตกิรรมทางกาย  วาจาไดเหมาะสม  องคประกอบการสอน 
ที่สําคัญกําหนดได  7  อยาง ดงันี้  
      (1)  ผูสอนซึ่งมีบทบาทชี้แนะผูเรียน  ผูสอนที่ดีควรมีพื้นฐานความรูที่ดี มศีรัทธาตอ 
การสอน  มีเมตตามุงใหประโยชนผูเรียน  สอนตามลําดับ  และสอนอยางมีเหตุผล   
                         (2)  ผูเรียนทีด่ีควรมีความเพียร  ศรัทธา  และตั้งใจเรียน  อยางไรก็ตามผูเรียนแตละคน
จะแตกตางกัน   
        (3)  ความมุงหมายของการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดประโยชนในปจจุบัน  ภายหนา  
และประโยชนสูงสุด  ทั้งสวนดานรางกาย ศีล  จิตใจ  และดานปญญา   
                       (4)  เนื้อหาจาํเปนตองมีการคัดเลือกและจัดใหสอดคลองกับความมุงหมายตามหลกั  
พุทธศาสนา และสามารถสรุปขอบเขตเนื้อหาทั้งหมดลงในอริยสัจ 4  ได   
                      (5)  บริบทแวดลอมตองการความเปนกัลยาณมิตร  และสวนที่เปนสิ่งแวดลอม 
ทางวัตถุตองจัดการดวยหลักสันโดษและการรูประมาณในการบริโภค   
                         (6)  กระบวนการสอนควรจดัเปนไปตามลําดบั  มเีหตผุล  ยดืหยุน  หลากหลาย โดยยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง   
                          (7)  การประเมินผลยึดความมุงหมายเปนเกณฑ  โดยควรจะสนับสนุนใหผูเรียน
ประเมินตนเอง  นอกจากหลกัการสอนทั่วไปที่จัดอธิบายตามองคประกอบดังกลาวแลว  ยังสามารถ
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กําหนดหลักการสอนอื่นได คือ  หลักการสอนวินัย ที่เนนสอนแนววิธีการอยูรวมกัน  และหลักการ
สอนปฏิบัติภาวนา ที่เนนสอนแนวการฝกปฏิบัติพัฒนาสมาธิและปญญา 
               โสธรารักษ   ชุนรักญาติ  (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเกีย่วกับ  การศึกษาการดําเนินการ 
จัดหลักสูตรของโรงเรียนวิถีพุทธ  และปญหาการดําเนินงานการจัดหลักสูตรของโรงเรียนวิถีพุทธ 
ผลการวิจัยพบวา 
 1)   ดานการเตรียมการจัดหลักสูตร  โรงเรียนวิถีพุทธมีการจัดหาที่ปรึกษา  จัดหาแหลง
ศึกษา จัดหาเอกสารขอมูล  การจัดเตรียมบุคลากร  การเตรียมคณะกรรมการสถานศึกษา  การเตรียม
นักเรียน การเตรียมผูปกครองและชุมชน  การกําหนดธรรมนูญเปนจุดเนนของสถานศึกษาและการ
จัดแผนปฏิบัติการ ไมพบปญหาในการเตรียมการจัดหลักสูตร 
 2)   ดานการดําเนินการจัดหลักสูตร  โรงเรียนวิถีพุทธมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  โดย
การเพิ่มเติมพุทธธรรมเปนจุดเนนของสถานศึกษา  สะทอนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา  (ศีล  สมาธิ 
ปญญา)  แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรูและในชีวิตประจําวัน  มีการจัดหนวยการเรียนรู  โดยการ
พัฒนาพุทธธรรมในทุกกลุมสาระการเรียนรู  การจัดแผนการจัดการเรียนรู เนนการนําพุทธธรรมมาเปน
เกณฑตรวจสอบการเรียนรู การปฏิบัติหรือการเชื่อมโยงการเรียนรูทุกกลุมสาระ  มีการจัดสิ่งแวดลอม
ของสถานศึกษาที่ชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัย การจัดบรรยากาศปฏิสัมพันธเนนการจัดกิจกรรม
สงเสริมการ  “กิน  อยู  ดู  ฟง  เปน”  การจัดการเรียนรูตามหลักสูตร  เนนการประสานความรวมมือ
กับวัด/คณะสงฆและชุมชนในการจัดการเรียนรู  ที่พัฒนาผูเรียนรอบดานทั้งกาย  (กายภาวนา)  ความ
ประพฤติ  (ศีลภาวนา)  จิตใจ  (จิตตภาวนา)  และปญญา  (ปญญาภาวนา)  มีการพัฒนาบุคลากรและ
ผูเกี่ยวของ  โดยสงเสริมการศึกษาและการปฏิบัตธิรรมดวยตนเอง  มีการนิเทศ  ติดตามอยางสม่ําเสมอ  
และมีการสนับสนุนทรัพยากร  โดยการจัดหาขอมูลทางวิชาการเพื่อประโยชนในการจัดการเรียนรู  
ไมพบปญหาในการดําเนินการจัดหลักสูตร 
 3)   ดานการติดตามประเมินผลการจัดหลักสูตร  โรงเรียนวิถีพุทธ  มีการดําเนินการ
ติดตามประเมินผลการจัดหลักสูตรของสถานศึกษา  และสังเกตจากการปฏิบัติงานของครูผูสอนมีการ
ติดตาม ประเมินผลการเรียนรูศึกษาจากแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา และสังเกตจากการ
ปฏิบัติงานของครูผูสอน  มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานการจัดหลักสูตรตลอดทั้งป
การศึกษา  และมีการเผยแพรผลการดําเนินงานจัดหลักสูตร  โดยการจัดนิทรรศการเผยแพรผลการ
ดาํเนินงาน  และจัดตั้งองคกรความรวมมือทางการเปนผูนําการจัดการศึกษาแนวพุทธ ไมพบปญหาใน
การติดตามประเมินผลการจัดหลักสูตร 
                ณัฎฐกิตติ์  ศรีสันต  (2548,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ  ในภาคตะวนัออก  พบวา 
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                1)  ปญหาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคตะวันออก  โดยรวมและรายดาน  ทั้ง  5  ดาน
พบวา  อยูในระดับปานกลาง 
                2)  เปรียบเทยีบปญหาการดําเนนิงานโรงเรยีนวิถีพุทธ ในภาคตะวนัออก  จําแนกตามสถานภาพ  
การดํารงตําแหนงโดยรวมและรายดาน  พบวาแตกตางกนัอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ  
                3)   เปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในภาคตะวันออก  จําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน  โดยรวมและรายดาน  พบวา  แตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ 
                4)   เปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ในภาคตะวันออก  จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา  โดยรวมและรายดาน  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                5)   แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ในภาคตะวันออก  พบวา  
โรงเรียนวิถีพุทธ  จะประสบความสําเร็จตองพัฒนาที่ตวับุคลากร  คือ  ครูกอน  ครูตองเปนครูแบบ
วิถีพุทธจริงๆ  วิถีพุทธเปนเรื่องของจิตใจเปนนามธรรม  ไมใชรูปธรรม  ถาไมพัฒนาบุคลากร  คือครู
กอน  ก็จะตองพัฒนาไปพรอมๆ กับเด็กนกัเรียน  หากคนใชไมเปนก็จะไมเห็นคณุคา  ไมกอใหเกิด
ประโยชน  การวัดและประเมินผลในโรงรียนวิถีพุทธตองวัดที่คณุคาของคน 
 
 2.7.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 แมคมูลลัน  (McMullen,  1985, p.  616-A)  ไดศึกษาเกี่ยวกับวินยัและระบบการจดัการที่
มีประสิทธภิาพในโรงเรยีนมัธยมศกึษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเมอืง  เพื่อเนนการ
พัฒนาวยัรุน  พบวา  ปญหาทางวินยัสวนใหญมีสาเหตมุาจากการจดักจิกรรมและการบริหารจัดการ
ของโรงเรยีน  เพราะนักเรียนตองการสิ่งแวดลอมที่ดี  ยืดหยุนได  ตองการใหโรงเรียนสนใจเอาใจใส
นักเรียน และมรีะเบียบวินยั  ผลการวิจัยสนับสนุนใหโรงเรียนจดัระบบอยางมีประสิทธิภาพโดยฝกครู
ใหมกีารสรางสิ่งแวดลอมทีด่ีในการเรียนการสอน  สรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
กําหนดความรับผิดชอบตอปญหาโดยการใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางของพฤติกรรม หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค  กําหนดใหนกัเรยีนหยดุพกัการเรียนชัว่คราว เพื่อวางแผนพฒันาผูทําผิด
บอยๆ  แตละคนเปนอยางด ี และใหผูปกครองมีสวนรับรูและเกีย่วของในการรักษาระเบียบวินยั
ของโรงเรียน 

 ลาเนียร  (Lanier,  1993,  p. 301)  ไดทําการวิจยัเร่ือง  จริยธรรมและการพัฒนาความคิดรวบยอด  
ในเดก็หนุมสาวชาวชนบท  จุดประสงคของการวิจยัเพื่อศึกษาผลของการจัดการศึกษาผลของการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนระดับขั้นที่  11  และ  12  ในโรงเรียนชนบท   พบวา  
นักเรียนในชนบทที่ไดรับการอบรมใหคิด มีความเชื่อ และปฏิบัติตามตอๆ กันมา  อาจเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาสังคมในยุคใหม  การทดลองไดแบงนกัเรียนออกเปน 2  กลุม  คือ กลุมควบคุมให
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ไดรับการฝกการใหคําแนะนาํ  และการจัดประสบการณให  และอีกกลุมหนึ่งเปนนักเรียนที่
ประกอบดวยนักเรียนที่อยูในโรงเรียนระดับกลางจนถึงโรงเรียนระดับสูง  ผลการวิจัยพบวาการ
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนทั้ง  2  กลุม  มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ               
 
                


