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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

 
                การวิจัยเร่ือง การดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2  ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของตามลําดับดังตอไปนี้ 
                2.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
                2.2  สภาพการศึกษาไทยในปจจบุัน 

2.2.1  แนวคดิปรัชญาหลักในการจัดการศึกษา 
2.2.2  ความมุงหมายและวัตถุประสงคในการจัดการศกึษา 

                 2.3 โรงเรียนวิถีพทุธ 
2.3.1  ความเปนมาของโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.3.2  ภาพสรุปโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.3.3  การจัดสภาพโรงเรียนวิถีพุทธ 

1)   ดานกายภาพ 
2)   ดานกจิกรรมพื้นฐานชวีติ 
3)   ดานการเรยีนการสอน 
4)   ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
5)   ดานการบริหารจัดการ 

                        2.3.4  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
                2.4  งานวิจยัที่เกีย่วของ 

2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 
2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 

                2.5   สรุปกรอบแนวคิดในการวจิยั 
                รายละเอียดดังตอไปนี ้
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2.1   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 

  
                  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   เปนหนวยงานทางการศึกษา  สังกดั
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา  37  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  โดยดําเนินการจัดการศกึษาและสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา  ในระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษาภาคบังคับ  9  ป  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษาตลอดชวีิต  มีอํานาจหนาที่ในการจดั
การศึกษา  ตามมาตรา  37  ดังนี ้  
                     1) อํานาจหนาที่ในการบริหารและจัดการศึกษา  และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
                     2) อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมรีะบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษารวมกับสถานศึกษา  
                     3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในของสถานศึกษาและสํานกังาน
เขตพื้นที่การศกึษา   
                     4)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
                 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ตองจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษา
ที่กําหนดไวในมาตรา 23 และ มาตรา  24  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และ
ที่แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 13-
15)    ดังนี ้
                มาตรา 23  การจัดการศึกษาทั้งในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศยั  
ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้  

    1)  ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว   
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกีย่วกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมขุ 

    2)  ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งความรูความเขาใจและ 
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ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 

   3)  ความรูเกีย่วกับศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช 
ภูมิปญญา 

    4)  ความรู  ทักษะดานคณติศาสตร และดานภาษาเนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
                    5)  ความรูและทักษะในการประกอบอาชพีและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
                 มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกีย่วของดําเนนิการ
ดังตอไปนี ้
                    1)  จัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนดัของผูเรียน  
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 2)  ฝกทักษะ   กระบวนการคิด  การจัดการ   การเผชิญสถานการณ และการประยุกต 
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

 3)  จัดกจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  
ทําเปน  รักการอานและเกดิการใฝรูอยางตอเนื่อง 
                  4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทกุวิชา 

 5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน  
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมคีวามรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวิจยั
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน  จากสื่อการ
เรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 
                   6)  จัดการเรียนรูใหเกดิขึ้นไดทกุเวลาทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือกับบิดา 
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
                 นอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (2549  ก, หนา 1-2)  ไดกําหนด
หนาที่ในการจดัการศึกษาไวดังนี้   
                    1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  ให
สอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความตองการของทองถ่ิน   
                    2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนนุทั่วไปของสถานศึกษา  และหนวยงานใน
เขตพื้นที่การศกึษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ได รับใหหนวยงานขางตนรับทราบ และกํากบั  
ตรวจสอบ  ตดิตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานในสังกัด   
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                    3) ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  และพฒันาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ที่
การศึกษา    
                    4) กํากับดูแล ตดิตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา     
                    5) ศึกษา วิเคราะห   วิจยั  และรวบรวมขอมลูสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพืน้ที่
การศึกษา   
                    6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง  ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษา   
                     7) จัดระบบการประกันคณุภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพืน้ที่
การศึกษา   
                     8)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทัง้บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ   สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นทีก่ารศึกษา   
                    9)  ดําเนินการและประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการวจิยัและพฒันาการศึกษาเขตพืน้ที่
การศึกษา   
                  10)  ประสาน  สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานดานการศึกษา   
                  11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธกิารในเขตพืน้ที่การศึกษา                 
                  12) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกจิการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมายรับผิดชอบ 
               ในการบริหารจัดการศึกษา โดยสนับสนุนสงเสรมิบทบาทสถานศึกษาในการเปนนิติบุคคล  
สามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการงานวิชาการ  บุคลากร  งบประมาณ  และงานบริหาร
ทั่วไป  เพื่อใหการจัดการศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยบริหารจัดการครอบคลุมใน
ทองที่  7  อําเภอ  ประกอบดวย  อําเภอพนมสารคาม  อําเภอสนามชัยเขต  อําเภอ ทาตะเกยีบ  อําเภอ
แปลงยาว  อําเภอบางคลา  อําเภอราชสาสน และอําเภอคลองเขื่อน  มีภารกิจในการจัดการศึกษาระดบั
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)   ชั้นเด็กเล็กหรือช้ันอนุบาล  1-2  หรือช้ันอนุบาล  1-2-3   การศึกษาภาคบังคับ
ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  และระดบัมัธยมศึกษาตอนตน ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1-3  
มีจํานวนสถานศึกษารวม  174  แหง จํานวนนักเรยีน  44,067  คน  สถานศึกษาที่เปดสอนระดับกอน
ประถมศึกษา  160  แหง จํานวนนักเรยีน 6,417  คน  สถานศึกษาที่เปดสอนระดับมธัยมศึกษา  62  
แหง  จํานวนนักเรียน  14,404  คน  (สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2549 ก,  หนา  
3-5)  โดยมีสภาพทั่วไปดังนี ้
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                 2.1.1  สภาพภูมิศาสตร 
                     1)  อําเภอบางคลา  สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมลาดลงสูอาวไทย  พื้นดินสวนใหญเปนดนิ
เหนยีว  เหมาะแกการเพาะปลูกพืช  มีเนือ้ที่ประมาณ  227  ตารางกิโลเมตร หรือ 142,437 ไรอยูหาง
จากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือระยะทาง  25  กิโลเมตร  แบงการปกครองเปน9  
ตําบล  65  หมูบาน  2  เทศบาล  8  อบต.  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
                     2)  อําเภอพนมสารคาม  สภาพพื้นที่ เปนทีร่าบลูกคล่ืน  และเปนที่ราบลุมบางสวน 
มีเนื้อที่ประมาณ  572  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  357,500  ไร  อยูหางจากตวัจังหวัดไปทางทศิ
ตะวนัออกเฉียงใตระยะทาง  32  กิโลเมตร  แบงการปกครองออกเปน    8  ตําบล   86  หมูบาน   
3  เทศบาล  8  อบต.  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เล้ียงสัตว 
                     3)  อําเภอสนามชัยเขต  สภาพพื้นที่สวนใหญ เปนที่ราบเชิงเขา  มีเนือ้ที่ประมาณ 
1,715  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  1,071,875  ไร  อยูหางจากตวัจังหวัดไปทางทิศตะวนัออก
ระยะทาง  48  กิโลเมตร  แบงการปกครองออกเปน  4  ตําบล  62  หมูบาน  1  เทศบาล  4  อบต.
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
                     4)  อําเภอทาตะเกียบ  สภาพพื้นที่ เปนที่ราบสูง  มีภูเขาประปราย  มีเนื้อที่ประมาณ   
1,084  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  677,500  ไร  อยูหางจากตวัจังหวัดไปทางทิศตะวนัออก
ระยะทาง  85  กิโลเมตร  แบงการปกครองเปน  2  ตําบล  2  หมูบาน  2  อบต.  ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
                     5)  อําเภอราชสาสน  สภาพพื้นที่ เปนที่ราบลุมต่ํา   มีเนือ้ที่ประมาณ  134  ตาราง 
กิโลเมตร  หรือ  84,312  ไร  อยูหางจากตวัจังหวดัไปทางทิศเหนือระยะทาง  40  กิโลเมตร  แบงการ
ปกครองเปน  3  ตําบล  31  หมูบาน  3  อบต.  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
                     6)  อําเภอแปลงยาว  สภาพพืน้ที่เปนที่ราบสูงมีลักษณะเปนลอนลูกคล่ืน ลอนลาดหรือ
ลูกฟูกสูง ๆ  ต่าํ ๆ  มีเนื้อที่ประมาณ  148,268  ไร  อยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต  
ระยะทาง  35  กิโลเมตร  แบงการปกครองออกเปน   4  ตําบล  48 หมูบาน  3  เทศบาล  4  อบต.  
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทํานา  ทําไร  สวนผลไม  ฯลฯ 
                     7)  อําเภอคลองเขื่อน   สภาพพื้นที่ เปนที่ราบลุม   มี เนื้อที่ประมาณ  128  ตาราง 
กิโลเมตร  หรือประมาณ  80,000  ไร  อยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือระยะทาง  16  กิโลเมตร  
แบงการปกครองเปน 5  ตําบล  32 หมูบาน  5 อบต. ประชากรสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
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                 2.1.2  ขอมูลการจัดการศึกษา 
    ดําเนินการจดัการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศกึษา

ตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ  จํานวน  183  แหง  
ประกอบดวยสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  174  แหง
และเปนสถานศึกษาเอกชน  จํานวน  9  แหง  การดําเนินการพืน้ที่ในการบริหารจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  แบงเขตคุณภาพการศึกษา
ออก เปน 17 เขต  โดยอาศัยหลักการแบงเขตคุณภาพตามสภาพภูมศิาสตร  ระยะทาง  จํานวน
สถานศึกษา  และคํานึงถึงขนาดและสังกดัเดิมของสถานศึกษาใหมีหลากหลายคละกนัในแตละเขต
คุณภาพ  เพื่อมุงหวังใหสถานศึกษาในเขตคุณภาพประสานงานกันใน  3  เร่ือง  คือ  ประสาน
ราชการ  ประสานการใชทรัพยากรรวมกัน  และประสานกิจกรรมทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอันจะทําใหสถานศกึษาในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  มีคุณภาพและมาตรฐาน
ใกลเคียงกัน   (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2, 2549 ก,  หนา 1– 11)     
                2.1.3   ขอมูลพื้นฐาน 
                     1)  จํานวนสถานศึกษา  สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  มีสถานศึกษา
ในสังกัด  จําแนกตามอําเภอ   (สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 2, 2549 ก,  หนา  5)   
ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1   จํานวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 

จําแนกตามอําเภอ 
 

ที่ อําเภอ 
จํานวนสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
จํานวนสถานศึกษา

เอกชน 
รวม รอยละ 

1 บางคลา 23 3 26 14.21 
2 พนมสารคาม 46 4 50 27.32 
3 สนามชัยเขต 39 1 40 21.86 
4 ทาตะเกยีบ 21 - 21 11.48 
5 ราชสาสน 10 - 10 5.46 
6 แปลงยาว 23 1 24 13.11 
7 คลองเขื่อน 12 - 12 6.56 

รวม                174 9      183    100 
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                    2)  จํานวนสถานศึกษา นักเรยีน และครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2  จําแนกเปนเขตคณุภาพการศึกษา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2, 2549 ก,  
หนา  5)   ดังตาราง 2 
 
 
ตาราง  2  จํานวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
                จําแนกตามเขตคณุภาพการศึกษา    
 

ที่ เขตคุณภาพ จํานวนสถานศึกษา จํานวนนักเรียน จํานวนครู 
1 เขตคุณภาพพนมสารคาม (1) 10 2,196 124 
2 เขตคุณภาพพนมสารคาม (2) 11 1,543   89 
3 เขตคุณภาพพนมสารคาม (3) 10 7,221 293 
4 เขตคุณภาพพนมสารคาม (4) 10 2,000   95 
5 เขตคุณภาพพนมสารคาม (5) 10 1,681   90 
6 เขตคุณภาพราชสาสน 10 1,543    91 
7 เขตคุณภาพบางคลา (1) 13 3,241 182 
8 เขตคุณภาพบางคลา (2) 13 1,892 134 
9 เขตคุณภาพกิ่งอําเภอคลองเขื่อน 12 1,163    89 

10 เขตคุณภาพสนามชัย (1) 10 1,634   92 
11 เขตคุณภาพสนามชัย (2) 10 3,492 162 
12 เขตคุณภาพสนามชัย (3) 10 3,138 138 
13 เขตคุณภาพสนามชัย (4)   9 2,602 127 
14 เขตคุณภาพแปลงยาว (1) 12 2,739 140 
15 เขตคุณภาพแปลงยาว (2) 12 3,019 139 
16 เขตคุณภาพทาตะเกยีบ (1) 10 3,028 141 
17 เขตคุณภาพทาตะเกยีบ (2) 11 4,730 216 

รวม              183         46,862 2,342 
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2.1.4 ขอมูลโรงเรียนวิถีพุทธในสงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2    ประกาศรับสมัครโรงเรียนในสังกัด  

เขารวมโครงการ  มีโรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจํานวนทั้งสิน้  88  โรงเรียน  
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2, 2549 ข,  หนา  1-3)   ดงันี้ 

  
 

ตาราง 3   จํานวนโรงเรียนทีร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ ในสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา            
                ฉะเชิงเทรา  เขต 2 
 

ที่ อําเภอ จํานวนโรงเรียนที่รวมโครงการ 
โรงเรียนวิถีพทุธ 

1 บางคลา 10 
2 พนมสารคาม 24 
3 สนามชัยเขต 18 
4 ทาตะเกยีบ 13 
5 ราชสาสน 2 
6 แปลงยาว 10 
7 คลองเขื่อน 11 

รวม 88 

 
 

2.2 สภาพการศึกษาไทยในปจจุบัน 
 
               การพัฒนาสังคมไทยโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมุงไปที่อัตรา
การเติบโตแตเพียงถายเดียว  บนฐานโครงสรางทางสังคมที่ออนแอ  ไมเปนธรรมและตองพึ่งพิง
ตางประเทศเปนหลัก  ไดแสดงผลใหประจกัษชัดเจนแลววาเปนทิศทางที่ผิดพลาด  จําเปนตองมีการ
กําหนดวิ สัยทัศนการพัฒนา  ยุทธศาสตรและแนวนโยบายกันใหมภายใตกรอบทิศทางที่ให
ความสําคัญอยางทัดเทยีมกนั ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ  ทุนสังคม  ทุนมนุษย และทุนธรรมชาติ  โดยยึดมั่น



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

 
17 

ในวัฒนธรรม  วิถีชีวิตแบบไทยที่มีศาสนาเปนหลักประจาํใจ  ใหคงเอกลักษณมั่นคงไว  ทามกลาง
การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจยุคใหมของสังคมโลก 
                 สังคมทุกวันนี้และในอนาคตเปนสังคมฐานความรูที่การเรียนรู   ความรูและนวตักรรม
เปนปจจยัสําคัญในการพัฒนา  จึงมีความจาํเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองสงเสริมและสรางสภาพการณ เพื่อ
เรียนรูอยางตอเนื่อง  เพื่อพฒันาคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และขีดความสามารถของคนสวนใหญใน
ประเทศ  โดยยึดหลักการใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการกําหนดและตัดสินใจใน
กิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวของกับตนเองและชุมชนทองถ่ิน การสนับสนุนใหสังคมทุกสวนทุกระดบั
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  และการสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอความสําเร็จ ในการปฏิบัติ
เชนนี้จะทําใหเกิดพลังชุมชนทองถ่ินที่ เขมแข็ง   อันจะเปนฐานรากที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ
อยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนตลอดไป 
                 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ไดกําหนดนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ในสวนทีเ่กีย่วกับการศึกษาไวในมาตรา  81  อาทิ  ใหรัฐตองจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกบัการศึกษาชาติ 
ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม   การพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปลูกฝงจิตสํานึกที่ ถูกตอง   สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของชาติ จึงไดมกีารตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหเปนกฎหมาย
แมบทเชื่อมตอกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อเปนฐานหลักในนโยบายแหงรัฐ ดานการศกึษา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศ  และเพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ 
                  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542  มาตรา  33  ไดบัญญัติใหมีการจัดทาํ
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ    ซ่ึงเปลี่ยนชื่อใหมเปน “แผนการศึกษาแหงชาต”ิ  
เพื่อเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาดานศาสนา  ศลิปะและวัฒนธรรม ตามมาตรา 34 รวมทั้ง
ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และในระดับ
สถานศึกษาเพื่อใหมีการพัฒนาดานการศึกษา   ศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรมที่สอดคลองกัน
ทั้งประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2546, หนา 3-5) 

2.2.1  แนวคิดปรัชญาหลักในการจัดการศึกษา  
      ในแผนการศึกษาแหงชาติฉบับที่  9   ไดนําแนวคิดปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพยีงของ  
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัมาเปนพืน้ฐาน หรือในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซ่ึงเปน
แผนรวมของประเทศดวยเชนกัน เพราะเปนปรัชญาที่ยึดทางสายกลางของความสมดุลพอดี การรูจกั
ประมาณอยางมีเหตุผล   การพึ่งตนเองใหมากที่สุด   มคีวามรอบรูเทาทันโลก  เปนแนวทางในการ
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ดําเนินชวีิตเพือ่มุงใหเกดิการพัฒนาที่ยั่งยนืและความอยูดีมีสุขของคนไทย    ทั้งนี้เปนผลมาจากการ
ระดมความคิดในการจดัทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9   ตอเนื่องมาจากฉบับ
ที่  8  (2540-2544)   ซ่ึงเปนฉบับที่ปรับแนวคิดและกระบวนทัศนใหม    ถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของ
แผนพัฒนาประเทศที่หนัมายดึคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา   เพื่อใหคนไทยมีความสุขพึ่งตนเอง 
และกาวทันโลก โดยยังรักษาเอกลักษณความเปนไทยไว  สามารถเลือกใชความรูและเทคโนโลยี
ไดอยางคุมคาเหมาะสม   มีระบบคุมกันทีด่มีีความยืดหยุนพรอมรับการเปลี่ยนแปลง   ควบคูไปกับ
การมีคุณภาพและความซื่อสัตยสุจริต และเนนใหครอบครัวเปนสถาบันหลักที่มีความสําคัญที่สุด 
                ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงถูกนาํมาประยุกตใชให เปนพื้นฐานการบรหิาร และการ
พัฒนาประเทศไดในทกุภาคการผลิต รวมทั้งเปนแนวทางในการดํารงชวีิตและปฏิบัตงิานของคนไทย
ทั้งในระดับบคุคล   ครอบครัว  ชุมชนและสังคม  โดยคํานึงถึงประเดน็สําคัญ  ดังนี้ 
                      1)  การดําเนนิชีวิตในทางสายกลางที่อยูบนพื้นฐานความพอดี  เปนการพึ่งตนเอง     
ขณะเดียวกันกก็าวทันโลกในยุคโลกาภวิัตน 

     2)  ความพอเพียงที่เนนการผลิตและบริโภคอยูบนความพอดีพอประมาณสมเหตุสมผล 
     3)  ความสมดุลและการพฒันาที่ยั่งยืน  เปนการพัฒนาอยางเปนองครวมที่สมดุล  

ระหวางโลกาภิวัตน และทองถ่ินนิยม  มคีวามหลากหลายในโครงสรางการผลิต  มีการใชทนุทาง
สังคมที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ภูมิปญญา  
และวิถีชวีิตทีด่ีงาม 

    4)  การมีภูมคิุมกันในตวัทีด่ีพอสมควรในการเตรียมความพรอมรูเทาทันตอผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือสาเหตุตาง ๆ   มีความยดืหยุนในการปรับตัว  มีการตัดสินใจอยางมี
เหตุผล   มีความเขมแข็ง มั่นคง และยั่งยืน 

    5)  การเสริมสรางจิตใจคนในชาตใิหเปนคนดี  มีคุณธรรม   มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย  
สุจริต  มีสติปญญา  มีความเพียร  อดทน และรอบคอบ 
 ปรัชญาตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จึงเปนปรัชญาที่มุงเนนใหเกิด
การบูรณาการแบบองครวม  ที่ยึด “คน”  เปนศูนยกลางการพัฒนา   และพัฒนาอยางมี “ดุลยภาพ” 
ทั้งดานสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอม ดังนัน้หลักแหงกรอบแนวคดิที่กาํหนดไวในแผน 
พัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่  9  นี้  จึงเปนแผนบูรณาการ  ทั้งการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ และ
วัฒนธรรม   เชื่อมโยงอยูในกระบวนการเดียวกันอยางมดีุลยภาพ  และใหมีความตอเนื่องตลอดชีวติ           
โดยเนนครอบครัวเปนสถาบันหลักที่สําคัญ  ตอดวยการพัฒนาความรูและทักษะพืน้ฐานที่เดก็และ
เยาวชนไทยทกุคน   ตองเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มีคุณภาพ   รวมทั้งตองเปนการศึกษาที่
เอื้อใหผูเรียน  สามารถแสวงหาความรูใหมไดจากแหลงความรูตาง ๆ   การศึกษาเพือ่พัฒนาบุคคล
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ใหมีทักษะอาชีพ พัฒนาสมรรถนะเพื่อการแขงขันและรูเทาทันโลก  รวมทั้งการศกึษาตลอดชีวติ   
เพื่อชวยใหคนสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง    สามารถสรางสรรคคุณภาพชวีติที่ดี  และการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทุกดาน  ดังในภาพที่  2    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  2   กรอบแนวคดิในการจัดการศกึษา   ตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  9 
(ที่มา :  สํานักนายกรัฐมนตร,ี  2544,  หนา  5) 
 
 จากแผนการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559  ไดกําหนดความมุงหมายทางการศึกษาไว
เปนแนวทางกวางๆ  ดังนี ้
 การศึกษาเปนกระบวนการทีท่ําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชวีติของตน  สามารถ
ดําเนินชวีิตในสังคมไดอยางมีสันติสุข   และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม  

การศึกษา 
ชีวิตที่มีการเรยีนรู 

ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ชีวิต ศาสนา 

ธรรมชาติ 
วิทยเทคโนฯ 
สังคมศาสตร 
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และสอดคลองกับความเปลีย่นแปลงในทกุๆดานของประเทศ   โดยนัยดังกลาว    ความมุงหมาย
ของการจัดการศึกษาจึงเนนการพัฒนาบุคคลใน  4  ดาน  อยางสมดุลและกลมกลืนกนัคือ 
                     1) ดานปญญา บุคคลที่ไดรับการศึกษาพึงเปนผูมีปญญา  คือรูจักเหตุและผล  รูจกั
แยกแยะผิดชอบชั่วดี  คุณและโทษ  ส่ิงที่ควรกระทําและไมควรกระทําบนพื้นฐานของความเปนจรงิ  
รูจักแกไขปญหาอยางฉลาด และรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและหลากหลาย  
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และใฝเรียนใฝรูเพื่อความกาวหนาทางความรูและวิทยาการตางๆ  รูคุณคา
ของภูมิปญญาและวัฒนธรรมของสังคมไทย  และรูจักเลือกรับวิทยาการและวัฒนธรรมจากภายนอก 
                      2)  ดานจิตใจ  บุคคลที่ไดรับการศึกษาพึงรูจักฝกฝนจิตใจของตนใหมีความเจริญงอกงาม
ทางคุณธรรม  ไดแกมีความละอายตอการกระทําผิด  รูจักควบคุมตนเองใหประพฤติอยูในกรอบ
ของความถูกตองดีงาม  มีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  รูจักพอ มีสมาธิ   และมีความอดทน
หนักแนน  อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ การงาน และการดาํรงชีพ 
                      3)  ดานรางกาย   บุคคลที่ได รับการศึกษาพึงมีรางกายที่เจริญเติบโตเหมาะสมกับวยั      
รูจักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของรางกายทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  และสามารถพัฒนา
สมรรถภาพของรางกายใหเหมาะสมกับการงานและอาชีพ 
                      4)  ดานสังคม  บุคคลที่ไดรับการศึกษาพึงมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการ
ทํางานและการอยูรวมกันในครอบครัว องคกร  และสังคมรูจักการชวยเหลือเกื้อกูลประโยชนแกกัน
โดยไมเห็นแกตัว  มีความสามารถและทักษะในการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น   สามารถใชภาษาไทย
ไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมทั้งสามารถใชภาษาตางประเทศเพื่อการติดตอส่ือสารกับนานาประเทศ
ได   สามารถธํารงรักษาเอกลักษณและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย   ตระหนกั และปฏิบัติตามสิทธิ
หนาที่ และความรับผิดชอบที่พึงมีตอผู อ่ืน  ตอสังคม และตอมวลมนุษยชาติ มคีวามมุงมั่นทีจ่ะ
พัฒนา และสรางสรรคสังคมใหมีสันติสุข  รูและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ  รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสรางสิ่งแวดลอมที่ดี   ตลอดจนรวมสงเสริมบทบาทของประเทศในประชาคมโลกในทางที่
เหมาะสม 
              2.2.2  ความมุงหมายและวัตถุประสงคในการจดัการศึกษา 
     จากความมุงหมาย  ปรัชญาพื้นฐานและกรอบแนวคิดดังกลาวขางตน   จึงมาเปน                 
วัตถุประสงคของการศึกษาของชาติ โดยมุงใหมนุษยมีชี วิตที่สมบูรณ  และสังคมที่ดีงาม  ชีวิตที่ดี
คือชีวิตที่  ดี  เกง  และมีความสุข  สังคมที่ดีงามคือ  สังคมที่มีคุณภาพ  สังคมแหงภูมิปญญา  และ
การเรียนรู  และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน  ลักษณะดังกลาวมีคําอธิบาย  ดังนี ้
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     1)  ชีวิตที่ดี  เกง  และมีความสุข  เปนวัตถุประสงคของการศึกษาไทยในภาพรวม  ชีวิต
ที่ดี  คือ การเปนคนดี  ดําเนินชีวิตบนแนวทางบรรทัดฐานที่สังคมยอมรับ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  จิตใจ
ดีงาม  ดํารงตนตามหลักคุณธรรมของศาสนา  ดานพฤตกิรรมที่แสดงออก  คือ  ความขยัน  มวีินยั  
ซ่ือสัตย  เกื้อกลูแกสังคมและคนรอบขาง ไมดูดายในปญหาตาง ๆ ของสังคม  พากเพยีรใฝรู  รักตนเอง  
ตลอดถึงครอบครัว  สังคม ประเทศชาติและสรรพชีวิตรวมโลก  ตลอดจนสิ่งแวดลอม  รูจักเสียสละ  
และอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมที่แตกตางกนัทางดานวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตตาง ๆ  ได 
   2) คนที่เกง  คือ  คนที่มีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิต  โดยใชสติปญญาเปนตัวนํา 
ในการแกปญหา  หรือกระทําการตางๆ   มีความตองการพัฒนาตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ   มีความกลา
ในทางที่สมควร ใชเหตุผลควบคุมอารมณตนเอง  เปนคนที่ทันสมยัทันเหตุการณ   รูจักเทคโนโลยี
สมัยใหม แตไมไดหลงไปตามกระแสทีผิ่ด ๆ  มีความสามารถวิเคราะหวจิัยแยกแยะถึงคุณคาของ 
ภูมิปญญาดานตาง ๆ  และสามารถใช ศักยภาพความถนัดของตนทีม่ีอยู  นํามาพฒันาใหมีคณุคา 
ทั้งตอตนเองและสังคมประเทศชาติได   ไมวาจะเปนศักยภาพ  ดานวิทยาศาสตร  ศิลปะ  ดนตรีหรือ
ดานอื่น ๆ 
    3)  คนที่มีความสุข คือ  คนที่มีสุขภาพจติและสุขภาพกายดี  ราเริง  แจมใส  มองโลกในแงด ี
แตยอมรับความจริงของความเปนไปในสังคมตางๆ ของโลกและชีวิตได สามารถปรับตัวไดดีในทกุ
สถานการณ  รักษาสมดุลของชีวิตในดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม   มีความภูมใิจในความเปนตนเอง  
เขากับคนที่แตกตางจากตนเองได 
    4)  ดานคณุภาพ  คือ  สังคมที่มุงจะพัฒนาใหคนไทยทุกคนมีความเสมอภาค ที่จะพัฒนา
ตนเองให เต็มตามศักยภาพเพื่อ ดี เกง และมีความสขุ เปนสังคมที่เขมแข็งและมี เสถียรภาพ
ทั้งทางดานการเมือง  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอมและสังคม ซ่ึงจะพัฒนาควบคูกันไปทุกดานอยางสมดุล 
และยั่งยืน  เปนสังคมเปด โปรงใส  เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง  ทุกคนสามารถเขาถึงบริการทาง
การศึกษาและทางดานอื่นๆ ของรัฐไดอยางเทาเทียมกนัทั่วถึงและเปนธรรม ประชาชนมีสวนรวมคดิ  
รวมทํา  และรวมรับผิดชอบในกิจกรรมทางการเมือง  และกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของกับ
ตนเองโดยปราศจากการขัดขวาง  กีดกัน 
   5) สังคมแหงภูมปิญญาและการเรียนรู    เปนวัตถุประสงคที่จะสรางคนไทยทุกคน ใหมี
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  รักความรู ใฝรู รูจักเลือกสรรความรูที่มีคณุคา   และนํามาใช
ประโยชน ใสใจพัฒนาองคความรูใหม ๆ  หรือปรับประยุกตความรูใหมใหสนองตอบตอภูมิปญญา
เดิมของตนเองอยางเหมาะสม ไมหยุดนิ่งกับความรูเทาที่มีอยู  ทั้งนี้มุงใหสถาบันของสังคมตั้งแต
หนวยเล็กที่สุดคือครอบครัว ไปจนถึงระดับประเทศชาติ  ใหมีสวนสนับสนุนหรือเขามารวมกับการ
จัดการศึกษาตัง้แตขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศกึษา และการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ตลอดจนสงเสริม
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การศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อพัฒนาสติปญญาของคนในสังคม   ใหเปนสังคมแหงภูมิปญญา  และ
การเรียนรูยิ่ง ๆ  ขึ้นตอไป  
   6)  สังคมแหงความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน  เปนวตัถุประสงคที่จะฟนฟูคุณคาของ
วัฒนธรรมไทยและสืบสานตอไปใหยืนยาว เพื่อเปนเอกลักษณของชาติ  วัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรม
ที่เอื้อเฟอตอผูอ่ืนและมีความเปนมิตร  มีความเมตตากรุณาเปนพืน้ฐานอยูแลว   เห็นไดจากวิถีชวีติที่
พึ่งพาอาศัยกนัและกันมาในอดีต การศึกษาจะมุงใหสืบสาน และพัฒนาคุณคาวัฒนธรรมเหลานี้ให
เขมขนขึ้น ใหเครือขายชุมชนเขมแข็ง และไมทิ้งคานยิมเดิม แตจะมีจติสํานึกแหงความเปนไทยให
มากขึ้น   ทั้งนีต้องไมทอดทิง้ผูดอยโอกาส  และคํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยควบคูกันไป 
 

2.3   โรงเรียนวิถีพุทธ 
 

2.3.1   ความเปนมาของโรงเรียนวิถีพุทธ 
      สืบเนื่องจากที่กระทรวงศกึษาธิการจัดประชุม เร่ือง   “หลักสูตรใหม  เด็กไทยพัฒนา” 
ณ  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2545  ซ่ึงมี ฯพณฯ นายกรฐัมนตรี พ.ต.ท.
ทักษิณ  ชนิวัตร เปนประธานไดหารือถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อสนองความสามารถที่แตกตาง
ของบุคคลเพื่อนําพาเดก็และเยาวชนไทยกาวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยางไรขีดจํากัด  (สํานัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2547, หนา 1)   โดยที่กระทรวงศกึษาธิการ  ไดนาํเสนอรูปแบบ
การจัดการศกึษาของสถานศึกษา  อันเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษารปูแบบใหม  5  รูปแบบ คือ 
โรงเรียนวิถีพทุธ โรงเรียนในกํากับของรัฐ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนสําหรับเด็กที่มคีวามสามารถ
พิเศษ  และโรงเรียนตนแบบการใชเทคโนโลยี  สารสนเทศ และการสือ่สาร ( ICT ) 
     โรงเรียนวิถีพุทธเปนหนึ่งในการจดัการศึกษาตามรูปแบบใหม ที่จะชวยผลักดนัใหเด็ก
และเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ  เปนคนดี  คนเกง  ของสังคมและสามารถดํารงชีวิตได
อยางมีความสขุ  กระทรวงศึกษาธิการนําความเหน็ของที่ประชุมมาหารือและประชมุเพื่อหาขอสรุป
ของการดําเนนิการโรงเรียนวิถีพุทธอีกหลายครั้ง  โดยมีทั้งพระภิกษุ   คฤหัสถ  และผูทรงคุณวฒุิ   
เชน   พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  วัดญาณเวศกวนั  และ พระเทพโสภณ  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  
อธิการบด ี มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย  จนไดขอสรุปการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ  
ซ่ึงจะไดกลาวในหวัขอตอไป 
     วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยไดรับการกลอมเกลาจากคําสอนของพระพุทธศาสนา  
ตั้งแตยุคแรกของประวัติศาสตรไทย   จนกลาวไดวาวิถีพทุธคือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยสวนใหญ 
จนมีความเปนเอกลักษณที่ทัว่โลกตระหนกัและใหการยอมรับ 
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    พุทธธรรมหรือพุทธศาสตร เปนองคความรูที่มุงเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติของโลก  
และชีวิตอยางแทจริง   และฝกใหผูศึกษาสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม  ตั้งแตระดับ
การดําเนินชวีติประจําวนัของคนทั่วไป คอื การกิน  อยู  ดู  ฟง   จนถึงระดับการดําเนินชวีิตของ
นักบวชผูมุงชวีิตที่บริสุทธิ์  และในทกุระดับ   ยังผลใหผูศึกษาเองมีความสุขพรอม ๆ  กับชวยใหคน
รอบขางและสังคมมีความสุขพรอมๆ กันไปดวยอยางชัดเจน 
    พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเปนระบบการศึกษา   3   ประการ  เรียกวา ไตรสิกขา    
คือ อธิศีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา   และอธิปญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ วา   ศีล  สมาธิ  ปญญา  ซ่ึงเปนการ
ฝกหัด  อบรม  เพื่อพัฒนากาย   ความประพฤติ   จิตใจ  และปญญา   ไตรสกิขานี้   เปนการศึกษาที่
ครอบคลุมการดําเนินชวีิตทุกดานและทกุวยั   อีกทั้งมีความยากงาย   ตั้งแตเร่ืองเบื้องตนทั้งของเด็ก
และผูใหญ   จนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซอนที่ยากจะหาองคความรูอ่ืนมาเทียบได 
   การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดา และผูใหญทั้งหลาย  ในอดีตอันยาวนานของไทยมีฐาน
จากการใชพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอน แตอาจไมมีระบบของการศึกษาบังคับอยางในปจจุบัน แมใน
ปจจุบันจะมีการศึกษาภาคบงัคับแกคนสวนใหญแตก็มิไดนําเอาพุทธธรรมมาเปนฐานของการศึกษา   
แตนําเอาระบบและองคความรูตามโลกนิยม โดยมีฐานมาจากประเทศตะวนัตก  มาเปนแกนในการ
จัดการศึกษา ทําใหพุทธธรรมเองเริ่มหางเหินจากชีวติของคนไทยยุคปจจุบันมากขึ้น ซ่ึงเปนที่นา
เสียดายในความล้ําคาของพุทธธรรม และในความเปนสมบัติของชาติ ซ่ึงไดกอรางสรางฐานของ
วัฒนธรรมไทยมาแตอดีต 
   ดวยคุณคาอนัอนันตขององคความรูในพทุธธรรม และระบบไตรสิกขาที่ชัดเจน ในการ
ใหการศกึษาพฒันาผูเรียนทุกวัย (กระทรวงศกึษาธิการ, 2547, หนา 3) จึงมีแนวความคดิที่จะสงเสริม
ใหสถานศึกษา นําระบบของพุทธธรรมมาประยุกตเขากับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ปจจุบัน  เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหเปน  “มนุษยที่สมบูรณ”    ตามที่พระราชบัญญัติสถานศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนด   คุณสมบัติของการเปนคนที่ดี   เกง   มีความสุขอยางแทจริง    อันเปน
เปาหมายแทของพุทธธรรมอยูแลวใหมีความชัดเจนยิ่ งขึ้น โดยผานการดําเนินงานของ  “โรงเรียน
วิถีพุทธ”   อันจะเปนตัวอยางที่จะขยายผลสูการพัฒนาโรงเรียนในวงกวางตอไป    

2.3.2 ภาพสรปุโรงเรียนวิถีพุทธ   
    โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปทีน่ําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช  

หรือประยกุตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา โดยเนนกรอบการพัฒนา
ตามหลัก  “ไตรสิกขา”  อยางบูรณาการ 
                      1)  รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ  ดําเนนิการพฒันาผูเรียน โดยใชหลักไตรสิกขา คือ  ศีล  
สมาธิ  ปญญาอยางบูรณาการ  ผูเรียนไดเรียนรูผานการพฒันา “การกิน อยู  ดู ฟงเปน”  คือ  มีปญญา 
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รู  เขาใจ  ในคุณคาแทจริง ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา   และมีวัฒนธรรมเมตตา  
เปนฐานการดาํเนินชวีิต   โดยมีผูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตรการพัฒนา 

     2) ลักษณะโรงเรียนวิถีพทุธ เนนการจดัสภาพแวดลอมทุกๆ ดาน ใหเปนบรรยากาศ
สนับสนุนใหผูเรียนมีการพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการ โดยสงเสริมใหเกิดความเจริญ
งอกงามตามลักษณะแหง  “ปญญาวุฒิธรรม”  4   ประการ  คือ 
                            (1)  สัปปุริสสังเสวะ  หมายถึง  การอยูใกลคนดี  ใกลผูรู  มีครู  อาจารยดี  มีขอมูลดี   
มีสื่อที่ดี 
                            (2)  สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง  เอาใจใสศึกษา โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี 
                            (3) โยนิโสมนสิการ หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะห  พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและ
ถูกวิธี 
                            (4) ธัมมานุธัมมปฏิปตติ หมายถึง  ความสามารถนําความรูไปใชในชีวิตไดถูกตอง
เหมาะสม 
                       3)  การจัดสภาพโรงเรียนวิถีพุทธ   สรุปเปนองคประกอบไว  5   ดาน  ดังนี ้
                            (1)  ดานกายภาพ  คือ  อาคารสถานที่  หองเรียน   แหลงเรียนรู   สภาพแวดลอม 
                            (2)  ดานกิจกรรมพื้นฐานชีวิต เชน กิจกรรมประจําวัน   กิจกรรมวนัสําคัญตาง  ๆ 
                            (3)  ดานการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแตการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา   การจดั
หนวยการเรยีนรู   แผนการจัดการเรียนรู   จนถึงกระบวนการเรียนการสอน 
                            (4)  ดานบรรยากาศ  และปฏิสัมพันธในการปฏิบั ติตอกัน ระหวางครูกับนักเรียน  
นักเรียนกับนกัเรียน  หรือครูกับครู  เปนตน 
                            (5)  ดานการบริหารจัดการ การกําหนดวิสัยทัศน จุดเนน  การกําหนดแผนปฏิบัติ
การสนับสนุน  ติดตามประเมินผล  และพฒันาตอเนื่อง 
      การจัดสภาพในแตละดานจะมุงเพื่อใหการพัฒนานกัเรียนตามระบบไตรสิกขา ดาํเนิน
ไปไดอยางชดัเจนมีประสิทธภิาพ ดังเชน  การจัดดานกายภาพ  ควรเปนธรรมชาติ  สภาพแวดลอมที่
ชวนใหมีจิตใจสงบ  สงเสริมปญญา  กระตุนการพัฒนา  ศรัทธา และศีลธรรม กิจกรรมพื้นฐานชวีติ  
กระตุนใหการกิน  อยู  ดู  ฟง  ดําเนินดวยสติสัมปชัญญะเปนไปตามคุณคาแทดานการเรียนการสอน   
บูรณาการพุทธธรรมในการจัดการเรียนรูชัดเจน   ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  เอื้ออาทร  เปน
กัลยาณมิตรตอกัน  สงเสริมทั้งวัฒนธรรมเมตตา  และวฒันธรรมแสวงปญญา 
                     4)  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  มีขั้นตอนสําคัญเชน การเตรียมการ  เตรียมทั้ง
บุคลากรผูเกี่ยวของ  แผนงาน ทรัพยากร ที่มุงเนนสรางศรัทธาและฉันทะในการพัฒนา    การ
ดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบตางๆ   ที่จัดเพื่อสงเสริมใหเกดิความเจริญงอกงาม หรือปญญา 
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วุฒิธรรม  ในการพัฒนาผูเรียน  การดําเนนิการทั้งผูเรียน และบุคลากร  ตามระบบไตรสิกขาอยาง
ตอเนื่อง โดยใชองคประกอบที่จัดไวเบื้องตน ขั้นตอมาคือการดูแลสนับสนุนใกลชิดดวยทาทีที่เปน
กัลยาณมิตรตอกัน ที่จะทาํใหการพัฒนานักเรียนและงานอื่นๆ ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ดวยอิทธิบาท 4  และหลักอปุญญาตธรรม  คือความไมสันโดษในกุศลธรรม   และความไมระยอใน
การพากเพยีร  เปนตน  ขั้นสุดทายของกระบวนการบรหิารแตเปนฐานสูการพัฒนาในลําดับตอไป  
คือ  ขั้นการประเมินผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน 
                      5) ลักษณะการเกื้อกูลสัมพันธ โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชนจะมีลักษณะของการรวมมือ
ทั้งสถานศึกษา  บาน  วัด และสถาบันตางๆ ในชุมชน   ดวยศรัทธาและฉันทะทีจ่ะพฒันาทั้งนักเรยีน 
และสังคมตามวิถีแหงพุทธธรรม  เพื่อประโยชนสุขรวมกัน 
                      6) การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากร การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธแมจะยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ แตบุคลากรโดยเฉพาะผูบริหารและครูมีความสําคัญอยางยิ่ง ที่จะเปนปจจยัให
ผูเรียนพัฒนาไดอยางดี ทั้งการเปนผู จัดการเรียนรูและการเปนแบบอยางทีด่ีในวิถีชีวิตจริงใน
ลักษณะ  “สอนใหรู  ทําใหดู  อยูใหเหน็”  การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามคีวามจําเปนตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง หลากหลายวิธีการ โดยเฉพาะอยางยิ่ งการสง เสริมปฏิบัติธรรมใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เพื่อใหบคุลากรมีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีพุทธ เชน  ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  
และพัฒนาตนใหดําเนินชวีิตที่ดีงาม ละเลิกอบายมุข   การถือศีล  5  เปนนิจ  ความเปนกัลยาณมิตร
ตอศิษย  และการเปนแบบอยางที่ดี  เปนตน 

2.3.3 การจัดสภาพโรงเรียนวิถีพุทธ 
    โรงเรียนวิถีพุทธเปนสถานศึกษาในระบบปกติ  ที่นําหลักธรรมทางพุทธศาสนา  หรือ
องคความรูที่เปนคําสอนในพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมี
จุดเนนที่สําคัญคือ การนําหลักธรรมมาใชในระบบพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษาซึ่งอาจเปน
การเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา  หรือการจดัระบบวิถีชวีติในสถานศึกษา 
ของผูเรียนสวนใหญ  โดยนาํไปสูจุดเนนของผูเรียน  ใหผูเรียนสามารถ  กิน อยู  ดู  ฟงเปน  คือใช
ปญญาและเกดิประโยชนแทจริงตอชีวิต  การจัดการดําเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการจัด
สภาพแวดลอม  และบรรยากาศที่เปนกัลยาณมิตร   เอื้อในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน   ดวยวิถี
วัฒนธรรมแสวงปญญา   โดยผานระบบไตรสิกขา  ที่ผูเรียนศึกษาอบรม  ทั้ง “ศีล” หรือพฤติกรรม
หรือวินยัในการดําเนินชวีิตทีด่ีงามสําหรับตนและสังคม  “สมาธิ” ซ่ึงเปนดานการพัฒนาจติใจที่มี
คุณภาพ มีสมรรถภาพ  มีจิตใจที่ตั้งมั่นเขมแข็งและสงบสุข  รวมทั้ง  “ปญญา”  หรือความรูที่ถูกตอง
มีศักยภาพในการคิดการ แกปญหาที่แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) โดยมีครูและผูบริหารสถานศึกษา
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เปนกัลยาณมติรที่สําคัญ ที่รักและปรารถนาดี   ที่จะพัฒนาผูเรียนอยางดีที่สุดดวยความเพียรพยายาม 
ระบบพัฒนาผูเรียนตามหลกั “ไตรสิกขา” นี้  อาจแสดงแนวคิดได  ดังในภาพที่  3 
 
 
 

ปญญา 
ปรีชาญาณ 
ความรู เขาใจ 

เหตุผล  การเขาถึง 
ความจริง รวมทั้งความ 
เชื่อ   พัฒนาคติ   คานิยม 

และแนวความคิดตางๆ  เพื่อใช 
ปญญาเปนตัวแกปญหา    เปนตัว 

ปรับจัดทุกอยาง   ทั้งพฤติกรรม  และ 
จิตใจ ใหลงตัวพอดี      และเปนตัวนาํสู 

จุดหมายแหงสันติสุข  และความมีอิสรภาพ 
จิตใจ 

ไดแก  คุณธรรม  ความรูสึก  แรงจูงใจ  และสภาพจิตใจ 
โดยมีเจตจํานง  เปนตัวชี้นําพฤติกรรม  มีผลตอความมั่นคง 

ในความดีงาม     ความสดชื่นเบิกบาน  และความสุข 

พฤติกรรม 
มุงสรางพฤติกรรมความเคยชินที่ดี   สัมพันธอยางเกื้อกูลกับสังคม 
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งสรางสรรคทั้งหลาย จะสงผลใหเกิด 

สภาพจิตใจที่ดีงาม  มีความสุข  พรอมทั้งเอื้อตอความแยกแยะ  และรับขอมูล 
ความรู  การคิดสรางสรรคทําใหเกิดปญญาเจริญงอกงาม 

 
 
ภาพที่  3  ระบบพัฒนาตามหลักไตรสิกขา โดยพระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตโต) 
(ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ,  2547,  หนา  14) 
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  สภาพของสถานศึกษาตามรปูแบบโรงเรียนวิถีพุทธ  ดังไดกลาวสรุปไวเบื้องตนแลวนั้น  
อาจจะขยายความใหเหน็ชัดเจนขึ้นในแตละดาน  ดังตอไปนี้ 
   1) ดานกายภาพ 
    สถานศึกษาควรจัดอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม  หองเรียน  แหลงเรียนรูที่จะสงเสริม  
ผูเรียน  พัฒนาศีล  สมาธิ  และปญญา  เชน  มีศาลาพระพุทธรูปเดน  เหมาะสมที่จะชวนใหระลึกถึง
พระรัตนตรัยอยูเสมอ มีมุมหรือหองเรียนพุทธธรรม  บริหารจิต  เจริญภาวนา  เหมาะสมหรือพอเพียง
ที่จะบริการผูเรียน   หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติ  ชวนใหมีใจสงบ 
และสงเสริมปญญา  เชน  รมร่ืน  มีปายนิเทศ  ปายคณุธรรม   หรือพทุธสุภาษิตตาง ๆ    ดแูลเสียง
ตาง ๆ มิใหอึกทึก  ถาจะมกีารเปดเพลงกระจายเสยีงก็ควรพิ ถีพิถันเลือกเพลงที่สงเสริมคุณธรรม  
ประเทืองปญญา  เปนตน 
    2)   ดานกิจกรรมพื้นฐานชวีิต 
     สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน ประจําสัปดาห  หรือในโอกาสตางๆ อันเปน
ภาพรวมของสถานศึกษาที่เปนการปฏิบัติบูรณาการ ทั้งศลี  สมาธิ  และปญญา โดยเนนการมีวิถีชีวิต  
หรือวัฒนธรรมของการกิน  อยู  ดู  ฟง   ดวยสติสัมปชัญญะ   เพื่อเปนไปตามคณุคาแทของการ
ดําเนินชวีิต  ดงัเชนกิจกรรมตอไปนี ้
                        (1)  กิจกรรมสวดมนตไหวพระ  กอนเขาเรียน (หนาเสาธง)   และกอนเลิกเรียน 
ประจําวนั  (เพื่อใกลชิดและคุนเคยกับพุทธศาสนา) 

(2) กิจกรรมรับศีล  หรือทบทวนศีลทุกวันพระ  หรือวนัสุดสัปดาห   อาจจัดเปน 
รูปแบบตาง ๆ  ตามความเหมาะสม  เชน   เปนบทกลอน  เพลง  หรือบทสวดธรรมดา  เชน กิจกรรม
แผเมตตา  เพื่อใหตระหนกัถึงการอยูรวมกนัในสังคมอยางสันติสุข 

(3) กิจกรรมทําสมาธิ รูปแบบตางๆ  เชน  นัง่สมาธิ  ทองอาขยานเพื่อสมาธิ    
สวดมนตสรางสมาธิ  หรือทําสมาธิเคลื่อนไหวตามอิ ริยาบถอ่ืน ๆ เปนประจําวัน หรือกอนเรียน   
(เพื่อพัฒนาสมาธิ) 

 (4)  กิจกรรมพิจารณาอาหารกอนรับประทานอาหารกลางวัน  (เพื่อใหกินเปน  กิน 
อยางมสีติ  มีปญญารูเขาใจ) 

(5)  กิจกรรมอาสาตาวิเศษปฏิบัติวินัย หรือศีล (เพื่อใหอยูเปน    อยูอยางสงบสุข) 
(6)  กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรม  (ศีล สมาธิ และปญญา)  ประจาํวัน   

(เพื่อใหอยูเปน)  
(7)  การสวดมนต  ฟงธรรมประจําสัปดาห หรือในวันพระ  (เพื่อพัฒนาศีล  สมาธิ  

ปญญา) 
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(8)  กิจกรรมบันทึกและยกยองการปฏิบัติธรรม  (เนนย้ําและเสริมแรงการทําความด)ี 
(9)  ทุกหองเรยีนมีการกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกนั โดยเขาใจเหตุผล  และ 

ประโยชนที่มตีอการอยูรวมกัน (พัฒนาศีล  วินัย และปญญา) 
(10)  กิจกรรมในวนัสําคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัเขาพรรษา  

เปนตน 
(11)  กิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําปของสถานศึกษา 

     3)   ดานการเรียนการสอน 
     สถานศึกษาที่มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  หรือจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ    
พุทธธรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน  ผานกิจกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน   เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียน
ดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   เชน 

(1) หลักสูตรสถานศึกษามกีารกาํหนดคณุลักษณะอันพึงประสงค และผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง ที่สะทอนการพัฒนาไตรสิกขาไปพรอมๆ กัน  หรือ 

(2) การจัดหนวยการเรียนรูทุกชั้นใหมีการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู  และ 
ปฏิบัติ  หรือการจัดการเรียนรูแตละครั้งนําพุทธธรรมมาเปนฐานในการคิดหรือเปนเกณฑตรวจสอบ
การเรียนรูการปฏิบัติ  หรือเชื่อมโยงการเรียนรูสูหลักธรรมในการพัฒนาตนและผูอ่ืน 

(3)  ประสานความรวมมือกับวัดและคณะสงฆในการจัดการเรียนรู   ทั้งสาระ 
พระพุทธศาสนาและกลุมสาระหรือกิจกรรมอื่นๆ  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใกลชิดกับพระพุทธศาสนา
ในบริบทตาง ๆ 
     ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนรูควรมีลักษณะ  “สอนใหรู  ทําใหดู  อยูใหเห็น”     โดย  
นักเรียนมีกระบวนการเรยีนรูการพัฒนาทัง้ดานกาย (กายภาวนา)   ดานความประพฤติ  (สีลภาวนา)   
ดานจิตใจ (จิตตภาวนา)  และดานปญญา (ปญญาภาวนา)   โดยมุงใหนกัเรียนมีคณุลักษณะ “กิน  อยู  
ดู  ฟง  เปน”    เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนและสังคมโดยไมเบียดเบยีนผูใด    และเกื้อกลู
ในการพฒันาวัฒนธรรมแสวงปญญาและวัฒนธรรมเมตตา เชน “การกิน  อยูเปน”  เพื่อยังประโยชน
ในการดํารงชวีิตที่อยูไดเหมาะสมเปนไปตามคุณคาแท  หรือ “การดู  ฟงเปน”  เพื่อเนนประโยชน
ในการเรยีนรูเพิ่มพูนปญญา 
    4)   ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
    สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และพัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริม
การมีวัฒนธรรมแสวงปญญาและมีปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรตอกนั มีบรรยากาศของการเคารพ
ออนนอม  ยิม้แยมแจมใส การมีความเมตตากรุณาตอกัน  ทั้งครตูอนักเรียน  นักเรียนตอครู      
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นักเรียนตอนักเรียนและครูตอครูดวยกัน และสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตน
เปนตัวอยางทีด่ีแกผูอ่ืน  เชน  การลด  ละ  เลิกอบายมุข  การเสียสละ  เปนตน 
    5)  ดานการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษารวมกับผูปกครองและชุมชนสรางความตระหนัก 
และศรัทธา   รวมทั้งเสริมสรางปญญา  เขาใจในหลักการและวิธีดําเนนิการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกนั  
ทั้งนี้ผูเกี่ยวของทุกฝาย    โดยเฉพาะอยางยิง่ครูและผูบริหารตองเพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะ
ตางๆ   และการปฏิบัติตนเองที่จะสนับสนนุและเปนตัวอยางในการพัฒนาผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ 
    สถานศึกษาวิเคราะหจัดจดุเนน  หรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวถีิพุทธ   ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา   ซ่ึงแตละสถานศึกษาจะมีจดุเนนและรายละเอียดรูปแบบที่
แตกตางกนัได  เชน  สถานศึกษาบางแหงจะมีจดุเนน  ประยุกตไตรสิกขาในระดับชัน้เรียน (การจดั
กระบวนการเรียนรูรายวิชา) สถานศึกษาบางแหงเนนประยุกตในระดบักิจกรรมวิ ถีชีวิตประจําวนั
ภาพรวม  สถานศึกษาบางแหงอาจทําทั้ งระบบทุกสวนของการจดัการศึกษากเ็ปนไปได   ลักษณะ
รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธตามรายละเอียดขางตน   สรุปประเด็นสําคัญได  ดังในภาพที่  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4  ลักษณะรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ  
(ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หนา 28) 
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                2.3.4  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
   ภาพอันงดงามของโรงเรียนวิ ถีพุทธ  เปนภาพที่สะทอนถึงการนําหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักไตรสิกขามาใชในการพัฒนาผู เ รียน  และแสดงถึง
ความพยายามนําหลักพุทธธรรมตางๆ  มาประยุกตใชในการบริหารและจัดการศึกษาอยางชัดเจน
โดยใหมีรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมของสถานศึกษาที่จะพัฒนาผูเรียนไดอยางดีที่สุด 
พรอมกับสรางสรรคสภาพการดํา เนินงานที่ผูเกีย่วของทุกสวนมคีวามสุข  และไดพัฒนาสู ชี วิต
และสังคมที่ดงีามควบคูกันไป สูคุณคาเมือ่โรงเรียนพัฒนาสูวิถีพุทธ และไดพัฒนาจนเปนโรงเรียน
วิถีพุทธที่ชัดเจน  จะสังเกตไดถึงความเปลี่ยนแปลงและประโยชนอันมากมายที่ เกิดตามมา  ที่
เปยมไปดวยความงดงามและคุณคา  อาท ิ (กระทรวงศึกษาธิการ,  2548,  หนา  29-31) 
              1)  นกัเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   และคุณลักษณะอันพงึประสงคตางๆ   
อยางชัดเจนพรอมกับการพฒันาปญญาและดานอืน่ๆ การพัฒนาที่จะใหเปนคนดี เกง และมีความสุข
พรอม ๆ กัน  ที่วายากจะไมยากสําหรับโรงเรียนวิถีพุทธ 
               2)  การพัฒนาผูเรียนที่เกิดขึน้ชัดเจนจะเปนที่ ช่ืนชอบ  และชื่นชมของทั้งผูปกครอง  ครู  
และ ชุมชนที่ไดรับทราบ  อีกทั้งการยอมรบัและความรวมมือชวยเหลือจะเกดิขึ้นอยางทวีคูณ 
               3)  สภาพแวดลอมและบรรยากาศปฏิ สัมพันธของโรงเรียนจะดีขึ้นมาก  ในลักษณะที ่
เกื้อกูลตอการพัฒนาผูเรียนรอบดาน ทั้งศีล  สมาธิ  และปญญา  ผูคนที่เกี่ยวของลวนเปนกัลยาณมิตร
แกกนัและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนักเรียน 
               4)  บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งวิ ถีการทํางานและวิถีชีวิต   ทําใหสภาพการ 
ทํางานมีความสุขมีคุณคาเพิ่ม  ชีวิตสวนตวัพัฒนาสูความสะอาด  สวาง  สงบ ชัดเจน  เพราะความ
เปนวิถีพุทธชวยกลอมเกลา 
                5) โรงเรียน โดย ครู  ผูบริหาร  บคุลากรและนักเรียน  เปนแบบอยางตอสังคม  อีกทั้งเปน
พลังการพัฒนาวงกวางใหดีงามยิ่งๆ  ขึ้นได 
                แนวการดําเนินการและจังหวะกาวการพัฒนาของโรงเรียนวถีิพุทธแตละแหง จะมีความ
แตกตางกนัไดตามลักษณะเฉพาะของแตละสถานศึกษา  อยางไรก็ตามกาวยางที่ชัดเจนและมีโอกาส
เกิดขึ้นไดจากความพยายามพัฒนาผู เ รียนทั้งศีล  สมาธิ  และปญญา ควบคูกันไปอยางบูรณาการ  
บนวิถีการดําเนินชีวิตธรรมดาที่สงเสริมการพัฒนา “การกิน  อยู  ดู  ฟง  ใหเปน”  คือ การดําเนิน
ชีวิตไดอยางรูเทาทันและจดัการไดในลักษณะที่จะกอประโยชนตอตนเอง ตอผูอ่ืน  และเปนมิตรกบั
ส่ิงแวดลอมใหมากที่สุด  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2548,  หนา 32) 



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

 
31 

 กระทรวงศกึษาธิการ  (2548,  หนา  33-75)   เสนอแนะแนวดําเนนิการโรงเรียนวิถีพุทธ
เปนแนวคิดแนวทางซึ่งโรงเรียนสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม ประกอบดวยประเดน็ 
ดังนี ้  

1)  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
     จังหวะกาวการพัฒนาสูโรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ   จําเปนตองพจิารณา
องคประกอบและลําดับขั้นตอนที่เปนระบบและลําดับขั้นตอนขององคประกอบตอไปนี้ เปนขอเสนอ
เชิงตัวอยางหนึ่ง ที่สถานศึกษาสามารถนําไปพิจารณาปรับใชไดตามความเหมาะสมซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนดังตอไปนี ้

 (1) ขั้นการเตรียม : ที่จะใหการจัดโรงเรียนวิถีพุทธดําเนนิไปโดยสะดวกดวยศรัทธา
และฉันทะ 

 (2)  ขั้นดําเนนิการจัดสภาพและองคประกอบ : ที่จะเปนปจจยั  เปนกิจกรรม  เปน
เครื่องมือสูการพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม 

 (3)  ขั้นดําเนินการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขา :  ซ่ึงเปนขั้นตอนที่
เปนหวัใจของการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ  ซ่ึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 (4) ขั้นดูแลสนับสนุนใกลชิด : ที่จะชวยใหการดาํเนินการทุกสวนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดวยทาทีความเปนกัลยาณมิตร 

 (5)  ขั้นปรับปรุง  พัฒนาตอเนื่อง :  ที่จะเนนย้ําการพัฒนาวาตองมีมากขึ้นๆ ดวยหลัก
อิทธิบาท  4  และ อุปญญาตธรรม 

 (6) ขั้นประเมนิผลและเผยแพรผลดําเนินการ : ที่จะนําขอมูลผลการดําเนินงานสูการ
เตรียมการที่จะดําเนนิการในรอบตอๆไป  เชน ในปตอๆไป หรือใชกบัโครงการตอเนื่องอื่นและนาํ
ผลสรุปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแจงแกผูเกี่ยวของใหทราบ 

 ขั้นตอนการบริหารจัดการ  ดังในภาพที ่ 5 
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ภาพที่  5   การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
(ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ,  2547,  หนา  36) 
 
 

1. เตรียมการ  
       (ศรัทธาและฉันทะ)  

♦ หาที่ปรึกษา  แหลงศึกษาเอกสาร     
ขอมูล 

♦ เตรียมบุคลากร  กรรมการสถานศึกษา 

♦ เตรียมนักเรียน 

♦ เตรียมผูปกครอง  ชุมชน 

♦ กําหนดธรรมนูญสถานศึกษา 
♦ จัดแผนปฎิบัตกิาร 

ฯลฯ 

2. ดําเนินการจัดสภาพและ องคประกอบ
(ปญญาวุฒิธรรม)  

♦ จัดหลักสูตรสถานศึกษา/หนวยการ
เรียนรู / แนวการจัดการเรียนรู 

♦ เตรียมกิจกรรมนักเรียน 

♦ จัดสภาพกายภาพสถานศึกษา 
♦ จัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ 

ฯลฯ 

6. ประเมินผล  และเผยแพร 
(ปติและชื่นชมรวมกัน) 

3.   ดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 

♦ นักเรียน 

♦ บุคลากรและผูเกี่ยวของ 

4. ดูแลสนับสนนุใกลชิด 
(กัลยาณมิตร) 

♦ นิเทศ  ติดตาม  

♦ สนับสนุน  

♦ รวบรวมขอมลูและประเมินผล
ระหวางดําเนนิงาน 

5. ปรับปรุงและพัฒนาตอเนื่อง  
(อิทธิบาท 4   คือ  1) ฉันทะ 2) วิริยะ  3) 
จิตตะ 4) วิมังสา   และ อุปญญาตธรรม 2  
คือ 1)  ความไมสันโดษในกศุลธรรม  
     2) ความไมระยอในการพากเพียร, 
          การเพียรพยายามกาวหนาเรื่อยไปไม   
          ถอยหลัง)  
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  แนวการดําเนนิงานในแตละขั้นตอนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีดังนี ้
        1)  การเตรียมการ เปนขั้นตอนความพยายามที่จะเตรยีมส่ิงที่จะทําใหการดําเนินการ
พัฒนาเปนไปไดโดยสะดวก   ซ่ึงมีประเดน็สําคัญที่ตองคํานึงถึงในการเตรียมการ  เชน 

  (1)  การหาที่ปรึกษา   แหลงศึกษา  และเอกสารขอมูลตางๆ   โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ที่ปรึกษาที่เปนกัลยาณมิตร  ในการพัฒนาวิ ถีพุทธนีซ่ึ้งอาจจะเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิ  เปนผูปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  มีศรัทธาและความรูชัดในพทุธธรรม  ถาเปนคฤหัสถควร
เปนแบบอยางในสังคมได  เชน  เปนผูไมของแวะในอบายมุข  เปนผูทรงศีล  ปฏิบัติธรรม  เปนตน  
ที่ปรึกษาจะมคีวามจําเปนมากโดยเฉพาะในระยะเริ่มของการพัฒนา 

  (2) การเตรียมบุคลากร   คณะกรรมการสถานศึกษา  นักเรียน  ผูปกครอง  และ
ชุมชนใหมีความตระหนกัในคุณประโยชนที่จะเกดิขึ้น ใหเกิดศรัทธาและฉันทะในการรวมกันพัฒนา
โรงเรียนวิถีพทุธดวยปญญา    รูเขาใจทิศทางจากศรัทธาและฉันทะ  การพัฒนารวมกัน   ความสําเร็จ
ในการพัฒนาคาดหมายไดวาจะเกดิขึ้นไดไมยาก สําหรับวิธีการเตรียมผูเกี่ยวของนี้สามารถดําเนินการ
ไดหลากหลายตั้งแตวิธีทัว่ไป เชน การประชุมชี้แจง การสัมมนา  จนถึงการประชาสัมพันธที่
หลากหลาย  การรวมกันศึกษาดูงาน  เปนตน 

  (3)  การกําหนดเปาหมาย จุดเนนหรือวิสัยทัศนและแผนงานที่ชัดเจนทัง้ระยะยาว
ในธรรมนูญสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการรายปก็ตาม ที่ผูเกี่ยวของเห็นพองกนัจะเปนหลักประกัน
ความชัดเจนในการดํา เนินการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธไดอยางดี  อันเปนสวนสําคัญของการ
เตรียมการที่ด ี

  2)  การดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ  เปนการดําเนินการจดัปจจัยตางๆ ของ
การพัฒนาผูเรียน ซ่ึงประกอบไปดวยสภาพทั้งกายภาพ  และองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของ อันจะ
นําสูการเปนปจจัยในการพฒันาผูเรียนตามหลักปญญาวฒุิธรรม  4   ประการ  คือ 

(1)  การอยูใกลคนดี  ใกลผูรู  มีขอมูล  มีส่ือที่ดี  (สัปปุริสสังเสวะ) 
(2)  การใสใจศึกษาเลาเรียน   โดยมีฐานของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี  

(สัทธัมมัสสวนะ) 
(3) การมีกระบวนการคิดทีด่ี  คิดถูกวิธี โดยมีสภาพและบรรยากาศที่สงเสริม 

(โยนิโสมนสกิาร) 
(4)  ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  หรือนําความรูไปใชในชีวิตไดเหมาะสม   

(ธัมมานุธัมมปฏิปตติ) 
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                     สภาพและองคประกอบสําคัญที่จําเปนตองจัดสงเสริมใหเกดิวิถีพทุธ  เชน 
         (1)  การจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู
ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญของการเรียนการสอนที่โรงเรียนวิถีพุทธควรคํานึงถึงอยางยิ่ง แนวคิดหนึ่ง
ของการจัดก็คอื  การบูรณาการหลักธรรมทั้งที่เปนความรู (K)  ศรัทธา คานิยม คุณธรรม (A) และ
การฝกปฏิบัติหลักธรรม (P) ในการเรียนการสอน โดยอาจกําหนดในระดบัจุดเนนหลักสูตรสถานศึกษา
ที่แทรกในทกุองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา หรือกําหนดในระดบัหนวยการเรียนรู หรือแผนการ
จัดการเรียนรูที่ครูจะนําสูการจัดการเรียนรูตอไป 
         (2)  การเตรียมกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนตองคิดและกาํหนดใหเหมาะสมกบั
ผูเรียนของตนมากที่สุด ซ่ึงลักษณะกิจกรรมที่กําหนดมีหลากหลาย ทั้งที่เปนกจิกรรมประจําวนั  
ประจําสัปดาห หรือประจําโอกาสตาง ๆ และกิจกรรมวิ ถีชีวิต   ซ่ึงถาโรงเรียนเลือกกําหนดและ
เตรียมการไวลวงหนา จะชวยสงเสริมการเรียนรูของผู เ รียนอีกสะทอนใหเหน็ถึงคํากลาวที่วา  
“การศึกษาเริ่มตนเมื่อคนกนิ  อยู  ดู  ฟงเปน”  (ป.อ.ปยุตฺโต; อางถึงใน สํานักพัฒนานวกรรมการจดั
การศึกษา, 2547, หนา 33) 
         (3)  การจัดสภาพกายภาพสถานศึกษา ซ่ึงครอบคลุมถึงอาคารสถานที่  หองเรียน  
แหลงเรียนรู  สภาพแวดลอม  อาณาบริเวณของสถานศึกษา   ซ่ึงสถานศึกษาจําเปนตองคํานึงถึง 
การจัดใหเหมาะสมและมุงเนนที่จะสงเสริมใหเกดิการพฒันาไตรสิกขาใหมากที่สุด  ทั้งที่ผานระบบ
การเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา    และผานการเรียนรูวิถีชีวิตจริงจาก “การกิน อยู ดู  ฟงเปน” 
ในชีวิตประจําวัน                                                                   
          (4)  การจัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ โดยผานการเตรียมการ   การมอบหมาย  
การรับผิดชอบของบุคลากรในการจัดกิจกรรมสงเสริม   หรือดูแลใหบรรยากาศปฏิสัมพันธทีด่ี
เปนกัลยาณมติรเกิดขึ้นอยางจริงจังตอเนื่อง  โดยจัดผานกิจกรรมที่หลากหลาย  อาท ิ การกระตุนทกุ
คนใหทําตนเปนตัวอยางทีด่ี  การยกยองผูทําดีการปลูกศรัทธา  คานิยม  ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอผูอ่ืน  
เปนตน 
       3) การดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา  จุดเนนการดํา เนินการพัฒนา   คือ  
นักเรียนของสถานศึกษา  โดยเปนการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาทีเ่ปนลักษณะบูรณาการ   ทั้งใน
กิจกรรมการเรยีนการสอนตามหลักสูตร  และกิจกรรมวิถีชีวิตตางๆ ที่สงเสริม “การกิน  อยู  ด ู  ฟง
ใหเปน” เปาหมายการพัฒนาจัดใหมีความชัดเจน ที่พฒันาทั้งองครวมของชีวิตที่จะนําสูการพัฒนา
ชีวิตที่สมบูรณในที่สุด 
  นอกจากการพฒันาผูเรียนอันเปนภาระหลักแลว   สถานศึกษาจําเปนตองไมละเลย 
การพัฒนาบุคลากรของตนเองทั้ งหมดดวย  เพราะบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่งคือ  ครูและผูบริหาร  
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จะเปนปจจยัสําคัญในการพฒันาผูเรียน ดงันั้น ยิ่งบุคลากรไดรับการพฒันาตามระบบไตรสิกขามาก
เทาไรจะยิ่งสงผลดีตอการชวยใหนักเรยีนไดรับการพัฒนามากขึ้นเทานัน้    
  การดําเนินการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขานี้ จะดาํเนินการไดดี
หากในขั้นเตรียมการ   ขั้นดาํ เนินการจัดสภาพและองคประกอบ  และข้ันดูแลสนบัสนุนใกลชิด
ดําเนินการไดอยางดี   เพราะตางเปนเหตปุจจัยที่สําคัญในการดําเนินการพัฒนาผูเรียน  
  4)   การดูแลสนับสนุนใกลชิด   เปนขั้นตอนสําคัญในการเปนปจจยัสงเสริมใหการ
ดําเนินการพัฒนาเปนไปอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพ ทั้งนีลั้กษณะของการดูแลสนับสนุนที่เหมาะสม
ควรมีลักษณะของความเปนกัลยาณมิตรทีป่รารถนาดีตอกัน ปรารถนาดีตอการพัฒนาผู เ รียน  หรือ
ตองาน  กจิกรรมที่สําคัญของขั้นนี้คือ  การนิเทศติดตามที่จะดแูลการดาํเนินงานใหเปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว  การใหคําปรึกษาและชี้แนะผูปฏิบั ติ  การใหความชวยเหลือทางวิชาการ ฯลฯ  
การสนับสนุนทั้งทรัพยากรขอมูลและเครื่องมือตางๆ ในการชวยดําเนินการใหเปนไปอยางราบรื่น   
การรวบรวมขอมูลและการประเมินผลระหวางดําเนินการ อันจะเปนฐานของการปรับปรุงตอเนื่อง
ตอไป  หรือแมเปนขอมูลในการพิจารณาจัดการดแูลสนับสนุนไดอยางเหมาะสม 

5) การปรับปรุงและพัฒนาตอเนื่อง   เปนขั้นตอนของระบบบรหิารจัดการที่กําหนด
เพื่อเนนย้ําการพัฒนาที่ตองดาํเนินการอยางตอเนื่อง   โดยนําขอมูลในขั้นตอนตนๆ  มาพิจารณาแลว
กําหนดปรับปรุงหรือพัฒนางานที่กําลังดําเนินการอยูใหดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้องคของคุณธรรมที่สนับสนุน
การปรับปรุงและพัฒนางานใหเปนไปอยางชัดเจนตอเนือ่งคือการมีอิทธิบาท 4  (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ  
วิมังสา) และอุปญญาตธรรม 2 (ความไมสันโดษในกุศลธรรมและความไมระยอในความพากเพียร)  
เปนตน 
  6)  การประเมนิผลและเผยแพรผลการดําเนินงาน   เปนขั้นตอนที่จะสะทอนใหทราบ
ถึงผลการดําเนินงานในชวงเวลาหนึ่งๆอาจเปน 1 ป หรือ 3 ป หรือเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมเปนตน และ
ในการประเมนิจะเนนขอมลูที่เปนเชิงประจักษเชื่อถือไดใหขอมูลที่ชดัเจน สามารถนําสูการเผยแพร
หรือรายงานใหผูเกี่ยวของไดทราบผลการดํา เนินงานนั้นๆ และนําเปนขอมูลในการวางแผน
ดําเนินการอื่นๆ ตอไป  และในระบบประกันคณุภาพ  ขัน้ตอนนี้มีความสําคัญไมนอยตอการเสนอ
ผูเกี่ยวของยอมรับในการดําเนินการและบริหารจัดการ 
               2)  การจัดวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรู 
                     สําหรับวิธีการที่จะนําวิถีพุทธมาสูการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายนัน้ มีการจัดดังนี ้
     (1)  หลักการจัดวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรู    
                            ก. บูรณาการพุทธธรรมสูการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติจริงที่สอดคลองกับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวติอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   เพื่อนําสูการรู   เขาใจความจริง 
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                             ข.  จัดการเรียนรูให เ กิดขึ้นในทุกสถานการณ  ทุกสถานที่ ทั้งโดยทางตรงและ
ทางออม 
                              ค.  ประสานความรวมมอื   วัด คณะสงฆ  และชุมชน  ในการจัดการเรียนรู 
  (2)  หลักธรรมสําคัญสูการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ 
                              โรงเรียนวถีิพุทธไดนําหลักธรรมที่เห็นวามีความสําคัญอยางยิ่ ง  ตอการพัฒนา
ผูเรียนใหเขาสูวิถีพุทธ  ไดแกหลักธรรมตอไปนี ้
                               ก.  ปรโตโฆสะ ( ตามหลักกัลยาณมิตตตา ) 
                               ข.  โยนิโสมนสิการ 
                               ค.  ไตรสิกขา 
                               ง.  ปญญาวุฒิธรรม 
      (3)  หลักการทําแนวทางจัดการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธประกอบดวย 
                              ก.  หลักสตูรสถานศึกษาสอดแทรก  เพิ่มเติมพุทธธรรมในวิสัยทัศน  คุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียน เพิ่มเติมคุณธรรมจริยธรรมในผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ใหบูรณาการ 
พุทธธรรมในการจัดหนวยการเรียนรูทุกกลุมสาระ สอดแทรกความรูและการปฏิบัติจรงิในการเรยีนรู
ทุกกลุมสาระ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและสถานการณอ่ืนๆ นอกหองเรียน  ไดแก  บูรณาการในการ
เรียนรู   บูรณาการในวิถีชีวิต และบูรณาการไตรสิกขาเขาในชีวิตประจําวัน   
                              ข. ผูสอน เปนตัวอยางที่ดีในลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” อยางสม่ําเสมอ
เปนกัลยาณมติรของผูเรียน มีเมตตาธรรม ความออนโยน อดทนอดกลั้น และสรางเสริมกําลังใจแก
ผูเรียนอยูเสมอ  
                              ค. กระบวนการเรียนรู พฒันาผูเรียนรอบดาน  สมดุล  สมบูรณทั้งกาย (กายภาวนา)  
ความประพฤติ (สีลภาวนา) จิตใจ (จิตตภาวนา) ปญญา (ปญญาภาวนา)  จัดโอกาสสงเสริมใหผูเรียน
ไดเรียนรูและปฏิบัติธรรมอยางสอดคลองกับวิถีชีวิต (กนิ  อยู  ดู  ฟง)  สรางเสริมใหเกิดวัฒนธรรม
แสวงปญญาและวัฒนธรรมเมตตา  เนนใหเกิดการเรยีนรูแบบโยนิโสมนสิการ   เขาใจและคนพบ
คุณคาแทของสรรพสิ่ง 
                 3)  กิจกรรมเสนอแนะการพัฒนา  
      กิจกรรมนกัเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ กระบวนการพัฒนาผูเรียน คือ การจัดกิจกรรม
อยางหลากหลาย ตอเนื่อง เปนวิถีชีวิต เพือ่ใหผูเรียนรูจกัคิด มกีารฝกปฏิบัติเสมอๆ ทั้งดานความ
ประพฤติ(ศีล)  จิตใจ (สมาธิ)   และปญญา   เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้ง 3 ดานไปพรอมๆ กัน 
     การศึกษาตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธ คือ กระบวนการพฒันา  
การเรียนรูทั้งในดานความประพฤติ (ศีล)  จิตใจ (สมาธิ) และปญญา  เพื่อความเจรญิในทุกขั้นตอน
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ของชีวิต   โดยเฉพาะอยางยิง่  การกิน  อยู  ดู  ฟง  ในชวีิตประจําวัน  ที่มีสติสัมปชัญญะคอยกํากบั
เพื่อใหผูเรียนพัฒนาตน จนเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม และส่ิงแวดลอมใหเจริญสืบตอไป   
และเนื่องจากพุทธศาสนามีหลักการพัฒนาวา  มนุษยทุกคนมี ศักยภาพที่จะฝกฝนและพัฒนาได
ประกอบกับวิ เคราะห ผู เ รียนวา   มีสติปญญา  อุปนิสัย  ความพรอม  และภูมิหลังที่แตกตางกัน     
การพัฒนาจึงเนนที่ตัวผูเรียนแตละคนเปนสําคัญ  
 ในการจดักิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธนัน้  ครูและผูบริหารสามารถจัดพัฒนาได ตาม
หลักการ  หลักคิดขางตน โดยใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2548,  
หนา  52-60)  เสนอแนะการจัดกิจกรรมไวเปนแนวทาง  4  ลักษณะ  คือ   กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระ
ตามหลักสูตร กิจกรรมประจําวัน / ประจําสัปดาห  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  รายละเอียด ดังนี ้

  1)  กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร   เชน 
        (1)  พิธีแสดงตนเปนพทุธมามกะ 

                              (2)  ประกวดมรรยาทชาวพุทธ 
                              (3)  กิจกรรมคายพุทธบุตร (ตามสาระการเรียนรูพุทธศาสนา) 
                              (4)  กิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญา 
                              (5)  เรียนธรรมศึกษา / สอบธรรมศึกษา 
                              (6)  บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 

2)   กิจกรรมประจําวัน / ประจําสัปดาห  เชน 
                             (1)  กิจกรรมหนาเสาธง    กิจกรรมที่กระทํา เพื่อรําลึกถึง   ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย (กอนเคารพธงชาติ)  กิจกรรมไหวพระสวดมนต แผเมตตา  และสงบนิ่ง (สมาธิ)     
กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตวันละบท  กิจกรรมนองไหวพี่ (ในแถวหนาเสาธง)  กิจกรรมเดินแถว 
เขาหองเรียนอยางมีสติ   เชน  เดินพรอมทองคติธรรมเขาหองเรียน 
                             (2)  กิจกรรมทําความดีระหวางวนั   กจิกรรมเดินอยางมีสติกอนเขาโรงอาหาร      
กิจกรรมกลาวคําพิจารณาอาหารกอนรับประทานอาหาร กิจกรรมรับประทานอาหารอยางมีสติ  เชน 
มีกติกาวา ไมดัง ไมหก ไมเหลือ  กิจกรรมขอบคุณหลังรับประทานอาหาร  กิจกรรมนั่งสมาธิ 1 นาที
กอนเรียน  (อาจใหนักเรยีนทาํพรอมกันหนาหองเรียน)  เปนตน 
                             (3)  กิจกรรมกอนเลิกเรียน  เชน   กิจกรรมไหวพระสวดมนต    กิจกรรมรําลึก 
พระคุณของผูมีพระคุณ  กิจกรรมทองอาขยานสรางสมาธิ  เปนตน 
                             (4)  กิจกรรมประจําสัปดาห  เชน   กิจกรรมสวดมนตสรภัญญะประจําสัปดาห      
กิจกรรมทําบญุตักบาตรประจําสัปดาห (อาจทําในวันพระ หรือวนัที่สถานศึกษากําหนด)  เปนตน 
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  3)  กิจกรรมเนือ่งในโอกาสวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
                             โรงเรียนวถีิพุทธควรจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา    
วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบชูา  วันเขาพรรษา  วันอัฏฐมบีูชา  ดังนี ้

(1) กิจกรรมวนัมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา   
สถานศึกษา  ผูปกครอง  และชุมชนรวมกิจกรรม  ดังเชน  ทําบุญตักบาตรบริเวณสนามสถานศึกษา    
ฟงพระเทศน (โดยนักเรียนเปนผูดําเนินพธีิกรรม)  เวียนเทียนทีว่ัด  หรือในสถานศึกษา    

(2)  หลอเทียนพรรษา และรวมกับชุมชนในการหลอเทียนและแหเทยีนพรรษา 
                               (3) สถานศึกษาจัดบรรยากาศวันสําคัญทางศาสนา โดยประดับธงทิวสีเหลือง  
เชิญธงธรรมจักร  ธงฉัพพรรณรังสี  และเปดเพลงธรรมะทางวิทยุของสถานศึกษา 
  4)  กิจกรรมพเิศษอื่น ๆ  เชน   กิจกรรมไขปญหาธรรม  กิจกรรมวันสาํคัญของชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย  กิจกรรมการประเมินผลการทําความดี   กิจกรรมยกยองเชิดชูเกยีรติ
ผูทําความด ี กจิกรรมอาสาตาวิเศษ (มีผูสังเกตพฤติกรรมของผูปฏิบัติธรรม)  กิจกรรมบันทึกความดี
ของผูปฏิบัติธรรม กิจกรรมตนไมพูดได  (เนนคติธรรม)  กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานทาง
พระพุทธศาสนา  กิจกรรมการกําหนดทกัษะและความรูทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรมสมาทานศีล
ในวนัพระ   กิจกรรมสรางสรรคสังคม เชน ทําความสะอาดหองน้ํา   กิจกรรมปฏิสัมพันธ เชน  ครู
ตอนรับทักทายนักเรยีนดวยกิริยาวาจาออนหวาน และสัมผัสที่ประกอบดวยเมตตา  กิจกรรมตนไม
อธิษฐาน   กิจกรรมอธิษฐานจิตกอนเรยีน  กิจกรรมอบรมธรรมะ 5 นาที (อาจจัดสัปดาหละ 1 คร้ัง)   
กิจกรรมถือศีล  นอนวดั  ปฏิบัติธรรมชวงเขาพรรษา  เปนตน 

การจัดลักษณะทางกายภาพโรงเรียนวิถีพทุธ 
 จากความสําคญัของสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา   
และแนวทางในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด  
สามารถสรุปเปนหลักการ  ในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ ไดดังนี้  
บรรยากาศสงบเงียบ เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ  รมร่ืน ใกลชิดชุมชน สะอาดมีระเบียบ ทันสมัย 
มีการพัฒนาอยูเสมอ  เปนแหลงเรียนรูทั้งดานวิชาการ  วิชาชีพ และคุณธรรม   
 โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนปจจยัภายนอกที่สําคัญตอการเรียนรู   พระพุทธเจาทรงให
ความสําคัญตอสถานที่ที่เกี่ยวของตอการเรยีนรูมาก   เหตุการณในพระพุทธศาสนาหลายตอนเนน
ถึงความสําคัญของสถานที่และบรรยากาศ  เชน  
                   1) ทรงเจริญอานาปานสติกรรมฐานเมื่อมีพระชนมายุ  7 พรรษา ณ ใตตนหวา ใน
บรรยากาศที่เงยีบสงบ     
                  2)  ทรงเลือกสถานที่ที่ใกลชิดธรรมชาติและชุมชนสําหรับบําเพ็ญเพียร   
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                  3)  เมื่อตรัสรูแลว ทรงเปลี่ยนสถานที่จากที่ตรสัรูไปประทับใต   ตนไทร และตนอื่นๆ                  
                 4) ทรงกําหนดเรื่องความสะอาด  ความมีระเบียบไวในพระวินยัปฎกวาดวย  เสนาสน
วัตรและเสนาสนขันธกะ  
                  5) ทรงแสดงภาวะที่เอื้อเกื้อกูล เหมาะสม สะดวกสบายของสภาพแวดลอม  ซ่ึงประมวล
ไว   7  ประการ  คือ  สัปปายะ 7  ซ่ึงประกอบดวย 
                       (1)  อาวาสสัปปายะ  หมายถงึ  ที่อยูเหมาะกัน เชน ไมพลุกพลาน จอแจ 
                       (2) โคจรสัปปายะ หมายถึง  ที่หาอาหาร เที่ยวบิณฑบาตที่เหมาะด ี  เชน มีหมูบาน
หรือชุมชนที่มอีาหารบริบูรณอยูไมใกลไมไกลเกินไป 
                       (3)  ภัสสสัปปายะ  หมายถึง  การพูดคุยที่เหมาะกนั  เชน  พูดแตพอประมาณ 
                       (4)  บุคคลสัปปายะ หมายถึง  บุคคลที่ถูกกนัเหมาะกัน เชน มีทานผูทรงธรรม ทรงภูมิ
ปญญาเปนที่ปรึกษา 
                       (5) โภชนสัปปายะ  หมายถงึ อาหารที่เหมาะกัน เชน  ถูกกับรางกาย  เกือ้กูลตอสุขภาพ 
                       (6)  อุตุสัปปายะ  หมายถึง  ดินฟาอากาศธรรมชาติแวดลอมที่เหมาะกัน เชน ไมหนาว
เกินไป  ไมรอนเกินไป เปนตน 
                       (7)  อิริยาปถสัปปายะ หมายถึง  อิริยาบถที่เหมาะกัน เชน บางคนถูกกับจงกรม  บางคน
ถูกกับนั่ง  ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี (สํานักพัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษา, 2547, หนา 74)   
  โรงเรียนในอดุมคติตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539 – 
2550 (สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2547, หนา 49) ไดกําหนดใหมีบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู   เพื่อใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  คือมุงเนนการเรียนรูตาม
ธรรมชาติ ปลูกฝงเรื่องความสะอาด  ความมีวินัยรวมทั้งการจัดสถานศกึษาใหมีความรมร่ืน  มีตนไม  
มีแหลงน้ํา  ไรฝุน ไรมลภาวะปลอดภยัและไมมีมุมอับ  
 โรงเรียนวิถีพทุธมีลักษณะทางกายภาพที่เปนธรรมชาติ รมร่ืน สวยงาม สะอาด   เปน
ระเบียบ  ปลอดภัย  ใหความรูสึกที่ผอนคลาย  สบายกายสบายใจ  มีศนูยรวมศรัทธาของครู นักเรียน 
และ บุคคลในชุมชน  คือ  มีพระพุทธรูปที่เดนชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัย   มสีวนพุทธธรรม  
ประกอบดวย ตนไมสําคัญในพระพุทธศาสนา   มีปายนิเทศ ปายคุณธรรม  มีอาคารสถานที่ที่สะอาด
เปนระเบยีบและเพียงพอตอการใชสอย  มแีปลงเกษตร โรงฝกงานที่เหมาะสมตอการฝกฝนคุณธรรม  
เพื่อประกอบสัมมาอาชีวะ  มีหองจริยธรรม   หองสมุดพระพุทธศาสนา  ทกุหองเรียนมีพระพุทธรูป
เพื่อใหนักเรยีนไดเห็นและระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ 
 บรรยากาศในหองเรียนมีความสงบ  สะอาด  ครูและนกัเรียนมีความสํารวมตนอยูเสมอ   
ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนทันสมัย และครบครัน  ทั้งสื่อที่เกิดจากภูมิปญญาของครู นักเรียน 
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และชุมชน  ตลอดจนสื่อเทคโนโลยีตางๆ เพื่อใหเกดิการเรียนรูอยางมคีวามสุข  ปลูกฝงคุณลักษณะ
ใฝรู ใฝเรียน และความรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก  สถานศึกษาตองมีความใกลชิดธรรมชาติ 
ชุมชน และภูมปิญญาทองถ่ิน 
                    ความสะอาดมีระเบียบเรยีบรอยของโรงเรียนวิถีพุทธ จะตองเกิดจากความรวมมือ รวม
ใจของนักเรียนทุกคน  โดยครูสรางบรรยากาศของความรัก  ความสามัคคี และความรับผิดชอบ 
                4)  การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ 
     ผูบริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากร  มีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนในระบบ
ไตรสิกขา  ทั้งในฐานะเปนผูอบรมสั่งสอน   ผูจัดการเรียนรู  และเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตน  
บุคลากรทุกคนพัฒนาตามหลักไตรสิกขามีคุณลักษณะเปนผูมีความรูพทุธธรรมเปนอยางดี  ปฏิบัตดิี  
ปฏิบัติชอบ สามารถจัดการเรียนรูตามวิ ถีพุทธ  และเปนกัลยาณมิตร  มีลักษณะของการเปนผูที่ 
“สอนใหรู  ทําใหดู  อยูใหเหน็”  พรอมจะชวยใหผูเรียนพฒันาไดเปนอยางดี 
   การพัฒนาบคุลากรของสถานศึกษาควรดาํเนินการอยางตอเนื่องมีรูปแบบวิธีดําเนนิการ
อยางหลากหลายเหมาะสมกบัลักษณะเงื่อนไขของตนเอง   แนวทางสําคัญหนึ่งในการพัฒนา
บุคลากร คือการปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิตประจําวนั  ทั้งนี้ผูบริหารควรเปนผูนําในการพัฒนาตนเอง 
และการปฏิบตัิเปนตัวอยาง    
   1)  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  มีดังนี ้
  (1)  วิเคราะหสภาวธรรม หรือภูมิธรรม  ธรรมวุฒิ และลักษณะของบุคลากร 
  (2)  คนหาบุคลากรแนวรวมหรือแกนนํา 
  (3)  วางแผนพฒันาบุคลากร โดยการสรางศรัทธาสรางความเขาใจดวยวิธีที่เหมาะสม
กับลักษณะของบุคลากร 
  (4) จัดกจิกรรมที่เปนตัวอยางสะทอนใหเหน็ความสําเร็จ  ทั้งกิจกรรมรูปธรรม และ
กิจกรรมพัฒนาจิต 
  (5)  ใหการยกยองชมเชยแกบุคลากรที่พัฒนาจนเปนแบบอยางได 
   2)  ลักษณะแนวกจิกรรมพฒันาบุคลากร 

      (1)  การจัดอบรมใหญประจําป 
      (2)  จัดการพัฒนาจิต  เจริญปญญายอยรายสัปดาหหรือรายเดือน 
      (3)  จัดกลุมสนทนาธรรม 
     (4)  จัดฟงเทศน  ปฏิบัติธรรม ในโอกาสวันสําคัญ 
     (5)  จัดศึกษาดูงาน หรือปฏิบัติธรรมในสํานักตางๆ 
     (6)  สงเสริมการศึกษาปฏบิัติธรรมดวยตนเอง  โดยจัดหองสมุดและสื่อตางๆ  ใหยมื  
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หรือใชศึกษา   จัดหองวิปสสนา   ฯลฯ 
     (7)  สงเสริมการถือศีล 5 เปนวิถีชีวติ 
     (8)  สงเสริมการประเมินผลการปฏิบัติธรรม และสอบอารมณ (วิปสสนา) 

                1)  คุณลักษณะของบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ 
     (1)  ผูบริหารสถานศึกษา  มีคุณลักษณะดังนี ้
       ก.  ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
       ข.  ละ  เลิกอบายมุข 
       ค.  ถือศีล 5 เปนนิจ 

      ง.   มีอุดมการณที่จะพัฒนาตนเอง และดาํเนินชวีิตที่ดีงาม 
            จ.  เปนผูนําและปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการทําความด ี

     (2)  ครู  อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  มีคุณลักษณะดังนี ้
                            ก.  ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ข.  ละ  เลิกอบายมุข 
    ค.  ถือศีล 5 เปนนิจ 
    ง.  มีอุดมการณที่จะพัฒนาตนเองและดําเนินชีวิตทีด่ีงาม 
    จ.  มีความเปนกัลยาณมิตรตอศิษย 

5)  การเกื้อกูลสัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน 
      หลักการโรงเรียนวิถีพุทธกับชุมชนซึ่งประกอบดวยบานวัดและสถาบันอื่นๆในชุมชน  
มีความเปนกัลยาณมิตรตอกนั เกื้อกูลรวมมือกันและกันในการพัฒนานักเรียนและพฒันาชุมชนและ
สังคม  ในวิถีแหงพุทธธรรมเพื่อประโยชนสุขรวมกัน    
     โรงเรียนวิถีพุทธเพียรพัฒนาตนมีผลการพัฒนานักเรียนเปนที่ยอมรับและศรัทธาของ
ชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศกึษา จัดระดมสรรพกําลังลักษณะตางๆ 
อยางหลากหลายในการพัฒนางานทุกดานของสถานศึกษา   โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนานักเรยีน  
โรงเรียนวิถีพทุธบริการวิชาการ  อาคารสถานที่  รวมมอืสนับสนุนกบัชุมชนในการพัฒนาภูมิธรรม 
ภูมิปญญา คุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรมสัมมาอาชีวะตางๆ  เปนตน  แกชุมชน  สังคม  ดวย
เมตตาธรรม  และดวยความเปนกัลยาณมติร  เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม และสันติสุข 
     สถานศึกษาอาจพิจารณากาํหนดและดําเนินงานตามวสัิยทัศน และแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา   ซ่ึงบงชี้ถึงความเปนวิถีพุทธอยางเขมแข็งและตอเนื่องจนบังเกิดผลที่ชดัเจน  ทั้งใน
ดานการบริหารจัดการ ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานบุคลิกภาพ และคุณธรรมของครู  อาจารย  
นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนจนเปนภาพที่เห็นไดชัดเจน  เชน  ผูบริหารมคีุณธรรม  มีการ
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บริหารจัดการ  โดยใชหลักเมตตาธรรม  ครูมีความเปนกัลยาณมิตร  นักเรียนมีกิริยาวาจาสุภาพ  มี
น้ําใจ  มีคุณธรรม เปนลักษณะเดนที่บุคคลทั่วไปเห็นได ชัดเจน    พรอมกันนั้นโรงเรียนวิถีพุทธ
มีลักษณะเปดกวางสูชุมชนและสังคมพรอมที่จะรับฟงความคิดเหน็ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ        
และพรอมที่จะใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชนสังคม  ดวยความเกื้อกูลกันและกันอยางตอเนือ่ง 
      กระทรวงศกึษาธิการ  (2548, หนา 72-75)  เสนอแนะกิจกรรมเกื้อกลูสัมพันธ  ดังนี้ 
                      1) สถานศึกษา บาน วดั ชุมชน ดํา เนินกิจกรรมรวมกันในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  และวันตามประเพณ ี เชน  กิจกรรมหลอเทียนพรรษา   การทอดกฐิน    ทอดผาปา       
กิจกรรมวนัพอ  วันแม  ฯลฯ 
                     2)  สถานศึกษารวมกิจกรรมของวัด  และชมุชน  เชน  กิจกรรมทําความสะอาดวัด ซ่ึง
อาจจัดในชั่วโมงกิจกรรมพฒันาผูเรียน หรือกิจกรรมชวยเหลือสังคมอื่นๆ  เชน  นาํอาหารไปเลี้ยง
คนชราที่บานพักคนชรา  หรือบานเด็กกําพรา  ฯลฯ 
                      3)  สถานศึกษาตองเปนของชุมชนโดยเปดตอนรับผูปกครอง และชมุชนตลอดเวลา 
(Open House) เพื่อใหผูปกครองไดมีโอกาสเสนอขอคิดเห็นและมีสวนรวมในภาระกิจตางๆ เชน  
ดูแลความสะอาดของโรงอาหาร  ดําเนินการผูทรงภูมิปญญาทางพระพุทธศาสนา  ภมูิปญญาทองถ่ิน
มาชวยสถานศกึษาในการจัดการเรียนรู  เปนตน 
                      4)  เปดหองสมุดเพื่อใหชุมชนใชบริการไดในวันหยุด  รวมทั้งสนามกีฬา  หอประชุม   
                      5) เปนศูนยกลางของชุมชนในดานวิชาการ วิชาชีพ  เชน  จัดอบรมใหความรูแก
ผูปกครองในเรื่องอาชีพพิเศษตาง ๆ  จัดรานคาของสถานศึกษา  เพื่อใหผูปกครองนําผลิตผลทางการ 
เกษตร  ผลิตภณัฑตางๆ  มาขาย โดยนกัเรยีนเปนผูดูแลกิจการ 
                      6)  รวมกับวดัในชุมชนจัดการเรียนธรรมศึกษา  กจิกรรมทางดานศาสนาตางๆ  เชน  
นิมนตพระสงฆมาแสดงพระธรรมเทศนา  เชิญวิทยากรมาใหความรูแกเยาวชนในเรื่องตางๆ ใน
วันหยุด   จัดทศันศึกษาทางธรรม  เปนตน 
                      7)  จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางสถานศึกษา  บาน  วัด  ชุมชน  เชน  จัดการ
แขงขันกฬีา จดักิจกรรมปจฉิมนิเทศ โดยเชิญผูปกครองมารวมนําอาหารมารบัประทานรวมกนั   จดั
คายครอบครัว   ฯลฯ 
                       8) เสริมความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   เชน การเยี่ยมบานนักเรยีน     
ชวยเหลือนักเรียนแกไขปญหาครอบครัว   ฯลฯ 
                      9) ประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนในรูปแบบตางๆ เชน  จดัทําหนงัสือพิมพ  หรือ
วารสารของสถานศึกษา  เผยแพรแกชุมชน  ผูปกครอง  ศิษยเกา  ฯลฯ 
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                      10)  ยกยองเชิดชูเกียรติของผูกระทําความดีทั้งครู  อาจารย  นักเรยีน  บุคลากรของ
สถานศึกษา และบุคคลในชุมชนเพื่อใหเปนตัวอยางแกบุคคลทั่วไป    เพื่อใหวิถีพทุธเปนวิถีชีวิต
ของคนทั้งชุมชนรู   

 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  
                 งานวิจยัที่มีเนื้อหาเกี่ยวของประกอบดวย  งานวิ จัยในประเทศและตางประเทศ 
มีรายละเอียดดังนี ้
                2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 

   จิตรา ปานสกุล (2539, หนา 58)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การดํา เนินงานโรงเรียนในการ 
สรางเสริมจริยธรรมใหกับนกัเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12  
ผลของการวิจัยพบวา การจดัสภาพแวดลอมเพื่อสง เสริมจริยธรรมในโรงเรยีน โดยโรงเรียนตอง
สะอาด ประดบัดวยไมดอกไมประดับ  มกีารประดิษฐานพระพุธรูป จดัใหมีปายแสดงคติธรรม 
คําขวัญ หลักธรรม ปายแสดงปรัชญาคุณธรรมที่โรงเรียนยึดมัน่ 
                     จุฑาธิป  เปยมประถม  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาจรยิธรรมของนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผูปกครอง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา จรยิธรรมดานความใฝรู ดานความขยันหมั่นเพียร ดานความ
อดทน ดานความประหยดั ดานความซื่อสัตยสุจริต ดานความมีระเบยีบวินัย ดานความเสียสละ ดาน
ความเมตตากรุณา ดานความตรงตอเวลา ดานความสามคัคี  ดานความยุติธรรม ดานความเปนผูมี
วัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณแีละโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  สวนดาน
จริยธรรม ดานความกตัญกูตเวท ี  อยูในระดับมาก การเปรียบเทยีบระดับจริยธรรมของนักเรียน 
จําแนกตามความคิดเห็นของครูและผูปกครอง แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วิเชียร  อินทรสัมพันธ  (2546, บทคัดยอ)   ไดทาํการวิจัย เ ร่ือง   การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการบูรณาการจรยิธรรม ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
สําหรับครูมัธยมศึกษา โดยศึกษาจริยธรรมและคานิยมเชิงจริยธรรมที่จําเปนสําหรับนักเรยีน
มัธยมศึกษา เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางหลักสูตร โดยการประยุกตใชเทคนิคเดลฟาย 
สอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ  211  คน  ทําการศึกษา 2  รอบ  ไดผลสรุปเกี่ยวกับจริยธรรมที่
จําเปนที่สุด  3  ดาน คือ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตยสุจริต  และความมีระเบียบวนิัย  คานิยมเชงิ
จริยธรรมซึ่งมีแกนรวมกันในแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดแก ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย
สุจริต และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับหลักสูตรการฝกอบรม ไดแก สภาพ
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ปญหาและความตองการจําเปน หลักการ เปาหมาย จุดมุงหมาย เนื้อหา กจิกรรมการฝกอบรม ส่ือ
การฝกอบรม การวัดและประเมินผล  สวนรูปแบบของหลักสูตรฝกอบรมเนนการฝกปฏบิัติ
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ เรียบงาย และสามารถปฏิบัติไดจริง 

สุมาลี  สุดจินดา (2546, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เ ร่ือง  จริยธรรมนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแหงจนัทบุรี  กลุมตัวอยาง ประกอบดวยผูปกครองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแหงจนัทบุรี จํานวน  313  คน และครู
จํานวน  76  คน  ผลการวิจัยพบวา   

      1) จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศกึษาโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแหงจันทบุรี
ตามความคิดเห็นของผูปกครองโดยรวมอยูในระดับมาก และตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยูใน
ระดับมากเชนกัน   

      2) จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศกึษาโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแหงจันทบุรี
ตามความคดิเห็นของผูปกครองและครูดานความเมตตากรุณา ความสามัคคี ความอดทน ความ
เสียสละ และโดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานความมีระเบียบวินยั ความ
ซ่ือสัตย และความประหยัด แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     ณัฏฐกิตติ์  ศรีสันต  (2548, หนา 107-108)  ไดทําการวิจยัเร่ือง  ปญหาและแนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในภาคตะวันออก  ผลการวิจัยพบวา   
                       1)  ปญหาในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ดานกายภาพ  โดยรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง  ปญหาที่พบ คือ  ความพอเพยีงของอาคารสถานที่  การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมผูเรียน 
ใหดแูลอาคารสถานที่ และการจัดการสอนพุทธธรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
                       2) ดานกจิกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ปญหาที่พบคือ  ความ
มีอิสระในการจัดกิจกรรมของนักเรียน สงเสริมการจัดกิจกรรมเขาคายพุทธบุตรเพื่อฝกอบรมใหเกดิ
การกิน อยูด ี ฟงเปน ตามหลักไตรสิกขา และการได รับประโยชนจากการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
                       3) ดานการเรยีนการสอน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปญหาที่พบ คือ การนํา
เทคนิควิธีการสอนใหม ๆ มาใชในการจัดการเ รียนการสอน   การสงเสริมใหมีการนําหลักธรรม 
มาเปนฐานในการวิเคราะหและแกปญหา  และการนําครไูปศึกษาดูงานที่จัดการศึกษา 
                       4)  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ปญหาที่พบคือ  
การสงเสริมบรรยากาศใฝรู ใฝเรียน ใฝสรางสรรค การแสดงความเคารพตอครู ทั้งตอหนาและลับ
หลัง  และการสงเสริมใหครูไดปฏิบัติธรรมในโอกาสสําคัญ  
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                       5) ดานการบรหิารจัดการ อยูในระดับปานกลาง  ปญหาที่พบคือ การจัดหาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อใชในการบริการโรงเ รียน  การจัดทําขอมูลสารสนเทศในการบรหิารและการจดั
การศึกษาใหมคีวามสอดคลองกับองคกรทุกระดับ  และการจดัทําระบบสารสนเทศมีความเปน
ปจจุบันเพื่อใชในการบริหารโรงเรียน 
                        6)  เปรียบเทยีบปญหาการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคตะวันออก จําแนกตาม
สถานภาพการดํารงตําแหนง ขนาดของโรงเรียน และวฒุิการศึกษา  โดยรวมและรายดาน พบวา
แตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 

    7) แนวทางการพัฒนาการดํา เนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ   ในภาคตะวันออก พบวา  
โรงเรียนวิถีพทุธจะประสบความสําเร็จตองพัฒนาที่ตัวบุคลากร คือครูกอน ครูตองเปนครูวิถีพทุธ
จริง ๆ  วิถีพุทธเปนเรื่องของจิตใจ  เปนนามธรรม  ถาไมพัฒนาบุคลากร  คือครูกอน ก็จะตองพัฒนา
ไปพรอม ๆ กันกับนักเรียน 
                     ณัฐวุฒิ อรุณพานิช (2548, บทคัดยอ) ไดทําการวิจยัเร่ือง การดําเนินงานของโรงเรียน
วิถีพุทธ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1   ผลการวิจยัพบวา  การดําเนินงาน
ของโรงเรียนวถีิพุทธ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดบั
มาก  และเมือ่พิจารณาเปนรายดาน ดานการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพทุธ ดานการจดัวิถีพุทธสูการ
เรียนรู ดานกิจกรรมเสนอแนะและพัฒนา ดานการพัฒนาบุคลากร และคุณลักษณะบุคลากร
โรงเรียนวิถีพทุธ และดานการเกื้อกูลสัมพันธโรงเรียนวถีิพุทธ อยูในระดับมาก 
                     มณกาญจน ทองใย  (2549,  บทคัดยอ) ไดทําการวจิัยเร่ือง  การพัฒนารูปแบบการ
บริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยกลุมตัวอยางไดจาก การสัมมนา
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนจํานวน 60 คน การสัมภาษณและการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดโดยผูเชีย่วชาญ จํานวน 23 รูป/คน และการหาความเหมาะสมในการนํารูปแบบไป
ปฏิบัติโดยผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน จํานวน 719 คน ผลของการวิ จัยพบวา รูปแบบการ
บริหารโครงการโรงเรียนวิ ถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปไดดังนี ้ ดานโครงสรางการ
บริหารงาน ไดแกการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารอยางชัดเจน สามารถปรับปรุง
โครงสรางขององคกรใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนที่เปล่ียนไป ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหาร
และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูนกัเรียน ผูปกครอง พระสงฆ องคการทางราชการและ
องคกรในชุมชน ดานบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา องคกรทางราชการและองคกรใน
ชุมชน รวมกนัรับผิดชอบในการดูแลเยาวชนใหประพฤติตนเปนคนด ีดานกระบวนการดําเนินงาน 
มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอยางสม่ํา เสมอ ดานผลสําเร็จที่คาดวาจะ
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ไดรับ โดยการสรางเยาวชนใหมีขันต ิ มีความอดทน อดกลั้น มีวิริยะอุตสาหะ รูจกัการใหและทาํ
กิจกรรมตาง ๆ เปนหมูคณะได 
 วุฒิชัย  วีระวฒัน  (2549,  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจยัเร่ือง  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวดัชลบุรี  
โดยกลุมตัวอยางไดแกผูบริหารและครูผูรับผิดชอบโครงการจากโรงเรียนทั้งหมดที่เขารวมโครงการ
จํานวน 127 โรงเรียน จํานวน 254  คน ผลของการวิจยัพบวา  

   1) การดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี  ในภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามกีารดําเนินงานอยูในระดับมากทุกดาน  

          2) การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมและรายดาน
ทุกดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

       3)  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวัดชลบุรี จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม
และรายดานทกุดาน  แตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ  
 อัมพร  บํารุงผล  (2549,  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจยัเร่ือง  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3  โดยกลุมตัวอยาง ไดแก
ผูบริหารและครูผูรับผิดชอบโครงการจากโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 170  คน ผลของการวิจยัพบวา 
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเดนและวิถีพุทธทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานทกุดานคือ ดานกายภาพ  ดานกจิกรรมพื้นฐาน
วิถีชีวิต  ดานการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการอยูใน
ระดับมาก การเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดี เดนกับโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
      2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 

วิลเลียม (Williams, 1972,  p. 4909-A)  ไดทําการวิจยัเร่ืองงานในหนาทีข่องครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผลการวจิยัพบวา  ครูใหญสวนมากใช
เวลาในการประเมินผลและการปรับปรุงการสอนนอย  ครูใหญสวนมากมักจะใหหวัหนาสายวิชา  
และเชื่อตามรายงานที่หวัหนาสายวิชาเสนอมา การเยีย่มหองเรียนของครูใหญมีจํากัดและใชเวลา
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นอย สวนมากจะแนะนํามากกวาจะใชวิธีฝกอบรมครู  และนักเรียนไมมีสวนรวมในการประเมนิ 
ผลงาน 

โคลเบอรก (Kohlberg, 1976, p. 42-A) ไดประมวลผลการวิจัยไววา ความรูเชิง
จริยธรรมนั้นสวนใหญไมทาํใหเขาใจพัฒนาการทางจริยธรรมไดมากนัก แตสะทอนใหเห็นระดับ
สติปญญา ภูมิหลังทางวัฒนธรรม  และความตองการที่จะใหคนอืน่ชื่นชมตนเองของผูถูกศึกษา
เหลานั้น สวนพฤติกรรมเชงิจริยธรรมนั้นไมพบวา  คนมีอายุมากจะมีพฤติกรรมเกีย่วกับการโกง  
ขโมย  ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบและการเห็นแกตัว สวนรวมแตกตางจากคนที่มีอายุนอยนั้น 
ทั้งนี้เปนเพราะพฤติกรรมเชงิจริยธรรมนั้นขึ้นอยูกับสถานการณที่บุคคลนั้นกําลังประสบอยูมากวา
จะขึ้นอยูกับลักษณะนิสัยเชงิจริยธรรมของบุคคลเพียงอยางเดยีว นอกจากนั้นบุคคลอาจมีพฤติกรรม
ที่เหมือนกนัแตมีเหตุผลในการเลือกกระทําแตกตางกนัไดเสมอ 

แอกท (Agthe, 1978,  p. 3076)  ไดทําการวิจยัเร่ืองการรับรูบทบาทและหนาที่ของ
ครูใหญและครูในงานวิชาการ   ผลการวิ จัยพบวา  ครูใหญบริหารงานอื่นๆ มากเกินไป  ควรให 
ความสําคัญในการนิเทศการศึกษาใหมากขึ้น  ครูใหญและครูยอมรับวา การปรับปรุงการเรียนการ
สอนจะตองทาํเปนคณะ และครูใหญจะตองเปลี่ยนบทบาทจากเปนผูส่ังการมาเปน  ผูประสานงาน
และใหมีการทาํงานเปนคณะมากขึ้น 

แบร   (Bear, 1979,  p. 135)  ไดศึกษาความสัมพันธของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมที่มี 
ตอปญหาดานความประพฤติและเชาวนปญญา กลุมตัวอยางเปนเด็กเกรด 6 จํานวน  60  คน ในเมอืง
ไอโอวา  แบรใชการสัมภาษณแบบการคดิหาเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ของสแตนฟอรด ผลปรากฎวา ปญหาความประพฤติจะลดลงและวุฒภิาวะทาง
จริยธรรมเพิ่มขึ้นกับเดก็ที่มีเชาวนปญญาสูงจะมีความกาวหนาทางจริธธรรม 
                    โอซากวี  (Osakwe, 1981, pp. 2056-A-2057-A) ไดวิจัยเร่ืองทักษะการใหความเห็น
เกี่ยวกับจริยศกึษาสําหรับประสบการณขัน้เริ่มตนในการใชแบบพัฒนาตามขัน้ตอนของโคลเบอรก 
ใชรูปแบบการพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก  สําหรับครูโรงเรียนมัธยมศกึษาไนจีเรีย การ
วิจัยคร้ังนี้ตองการเสนอพัฒนาการของหลกัสูตรการสอนของครูโดยมแีบบอยางพัฒนาการของ โคล
เบอรกที่กลาววา พัฒนาการทางจริยธรรมเกิดขั้นในโครงสราง 6  ขั้น  เปนผลจากปฏิกิริยาสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ทุกคนจะผานขั้นต่ําโดยไมมีใครกระโดดขามขั้น  แตวาจะกาวชาหรือ
เร็วขึ้นอยูทีว่ัฒนธรรมที่แตกตางกัน  การแกปญหาทางสังคมอยางสม่ําเสมอเปนปจจัยอยางหนึ่งทีจ่ะ
เปล่ียนจริยธรรมจากขั้นหนึง่ไปอีกขั้นหนึง่   

ลาเนียร  (Lanier, 1993,  pp. 122-130)  ไดทําการวิจยัเร่ือง  การกระตุนในจริยธรรม  
และการพัฒนาความคิดรวบยอดในเดก็หนุมสาวชาวชนบท    (การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนใน 
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ชนบท)  จุดประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาจริยธรรมของนักเรียน
ระดับชั้นที่  11  และ 12  ในโรงเรียนเอกชน เด็กนกัเรียนในชนบทไดรับการอบรมใหคิดและปฏิบตัิ
ตามตอ ๆ กันมา ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสงัคมในยุคใหม การทดลองไดแบงนกัเรียน
ออกเปนกลุมควบคุมใหไดรับการฝกการใหคําแนะนํา และการจัดประสบการณ และอีกกลุมหนึ่ง
เปนนักเรยีนทีป่ระกอบดวยนักเรียนตั้งแตโรงเรียนระดบักลางจนถึงระดับสูงสุด ผลการวิจัยพบวา  
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทั้ง 2 กลุม มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของสรุปไดวา  การพัฒนาคณุธรรมจริธรรมของเด็กนั้น
เปนสิ่งสําคัญ และเปนหนาที่ของทุกฝายที่จะตองกระทํา  จะตองประสานสัมพันธกันทั้งระบบ 
ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา และระบบอืน่ๆ ในสังคม จัดการเรียนการสอนเปนบทบาทสําคัญของ
ผูบริหารสถานศึกษาทีจ่ะตองมีการวางแผน  การนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาใหมีความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น 
  

2.5  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยยดึกรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ  (2547, หนา  6)  ที่
กลาวถึงรูปแบบนวัตกรรมใหมของการจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ  ซ่ึงมีองคประกอบ  5  ดาน  
คือ ดานกายภาพ ดานกจิกรรมพื้นฐานชวีติ  ดานการเรยีนการสอน   ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  
และดานการบริหารจัดการ   รายละเอียดดังนี้ 

2.5.1  ดานกายภาพ 
สถานศึกษาควรจัดอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม หองเรียน  แหลงเรียนรูที่จะสงเสรมิ  

ผูเรียน  พัฒนาศีล  สมาธิ  และปญญา  เชน  มีศาลาพระพุทธรูปเดน  เหมาะสมที่จะชวนใหระลึกถึง
พระรัตนตรัยอยูเสมอ  มีมุมหรือหองเรียนพุทธธรรม   บริหารจิต   เจริญภาวนา  เหมาะสม  หรือ  
พอเพียงทีจ่ะบริการผูเรียน  หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติ  หรือใกลชิดธรรมชาติ  ชวนให
มีใจสงบ และสงเสริมปญญา  เชนรมร่ืน  มีปายนิเทศ  ปายคุณธรรม หรือพุทธสุภาษิตตางๆ ดูแล
เสียงตาง ๆ  มิใหอึกทกึถาจะมีการเปดเพลงกระจายเสียงกค็วรพิถีพิถันเลือกเพลงที่สงเสริมคุณธรรม   
ประเทืองปญญา จัดสภาพใกลชิดธรรมชาติ ชวนมีใจสงบและสงเสริมการบริหารจิตเจริญปญญา 
เปนตน   

2.5.2   ดานกิจกรรมพื้นฐานชีวิต 
      สถานศึกษาจัดกิจกรรมวถีิชีวิตประจําวนั ประจําสัปดาหหรือในโอกาสตาง ๆ  อันเปน 
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ภาพรวมของสถานศึกษา  ที่เปนการปฏิบัติบูรณาการ   ทั้งศีล   สมาธิ   ปญญา  โดยเนนการมีวิถีชีวติ  
หรือวัฒนธรรมของการกิน  อยู  ดู  ฟง   ดวยสติสัมปชัญญะ   เพื่อเปนไปตามคณุคาแทของการ
ดําเนินชวีิต  ดังเชน กิจกรรมสวดมนตไหวพระ  กอนเขาเรยีน และกอนเลิกเรียนประจาํวัน  
กิจกรรมรับศีล  หรือทบทวนศีลทุกวันพระ หรือวนัสุดสัปดาห อาจจัดเปนรูปแบบตาง ๆ  ตามความ
เหมาะสม  เชน   เปนบทกลอน  เพลง  หรือบทสวดธรรมดา   เชนเกี่ยวกับกิจกรรมแผเมตตา  
เพื่อใหตระหนกัถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข  กิจกรรมทําสมาธิรูปแบบตาง ๆ  เชน   นั่ง
สมาธิ   ทองอาขยานเพื่อสมาธิ  สวดมนตสรางสมาธิ  หรือทําสมาธิเคลื่อนไหวตามอิริยาบถอื่น ๆ 
เปนประจําวัน  หรือกอนเรยีน   กิจกรรมพจิารณาอาหารกอนรับประทานอาหารกลางวัน   กิจกรรม
อาสาตาวิเศษปฏิบัติวินัย หรือศีล  กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรมประจําวนั การสวดมนต  ฟง
ธรรมประจําสัปดาห หรือในวันพระ  กิจกรรมบันทึกและยกยองการปฏิบัติธรรม  การกําหนด
ขอตกลงในการอยูรวมกัน โดยเขาใจเหตุผล และประโยชนที่มีตอการอยูรวมกนั   กิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเขาพรรษา เปนตน  กิจกรรมทําบุญตักบาตร
ประจําปของสถานศึกษา จัดกิจกรรมที่บรูณาการไตรสิกขา โดยเนนการกิน อยู ดู ฟง ดวย
สติสัมปชัญญะรูคุณคาแท 
 2.5.3  ดานการเรียนการสอน 
     สถานศึกษาที่มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธ
ธรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนผานกิจกรรมการเรยีนการสอนอยางชัดเจน   เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนดวย
หลักพุทธธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  เชน  หลักสูตรสถานศึกษามีการกําหนดคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ที่สะทอนการพัฒนาไตรสิกขาไปพรอม  ๆ กนั  หรือการจดั
หนวยการเรยีนรูทุกชั้นใหมกีารบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรูและปฏิบัติ  หรือ การจัดการ
เรียนรูแตละครั้ง  นําพุทธธรรมมาเปนฐานในการคิด  หรือเปนเกณฑตรวจสอบการเรียนรูการ
ปฏิบัติ  หรือเชื่อมโยงการเรียนรูสูหลักธรรมในการพฒันาตนและผูอ่ืน ประสานรวมมือกับวดั / 
คณะสงฆในการจัดการเรียนรูทั้งสาระพระพุทธศาสนาและกลุมสาระหรือกิจกรรมอื่นๆ  เพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนใกลชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทตาง ๆ  ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนรูควรมี
ลักษณะ  “สอนใหรู  ทําใหดู  อยูใหเห็น”   โดยนักเรียนมีกระบวนการเรียนรูการพัฒนา ทั้งดานกาย 
(กายภาวนา)   ดานความประพฤติ  (สีลภาวนา)   ดานจติใจ (จิตตภาวนา)  และดานปญญา (ปญญา
ภาวนา)   โดยมุงใหนักเรยีนมีคุณลักษณะ “กิน  อยู  ดู  ฟง  เปน”    เพื่อใหเกดิประโยชนในการ
พัฒนาตนและสังคมโดยไมเบียดเบยีนผูใด    และเกื้อกูลในการพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญา  และ
วัฒนธรรมเมตตา เชน  “การกิน  อยูเปน”  เพื่อยังประโยชนในการดํารงชีวิตที่อยูไดเหมาะสม
เปนไปตามคณุคาแท  หรือ “การดู  ฟงเปน”  เพื่อเนนประโยชนในการเรียนรูเพิ่มพนูปญญา 
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   มีหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรูที่บูรณาการพทุธธรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยาง
ชัดเจนตอเนื่อง 
 2.5.4   ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
     สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และพัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริม
การมีวัฒนธรรมแสวงปญญา  และมีปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรตอกัน   มีบรรยากาศของการ 
เคารพออนนอม  ยิ้มแยมแจมใส   การมีความเมตตา   กรุณาตอกัน  ทั้งครูตอนักเรียน  นักเรียนตอครู      
นักเรียนตอนักเรียนและครูตอครูดวยกัน และสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตน
เปนตัวอยางทีด่ีแกผูอ่ืน  เชน  การลด ละ เลิกอบายมุข การเสียสละ สงเสริมวัฒนธรรม  แสวงปญญา 
มีปฏิสัมพันธที่เปนกัลยาณมิตรตอกันทุกคน พยายามปฏิบัติตนเปนตวัอยางที่ดแีกผูอ่ืนเปนตน 
 2.5.5   ดานการบริหารจัดการ 
     สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษารวมกับผูปกครองและชุมชน  สรางความ
ตระหนกัและศรัทธา รวมทั้งเสริมสรางปญญา  เขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ
รวมกันทั้งนี้ผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ครูและผูบริหารตองเพียรพยายามสนับสนุนโดย
ลักษณะตาง ๆ  และการปฏิบัติตนเองที่จะสนับสนนุและเปนตัวอยางในการพัฒนาผูเรียนตามวิถี  
ชาวพุทธ วิเคราะหจดัจุดเนนหรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ   ตามความเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา ซ่ึงจะมีจุดเนนและรายละเอียดรูปแบบที่แตกตางกันได  เชน  สถานศึกษา
บางแหงจะมีจดุเนนประยุกตไตรสิกขาในระดับชั้นเรียน  (การจดักระบวนการเรียนรูรายวิชา)  
สถานศึกษาบางแหงเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถีชวีติประจําวนัภาพรวม  สถานศึกษาบางแหง
อาจทําทั้งระบบทุกสวนของการจัดการศกึษารวมกับผูปกครองและชุมชน  พัฒนานักเรยีนและ
พัฒนาซึ่งกันและกันตามวถีิชาวพุทธ  ทั้งนี้สถานศึกษา  สามารถจัดจุดเนนหรือลักษณะเฉพาะของ
ตนเองไดตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา หรือบูรณาการการพัฒนากบักิจกรรมตางๆ 
เชน การพัฒนาคุณธรรม 4   ประการ (ฆราวาสธรรม)  ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัไดแก  สัจจะ ทมะ  ขันติ  จาคะ 


