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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเร่ืองสภาพการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
 1.  นโยบายและแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียน 
 2.  ความเปนมาของโรงเรียนวิถีพุทธ  
 3.  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 4.  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 5.  มิติในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
 6.  ความเปนมาในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 7.  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 8.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
นโยบายและแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียน 
 
 โรงเรียนรูปแบบใหม ถือเปนนวัตกรรมการปฏิรูปการศึกษา ที่เปนแนวคิดการพัฒนา 
การจัดการศึกษาของนายกรัฐมนตรีในปการศึกษา 2545 ที่สงเสริมการพัฒนาแกผูเรียนไดมีการ
พัฒนาโรงเรียน 5 รูปแบบ คือ 
 1.  โรงเรียนวิถีพุทธ เปนโรงเรียนระบบปกติทั่วไป ที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนา มา
ใช หรือประยุกตใชในการบริหาร และการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา เนนกรอบการ
พัฒนาตามหลักไตรสิกขา มีจุดเนนใหโรงเรียนวิถีพุทธดําเนินการพัฒนาผูเรียนโดยหลักไตรสิกขา 
คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูผานการพัฒนา “การกิน อยู ดู ฟงเปน” คือ มี
ปญญา รู เขาใจ ในคุณคาแท ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปญญาโรงเรียน 5 รูป ถือเปน
นวัตกรรมการปฏิรูปการศึกษาที่เปนแนวคิดการพัฒนาการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาใหผูเรียนไดมี
การพัฒนา โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธเปนนวัตกรรมที่โรงเรียนสามารถนําเอาพุทธศาสนามาใช
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ควบคูกับการพัฒนาสถานศึกษาไดอยางปกติทั่วไปซึ่งสงผลทําใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่พงึ
ประสงคที่ชัดเจนขึ้น ไมสรางปญหาใหกับสังคมและประเทศชาติ 
 2.  โรงเรียนในกํากับของรัฐ เปนโรงเรียนที่เนนความอิสระคลองตัว ควบคูไปกับ ความ
รับผิดชอบ มีระเบียบกฎเกณฑในการปฏิบัติเปนการเฉพาะ มีอํานาจในการตัดสินใจในการบริหาร
ทุก ๆ ดาน มีแบบแผนการมีสวนรวม 
 3.  โรงเรียนสองภาษา เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ สอนโดยภาษาอังกฤษเปนส่ือในการพัฒนา
ศักยภาพดานความรูความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษของผูเรียน สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในบริบทของความเปนไทย
ผสมผสานกับแบบสากล โดยการจัดการเรียนการสอนเปน 2 รูปแบบ คือ 
  3.1  รูปแบบที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ (English 
Program : EP) 
  3.2  รูปแบบที่ 2 โครงการจัดการเรียนการสอนเตรียมความพรอมโดยใชภาษา 
อังกฤษสื่อสาร (Mini English Program : MEP) ใหโรงเรียนเลือกสอนได 2-3 กลุมสาระ เชน ภาษา 
ตางประเทศ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี พลศึกษา หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใชเวลา
ประมาณ 12-15 ช่ัวโมง/สัปดาห 
 4.  โรงเรียนสําหรับผูที่มีความสามารถพิเศษ เปนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียน ที่มี
ความสามารถพิเศษทั้งกลุมเด็กอัจฉริยะ (Gifted Child) ที่มีความสามารถพิเศษหลาย ๆ ดาน และเดก็
ที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน (Talented Child) โดยพัฒนาโรงเรียนเฉพาะทางและการจัด
หลักสูตรพิเศษในโรงเรียน และมีมาตรการตรวจสอบ คนพบนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษ
ดวย 
 5.  โรงเรียน ICT (Information Communication Technology) เปนนวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
การเรียนรูซ่ึงเปนโรงเรียนที่นําเอาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาเปนเครื่องมือสําคัญใน
การจัดการศึกษา ทั้งในดานพัฒนาองคความรู กระบวนการจัดการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
สรางคนรุนใหมใหเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม 
 

ความเปนมาของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดประชุม เรื่อง “หลักสูตรใหม เด็กไทยพัฒนา” ณ. สถาบันราช
ภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 ที่ประชุมไดหารือถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อ
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สนองตอบตอความสามารถที่แตกตางกันของบุคคล เพื่อที่จะนําพาเด็กและเยาวชนไทยกาวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของโลกอยางไรขีดจํากัด   โรงเรียนวิถีพุทธเปนหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม ที่
จะชวยผลักดันใหเด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกงของสังคม และ
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
 กระทรวงศึกษาธิการนําความเห็นของที่ประชุมมาหารือตออีกหลายครั้ง อีกทั้ง  
ดร.สิริกร  มณีรินทร  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะไดไปกราบขอคําแนะนํา
เรื่องการจัดโรงเรียนวิถีพุทธจากพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ 2546 
 นอกจากนั้นยังมีขาราชการระดับสูงไดไปกราบขอคําแนะนําในเรื่องเดียวกันนี้จาก
พระเทพโสภณ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  รวมทั้ง
นิมนตทานมาใหขอคิดในการประชุมระดมความคิดครั้งแรก ไดขอสรุปเบื้องตนถึงหลักสําคัญของ
การจัดโรงเรียนวิถีพุทธในเรื่องสําคัญ  กลาวคือภาพสรุปโรงเรียนวิถีพุทธ กรอบความคิดรูปแบบ
โรงเรียนวิถีพุทธ แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และแนวทางการบริหารโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 ภาพสรุปโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช  
หรือประยุกตใชในการบริหาร และการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เนนกรอบการพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขา อยางบูรณาการ 
 รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ  
 จุดเนน โรงเรียนวิถีพุทธดําเนินการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปญญา อยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูโดยผานการพัฒนา การกิน อยู ฟงเปน คือ มีปญญารูเขาใจ
ในคุณคาแท ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เปนฐานการ
ดําเนินชีวิตโดยมีผูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตรการพัฒนา 
 ลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ เนนการจัดสภาพทุกๆ ดานเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตาม
หลักพุทธธรรมอยางบูรณาการโดยสงเสริมใหเกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแหง ปญญาวุฒิ
ธรรม 4 ประการ คือ 
  1.  สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยูใกลคนดี ใกลผูรู มีครู อาจารยดี มีขอมูล มีสื่อที่
ดี 
  2.  สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนดี 
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  3.  โยนิโสมนสิการ หมายถึง กระบวนการคิด วิเคราะห พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและ
ถูกวิธี 
  4.  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ความสามารถที่จะนําความรูที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดถูกตองเหมาะสม 
 การจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบไปดวย ดานกายภาพ คือ อาคารสถานที่ 
หองเรียน แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม เปนตน ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต เชน กิจกรรมประจําวัน 
กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมนักเรียนตาง ๆ ดานการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแตการกําหนดหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดหนวยการเรียนรู แผนจัดการเรียนรู จนถึงกระบวนการเรียนการสอน ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ ในการปฏิบัติตอกันระหวางครูกับนักเรียนนักเรียนกับนักเรียน หรือครู
กับครู เปนตน ดานการบริหารจัดการ ตั้งแตการกําหนดวิสัยทัศน จุดเนน การกําหนดแผนปฏิบัติ
การ การสนับสนุน ติดตามประเมินผลและพัฒนาตอเนื่อง ซ่ึงการจัดสภาพในแตละดานจะมุง
เพื่อให การพัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขา ดําเนินไดอยางชัดเจนมีประสิทธิภาพ ดังเชน การ
จัดการดานกายภาพ ควรเปนธรรมชาติ สภาพแวดลอมที่ชวนใหมีจิตใจสงบ สงเสริมปญญา กระตุน
การพัฒนา ศรัทธา และศีลธรรม กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต กระตุนใหการกิน อยู ดู ฟง ดําเนินดวย
สติสัมปชัญญะเปนไปตามคุณคาแท ดานการเรียนการสอน บูรณาการพุทธธรรมในการจัดการเรียน
การสอนชัดเจน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ เอ้ืออาทร เปนกัลยาณมิตรตอกัน สงเสริมทั้ง
วัฒนธรรมเมตตา และวัฒนธรรมแสวงปญญา เปนตน 
 การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ มีขั้นตอนสําคัญ เชน การเตรียมการ เตรียมทั้ง
บุคลากร ผูเกี่ยวของ แผนงาน ทรัพยากร ที่มุงเนนสรางศรัทธาและฉันทะในการพัฒนา การ
ดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบตางๆ ที่จัดเพื่อสงเสริม ใหเกิดความเจริญงอกงามหรือปญญา
วุฒิธรรม ในการพัฒนาผูเรียน การดําเนินการพัฒนาทั้งผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขา
อยางตอเนื่อง โดยใชสภาพและองคประกอบที่จัดไวขางตน ขั้นตอมา คือ การดูแล สนับสนุน  
ใกลชิด ดวยทาทีของความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ที่จะทําใหการพัฒนานักเรียนและงานดําเนินได
อยางมีประสิทธิภาพ ตอจากนั้น มีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องดวยอิทธิบาท 4 และหลัก 
อุปญญาตธรรม คือ ความไมสันโดษในกุศลธรรม และความไมนาระยอในการพากเพียร เปนตน 
ขั้นสุดทายของกระบวนการบริหารแตเปนฐานสูการพัฒนาในลําดับตอไปคือ ขั้นประเมินผลและ
เผยแพรผลการดําเนินงาน 
 ลักษณะการเกื้อกูลสัมพันธ โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน จะมีลักษณะของการรวมมือท้ัง
สถานศึกษา บาน วัด และสถาบันตางๆ ในชุมชน ดวยศรัทธาและฉันทะ ที่จะพัฒนาทั้งนักเรียนและ
สังคมตามวิถีแหงพุทธธรรม เพื่อประโยชนสุขรวมกัน 
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 การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากร การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธแมจะยึดผูเรียน
เปนสําคัญ แตบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูบริหารและครู มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะเปนปจจัยให
ผูเรียนพัฒนาไดอยางดี ทั้งการเปนผูจัดการเรียนรู และการเปนแบบอยางที่ดีในวิถีชีวิตจริงใน
ลักษณะ สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามีความจําเปนตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องหลากหลายวิธีการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงเสริมการปฏิบัติธรรมใน
ชีวิตประจําวัน ท้ังนี้เพื่อใหบุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ เชน ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
และพัฒนาตนใหดําเนินชีวิตที่ดีงาม ละ เลิกอบายมุข การถือศีล 5 เปนนิจ ความเปนกัลยาณมิตรตอ
ศิษย และการเปนแบบอยางที่ดี เปนตน 
 กรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนา มา
ใชหรือประยุกตใชในการบริหาร และการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา เนนกรอบการ
พัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรู ไดพัฒนาการกิน อยู ดู ฟง ใหเปน โดย
ผานกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เปนฐานการดําเนินชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 7) 
 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยไดรับการกลอมเกลามาจากหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาตั้งแตยุคแรกของประวัติศาสตรชาติไทย จนกลาวไดวาวิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรม
ของชาวไทยสวนใหญ จนมีความเปนเอกลักษณที่ทั่วโลกตระหนักและใหการยอมรับ 
 พุทธธรรมหรือพุทธศาสตรเปนองคความรูที่มุงเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติของโลก
และชีวิตที่แทจริง และฝกใหผูศึกษาสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ตั้งแตระดับการ
ดําเนินชีวิตของคนทั่วไปคือ การกิน อยู ดู ฟง จนถึงระดับการดําเนินชีวิตของนักบวชผูมุงมีชีวิตที่
บริสุทธิ์ และในทุกระดับยังผลใหผูศึกษาเองมีความสุขพรอมๆ กับชวยใหคนรอบขางและสังคมมี
ความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน 

 พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเปนระบบการศึกษา 3 ประการ เรียกวา ไตรสิกขา  คือ 
อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ที่เรียกส้ัน ๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงเปนการฝกหัด
อบรม เพื่อพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปญญา ไตรสิกขานี้เปนการศึกษาที่ครอบคลุม การ
ดําเนินชีวิตทุกดานและทุกวัย อีกทั้งมีความงายยาก ตั้งแตเร่ืองเบื้องตนทั้งเด็กและผูใหญจนถึงเรื่อง
ที่ละเอียดซับซอนที่ยากจะหาองคความรูอ่ืนใดมาเทียบได 
 การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาและผูใหญทั้งหลายในอดีตอันยาวนานของไทย มีฐานจาก
การใชพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอน แตอาจไมมีระบบของการศึกษาบังคับในยุคปจจุบัน แมใน
ปจจุบันจะมีการศึกษาภาคบังคับแกคนสวนใหญ แตก็มิไดนําเอาพุทธธรรมมาเปนฐานของ
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การศึกษาแตนําระบบและองคความรูตามโลกนิยม โดยมีฐานจากประเทศตะวันตกมาเปนแกนใน
การจัดการศึกษาทําใหพุทธธรรมเองเริ่มมีความหางเหินจากชีวิตของคนไทยยุคปจจุบันมากขึ้น  ซ่ึง
เปนที่นาเสียดายในความล้ําคาของพุทธธรรม และในความเปนสมบัติของชาติซ่ึงกอรางสรางฐาน
ของวัฒนธรรมไทยมาแตอดีตดวยคุณคาอันอนันตขององคความรูในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขา
ที่ชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผูเรียนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะสงเสริมให
สถานศึกษานําระบบของพุทธธรรมมาประยุกตจัดกับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ปจจุบันเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
กําหนด ที่มีคุณสมบัติของการเปนคนที่ดี เกง มีความสุขอยางแทจริง อันที่เปนเปาหมายแทของพุทธ
ธรรมอยูแลว ใหมีความชัดเจนขึ้น โดยผานการดําเนินงานของ “โรงเรียนวิถีพุทธ” จะเปนตัวอยางที่
จะขยายผลสูการพัฒนาในโรงเรียนอื่นๆ ในวงกวางตอไป 
 รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ลักษณะจุดเนน 
 โรงเรียนวิถีพุทธเปนสถานศึกษาในระบบปกติที่นําหลักพุทธธรรมหรือองคความรูที่
เปนคําสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น  โดยมีจุดเนน
ที่สําคัญ คือการนําหลักธรรมมาใชในระบบการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา ซ่ึงอาจเปน
การเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือการจัดเปนระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษา
ของผูเรียนสวนใหญ โดยนําไปสูจุดเนนของการพัฒนาใหผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟงเปน คือใช
ปญญาและเกิดประโยชนอยางแทจริงตอชีวิต และการจัดดําเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการ
จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เปนกัลยาณมิตรในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบ
ดาน ดวยวิถีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งนี้การพัฒนาผูเรียนดังกลาวจัดผานระบบไตรสิกขา ที่ผูเรียน
ไดศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้งศีลหรือพฤติกรรมหรือวินัยในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม 
สมาธิ หรือดานการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ตั้งมั่นเขมแข็งและสงบสุขและ
ปญญาที่ความรูที่ถูกตองมีศักยภาพในการคิด การแกปญหาที่แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) โดยมีครู
และผูบริหารสถานศึกษาเปนกัลยามิตรสําคัญ ที่รักและปรารถนาดี ที่จะพัฒนาผูเรียนอยางดีที่สุด 
ดวยความพากเพียรพยายาม ระบบพัฒนาผูเรียนดวยไตรสิกขานี้ อาจแสดงแนวคิดไดดังแผนภาพที่ 
2.1 ดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 2.1   แผนภาพสรุปแนวคิดจากหนังสือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่มา  :   กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หนา 9. 
 
 สภาพของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจัดสภาพทุกๆ ดานเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยาง
บูรณาการ และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาชีวิตใหสามารถกิน อยู ดู ฟงเปน มีวัฒนธรรมแสวงหา
ปญญา ทั้งนี้การจัดสภาพจะสงเสริมใหเกิดตามลักษณะของ ปญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คือ 
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  1.  สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยูใกลคนดี ใกลผูรู อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ครู 
อาจารยดี มีขอมูล มีส่ือที่ดี 
  2.  สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี 
  3.  โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและ
ถูกวิธี 
  4.  ธัมมนุธัมมปฏิปตติ หมายถึง ความสามารถนําความรูไปใชในชีวิตไดถูกตอง
เหมาะสม 
 ปญญาวุฒิธรรม 4 ประการนี้จะชวยสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามหลักไตรสิกขาไดอยาง
ชัดเจน สําหรับแนวคิดเบื้องตนของการจัดสภาพสถานศึกษาที่เหมาะสมในดานตางๆ มีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
 ดานกายภาพ  
 สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม หองเรียน และแหลงเรียนรูสงเสริม 
การพัฒนาศีล สมาธิ และปญญา เชน มีศาลาพระพุทธรูปเดนเหมาะสมที่จะชวนใหระลึกถึงพระ
รัตนตรัยอยูเสมอ มีมุมหรือหองใหศึกษาพระพุทธธรรม หริหารจิต เจริญภาวนาเหมาะสม หรือ มาก
พอที่จะบริการผูเรียน หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติ ชวนใหมีจิตใจ
สงบ และสงเสริมปญญา เชน รมร่ืนมีปานนิเทศ ปายคุณธรรม ดูแลเสียงตางๆ มิใหอึกทึก ถาเปด
เพลงกระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงที่ สงเสริมสมาธิ ประเทืองปญญา เปนตน 
 ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน ประจําสัปดาห หรือในโอกาสตางๆ เปน
ภาพรวมทั้งสถานศึกษา ที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้ง ศีล สมาธิ และปญญา โดยเนนการมีวิถีชีวิต
หรือวัฒนธรรมของการกิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชัญญะ เพื่อเปนไปตามคุณคาแทของการดําเนิน
ชีวิต โดยมีกิจกรรมตัวอยางดังนี้ 
  1.  มีกิจกรรมสวดมนตไหวพระ กอนเขาเรียนและกอนเลิกเรียนประจําวัน (เพื่อ
ใกลชิดศาสนา) 
  2.  มีกิจกรรมรับศีล หรือทบทวนศีลทุกวัน อาจเปนบทกลอนหรือเพลง เชนเดียวกับ
กิจกรรมแผเมตตา (เพื่อใหตระหนักถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข) 
  3.  มีกิจกรรมทําสมาธิรูปแบบตาง ๆ เชน นั่งสมาธิทองอาขยานเพื่อสมาธิ สวดมนต
สรางสมาธิ หรือทําสมาธิเคล่ือนไหวอื่น ๆ เปนประจําวันหรือกอนเรียน (เพื่อพัฒนาสมาธิ)  
  4.  มีกิจกรรมพิจารณาอาหารกอนรับประทานอาหารกลางวัน (เพื่อใหกินเปน กิน
อยางมีสติ มีปญญารูเขาใจ)  
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  5.  มีกิจกรรมอาสาตาวิเศษปฏิบัติวินัยหรือศีล (เพื่อใหอยูเปนอยูอยางสงบสุข) มี
กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรม (ศีล สมาธิ ปญญา) ประจําวัน (เพื่อใหเปนอยู)  
  6.  มีการสวดมนต ฟงธรรมประจําสัปดาห หรือในวันพระ (เพื่อพัฒนาศีล สมาธิ 
ปญญา)  
  7.  มีกิจกรรมบันทึกและยกยองการปฏิบัติธรรม (เนนย้ําและเสริมแรงการทําความดี) 
  8.  ทุกหองเรียนมีการกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกัน โดยเขาใจเหตุผลและ
ประโยชนที่มีตอการอยูรวมกัน (พัฒนาศีล / วินัย ดวยปญญา)  
  9.  ฯลฯ 
 ดานการเรียนการสอน 
 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธ
ธรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน ผานกิจกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนดวย
หลักพุทธธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เชน 
  1.  หลักสูตรสถานศึกษามีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค และผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง ที่สะทอนการพัฒนาไตรสิกขาไปพรอม ๆ กัน หรือ 
  2.  การจัดหนวย การเรียนรูทุกชั้นใหมีการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรูและ
ปฏิบัติ หรือ 
  3.  การจัดการเรียนรู แตละครั้ง นําพุทธธรรมมาเปนฐานในการคิด หรือเปนเกณฑ
ตรวจสอบการเรียนรูการปฏิบัติ หรือเชื่อมโยงการเรียนรูสูหลักธรรมในการพัฒนาตนและผูอ่ืน 
  4.  ประสานรวมมือกับวัด / คณะสงฆในการจัดการเรียนรูทั้งสาระพระพุทธศาสนา
และกลุมสาระหรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใกลชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทตาง ๆ 
 ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนรูควรมีลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” โดย
นักเรียนมีกระบวนการเรียนรูการพัฒนาทั้งดานกาย (กายภาวนา) ดานความประพฤติ (สีลภาวนา) 
ดานจิตใจ (จิตตภาวนา) และดานปญญา (ปญญาภาวนา) โดยมุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู ดู 
ฟงเปน” เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนและสังคมโดยไมเบียดเบียนผูใด และเกื้อกูลในการ
พัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญา และวัฒนธรรมเมตตา เชน “การกิน อยูเปน” เพื่อยังประโยชนในการ
ดํารงชีวิตที่อยูไดอยางเหมาะสมเปนไปตามคุณคาแท หรือ “การดู ฟงเปน” เพื่อเนนประโยชน ใน
การเรียนรูเพิ่มพูนปญญา 
 ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  
 สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการใฝรูใฝเรียน และพัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริม
การมีวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีปฏิสัมพันธที่เปนกัลยามิตรตอกัน มีบรรยากาศของการเคารพ
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ออนนอม ยิ้มแยม แจมใส การมีความเมตตา กรุณาตอกัน ทั้งครูตอนักเรียน นักเรียนตอครู นักเรียน
ตอนักเรียน และครูตอครูดวยกัน และสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืน เชน การลด ละ เลิกอบายมุข การเสียสละ เปนตน  
 ดานการบริหารจัดการ  
 สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา รวมกับผูปกครอง และชุมชน สรางความ
ตระหนักและศรัทธา รวมทั้งเสริมสรางปญญาเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ
รวมกัน ทั้งนี้ผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครูและผูบริหารเพียรพยายามสนับสนุนโดย
ลักษณะตาง ๆ และการปฏิบัติตนเอง ที่จะสนับสนุนและเปนตัวอยางในการพัฒนาผูเรียนตามวิถี
พุทธ 
 สถานศึกษาวิเคราะหจัดจุดเนนหรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ซ่ึงแตละสถานศึกษาจะมีจุดเนนและรายละเอียดรูปแบบที่
แตกตางกันได เชน บางสถานศึกษาจะมีจุดเนน ประยุกตไตรสิกขาในระดับชั้นเรียน (การจัด
กระบวนการเรียนรูรายวิชา) บางสถานศึกษาเนนประยุกตในระดับกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวัน
ภาพรวม บางสถานศึกษาอาจทําทั้งระบบทุกสวนของการจัดการศึกษาก็เปนไปได   ลักษณะรูปแบบ
โรงเรียนวิถีพุทธตามรายละเอียดขางตนสรุปประเด็นสําคัญเปนภาพไดดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 2.2   ลักษณะรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
ที่มา  :   กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 13. 
 

แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 ภาพอันงดงามของโรงเรียนวิถีพุทธ เปนภาพที่สะทอนถึงการนําหลักธรรมในพระพุทธ 
ศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําหลักไตรสิกขามาใชในการพัฒนาผูเรียนและแสดงถึงความพยายาม
หลักพุทธธรรมตางๆ มาประยุกตใชในการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใหมีรูปแบบที่
หลากหลายตามความเหมาะสมของสถานศึกษาที่จะพัฒนาผู เรียนไดอยางดีที่สุด พรอมกับ
สรางสรรคสภาพการดําเนินงานที่ผูเกี่ยวของทุกสวนมีความสุข และไดพัฒนาสูชีวิต และสังคมที่ดี
งามควบคูกันไป 
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 สูคุณคาเมื่อโรงเรียนพัฒนาสูวิถีพุทธและไดพัฒนาจนเปนโรงเรียนวิถีพุทธ ที่ชัดเจนจะ
สังเกตไดถึงความเปลี่ยนแปลง และประโยชนอันมากมายที่เกิดตามมาที่เปยมไปดวยความงดงาม
และคุณคา อาทิเชน 
  1.  นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตางๆ    
อยางชัดเจนพรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่นๆการพัฒนาที่จะใหเปนคนดี เกงและมีความสุข
พรอมกันที่วายากจะไมยากสําหรับโรงเรียนวิถีพุทธ 
  2.  การพัฒนาผูเรียนที่เกิดขึ้นชัดเจนจะเปนที่ช่ืนชอบและชื่นชมของทั้งผูปกครองครู
อาจารย และชุมชนที่ไดรับทราบอีกการยอมรับและความรวมมือชวยเหลือจะเกิดขึ้นอยางทวีคูณ 
  3.  สภาพแวดลอมและบรรยากาศปฏิสัมพันธของโรงเรียนจะดีขึ้นมาก ในลักษณะที่
เกื้อกูลตอการพัฒนาผูเรียนรอบดานทั้งศีล สมาธิ และปญญา ผูคนที่เกี่ยวของลวนเปนกัลยาณมิตร
แกกันโดยเฉพาะอยางยิ่ง ตอนักเรียน 
  4.  บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งวิถีการทํางานและวิถีชีวิต ทําใหสภาพการ
ทํางานมีความสุข มีคุณคาเพิ่มชีวิตสวนพัฒนาสูความสะอาด สวาง สงบชัดเจน เพราะความเปน 
วิถีพุทธกลอมเกลา 
  5.  โรงเรียนโดยครู ผูบริหาร บุคลากรและนักเรียนเปนแบบอยางตอสังคมอีกเปน
พลังการพัฒนาสังคมวงกวางใหดีงามยิ่งๆ ขึ้นได 
 วิถีปฏิบัติแนวการดําเนินการและจังหวะกาวการพัฒนาของโรงเรียนวิถีพุทธแตละแหง 
จะมีความแตกตางกันได ตามลักษณะเฉพาะของแตละสถานศึกษา อยางไรก็ตาม กาวยางที่ชัดเจน
จะมีโอกาสเกิดขึ้นไดจากความพยายามในการพัฒนาผูเรียนทั้งศีล สมาธิ ปญญา ควบคูกันไปอยาง
บูรณาการ บนวิถีการดําเนินชีวิตธรรมดาที่สงเสริมการพัฒนา “การกิน อยู ดู ฟง” คือ ดําเนินชีวิตได
อยางรูเทากัน และจัดการไดในลักษณะที่จะกอประโยชนตอตนเอง ตอผูอ่ืน และเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมใหมากที่สุด 
 ขอเสนอแนะแนวดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธในภาพเบื้องตน เสนอเปนแนวคดิแนวทาง
ซ่ึงโรงเรียนสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสมตอไป ประกอบดวยประเด็นดังนี้ 
  1.  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  2.  การจัดวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรู 
  3.  กิจกรรมเสนอแนะการพัฒนา 
  4.  การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรที่คาดหวัง 
  5.  การเกื้อกูลสัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน 
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การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 จังหวะกาวพัฒนาสูโรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจนมีประสิทธภาพ จําเปนตองพิจารณา 
องคประกอบและลําดับขั้นตอนที่เปนระบบ และลําดับขั้นตอนขององคประกอบตอไปนี้เปน
ขอเสนอเชิงตัวอยางหนึ่งที่สถานศึกษานําไปพิจารณาปรับใชตามความเหมาะสมซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้  
  1.  ขั้นเตรียมการ : ที่จะใหการจัดโรงเรียนวิถีพุทธดําเนินไปโดยสะดวกดวยศรัทธา
และฉันทะ  
  2.  ขั้นดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ : ที่จะเปนปจจัยเปนกิจกรรม เปน
เครื่องมือสูการพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม 
  3.  ขั้นดําเนินการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขา : ซ่ึงเปนขั้นตอนที่
เปนหัวใจของการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  
  4.  ขั้นดูแลสนับสนุนอยางใกลชิด : จะชวยใหการดําเนินทุกสวนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยทาทีความเปนกัลยาณมิตร 
  5.  ขั้นปรับปรุง พัฒนาตอเนื่อง : ที่จะเนนย้ําการพัฒนาวาตองมีมากขึ้นๆดวยหลัก
อิทธิบาท4 และอุปญญาตธรรม 
  6.  ขั้นประเมินผล และเผยแพรผลดําเนินการ : ที่จะนําขอมูลผลการดําเนินงานสูการ
เตรียมการที่จะดําเนินการในรอบตอๆ ไป เชน ในปตอๆ ไป หรือใชกับโครงการตอเนื่องอื่นและนํา
ผลสรุปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแจงแกผูเกี่ยวของใหทราบ ขั้นตอนการบริหารจัดการแสดง
ดังแผนภาพที่ 2.3 ตอไปนี้ 
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ภาพที่ 2.3   การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  
ที่มา  :   กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 18. 
 
 แนวการดําเนินงานในแตละขั้นตอนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโดยสังเขปมี
ดังนี้ 
 1.  การเตรียมการ เปนขั้นตอนของความพยายามที่จะเตรียมสิ่งที่จะทําใหการดําเนินการ
พัฒนาเปนไปไดโดยสะดวกซึ่งมีประเด็นที่สําคัญที่ตองคํานึงถึงในการเตรียมการ เชน 
  1.1  การหาที่ปรึกษา แหลงศึกษา และเอกสารขอมูลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
ปรึกษาที่ เปนกัลยาณมิตรในการพัฒนาวิถีพุทธนี้ ซ่ึงอาจจะเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถที่ เปน
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ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีศรัทธาและความรูชัดในพุทธธรรม ถาเปนคฤหัสถควร
เปนแบบอยางในสังคมได เชน เปนผูไมของแวะในอบายมุข เปนผูทรงศีล ปฏิบัติธรรม เปนที่
ปรึกษาจะมีความจํานงเปนมากโดยเฉพาะ ในระยะเริ่มของการพัฒนา  
  1.2  การเตรียมบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูปกครอง 
และชุมชน ใหมีความตระหนักในคุณประโยชนที่จะเกิดขึ้น ใหเกิดศรัทธา และฉันทะในการรวมกนั
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธดวยปญญารูเขาใจทิศทาง จากศรัทธาและฉันทะการพัฒนารวมกัน
ความสําเร็จในการพัฒนาคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้นไดไมยาก สําหรับวิธีการเตรียมผูเกี่ยวของนี้
สามารถดําเนินไดหลากหลายวิธีโดยท่ัวไป เชน การประชุมชี้แจง การสัมมนา จนถึงการ
ประชาสัมพันธ ที่หลากหลาย การรวมกันศึกษาดูงาน เปนตน 
  1.3  การกําหนดเปาหมาย จุดเนน หรือวิสัยทัศน และแผนงาน ที่ชัดเจนทั้งระยะยาว
ในธรรมนูญสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการรายปก็ตามที่ผูเกี่ยวของเห็นพองกันจะเปนหลักประกัน
ความชัดเจนในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธไดอยางดี อันเปนสวนสําคัญของการ
เตรียมการที่ดี  
 2.  การดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ เปนการดําเนินการจัดปจจัยตาง ๆ ของ 
การพัฒนาผูเรียน ซ่ึงประกอบไปดวยสภาพทั้งกายและองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของอันจะนําสูการ
เปนปจจัยในการพัฒนาผูเรียนตามหลักปญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คือ  
  2.1  การอยูใกลคนดี ใกลผูรู มีขอมูล มีส่ือที่ดี (สัปปุริสสังเสวะ)  
  2.2  การใสใจในการศึกษาเลาเรียน โดยมีฐานของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี 
(สัทธัมมัสสวนะ)  
  2.3  การมีกระบวนการคิดที่ดี คิดอยางถูกวิธี โดยมีสภาพและบรรยากาศที่สงเสริม 
(โยนิโสมนสิการ)  
  2.4  ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม หรือการนําความรูไปใชในชีวิตไดอยางเหมาะสม 
(ธัมมานุธัมมปฏิปตติ)  
  สภาพและองคประกอบที่สําคัญที่จําเปนตองจัดสงเสริมใหเกิดวิถีพุทธ มีตัวอยาง 
เชน 
  -  หลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงเปน
องคประกอบสําคัญ ของการเรียนการสอนที่โรงเรียนวิถีพุทธควรคํานึงอยางยิ่งแนวคิดหนึ่งของการ
จัดก็คือ การบูรณาการหลักธรรมที่ทั้งเปนความรู (K) ศรัทธา คานิยม คุณธรรม (A) และการฝก
ปฏิบัติหลักธรรม (P) ในการเรียนการสอนโดยอาจกําหนดในระดับจุดเนนหลักสูตรสถานศึกษา ที่
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แทรกในองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา หรือกําหนดในระดับหนวยการเรียนรู หรือแผนการ
จัดการเรียนรู ที่ครูจะนําสูการเรียนรูตอไป  
  -  การเตรียมกิจกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนตองคิดและกําหนดใหเหมาะสมกับผูเรียน
ของตนมากที่สุดซึ่งลักษณะกิจกรรมที่กําหนดมีหลากหลายทั้งที่เปนกิจกรรมประจําวัน ประจํา
สัปดาหหรือประจําโอกาสตาง ๆ และกิจกรรมวิถีชีวิต ซ่ึงถาโรงเรียนเลือกกําหนดและเตรียมการไว
ลวงหนา จะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอีกสะทอนใหเห็นถึงคํากลาวที่วา “การศึกษาเริ่มตน
เมื่อคน กิน อยู ดู ฟงเปน” ( ป.อ. ปยุตฺโต) 
  -  การจัดสภาพกายภาพสถานศึกษา ที่หมายครอบคลุมถึงอาคารสถานที่ หองเรียน 
แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม อาณาบริเวณของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาจําเปนตองคํานึงถึงการจัด
ใหเหมาะสม และมุงเนนที่จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาไตรสิกขาใหมากที่สุดทั้งที่ผานระบบการ
เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาและผานการเรียนรูวิถีชีวิตจริงจาก “การกิน อยู ดู ฟงเปน” ใน
ชีวิตประจําวัน 
  -  การจัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ โดยผานการเตรียมการมอบหมายการรับผิดชอบ
ของบุคลากรในการจัดการกิจกรรมสงเสริม หรือดูแลใหบรรยากาศปฏิสัมพันธที่ดีเปนกัลยาณมิตร
เกิดขึ้นอยางจริงจังตอเนื่อง โดยจัดผานกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การกระตุนทุกคนใหทําตนเปน
ตัวอยางที่ดี การยกยองผูทําดี การปลูกศรัทธาคานิยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอผูอ่ืน เปนตน 
 3.  การดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา จุดเนนการดําเนินการพัฒนา คือ นักเรียน
ของสถานศึกษาโดนเปนการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาที่เปนลักษณะบูรณาการ ทั้งในกิจกรรม 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมวิถีชีวิตตางๆ ที่สงเสริม “การกิน อยู ดู ฟงเปน” 
เปาหมายการพัฒนาจัดใหมีความชัดเจนที่พัฒนาทั้งองครวมของชีวิตที่จะนําสูการพัฒนาชีวิตที่
สมบูรณ ในที่สุดนอกจากการพัฒนาผูเรียนอันเปนภาระหลักแลว สถานศึกษาจําเปนตองไมละเลย
การพัฒนาบุคลากรของตนเองทั้งหมดดวย เพราะบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ ครูและผูบริหาร
จะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ดังนั้นยิ่งสงผลดีตอบุคลากรไดรับการพัฒนาตามระบบ
ไตรสิกขา มากเทาไร จะยิ่งสงผลดีตอการชวยใหนักเรียนไดรับการพัฒนามากขึ้นเทานั้น แนว
ทางการพัฒนาบุคลากรและลักษณะบุคลากรที่เหมาะสมในโรงเรียนวิถีพุทธจะไดนําเสนอในลําดับ
ตอไปการดําเนิน การพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขานี้จะดําเนินการไดดีในขั้น
เตรียมการ ขั้นดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบและขั้นดูแลสนับสนุนใกลชิดดําเนินการได
อยางดีเพราะตางเปนเหตุปจจัยที่สําคัญในการดําเนินการพัฒนาผูเรียน 
 4.  การดูแลสนับสนุนใกลชิด เปนขั้นตอนสําคัญในการเปนปจจัยสงเสริมใหการดําเนิน 
การพัฒนาเปนไปอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ลักษณะของการดูแลสนับสนุนที่เหมาะสมควรมี
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ลักษณะของความเปนกัลยาณมิตรที่ปรารถนาดีตอกัน ปรารถนาดีตอการพัฒนาผูเรียนหรือตองาน 
กิจกรรมที่สําคัญของขั้นนี้ คือ การนิเทศติดตามผลที่จะดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว การใหคําปรึกษาและชี้แนะผูปฏิบัติ การใหความชวยเหลือทางวิชาการ การสนับสนุน 
ทั้งทรัพยากร ขอมูลและเครื่องมือตางๆ ในการชวยดําเนินการใหเปนไปไดอยางดําเนินการ อันจะ
เปนฐานของการปรับปรุงตอเนื่องตอไปหรือแมเปนขอมูลในการพิจารณาจัดการดูแลสนับสนุนได
อยางเหมาะสม 
 5.  การปรับปรุงและพัฒนาตอเนื่อง เปนขั้นตอนของระบบบริหารจัดการที่กําหนดเพื่อ
เนนย้ําการพัฒนาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยนําขอมูลในขั้นตอนตน ๆ มาพิจารณาและ
กําหนดปรับปรุงหรือพัฒนางานที่กําลังดําเนินการอยูใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้องคธรรมที่สนับสนุนการ
ปรับปรุงและพัฒนางานใหเปนไปอยางชัดเจนตอเนื่อง คือ การมีอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา) และอุปญญาตธรรม 2 (ความไมสันโดษในกุศลธรรม และความไมระยอในการพากเพียร) 
เปนตน  
 6.  การประเมินผลแลเผยแพรผลการดําเนินงาน เปนขั้นตอนที่จะสะทอนใหทราบถึง 
ผลการดําเนินงานในชวงหนึ่งๆ อาจเปน 1 ป หรือ 3 ป หรือเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม เปนตน และใน
การประเมินจะเนนขอมูลที่เปนเชิงประจักษเชื่อถือไดใหชัดเจน ที่สามารถนําไปสูการเผยแพรหรือ
รายงานผูเกี่ยวของใหทราบผลการดําเนินการอื่นๆ ตอไป และในระบบประกันคุณภาพ ขั้นตอนนี้ มี
ความสําคัญไมนอยตอการเสนอใหผูเกี่ยวของยอมรับในการดําเนินการและบริหารจัดการ 
 
 การจัดวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรู 
 หลักการจัดวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรูมีดังนี้  
  1.  การบูรณาการพุทธธรรมไปสูการจัดการเรียนรู และปฏิบัติจริงที่สอดคลองกับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อนําสูการเรียนรู เขาใจ ความจริง 
  2.  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นในทุกสถานการณ ทุกสถานที่ ทั้งโดยตรงและทางออม 
  3.  ประสานความรวมมือ วัด / คณะสงฆ และชุมชน ในการจัดการเรียนรู 
 หลักธรรมสําคัญสูการจัดการเรียนรูโรงเรียนวิถีพุทธ 
  1.  ปรโตโฆสะ ( ตามหลักกัลยาณมิตตตา) 
  2.  โยนิโสมนสิการ 
  3.  ไตรสิกขา 
  4.  ปญญาวุฒิธรรม 
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 กลาวโดยสรุป การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ เปนกระบวนการบริหารที่จะจัด
โรงเรียนวิถีพุทธดําเนินไปโดยสะดวกดวยศรัทธาและฉันทะ เปนเครื่องมือสูการพัฒนาผูเรียนได
อยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม และการดําเนินการทุกสวนเปนไปอยาง มี
ประสิทธิภาพดวยความเปนกัลยาณมิตร โดยการเนนย้ําการพัฒนาดวยหลักอิทธิบาท 4   และหลัก 
อุปญญาตธรรม 2 มีขั้นตอนสําคัญ เชน การเตรียมการ เตรียมทั้งบุคลากร ผูเกี่ยวของ แผนงาน 
ทรัพยากรที่มุงเนนสรางศรัทธาและฉันทะในการพัฒนา การดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ
ตาง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหเกิดความเจริญงอกงามหรือปญญาวุฒิธรรม ในการพัฒนาตัวผูเรียน 
การดําเนินการพัฒนาทั้งผูเรียนและบุคลากร ตามระบบไตรสิกขาอยางตอเนื่อง โดยใชสภาพและ
องคประกอบที่จัดไวขางตน ขั้นตอมา คือ การดูแลสนับสนุน ใกลชิดดวยทาทีของความเปนกัลยา
มิตรตอกัน ที่จะทําใหการพัฒนานักเรียนและงาน ดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอจากนั้นมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยอิทธิบาท 4 และหลักอุปญญาตธรรม 2 คือความไมสันโดษ
ในกุศลธรรม และความไมระยอในการพากเพียร เปนตน ขั้นสุดทายประเมินผลและเผยแพรผลการ
ดําเนินงานรวมกันลักษณะการเกื้อกูลสัมพันธ โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน จะมีลักษณะของการ
รวมมือ ทั้งสถานศึกษา บาน วัด และสถาบันตาง ๆ ในชุมชน ดวยศรัทธาและฉันทะที่จะพัฒนาทั้ง
นักเรียน และสังคมตามวิถีแหงพุทธธรรม เพื่อประโยชนสุขรวมกัน การพัฒนาบุคลากรและ
คุณลักษณะบุคลากร การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธแมจะยึดผูเรียนเปนสําคัญ แตบุคลากร โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูบริหารและครู มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะเปนปจจัยให ผูเรียนพัฒนาไดอยางดี ทั้งการเปน
ผูจัดการเรียนรู และการเปนแบบอยางที่ดีในวิถีชีวิตจริงในลักษณะ สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น การ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามีความจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องหลากหลายวิธีการ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงเสริมการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรมีคุณลักษณะ
ที่ดีตามวิถีพุทธ เชน ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และการพัฒนาตน ใหดําเนินชีวิตที่ดีงาม ลดละ เลิก
อบายมุข การถือศีล 5 เปนนิจ ความเปนกัลยามิตรตอศิษยและ การเปนแบบอยางที่ดี เปนตน
โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไป ที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช หรือ
ประยุกตใชในการบริหาร และการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษาเนนกรอบการพัฒนาตาม
หลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูได พัฒนา การกิน อยู ดู ฟง ใหเปน โดยผาน
กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเปนฐานการดําเนินชีวิตลักษณะ
จุดเนนโรงเรียนวิถีพุทธเปนสถานศึกษาในระบบปกติที่นําหลักพุทธธรรมหรือองคความรูที่เปนคํา
สอนในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นโดยมีจุดเนนที่สําคัญ 
คือการนําหลักธรรมมาใชในระบบการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา ซ่ึงอาจเปนการเรียน
การสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือการจัดเปนระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของ
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ผูเรียนสวนใหญ โดยนําไปสูจุดเนนของการพัฒนาใหผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟงเปน คือใชปญญา
และเกิดประโยชนแทจริงตอชีวิต และการจัดดําเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการจัด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เปนกัลยามิตรในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน 
ดวยวิถีวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งนี้การพัฒนาผูเรียนดังกลาวจัดผานระบบไตรสิกขา ที่ผูเรียนได
ศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้งศีลหรือพฤติกรรมหรือวินัยในการดําเนินชีวิตที่ดีงามสําหรับตนและสังคม 
สมาธิ หรือดานการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ตั้งมั่นเขมแข็งและสงบสุขและ
ปญญาที่มีความรูที่ถูกตองมีศักยภาพในการคิด การแกปญหาที่แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) โดยมีครู
และผูบริหารสถานศึกษาเปนกัลยามิตรสําคัญ ที่รักและปรารถนาดี ที่จะพัฒนาผูเรียนอยางดีที่สุด 
ดวยความพากเพียรพยายาม ระบบพัฒนาผูเรียนดวยไตรสิกขานี้  
 สถานศึกษา อันประกอบดวยผูบริหาร ครูอาจารย ตลอดจนบุคลากรในวงการศึกษาและ
กวางออกไปทั่วถึงชุมชนและสังคมทั้งหมดลวนเปนกัลยาณมิตร ที่ชวยกันชักนําสงเสริมกลอมเกลา
ใหเด็กนักเรียนใชกลไกแหงโยนิโสมนสิการ ความรู ความคิดของตนขับเคลื่อนตัวเองใหกาวไปใน
วิถีแหงไตรสิกขา ซ่ึงการดําเนินการในโรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ จําเปนที่จะตอง
พิจารณาถึงองคประกอบและลําดับขั้นตอนที่เปนระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, อนุโมทนา) 
โดยบุคลากรในสถานศึกษา รวมกับผูปกครองและชุมชนสรางความตระหนักและศรัทธา รวมทั้ง
เสริมสรางปญญา เขาใจในหลักการ และวิธีดําเนินการบริหารจัดการรวมกัน ทั้งนี้ผูเกี่ยวของทุกฝาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครู และผูบริหารเพียรพยายามสนับสนุน โดยลักษณะตาง ๆ และการปฏิบัติ
ตนเองที่จะสนับสนุน และเปนตัวอยางในการพัฒนาผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2547, หนา 21)  
 มหาเถรสมาคมสนันสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ตอมา มีการประชุมเจาคณะภาคและรองเจาคณะภาค ทั้งฝายธรรมยุตและมหานิกาย 
พรอมผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง ที่หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ มีสมเด็จพระพุฒา
จารยเปนประธาน ดร.สิริกร มณีรินทรไดกลาวขอความอนุเคราะหพระสังฆาธิการใหการสนับสนุน
โรงเรียนวิถีพุทธ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดกําหนดแนวทางในการอบรมพระสงฆและคฤหัสถ
ผูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยมีเจาคณะภาคทุกภาคเปนเจาภาพหลัก มีมหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเปนผูประสานงาน ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมติมหาเถรสมาคมเรื่องการจัดอบรมครู
สอนพระพุทธศาสนา 
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธทําใหคณะสงฆมีโอกาสดีมาก เพราะทางฝายบานเมืองไดเปด
โอกาสใหเขาไปสอนและอุปถัมภโรงเรียนวิถีพุทธ เพราะถาโรงเรียนวิถีพุทธประสบความสําเร็จ
โดยมีโรงเรียนเขารวมโครงการมากขึ้นและไมไดทําตามกันชั่วคราวแบบไฟไหมฟาง เด็กและ
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เยาวชนไทยก็จะเขาถึงพระพุทธศาสนาเปนอุบาสกอุบาสิกาที่ดี เมื่อมองในมุมนี้กิจการของโรงเรียน
วิถีพุทธก็จะเปนชองทางที่สําคัญประการหนึ่งในการสงเสริมพระพุทธศาสนา สมเด็จพระพุฒาจารย
ไดเตือนคณะสงฆในที่ประชุมหลายครั้งวา โรงเรียนวิถีพุทธเปดโอกาสอยางดียิ่งใหพระสงฆได
พิสูจนฝมือในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมแกเด็กและเยาวชน สมัยกอนพระสงฆตองไปขอสอนเด็ก
และเยาวชนตามโรงเรียนตางๆ แตเมื่อถึงวันนี้ โรงเรียนมานิมนตถึงวัดเพื่อใหพระสงฆไปชวยสอน
โรงเรียนวิถีพุทธ พระสงฆตองตื่นตัวและเตรียมพรอมเพื่อชวยใหโรงเรียนวิถีพุทธประสบ
ความสําเร็จ ถาพระสงฆไมแสดงฝมือในครั้งนี้ก็เทากับตกรถไฟขบวนสําคัญทีเดียว 
 สมเด็จพระพุฒาจารยในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไดเสนอที่ประชุม 
มหาเถรสมาคมพิจารณาใหการสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ มหาเถรสมาคมพิจารณาแลวมีมติใหเจา
คณะพระสังฆาธิการทุกระดับ สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ มติมหาเถรสมาคมนี้อธิบาย
ลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธไวชัดเจนนาสนใจ จึงขอคัดมาใหอานดังตอไปนี้ 
 สมเด็จพระพุฒาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการมหาเถร
สมาคมปรารภวา “กระทรวงศึกษาธิการไดมีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธซ่ึงหมายถึงโรงเรียนระบบ
ปกติท่ัวไป แตเนนการนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารและการ
พัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ 
ผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาชีวิตโดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปญญาและมีเมตตา
เปนฐานการดําเนินชีวิต โรงเรียนวิถีพุทธจึงเปนโรงเรียนที่นําวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยสวนใหญ
แตเดิมมา ท่ีมุงเนนใหผูศึกษาเขาใจชีวิตแทจริงและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม 
โดยอาศัยระบบการศึกษาตามหลักพุทธธรรม 3 ประการ คือไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา มาใช
ในการฝกอบรมใหครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดาน สูการพัฒนาที่สมบูรณได” 
 
 โรงเรียนวิถีพุทธกับโรงเรียนระบบปกติท่ัวไป 
 คําวาวิถีก็คือมรรคหรือแนวทางวิถีพุทธจึงหมายถึงแนวทางดําเนินชีวิตแบบชาวพุทธ
(Buddhist Way of Life) ซ่ึงเปนวัฒนธรรมแบบชาวพุทธ ถาจะถามวาหลักธรรมอะไรเปนเครื่อง
แสดงถึงวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ คําตอบก็คือมรรคมีองคแปดเปนวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ มรรคมีองค
แปดสรุปลงในไตรสิกขา ไดดังนี้ 
  1.  สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เปนอธิสีลสิกขา (ศีล) 
  2.  สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) 
  3.  สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เปนอธิปญญาสิกขา (ปญญา) 
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 ดังนั้น วิถีพุทธจึงหมายถึงการดําเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา
โรงเรียนวิถีพุทธหมายถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนมนุษยที่
สมบูรณดวยภาวนา 4 คือ พัฒนาการทางกาย สังคม จิต และปญญากระบวนการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนวิถีพุทธตองบูรณาการไตรสิกขาเขากับกลุมสาระและกิจกรรมตาง ๆ ในหลักสูตร นั่นคือมี
ศีล สมาธิ ปญญา เปนเหมือนเสนดายที่รอยเรียงทุกกลุมสาระและกิจกรรมเขาดวยกันกลาวอีกอยาง
หนึ่งก็คือโรงเรียนฝกอบรมผูเรียนใหมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนั้น 
ผูเรียนตองปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีไตรสิกขาในขณะที่กิน อยู 
ดูและฟง ซ่ึงเปนกิจกรรมประจําวันของนักเรียน 
 สรุปวา โรงเรียนวิถีพุทธตองฝกอบรมผูเรียนใหกิน อยู ดูและฟงเปน คําวา “เปน”ใน
กรณีนี้หมายถึงกิน อยู ดูและฟง ตามหลักไตรสิกขานั่นเองเมื่อมีไตรสิกขาเปนเครื่องมือพัฒนา
ดังกลาวมาแลว ผลที่ตามมาก็คือผูเรียนจะไดรับพัฒนาการทั้ง 4 ดานไปพรอมกัน ไดแก 
  1.  พัฒนาการทางกาย (กายภาวนา) 
  2.  พัฒนาการทางสังคม (ศีลภาวนา) 
  3.  พัฒนาการทางจิต (จิตภาวนา) 
  4.  พัฒนาการทางปญญา (ปญญาภาวนา) 
 บางคนอาจตั้งขอสงสัยวา เนื่องจากพัฒนาการทั้ง 4 ดานถือเปนเปาหมายของโรงเรียน  
โดยปกติทั่วไปอยูแลว ดังที่เรามักไดยินกันมาเสมอๆ วาการศึกษาไทยมุงพัฒนาใหผูเรียนเปน คน
เกง ดี และมีความสุข ถาโรงเรียนวิถีพุทธก็กําหนดใหพัฒนาการทั้ง 4 ดาน เปนเปาหมายของการจัด
การศึกษาเหมือนกันแลว โรงเรียนวิถีพุทธก็ไมตางจากโรงเรียนปกติทั้งหลายคําตอบชัดเจนในเรื่อง
นี้ปรากฏในมติมหาเถรสมาคมที่อางมาแลวขางตนวา “โรงเรียนวิถีพุทธ” หมายถึง โรงเรียนระบบ
ปกติทั่วไป แตเนนการนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารและการ
พัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ 
 โรงเรียนวิถีพุทธเหมือนกับโรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่เนนพัฒนาการ 4 ดานของผูเรียน
เปนเปาหมาย   ดังนั้น ผูเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธก็ตองศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพเหมือนผูเรียน
โรงเรียนระบบปกติทั่วไป ขอแตกตางก็คือแมโรงเรียนวิถีพุทธจะยึดพัฒนาการ 4 ดาน เปนเปาหมาย
ของการจัดการศึกษา แตโรงเรียนวิถีพุทธจะถือวาพัฒนาการ 4 ดานเปนเปาหมายแบบบูรณาการที่
จะตองพัฒนาไปพรอมกันทุกดานโดยไมแยกเปนสวนๆ เหมือนโรงเรียนระบบปกติทั่วไปเราจะ
เห็นไดวาการจัดการศึกษาในโรงเรียนระบบปกติทั่วไปบางแหงจะเนนใหผูเรียนเปนคนเกง แตไมดี 
บางแหงจะเนนใหผูเรียนเปนคนดีแตไมเกง บางแหงจะเนนใหผูเรียนเปนคนเกงและดีแตไมมี
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ความสุข โรงเรียนวิถีพุทธจะเนนเปาหมายแบบบูรณาการคือใหผูเรียนเปนคนที่ทั้งเกงทั้งดีและทั้งมี
ความสุข 
 คําวา “เปาหมายแบบบูรณาการ” ในกรณีนี้ หมายความวา นอกจากความเปนคนเกง ดี
และมีความสุขจะเปนคุณลักษณะที่ตองไปดวยกันอยางครบถวนสมบูรณแลว คุณลักษณะทั้ง 3 
ประการยังมีปฏิสัมพันธแบบเกื้อหนุนสงเสริมกันและกันอีกดวย เชน การเปนคนดีดวยศีลจะทําให
มีวินัยในการเรียน ผลที่ตามมาคือเรียนเกงขึ้น การเปนคนมีความสุขดวยสติและสมาธิจะทําใหตั้งใจ
เรียนและเรียนเกงขึ้น การเปนคนเรียนเกงดวยปญญาจะทําใหเปนคนดีที่ไมเห็น 
 
 ระเบียบท่ีเก่ียวกับโรงเรียนวิถีพุทธ  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน 
แหงรัฐ มาตรา 73 บัญญัติไววารัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
สงเสริมความเขาใจอันดีงาม และความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนารวมทั้ง
สนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” 
มาตรา 81 บัญญัติไววา “รัฐตองจัดการศึกษา อบรม และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมให
เกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่
ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สนับสนุน การคนควาวิจัยศิลปะวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ” 
(กรมศาสนา, 2540, หนา 21-23) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 6 หมวดที่ 
1 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวม กับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 24 ไดกลาวไววาการจัด
กระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้  
  1.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
  2.  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณและการประยุกตความรู
มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  
  3.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิด
เปน ทําเปนรักการอานและเกิดการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง  
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  4.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 (2545-2549) ไดกลาวไวในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 
ขอ 3 (3.5) วาการสงเสริมบทบาทครอบครัวองคกรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน องคกรพัฒนา
เอกชน ภาคธุรกิจเอกชน อาสาสมัครและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อใหเปนกลไก
เกื้อหนุน ใหคนไทยเปนคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตยสุจริต มีความสามัคคี ความรักชาติ 
มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและลดปญหาทุจริตการประพฤติมิชอบ รวมทั้งมีสวนสนับสนุนการ
สรางหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน ตลอดทุกชวงอายุ  
 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานดานครู มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตัวบงชี้ที่ 22.1 ครูรูเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาและเปาหมายของหลักสูตร ตัวบงชี้ที่ 22.1.1 ครูรูและเขาใจมาตรฐานของ
ผูเรียนตามหลักสูตร ตัวบงชี้ที่ 22.1.2 ครูสามารถจัดการศึกษาที่สมดุลท้ัง 4 อยางคือ พุทธิศึกษา  
จริยศึกษา พลศึกษา หัตศึกษา และมาตรฐานผูเรียนตามหลักสูตรพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2547, หนา 14) 
 
 พุทธศาสนากับการพัฒนาการศึกษา 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาการศึกษาสมัยกอน
วัดเปนศูนยกลางในการเผยแพรความรูตางๆ สูประชาชนสังคมไทย จึงเปนสังคมที่อาศัยหลักพุทธ
ธรรมมาใชเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติตนมาชานานแลว จนกระทั่งพระพุทธศาสนากลายเปน
วัฒนธรรมและอารยธรรมของคนไทย แตหลังจากที่ประเทศไทยไดพัฒนาประเทศตามประเทศที่
เจริญทางดานวัตถุ โดยหันหลังใหกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สังคมไทยจึงมีมลภาวะและ
สัญญาณแหงการเสื่อมกอตัวขึ้นทุกขณะ ไมวาจะเปนอาชญากรรม ความทุจริตคอรัปชั่น ปญหาดาน
ยาเสพติด ยกพวกตีกัน และความขาดแคลนทางศีลธรรม ปญหาทางสังคม ที่เกิดขึ้นและเพิ่มทวี
ความรุนแรงอยางรวดเร็วซ่ึงเปนเครื่องแสดงวาสังคมไทยจําเปนตองนําหลักพุทธธรรมมาพัฒนา
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมอยางเรงดวนใหสังคมรอดพนจากความพินาศทางศีลธรรมเพื่อใหสมาชิก
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ของสังคมไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน แนวคิดที่จะนําเอาหลักพุทธธรรมมาพัฒนาการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมใหเกิดประโยชนทั้งสวนตนและเพื่อสวนรวมนั้นทานพุทธทาสกลาววาตองจัด
การศึกษาใหมีส่ิงที่เรียกวา บรมศึกษา ใหเด็กรูวาเกิดมาทําไมซึ่งนั้นหมายถึงไดรวมเอาเรื่อง        
บรมธรรมเขาไปไวในหลักสูตรของการศึกษาใหเด็กรูจักความกตัญูตอพอแม ครูบาอาจารย ตาม
หลักพุทธศาสนาถือวา พรหมมาติมาตาปตโร บิดา มารดาคือ พรหมของลูก ดังนั้นการศึกษาไมใชมี
เปาหมายหลักเพื่อการมีชีวิตรอดอยางเดียว แตตองกําจัดเสียซ่ึงสัญชาตญาณอยางสัตวเพื่อใหมนุษย
มีส่ิงที่ดีที่สุด นั่นคือบรมธรรม 
 สุลักษณ  ศิวรักษ (2527, หนา 70 อางถึงใน ทัศนีย สิทธิสวรรณ, 2545, หนา 21) ไดให
ทัศนะ ในเรื่องนี้ไวมากมายความเห็นตอนหนึ่งวาในฐานะที่เราเปนนักพัฒนาเราจะตองพรอมที่จะ
ยอมรับผิด การพัฒนาของเราตองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อประโยชนของมนุษย ไมใชประโยชน
เพื่อตัวเราเองตองรูจักสังคม วิเคราะหสังคม เขาใจสังคมและตองรูจักประยุกตธรรมะมาใชในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมอยางทันสมัยการพัฒนาสังคมตองมุงพัฒนาคุณภาพของปจเจกบุคคล
เสียกอน ไมใชมุงพัฒนาดานวัตถุแตการพัฒนาตามหลักการของพระพุทธศาสนานั้นมุงลดความ
อยากและหลีกเลี่ยงความรุนแรงเพื่อมุงพัฒนาทางจิตวิญญาณมากกวาดานวัตถุ การพัฒนาตองอาศัย
ความรวมมือกัน 
 พระเทพกวี (อางถึงใน ทัศนีย สิทธิสุวรรณ, 2545, หนา 21) แหงวัดปาดาราภิรมณ 
จังหวัดเชียงใหม ไดใหทัศนะที่นาสนใจไววา พระสงฆไมสามารถมุงสอนแตธรรมเพียงอยางเดียว
เพราะพระพุทธศาสนามีหลักการมากมายแตการปฏิบัตินั้นมีนอย ดังนั้นนอกจากพระสงฆจะพัฒนา
จิตใจและอบรมสั่งสอนประชาชนแลว พระสงฆควรจะใหการพัฒนาดานวัตถุเสริมแกประชาชน
ดวยทานจึงไดกําหนดหลักในการทํางานไว 4 ประการดังนี้คือ สงเสริมกสิกร มุงสอนวิทยา ดํารง
ศาสนาพัฒนาทองถ่ิน รวมทั้งพยายามทําความเขาใจตอการพัฒนาที่ถูกตองแกชาวบานใหไดคือ การ
ปรับปรุง แกไขและประสานสิ่งเกาและสิ่งใหมเพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชน 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการนําพุทธศาสนามาพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมดังกลาว
มาแลวนั้นจะเห็นไดวาพระพุทธศาสนาเปนสถาบันที่จําเปนของสังคมอันจะขาดไมได แมจะถูก
กระทบ กระเทือนหรือตกต่ําในบางคราวทั้งนี้เพราะชีวิตมนุษยไมสามารถดํารงอยูไดดวยวัตถุ
ประการเดียว วัตถุไมสามารถสนองตอบความตองการที่ไมรูจักจบสิ้นของมนุษย คุณคาทางจิตใจจึง
ยังคงมีความหมาย ยิ่งสภาพสังคมมีลักษณะผันผวนเต็มไปดวยความขัดแยงและจะทวีความรุนแรง
ในการตัดสินความขัดแยงกอใหเกิดทางสภาวะอันไมพึงปรารถนาจนทําใหประชาชนมีความ
คิดเห็นรวมกันที่จะตองทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแกไขสภาวะดังกลาว ดังนั้นศาสนาจึงถูกหยิบ
ยกขึ้นมาในฐานะที่เปนแกนกลางของจิตใจ เปนกรอบแหงความประพฤติของประชาชนในสังคม
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และการที่พระพุทธศาสนามีความสําคัญตอการพัฒนาสังคม พระสงฆซ่ึงถือไดวาเปนตัวแทนใน
การที่จะนําหลักพุทธธรรมมาเผยแพรและพัฒนาสังคม ตลอดจนควรที่จะมีหนาที่ในการพัฒนา
สังคมดวยเพราะฉะนั้นพระสงฆจึงควรมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมใหมากขึ้น ดังเชนในอดีตที่วัด
และพระมีความหมายและมีคุณคาตอสังคมมาก 
 ซ่ึงไดสรุปหลักการสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไววาวิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมของชาวไทยไดรับการกลอมเกลามาจากคําสอนของพระพุทธศาสนาตั้งแตยุค
แรกของประวัติศาสตรชาติไทยจนกลาวไดวาวิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยสวนใหญ จนมี
ความเปนเอกลักษณที่ทั่วโลกตระหนักและใหการยอมรับพุทธธรรมหรือพุทธศาสตรเปนองค
ความรูที่มุงเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติของโลกและชีวิตที่แทจริง และฝกใหผูศึกษาสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ตั้งแตระดับการดําเนินชีวิตของนักบวชผูมุงมีชีวิตที่บริสุทธิ์ 
และในทุกระดับยังผลใหผูศึกษาเองมีความสุขพรอม ๆ กับชวยใหคนรอบขางและสังคมมีความสุข
พรอมกันไปดวยอยางชัดเจน  
 ภาพอันงดงามของโรงเรียนวิถีพุทธ เปนภาพที่สะทอนถึงการนําหลักธรรมในพระพุทธ 
ศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักไตรสิกขามาใชในการพัฒนาผูเรียน และแสดงถึงความพยายามนํา
หลักธรรมตางๆ มาประยุกตใชในการบริหารและจัดการศึกษาอยางชัดเจนโดนใหมีรูปแบบที่
หลากหลายตามความเหมาะสมของสถานศึกษาที่จะพัฒนาผูเรียนไดอยางดีที่สุด พรอมกับ
สรางสรรคสภาพการดําเนินงานที่ผูเกี่ยวของทุกสวนมีความสุขและไดพัฒนาสูชีวิตและสังคมที่ดี
งามควบคูกันไปสูคุณคาเมื่อโรงเรียนพัฒนาสูวิถีพุทธและไดพัฒนาจนเปนโรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจน 
จะสังเกตไดถึงความเปลี่ยนแปลงและประโยชนอันมากมายที่เกิดตามมา ที่เปยมไปดวยความงดงาม
และคุณคา อาทิเชน 
  1.  นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ 
อยางชัดเจนพรอมกับการพัฒนาปญญาและดานอื่น ๆ การพัฒนาที่จะใหเปนคน ดี เกง และมี
ความสุขพรอม ๆ กันที่วายากจะไมยากสําหรับโรงเรียนวิถีพุทธ  
  2.  การพัฒนาผูเรียนที่เกิดขึ้นชัดเจนจะเปนที่ช่ืนชอบและชื่นชมของทั้งผูปกครอง ครู
อาจารย และชุมชนที่ไดรับทราบอีกการยอมรับและความรวมมือชวยเหลือจะเกิดขึ้นอยางทวีคูณ  
  3.  สภาพแวดลอมและบรรยากาศปฏิสัมพันธของโรงเรียนจะดีขึ้นมากในลักษณะที่
เกื้อกูลตอการพัฒนาผูเรียนรอบดานทั้งศีล สมาธิ และปญญา ผูคนที่เกี่ยวของลวนเปนกัลยาณมิตร
แกกันโดยเฉพาะอยางยิ่ง ตอนักเรียน  
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  4.  บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งวิถีการทํางานและวิถีชีวิต ทําใหสภาพการ
ทํางานมีความสุข มีคุณคาเพิ่มชีวิตสวนพัฒนาสูความสะอาด สวาง สงบชัดเจน เพราะความเปนวิถี
พุทธกลอมเกลา  
  5.  โรงเรียน โดยครู ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียน เปนแบบอยางตอสังคม อีกเปน
พลังการพัฒนาสังคมวงกวางใหดีงามยิ่งๆ ขึ้นได 
 วิถีปฏิบัติแนวการดําเนินการและจังหวะกาวการพัฒนาของโรงเรียนวิถีพุทธแตละแหง 
จะมีความแตกตางกันได ตามลักษณะเฉพาะของแตละสถานศึกษา อยางไรก็ตาม กาวยางที่ชัดเจน
จะมีโอกาสเกิดขึ้นไดจากความพยายามในการพัฒนาผูเรียนทั้งศีล สมาธิ ปญญา ควบคูกันไปอยาง
บูรณาการ บนวิถีการดําเนินชีวิตธรรมดาที่สงเสริมการพัฒนา “การกิน อยู ดู ฟง” คือ ดําเนินชีวิตได
อยางรูเทากัน และจัดการไดในลักษณะที่จะกอประโยชนตอตนเอง ตอผูอ่ืน และเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมใหมากที่สุด  
 ดังนั้นอาจกลาวไดวารูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ เปนการนําหลักธรรมมาใชในระบบการ
พัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา ซ่ึงอาจเปนการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยนําไปสูจุดเนนของการพัฒนาผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟงเปน โดยนําหลักการ ศีล 
สมาธิ ปญญา มาบูรณาการเขากับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้ง 5 ดานเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมที่สูงขึ้น ไมกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ดังที่เปนขาวอยูทุกวัน
และสงผลถึงความสงบเรียบรอยภายในประเทศชาติ จะทําใหทุกคนในประเทศอยูอยางเปนสุข  
 

มิติในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 วิบูลย  แมนสถิต (2552) บทความออนไลนกลาวเรื่องมิติในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
ไววากระทรวงศึกษาธิการที่กลับมาสนใจในการจัดการเรียนรูตามแนวโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จึง
เปนสิ่งที่ดีที่จะทําใหมีการฟนฟูภูมิปญญาไทยกลับมา และชวยผลักดันแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ใหเคล่ือนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโรงเรียนวิถีพุทธ เปนแนวทางการเรียนรูตามหลัก
ไตรสิกขา 2 คือ หลักศีล สมาธิ และปญญานั้น ไมใชของใหมแตอยางใดหากแตเปนมรดกทาง
สังคมไทยที่มีอยูแตเดิมสถานศึกษา จึงเปนฐานการผลิตที่สําคัญที่สุด ในการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายการศึกษาดังกลาว ผูอํานวยการสถานศึกษา จะบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธไปสูคุณภาพและประสิทธิภาพไดนั้น ควรทบทวนทําความเขาใจวิถีพุทธอยางถอง
แทชัดเจนกอนนําไปบริหารจัดการในโรงเรียนจากประเด็นหลักตางเชนวิถีพุทธคืออะไรมี
กระบวนการ อยางไร มุงใหเกิดขึ้นกับใคร ใครได ไดไปอยางไร ไดไปทําอะไร กรอบที่จัดไวเปน
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แนวทางวา เด็กกิน อยู ดู และฟงเปนอยางเปนผูมีศีล มีสมาธิและมีปญญานั้น ไดรับการปลูกฝงให
เกิดขึ้นไดชัดเจนและมีระบบปรากฏผลออกมาอยางมีคุณภาพแลวหรือยัง และจะทําอยางไร เปนตน 
 บอยครั้งที่อาจจะไดยินผูบริหารแสดงแนวคิดในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธวา เปน
เร่ืองของครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาบาง เปนเรื่องของกลุมสาระสังคมศึกษาบาง และแมกระทั่ง
เนนใหเฉพาะรายวิชาพระพุทธศาสนาเทานั้นที่ถือวาเปนวิถีพุทธ ซ่ึงเปนการสรางความหนักใจแก
ครูผูใตบังคับบัญชาท่ีจําเปนตองรับไป และบางครั้งก็ดําเนินไปอยางเดียวดายหากัลยาณมิตรที่จะ
อาสามาชวยแบงเบาบาง เทากับการผูบริหารไมมีความชัดเจนในแนวคิดแลว และเทากับการเสีย
โอกาสของนักเรียนในการไดรับประสบการณที่ผิดพลาดไปดวย 
 สถานศึกษาที่ผูอํานวยการมีความเอาใจใสดีก็จะเปนผูนํา ผลักดัน และสงเสริมดวย
วิธีการที่หลากหลาย ก็ถือวานักเรียนในโรงเรียนแหงนั้นก็ไดพบกับโอกาสที่ดี และเปนที่นาสังเกต
วาสวนมากก็จะเปนการนําเอากิจกรรมทางศาสนาตาง ๆ มาดําเนินการไมวาจะเปน ขนบประเพณี
ของชาวพุทธ การฝกสมาธิ การอบรมจริยธรรมคุณธรรม การเขาวัดฟงธรรม ลานธรรมลานพุทธ 
ฯลฯ ซ่ึงก็ถือวาเปนเรื่องที่ดีที่ไดจัดประสบการณปลูกฝงแกเด็ก แตส่ิงดังกลาวถือวาเปนกิจกรรม
เสริมหลักสูตร หากจะมองไปที่กระบวนการผลิตนักเรียน คือการจัดประสบการณตามกลุมสาระ
หลักสูตร ที่บูรณาการหลักไตรสิกขามาใชหรือการศึกษาดวยการมีศีล มีสมาธิและมีปญญานั้นได
ดําเนินการอยางไร อาจจะยังไมมีคําตอบที่ชัดเจนและไดสาระพอ ส่ิงนี้เองที่ถือเปนหัวใจของ
ไตรสิกขา เพราะเปนการบูรณาการอยางครบวงจรดังนั้น การดําเนินงานวิถีพุทธในสถานศึกษาสู
คุณภาพและประสิทธิภาพ ควรศึกษาทําความเขาใจใน เร่ืองตอไปนี้ คือ มิติวิถีพุทธในสถานศึกษา 
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
  1.  ดานมิติวิถีพุทธในสถานศึกษา 
   มิติ (Dimension3) ซ่ึงเปนมุมมองที่มองวิถีพุทธตามหลักเหตุและผลเฉพาะโดย
แตละมิติจะมีกรอบแนวคิดที่แตกตางกันออกไป การจําแนกภาพของวิถีพุทธออกมาเปนมิติ เปนการ
กําหนดมุมมองของการจัดกระบวนการบริการจัดการในสถานศึกษาตามมุมมองนั้น เปรียบเทียบกับ
มิติดานภารกิจของการบริหารโรงเรียนที่มีการจัดโครงสรางการบริหารออกเปน 4 ฝาย ไดแก 1) ฝาย
วิชาการ 2) ฝายบริหารบุคคล 3) ฝายการเงินและบัญชี และ 4) ฝายบริหารทั่วไป บางแหงอาจจัดเปน
มิติที่ 5 คือ ฝายกิจการนักเรียน ก็ได ขึ้นอยูกับภารกิจและศักยภาพของสถานศึกษา แตละฝายก็คือ
เจาภาพงานของโรงเรียนการกําหนดมุมมองในวิถีพุทธ มีจุดประสงคสําคัญคือ การหาเจาภาพ เมื่อ 
เจาภาพหลัก คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา จะตองหาเจาภาพงานของวิถีพุทธตามมุมองที่พบในที่นี้
หากจะวิเคราะหและคิดงายๆ จะพบมิติวิถีพุทธ อยูอยางนอย 2 มิติ คือ 1) มิติดานวิชาการ 2) มิติดาน
กิจกรรม ดังนี้ 
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   1.1  มิติดานการวิชาการ 
    เปนมิติดานวิชาการ คือ การจัดศึกษาเลาเรียนจากการเรียนการสอนตาม
เนื้อหาสาระของหลักสูตรสถานศึกษา เปนการนําเอาหลักไตรสิกขาเขาสูกระบวนการเรียนรูของครู
และนักเรียนทุกกลุมสาระทั้ง 8กลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่กําหนด เนนการแสวงหา
ความรู ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีการแสวงหาความรูอยางไมหยุดนิ่งภายใต หลักของศีล สมาธิ 
และปญญา เจาภาพตามมิตินี้ คือ ฝายวิชาการ ที่จะนําไปกําหนดแนวทาง วางแผน การสนับสนุน
สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครู พัฒนา
ผูเรียน และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางดานวิชาการตอไป 
   1.2  มิติดานกิจกรรม 
    หมายถึง กิจกรรมในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันของชาวพุทธที่นํามาจัดและบูรณาการในสถานศึกษา ไดแก กิจกรรมการทําบุญ 
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมตามประเพณี 12 เดือน กิจกรรมตามประเพณีตาง ๆ 

ไดแก งานบวช งานผาปา งานกฐิน งานวันสงกรานต การรักษาอุโบสถศีล และจนถึงการทํานุ
บํารุงศาสนสถาน ปูชนียสถานและวัตถุ และอื่นๆ มิติดานกิจกรรม ก็จะพบเจาภาพไดชัดเจนขึ้น ซ่ึง
เจาภาพควรเปนหนาที่ฝายบริหารทั่วไป หรือฝายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมและกิจการนักเรียน และ
หมวดวิชาสังคมศึกษา ที่จะรับไปดําเนินการ เชน การวางแผน และกําหนดปฏิทินการทํางาน
ประจําป และแสวงหาแนวทางสูความสําเร็จตางๆ ตอไป ไดแก การระดมทรัพยากร การตั้ง
คณะทํางาน ตลอดจนหาวิธีการจัดกิจกรรมที่เปนระบบในสถานศึกษา เพื่อใหกิจกรรมวิถีพุทธที่มี
ความสัมพันธกับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปและอยางตอเนื่อง 
    เนนกิจกรรมการดํารงชีวิตจากรากฐานวิถีพุทธเปนสิ่งนําทาง คือการกิน อยู 
ดู ฟงเปน หรืออยางมีศีล มีสมาธิและมีปญญาขอดีของการจําแนกมิติวิถีพุทธในการดําเนินงาน จะ
สงผลที่เปนประโยชนในการบริหารงาน เพราะ 
    1)  งายตอการกําหนดเจาภาพงาน เพื่อจะรับผอดชอบกําหนดภารกิจ พรรณา
งาน 
    2)  ไมเกิดความขัดแยงในการทํางาน เพราะตางคนมีมิติในการทํางานของ
ตน ไมซํ้าซอนกัน 
    3)  สามารถประสานประโยชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่จะ
สงผลแกผูเรียนไดอยางบูรณาการ และตอเนื่อง 
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  2.  กระบวนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
   กระบวนการบริหารจัดการ ของโรงเรียนและเจาภาพแตละดาน อาจใชวงจรการ
พัฒนาสูคุณภาพคือ PIER ไดแก การวางแผน (Planning) การนําปฏิบัติตามแผน (Implementation) 
การวัดและประเมินผล (Evaluation) และการทบทวน (Revision) รูปแบบ PIER จะมีจุดเดน คือ มี
ขั้นตอนที่กระทัดรัด และครบถวนโดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอนสุดทายคือการทบทวน ที่มักถูกละเลย
และไมใหความสําคัญ ทั้งที่การดําเนินงานแตละกิจกรรมมักจะมีจุดเดนจุดดอย ปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะมีที่มีคุณคาในการวางแผนเพื่อการพัฒนาสูคุณภาพและมาตรฐานในอนาคต 
 

ความเปนมาในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 
 ความเปนมาในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
(2547) ไดกลาวถึงความเปนมาในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครไวดังนี้ 
 กรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษาตั้งแตเริ่มสถาปนาในป พ.ศ. 2515 
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 โดยรับโอนการจัดการศึกษาจาก 2 หนวยงาน คือ  เทศบาลนคร
หลวงกรุงเทพธนบุรี และองคการบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ซ่ึงหนวยงานทั้งสองไดถือกําเนิด
เมื่อ พ. ศ.2515 จากประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 และ 25 โดยเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี  
เปนการยุบรวมกันและรับโอนการจัดการศึกษาจากเทศบาลนครหลวงกรุงเทพ และ เทศบาลนคร
ธนบุรีทั้งนี้โดยเทศบาลทั้ง 2 รับโอน การจัดการการศึกษามาจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อป 2481  
และองคการบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี  เปนการยุบรวมกันและรับโอนการตักการศึกษาจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดพระนคร  และองคการบริหารสวนจังหวัดธนบุรีโดยองคการทั้งสอง
โอนการจัดการศึกษามาจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อป พ.ศ. 2509 
 การจัดการศึกษาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นับตั้งแตจัดตั้งโรงเรียนทวยราษฎขึ้น
ครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2427 ที่วัดหรรณพาราม และขยายออกไปโดยจัดตั้งองคกรรับผิดชอบเปนกรม
ศึกษาธิการ เมื่อป พ.ศ. 2430 และเปนกระทรวงธรรมการ เมื่อป พ.ศ. 2435 นั้น ตอมาในป พ.ศ.  
2441 ไดมีโครงการศึกษาเกิดขึ้น โดยแบงความรับผิดชอนใหกรมศึกษาธิการของกระทรวงศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร และใหกระทรวงมหาดไทยจักการศึกษาในหัวเมืองรวมกับพระสงฆ  ภายหลังได
มีการขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปถึงระดับตําบลระหวางป พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2474 มี
หนวยงานที่รับผิดชอบการประถมศึกษา 3 กระทรวง คือ กระทรวงนครบาล รับหนาที่จัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาในตอนกลาง กระทรวงมหาดไทย รับหนาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาใน
สวนภูมิภาค และกระทรวงธรรมการ ทําหนาที่ประสานงานใหการศึกษาเปนไปตามนโยบาย 
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 ปจจุบันนี้การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เปนอํานาจหนาตามที่กําหนดไวใน
มาตรา 89 (21) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพทมหานคร พ.ศ. 2528 โดยมี
หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาหลายหนวยงานดังนี้ 
 สํานักการศึกษาและสํานักงานเขต 
 มีหนาที่จัดการศึกษาภาคบังคับและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับอนุบาลศึกษา  
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรับผิดชอบจัดการศึกษาใน
ระดับตางๆ รวมทั้งส้ิน 435 โรงเรียน คือ 
 ระดับอนุบาลศึกษา โดยมีโรงเรียนอยูในความรับผิดชอบของสํานักการศึกษาและ
สํานักงานเขต จํานวน 429 โรงเรียน 
 ระดับประถมศึกษา โดยมีโรงเรียนอยูในความรับผิดชอบของสํานักการศึกษาและ
สํานักงานเขต จํานวน 431 โรงเรียน 
 ระดับมัธยมศึกษา โดยแบงเปน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปดสอนในโรงเรียนประถมศึกษาของกรุงเทพมหานคร ตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 67 โรงเรียน 
 ระดับมัธยมแยกจากประถมศึกษา จํานวน 4 โรงเรียน จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียน
มัธยมบานบางกะป โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน และโรงเรียนวิชูทิศ 
 สํานักพัฒนาสังคม จัดการศึกษาดังนี้ 
 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนรวมกับกรมศึกษานอกโรงเรียน กระทรวง 
ศึกษาธิการ ดําเนินการศึกษานอกระบบโรงเรียนในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร 
 การใหความรวมมือในการดําเนินงานกับศูนยบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนจัด
ฝกอาชีพใหแกกลุมสนใจตามความเหมาะสม 
 สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 
 จัดการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬา การฝกอาชีพระยะสั้น และการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักการแพทย 
 จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไดแก วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย วิทยาลัยแพทย
ศาสตรกรุงเทพมหานคร 
 ภารกิจหลักในการจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร  คือ การจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา สวนการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา อาศัยแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2531 ซ่ึงเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กกอน
ประถมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
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กรุงเทพมหานครไดจัดขึ้นในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยไดรับมติคณะรัฐมนตรี ให
ความเห็นชอบกําเนินการได เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 ซ่ึงกรุงเทพมหานครจัดเปนการเสริมจากที่
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแก
เด็กและเยาวชนของไทย และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 คณะรัฐมนตรีไดลงมติอนุมัติ เปดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 2.4   ภาพแสดงความเปนมาของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
ที่มา  :   คูมือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร, 2548. 
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การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม สําหรับโรงเรียนที่เขารวม
ศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อถวายเปนราชสักการะรวมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ไดดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธตาม 8 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  สรางความตระหนักและความเขาใจ 
 ขั้นที่ 2  ประเมินตนเองตามสภาพจริงของครูและผูบริหาร 
 ขั้นที่ 3  วิเคราะหขอมูลและประชุมตัดสินใจพัฒนารวมกัน 
 ขั้นที่ 4  ลงมือปฏิบัติ / ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม 
 ขั้นที่ 5  ประเมินตนเองระหวางการดําเนินงาน 
 ขั้นที่ 6  ลงมือปฏิบัติ / ปรับปรุงแกไข 
 ขั้นที่ 7  รวบรวมขอมูลและสรุปผล 
 ขั้นที่ 8  รายงานผลและนําไปเปนขอมูลพัฒนา 
 
 ขั้นท่ี 1  สรางความตระหนักและความเขาใจ 
 วิธีดําเนินงาน 
 •  จัดประชุมชี้แจง ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และพระภิกษุ
สงฆ เพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ตรงกัน และรวมมือกันดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (เปนการ
ประสานระหวางบาน วัด และโรงเรียน) 
 •  สงครูเขารับการอบรมแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  
 •  เชิญวิทยากรมาใหความรูคณะครู  ผูปกครอง  
 •  คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผูแทนผูปกครองนักเรียน รวมกัน
ศึกษา และวิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรค มีจุดแข็ง จุดออนอะไรบาง สภาพความตองการในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 
 ขั้นท่ี 2  ประเมินตนเองตามสภาพจริงของครูและผูบริหาร 
 วิธีดําเนินงาน  
 •  เมื่อทุกฝายที่เกี่ยวของมีความเขาใจตรงกันแลว โรงเรียนจึงดําเนินการประเมินตนเอง  
โดยใชแบบประเมินสอบถามขอมูลจากครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน  ตาม
ตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 4 ดาน คือ 
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  -  ดานปจจัยนําเขา “บุคลากรมีคุณลักษณะที่ดี”  
  -  ดานกระบวนการ “ดานการเรียนการสอนที่บูรณาการไตรสิกขา”  
  -  ดานผลผลิต “พัฒนาการ ศีล จิต และปญญาอยางบูรณาการ (ภาวนา 4)”  
  -  ดานผลกระทบ “บวรไดรับประโยชนจากการพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ”  
 
 ขั้นท่ี 3 วิเคราะหขอมูลและประชุมตัดสินใจพัฒนารวมกัน  
 วิธีดําเนินงาน  
 •  คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนรวมกันวิเคราะหผลการ
ประเมิน วาตัวช้ีวัดใด ตัวช้ีวัดใดมีปญหาไมเปนไปตามความตองการ หรือตัวช้ีวัดใดจะตองพัฒนา
ใหดียิ่งขึ้น แลวสรุปภาพรวมของปญหาและความตองการ เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาและแกปญหา  
 •  คณะกรรมการดําเนินงานรวมกันนําสภาพปญหาและความตองการมากําหนด
แนวทางในการพัฒนาและแกปญหา โดยกําหนดเปาหมายใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตร
การพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติงาน และโครงการโรงเรียนวิถีพุทธใหชัดเจน 
 •  ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดโครงการ กิจกรรม รวมกันพิจารณาและกําหนดกิจกรรมที่
จะปฏิบัติเพื่อเสริมสรางและพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธรวมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแตละกิจกรรม เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตาม
โครงการที่กําหนดขึ้น  
 •  แตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงาน
รับผิดชอบแตละกิจกรรม คณะกรรมการเครือขายผูปกครองและครู คณะกรรมการเครือขายนักเรียน  
 
 ขั้นท่ี 4  ลงมือปฏิบัติ / ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม  
 วิธีดําเนินงาน 
 •  คณะกรรมการดําเนินงานทุกฝาย ผูที่รับผิดชอบแตละกิจกรรม รวมกันดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง โดยรวมกันดําเนินงานตามแนวทางการจัดสภาพโรงเรียน
วิถีพุทธ 5 ดาน และใชคู มือการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่โรงเรียนจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนว
ดําเนินงาน ดังนี้ 
  ดานกายภาพ  
  สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม หองเรียน และแหลงเรียนรูที่
สงเสริมการพัฒนาศีล สมาธิ ปญญา ดังนี้  ซุมพระพุทธรูปเหมาะสมที่จะชวนใหระลึกถึง 
พระรัตนตรัยอยูหนาประตูโรงเรียน หองจริยะเพื่อใชในการบริหารจิต เจริญภาวนา ตกแตงบริเวณ 
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หองเรียน  อาคารเรียน ใหเปนธรรมชาติหรือใกลชิดธรรมชาติชวนใหมีใจสงบ  และสงเสริมสราง 
ปญญา เชน รมร่ืน  มีปายนิเทศ  ปายคุณธรรม   
 
  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  
  โรงเรียนไดจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจําวัน ประจําสัปดาหหรือในโอกาสตางๆ เปน 
ภาพรวม  ทั้งสถานศึกษาที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้ง ศีล สมาธิ และปญญา โดยเนนการมีวิถีชีวิต
หรือวัฒนธรรมของการ กิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชัญญะเพื่อเปนไปตามคุณคาแทของการดําเนิน
ชีวิต โดยมีกิจกรรมตัวอยางดังนี้ 
  กิจกรรมประจําวัน / ประจําสัปดาห  
  กิจกรรมหนาเสาธง  
   •  รําลึกถึงชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  
   •  รุงอรุณอุนไอธรรม  
   •  สวัสดี  
  กิจกรรมทําความดีระหวางวัน 
   •  เดินแถวขึ้นชั้นเรียน  
   •  โฮมรูม  
   •  นั่งสมาธิดวยแกวน้ํา  
   •  รับประทานอาหาร  
   •  นั่งสมาธิ 5 นาทีกอนบาย  
   •  รักการอาน  
   •  ของหายไดอาน  
  กิจกรรมกอนเลกิเรียน  
   •  สวดมนตกอนกลับบาน  
   •  เดินแถวกลับบาน  
  กิจกรรมประจําสัปดาห  
   •  สวดมนตไหวพระทุกวันศุกร  
   •  พุทธศาสนสุภาษิต  
   •  ฟงธรรมตลอดกาล  
  กิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  
   •  วันวิสาขบูชา  
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   •  วันอาสาฬหบูชา  
   •  วันมาฆบูชาผาปาความดี  
   •  วันเขาพรรษา  
   •  วันแมแหงชาติ  
   •  วันลอยกระทง  
   •  วันปใหม  
  กิจกรรมพิเศษ  
   •  ออมสินบุญ  
   •  เศรษฐีนอย  
   •  ตักบาตรทุกวันพระ  
   •  ขยะชุมชน  
   •  ธนาคารความดี  
   •  แปลงกระดาษหนังสือพิมพใหเปนทุน  
   •  นิทานธรรมมะสอนใจ 
   •  คนดีศรีทาพระ  
   •  ตลาดนัดชุมชน  
   •  โรงเรียนสีขาว  
   •  งดเหลาเพื่อการศึกษาของลูก  
   •  คายอบรมจริยธรรม  
    -  บวชเนกขัมมบารมี  
    -  บวชชีพราหมณ  
   •  บรรพชาสามเณรหมูภาคฤดูรอน  
   •  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ  
   •  สานสัมพันธบาน  วัด  โรงเรียน  และชุมชน  
   •  สานสัมพันธ  สายใยรักแหงครอบครัวตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  
   •  ศึกษาดูงานตามนแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
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  ดานการเรียนการสอน 
  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  หรือจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
พุทธธรรม เพื่อพัฒนาผูเรียน ผานกิจการกรรมการเรียน การสอนอยางชัดเจน เพื่อเปนการพัฒนา 
ผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมตอเนื่องสม่ําเสมอ เชน  
  -  หลักสูตรสถานศึกษามีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค และผลการเรียนรูที่
คาดหวัง ที่สะทอนการพัฒนาไตรสิกขาไปพรอมๆ กัน 
  -  จัดเนื้อหาสาระและหนวยการเรียนรูใหมีการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู
และปฏิบัติ ทั้งในกลุมสาระเดียวกันและตางกลุมสาระการเรียนรู 
  -  การจัดการเรียนในแตละแผนการเรียนรูตองสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมทุกครั้ง 
  -  ประสานรวมมือกับวัด / คณะสงฆในการจัดการเรียนรูทั้งสาระพระพุทธศาสนา
และกลุม สาระกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใกลชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทตางๆ 
  กิจกรรมเสริมเนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย  
   •  การเรียนรูวิถีพุทธระดับชั้นอนุบาล 
   •  การบูรณาการวิถีพุทธสูกลุมสาระการเรียนรู  
   •  เรียนจริยกับพระอาจารย  
   •  เรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  
   •  เรียนธรรมศึกษา  
   •  ผลิตส่ือหนังสือเลมเล็กตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  
  ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนรูที่จัดมีลักษณะ “สอนใหรูทําใหดูอยูใหเห็น” โดย
นักเรียนมีกระบวนการเรียนรูการพัฒนาทั้งดานกาย (กายภาวนา) ดานความประพฤติ (สีลภาวนา) ด
านจิตใจ (จิตตภาวนา) และดานปญญา (ปญญาภาวนา) โดยมุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู  ดู 
ฟง เปน” เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนและสังคมโดยไมเบียดเบียนผูใดและเกื้อกูลในการ
พัฒนาวัฒนธรรมแสวงปญญา และวัฒนธรรมเมตตา เชน การกิน อยูเปน เพื่อยังประโยชนในการ
ดํารงชีวิตที่อยูไดเหมาะสมเปนไปตามคุณคาแท หรือ การดู ฟง เปน” เพื่อเนนประโยชนในการเรียน
รูเพิ่มพูนปญญา  
 
  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
  สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการใฝรู ใฝเรียน ใฝสรางสรรคและใหกําลังใจส
งเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตรตอกัน มีบรรยากาศของความเคารพออนนอม ยิ้มแยมแจมใส  
มีความเมตตากรุณาตอกัน ระหวางครูตอครู ครูตอนักเรียน นักเรียนตอนักเรียน ครูตอผูปกครอง  
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และผูปกครองตอนักเรียน สงเสริม ยกยอง เชิดชู ใหเกียรติผูทําความดี สงเสริมใหครู บุคลากร  
ผูปกครอง  ผูนําชุมชน  ใหปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืน เชน การลดละ  เลิกอบายมุข  การ
เสียสละ เปนตน  
 
  ดานการบริหารจัดการ  
  1.  กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
  2.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรวม 3 ฝาย ไดแก บาน วัด และโรงเรียน (บวร) 
  3.  ตั้งคณะกรรมการเครือขายผูปกครองและครู  กรรมการเครือขายนักเรียน 
  4.  รวมมือกับผูปกครอง วัดและชุมชนเพื่อชวยเหลือ แกไขปญหาและพัฒนาผูเรียน
ทุกดาน 
  5.  นิเทศ  กํากับ  ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
  6.  ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานเพื่อเผยแพรผลงาน 
ตอสาธารณชน 
 
 ขั้นท่ี 5  ประเมินตนเองระหวางการดําเนินงาน  
 วิธีดําเนินงาน  
 •  บันทึกรายละเอียดตาง ๆ ระหวางดําเนินโครงการ ผูรับผิดชอบกิจกรรมแตละกิจกรรม
และผูเกี่ยวของอื่นๆ บันทึกผลการดําเนินงานดานตางๆ ระหวางดําเนินงาน เพื่อทราบความกาวหนา 
และปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นและรวมกันแกไขปญหานั้นๆ 
 •  ผูเกี่ยวของนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตร ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะกรรมการ
นิเทศของโรงเรียนรวมกันนิเทศ ติดตาม กํากับ และใหคําปรึกษาแนะนํา ระหวางการดําเนินงาน 
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 
 ขั้นท่ี 6  ลงมือปฏิบัติ  / ปรับปรุงแกไข  
 วิธีดําเนินงาน  
 •  คณะกรรมการดําเนินงานนําผลการประเมินแตละกิจกรรม เสนอตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูแทนผูปกครองนักเรียน เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน ปญหา และ อุปสรรคการ
ดําเนินงานแตละกิจกรรม  เพื่อรวมพิจารณาหาแนวทางดําเนินงาน  
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 •  ประเมินผลโครงการ กิจกรรมตางๆ   รับผิดชอบและคณะกรรมการดําเนินงาน 
ผูเกี่ยวของทุกฝายรวมกันประเมินผลโครงการและกิจกรรมที่กําหนดขึ้น วาดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม แตละโครงการกิจกรรมมีปญหาอุปสรรคใด ผลของการดําเนินงานเปน 
อยางไร  
 •  ประเมินตนเองหลังเสร็จสิ้นทุกโครงการ  คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนและผูเกี่ยวของอื่นๆ รวมกันประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานเมื่อส้ินปการศึกษา  
โดยประเมินตามตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เปรียบเทียบความกาวหนากอนและหลัง
ดําเนินโครงการ 
 •  รวมกันปรับปรุงและพัฒนาในสวนที่บกพรองหรือมีปญหาที่จะทําใหกระบวนการ
ดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ หรือมีปญหาอุปสรรคทั้งระหวางดําเนินงาน  และเมื่อเสร็จส้ินการ
ดําเนินงาน  นําปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมารวมกันปรับปรุงแกไขเพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป  
 
 ขั้นท่ี 7  รวบรวมขอมูลและสรุปผล  
 วิธีดําเนินงาน  
 •  รวบรวม สรุปผล นําเสนองานจัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินงานโดย
ภาพรวม และนําเสนอผลการดําเนินงานตอผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของและหนวยงานตนสังกัด 
 •  นําผลงานเผยแพร จัดทํารูปเลมและสรุปยอผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธแก
โรงเรียนอื่นๆ หนวยงานทางการศึกษาอื่นๆ กลุมโรงเรียน และผูสนใจทั่วไป 
 
 ขั้นท่ี 8  รายงานผลและนําไปเปนขอมูลพัฒนา  (อยูระหวางการดําเนินงาน)  
 วิธีดําเนินงาน ตามขั้นตอนขางตนคาดวาผลที่ไดรับเกิดขึ้นกับทุกฝายดังนี้ 
 คาดวาผลที่ไดรับ   
 1.  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
  1.1  นักเรียนมีพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมสูงขึ้น เปนที่พึงพอใจของ 
ผูเกี่ยวของทุกฝาย  
  1.2  นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู รักการเรียนรู ใฝรูใฝเรียน  มาเรียนอยางมีความสุข  
  1.3  นักเรียนมีตัวอยางที่ดีจากนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนนักเรียนตัวอยางของ
โรงเรียน  
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  1.4  นักเรียนมีความภูมิใจในตนเอง พยายามจะทําความดีตอตนเองและตอผูอ่ืนอยู
เสมอ  
  1.5  นักเรียนภูมิใจและศรัทธาในตัวครู  และโรงเรียนของตนเองมากขึ้น  
 2.  ผลที่เกิดขึ้นกับครูและบุคลากร  
  2.1  ครูมีความมุงมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติตามหนาที่ที่รับผิดชอบอยางดียิ่ง 
  2.2  ครูประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธยึดหลักไตรสิกขา ในการดําเนินชีวิต
ไดอยางมีความสุขตามอัตภาพ 
  2.3  ครูมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานของ
ตนอยูเสมอ  
  2.4  ครูไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานชุมชน ผูบังคับบัญชา และบุคคลทั่วไป 
  2.5  ครูมีความภูมิใจในวิชาชีพ และภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน และเกิดผลตามที่มุงหวังไว 
 3.  ผลที่เกิดขึ้นกับผูปกครองและชุมชน 
  3.1  มีความภูมิใจที่เห็นพฤติกรรมนักเรียนเปนคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติ
ตนไดอยางเหมาะสม  
  3.2  มีความภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนา และบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  3.3  เต็มใจ  และยินดีเสียสละทั้งทรัพย วัสดุอุปกรณ  แรงกาย  ถาหากโรงเรียนขอ
ความรวมมือ  
  3.4  มีความรูสึกวาโรงเรียนเปนของตนเอง  ไมใชหนาที่ของโรงเรียนอยางเดียว 
  3.5  มีครอบครัวตัวอยางทางคุณธรรม จริยธรรมที่ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาทําให
เกิดความสุขในครอบครัวตามแนววิถีพุทธ  
 4.  ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน  
  4.1  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการ โรงเรียนดีวิถีพุทธที่สอดคลองกับ
แนวทางวิถีพุทธ 
  4.2  กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนสามารถชวยใหการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ดานความรู ทักษะ (เกง) คุณธรรม จริยธรรม (ดี) และสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี(มีความสุข)  เปนที่ 
นาพอใจของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
  4.3  กระบวนการบริหารที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย (บาน วัด 
และโรงเรียน) สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 50 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  4.4  ผูเกี่ยวของทุกฝายทราบบทบาทหนาที่ของตนเองชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได
ถูกตอง 
  4.5  กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนดีวิถีพุทธบานหนองบุนนาก สามารถเปน 
แบบอยางในการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพแกโรงเรียนอื่นๆ ได  
 5.  ผลที่เกิดกับพระสงฆ (วัด) 
  พระสงฆพึงพอใจในกิริยามารยาทของนักเรียน นักเรียนไปทําบุญที่วัดไดดวยตนเอง      
โดยไมมีผูปกครองไปดวย ภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน  และเต็มใจในการเขาไป
สอนพระพุทธศาสนาและธรรมศึกษาในโรงเรียน 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 จรง  สุขเกษม (2550) ศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
นโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา รูปแบบ
การบริหารสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายโรงบเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี ประกอบดวย 
  (1)  การบริหารวิชาการที่สําคัญๆ คือ ดานการจัดการหลักสูตรสถานการศึกษา มีการ
กําหนดพุทธธรรมและคุณธรรม เพิ่มเติมในวิสัยทัศนของหลักสูตรสถานการศึกษา ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสอดแทรกพุทธธรรมคุณธรรมที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญในรายวิชาตางๆ โดยมุงเนนพัฒนาผูเรียน ใชหลักไตรสิกขาผานการจัดการเรียนรูและวิถี
ชีวิต (การกิน อยู ดู ฟงเปน) ดานการนิเทศการเรียนการสอน มีการดําเนินงานตามกระบวนการและ
ขั้นตอนทั่วไปมาปรับใช 
  (2)  การบริหารงบประมาณ ที่สําคัญๆ คือในดานการจัดตั้งงบประมาณ มีการกําหนด
พุทธธรรมคุณธรรมไวในแผลกลยุทธโรงเรียน ดานการบริหารงบประมาณ มีการจัดสรร เบิกจาย
งบประมาณและรายงานผลตามปกติ ดานการระดมทรัพยากรและบริหารพัสดุสินทรัพย มีการใช
ทรัพยากรในชุมชนรวมมือกับบุคคล หนวยงานภาครัฐและเอกชนใหมีประสิทธิภาพ และดานการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผล คือ การเปดโอกาสใหผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน ผูเกี่ยวของเขา
มามีสวนรวม 
  (3)  การบริหารงานบุคคล ที่สําคัญๆ ดานการวางแผนและการสรรหา  มีการ
กําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเปนแกนหลักในการดําเนินงาน 
โดยมีการจัดหาที่ปรึกษา เชน พระภิกษุ คฤหัสถ ที่เปนผูทรงคุณวุฒิมาเสนอแนะ ดานการพัฒนา
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บุคลากรและวินัย มีการพัฒนาบุคลากรและวินัย มีการพัฒนาบุคคลากรตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
โดยบูรณาการใหสอดคลองกับวิถีพุทธมุงหวังใหเกิดคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียน ครู  เปน
แบบอยางที่ดี มีความเปนกัลยาณมิตรดานการสรางกําลังใจ มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกครูและ
บุคลากรภายนอก ที่เปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไป และดานการประเมินบุคลากร มีการใหผูเรียน 
เพื่อนครู ผูบริหารโรงเรียน มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  (4)  การบริหารทั่วไป ที่สําคัญๆ คือ ดานการดําเนินงานกิจกรรมนักเรียน มีการจัด
กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตรที่เนนผูเรียนมีสวนรวมโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการ
ดําเนินชีวิตของผูเรียนเนนที่ปฏิบัติตามคุณธรรมในครอบครัวไทย ดานการพัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม มีการสรางบรรยากาศ อาคารสถานที่ หองเรียน สภาพแวดลอมทางกายภาพ
ตางๆ ใหสะอาด สวยงาม รมรื่น ปลอดภัย ดานความสัมพันธ ระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีการ
ประชุมชี้แจงและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
เขามามีสวนรวมในภารกิจตางๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียน บาน วัด ชุมชน 
และดานการประชาสัมพันธและการสรางเครือขาย มีการจัดใหมีเครือขายเพื่อแสวงหาความรวมมือ
ตามโครงการวิถีพุทธในดานตางๆ กับบุคคล  สถานการศึกษา องคกรหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 จรัล  เพชรดี (2549) ไดทําการวิจัยเร่ืองการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 
  (1)  การดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
  (2)  เปรียบเทียบระดับการดําเนินงานตามตําแหนงหนาที่ปฏิบัติงานระหวาง
ผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอนไมแตกตางกันแตระดับการดําเนินงานดานกิจกรรมพื้นฐาน วิถี
ชีวิตและดานการเรียนการสอนแตกตางกัน 
 ธานี  ภูสดศรี (2550) ศึกษาเรื่องศึกษาสภาพการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดังนี้ 
  (1)  สภาพการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ เขต 2 รวมทุกดานอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับระดับการปฏิบัติจากมากไปนอยไดดังนี้ 
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ดานกิจกรรมพื้นฐานชีวิติ ดานการเรียนการสอน ดานกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม และดานการบริหารจัดการ ตามลําดับ 
  (2)  ไมมีปฏิสัมพันธระหวางสถานภาพตําแหนง และขนาดโรงเรียนตอสภาพการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ทั่งโดยรวมและราย
ดาน 
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  (3)  ขอเสนอแนะของผูบริหารการศึกษา ครูผูรับผิดชอบโครงการ และประชาชน 
คณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยงเรียงลําดับความถี่รายประเด็นจากมากไปหานอย 3 
ลําดับ ดังนี้ จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหความสอดคลองกับการจัดกิจกรรม และพัฒนา
ผูเรียนตามแบบวิถีพุทธ คิดเปนรอยละ 24.52 เพาะบมคุณลักษณะของผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ 
ในวิถีการดําเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ และนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง คิดเปนรอยละ 18.87 การ
บริหารจัดการกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ควรดําเนินไปบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของ
ทุกฝาย และมีการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 14.15 
 สุปน  เดชประเสริฐ (2550) ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
  (1)  การศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธของผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบวา
ความคิดเห็นของผูบริหารสูงกวาครูผูสอนตอการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวมและราย
ดาน ปฏิบัติการอยูในระดับสูงมาก แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  (2)  การศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร ในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี จําแนกตามขนดโรงเรียน พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร
จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา มีเพียงดานเดียว คือ ดานการเรียนการสอน ปฏิบัติการอยูในระดับมาก แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  (3)  การศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน ในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
สํางานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอน 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม ปฏิบัติการอยูในระดับมาก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 สุรชาติ  อินแผลง (2550) ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1: กรณีศึกษาโรงเรียนบานติ้วนอย ผลการศึกษา 
โรงเรียนบานติ้วนอยไดดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของระทรวง
ศึกษาธิการดังนี้ 
  (1)  ดานการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ไดมีการเตรียมการศึกษาจากเอกสาร
ตางๆ มีการเตรียมบุคลากร ทั้งครู นักเรียน ผูปกครอง อาคารสถานที่ มีการเตรียมกิจกรรม มีการ
ดูแลสนับสนุนอยางใกลชิด มีการพัฒนาปรับปรุง ประเมินผล และเผยแพร 
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  (2)  ดานการจัดการวิถีพุทธสูการเรียนรู มีการบูรณาการหลักธรรมสอดแทรกทุก
กลุมสาระ เนนกระบวนการไตรสิกขา ผานกระบวนการ กิน อยู ดู ฟง เปนตน ครูผูสอนปฏิบัติตน
เปนแบบอยาง สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น พัฒนาผูเรียนใหสมดุลทุกดาน นําไปปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวัน 
  (3)  ดานกิจกรรมเสนอแนะและพัฒนา เนนกิจกรรมพัฒนาผู เรียน กิจกรรมที่
หลากหลาย  กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมประจําวัน  กิจกรรมประจําสัปดาห กิจกรรม
ประจําเดือน กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
  (4)  ดานการพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะของบุคลากร ใหเขารับการอบรม ศึกษา
ดูงาน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทําใหดู อยูใหเห็น เปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกัน 
  (5)  ดานการเกื้อกูลสัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน ไดรวมมือกับวัดและชุมชน 
เขารวมกิจกรรมในชุมชน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ระดมทรัพยเพื่อพัฒนาโรงเรียน เปดโอกาสให
ชุมชนมาใชบริการในโรงเรียน มีการประชาสัมพันธโรงเรียน 
 วุฒิชัย  วีระวัฒน (2549) ศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา 
  (1)  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยดังนี้ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานผลกระทบ 
  (2)  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวม และดาน
ปจจัยนําเขาดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานผลกระทบ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
  (3)  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี โดยรวมและดานปจจัยนําเขา ดาน
กระบวนการ ดานผลผลิตและดานผลกระทบ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 แสงทอง  เรืองศิลป (2548) ศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บานกุดโงง)
ไดดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวงศึกษาธิการโดย ผล
การศึกษาพบวา 
  (1)  ดานการบริหารจัดการไดเตรียมการศึกษาจากเอกสารตางๆ และปรึกษาพระสงฆ
ที่มีความรู ความสามารถ ไดเตรียมความพรอมทั้งบุคลากร นักเรียนและผูปกครองจัดอาคารสถานที่
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ใหรมร่ืนสวยงามเหมาะสมกับวิถีพุทธแลวดําเนินการจัดทําคูมือแนวทางในการปฏิบัติและไดปฏิบัติ
ตามแนวทางที่วางไว มีการเก็บรวบรวมขอมูล ประเมินผลการดําเนินงาน แลวประชาสัมพันธ
เผยแพรตอไป 
  (2)  ดานการจัดวิถีพุทธสูวิถีการเรียนรู ไดจัดกิจกรรมสอดแทรกวิถีพุทธเขาไปใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูสอนปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางดวยการ สอนใหรู ทําใหดู อยูให
เห็นใหนักเรียนไดปฏิบัติตนใหกิน อยู ดู ฟงใหเปน 
  (3)  ดานการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธไดจัดกิจกรรมวิถีพุทรายวัน รายสัปดาห 
รายเดือนและรายป เนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในเรื่องของ ศีล สมาธิปญญา และการปฏิบัติ
ธรรม รักษาศีล ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
  (4)  ดานการพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะของบุคลากร ไดใหบุคลากรไดรับการ
ฝกอบรม การฝกปฏิบัติ พัฒนาตนเองเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน 
  (5)  ดานการเกื้อกูลสัมพันธโรงเรียนวิถีพุทธและชุมชนนั้นโรงเรียนไดรวมมือกันกับ
วัด และ ชุมชน เปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกันจัดกิจกรรมรวมกันเนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
 สถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติ (2547, หนา 1) ไดตีพิมพผลการวิจัยช้ินลาสุดของสถาบัน
เกี่ยวกับเรื่องการทําสมาธิวา การปฏิบัติธรรมทําสมาธิแบบพุทธศาสนามิใชเพียงกอใหเกิดความสงบ
ภายในจิตใจเทานั้นแตยังสงผลดีกับกระบวนการทํางานของสมองมนุษยที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
เชื่อมโยงกับอารมณทางดานดีอยางถาวรอีกดวย การทดลองครั้งนี้นักวิจัยใชเครื่องมือที่เรียกวา 
อิเล็คโทนเอนเซฟาโลแกรมส โดยการวัดระดับการทํางานของคลื่นสมองแกมมารวม 3 คร้ัง คือ
กอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติสมาธิซ่ึงคลื่นสมองแกมมาเกี่ยวของกับการทํางานของสมองที่
เชื่อมโยงกับความทรงจํา ระดับการเรียนรู ระดับสมาธิและการมองโลกในแงดี ผูเขารับการทดลอง
ทั้งสองกลุมถูกจัดใหนั่งสมาธิแบบธิเบตในหองทดลองที่ผอนคลายและมีการทําสมาธิเนนใหรูสึก
ถึงความรักและความเมตตาตอสรรพสิ่งโดยจะไมใชวิธีการเพงจิตตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งแมแตลมหายใจ 
โดยสรุปวา ในชวงกอนนั่งสมาธิ คล่ืนสมองแกมมาของกลุมพระภิกษุมีระดับที่สูงกวากลุมนักศึกษา
และระดับของความแตกตางนี้ไดปรับสูงขึ้นอยางมากระหวางการนั่งสมาธิซ่ึงระดับคลื่นสมอง
แกมมาของกลุมพระภิกษุในระหวางการนั่งสมาธิคร้ังนี้นับวาเปนระดับที่สูงที่สุดเทาที่มีการรายงาน
มาเปนที่ชัดเจนวากลุมพระภิกษุมีการทํางานของสมองที่เกี่ยวของกับอารมณทางดานบวก เชน 
ความสงบสุข มีประสิทธิภาพกวากลุมที่ไมเคยปฏิบัติสมาธิใดมากอนนอกจากนี้ยังสรุปไดวาระดับ
คล่ืนแกมมาที่สูงของพระภิกษุกอนการปฏิบัติสมาธินั้นแสดงใหเห็นวาสมองไดมีการพัฒนาอยาง
ถาวรหากไดรับ การปฏิบัติธรรมระยะเวลาติดตอกันเปนเวลานานถึงแมปจจุบันทางดานอายุและ
สุขภาพอาจทําใหคล่ืนสมองแกมมามีระดับที่แตกตางกันไปแตปจจัยที่สําคัญที่สุดที่สังเกตไดชัดจาก
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การทดลองคือจํานวนชั่วโมงของการปฏิบัติสมาธิสงผลโดยตรงตอการทํางานของคลื่นสมอง
แกมมา 
 สมคิด  โพธ์ิจุมพล (2548) ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการในโรงเรียนวิถีพุทธ กรณีศึกษา
โรงเรียนบานหนองผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาการบริหาร
จัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธจะบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ มีองคประกอบ
สําคัญดังนี้ 
  (1)  ดานปจจัย ผูบริหารสถานศึกษา ครู จะตองเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศน ปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบ มีความศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนา โดยเฉพาะศีลหา ซ่ึงเปน
พื้นฐานในการดํารงชีวิต เปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและชุมชน การบริหารจัดการศึกษา ตองเปด
โอกาสใหชุมชนในทองถ่ินเขาโดยรวมทั้งบาน วัด โรงเรียน เขามามีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศน 
จัดทําหลักสูตรปรับปรุงภูมิทัศนและปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดลอม 
  (2)  ดานกระบวนการ สถานศึกษาไดจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการสอนตาม
หลักไตรสิกขาทุกกลุมสาระการเรียนรู เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันทุกชวงชั้น มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีที่หลากหลาย รวมทั้งการสงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร           
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับพระสงฆ ชุมชนอยางตอเนื่อง 
  (3)  ดานผลผลิต โรงเรียนเนนคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนบาน
หนองผือ 14 ประการ โดยเปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครอง นักเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินผล
ดวย 
 สมพร  พงษเสถียรศักดิ์ (2546) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการประพฤติตนตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปที่ 1 ที่เรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาดวยการสอนแบบโยนิโสนมสิการกับการ
สอนแบบไตรสิกขา โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1ที่เรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยการสอนแบบโยนิโสนม
สิการกับการสอนแบบไตรสิกขากลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 
จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลองใชการสอนแบบโยนิโสนมสิการและกลุมที่สอนโดยใชแบบ
ไตรสิกขา กลุมละ 30 คน รวมเวลาทดลอง 20 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวย
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาดวยการสอนแบบโยนิโสนมสิการกับการสอนแบบไตรสิกขา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน นักเรียนที่เรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาดวยการสอน
แบบโยนิโสนมสิการกับการสอนแบบไตรสิกขามีการประพฤติตนตามคุณธรรมในปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน นักเรียนที่เรียนหลักธรรมในพุทธศาสนาดวยการสอนแบบโยนิโส
นมสิการมีการประพฤติตนตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และนักเรียนที่เรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาดวย
การสอนแบบไตรสิกขาประพฤติตนตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 สวัสดิ์  เพชรบูรณ (2550) ไดศึกษาการพัฒนาการบริหารการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดสังเวช สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1พบวาองคประกอบที่สําคัญของการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมและบรรยากาศโรงเรียน 
การพัฒนาหลักสูตรใชสอดแทรกหรือบูรณาการพุทธธรรมและคุณลักษณะศึกษา จาการนํารูปแบบ
บริหารขางตนไปปฏิบัติพบวาการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน คือ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนโดยใชหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธหลังเรียนสูงกวากอนเรียนครู
อาสาสมัครรวมโครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีความเห็น
วานักเรียนสามารถนําหลักพุทธธรรมมาทําใหเกิดความรู ความเขาใจและปฏิบัติตนไดตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 สิริรักษ  สนใจ (2549) จากการวิจัยศึกษาเรื่องการศึกษาการดําเนินการจัดสภาพของ
สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ “โรงเรียนวิถีพุทธ” ในจังหวัดจันทบุรี พบวา  
  (1)  สถานศึกษามีการจัดสภาพของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน เรียง
ตามลําดับคือดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ มากเปนอันดับ 1 ดานกายภาพมากเปนอันดับ 2 ดาน
การบริหารจัดการมากเปนอันดับ 3 ดานกิจกรรมพื้นฐานชีวิตมากเปนอันดับ 4 และดานการเรียน
การสอนมากเปนอันดับ 5 
  (2)  ผูบริหารและครูที่มี ตําแหนง อายุ  วุฒิการศึกษา  ละประสบการณการทํางานที่
แตกตางกัน มีการดําเนินการจัดสภาพของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ “โรงเรียนวิถีพุทธ”
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  (3)  ผูบริหารและครูที่มีเพศตางกันมีการดําเนินการการจัดสภาพของสถานศึกษาที่
เขารวมโครงการ “โรงเรียนวิถีพุทธ” ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  (4)  ขนาดของสถานศึกษาที่ตางกัน มีการดําเนินการการจัดสภาพของสถานศึกษาที่
เขารวมโครงการ “โรงเรียนวิถีพุทธ” ดานการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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 สุรพล  เหมตระเวน (2546, หนา 89) ไดกลาวไววา เพื่อพัฒนาบุคลนักเรียนควรมี
มาตรการเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน คือสงเสริมการจัดกิจกรรม สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมให
ผูเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ ละเวนสิ่งเสพติด การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รักและสนใจ
การกีฬา ราเริง แจมใส มีวินัยและความรับผิดชอบ มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม กระบวนการ
จัดกิจกรรมนักเรียนตามระเบียบการของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2540 แกไขเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4พุทธศักราช 2538 ตามนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ใหผูเรียนมีความรู มีนิสัยรักการอาน คิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ ราเริง แจมใส มีศีลธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ขยัน ประหยัด พึ่งตนเองได สามารถทํางานเปนหมูคณะ มีจิตสํานึกในความเปนไทย 
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม พัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ คานิยมในการดํารงชีวิต 
เสริมสรางศีลธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก ทําประโยชนเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สงผลให
ผูบริหาร และครูที่ปรึกษากิจกรรมทั้งเพศหญิงและชายและเพศชายมีความคิดเห็นตอกระบวนการ
กิจกรรมนักเรียนที่ไมแตกตางกัน 
 ชัยณรงค  ศรีสุข (2545) ศึกษาวิจัยคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย   
ผลการศึกษาพบวา 
  (1)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทาบอ  
จังหวัดหนองคาย มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 4 ดานเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ 
ดานความมีวินัย  ดานความประหยัด ดานความรับผิดชอบและดานความมีเมตตากรุณา  สวนดาน
ความซื่อสัตยสุจริต อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาตามเพศ พบวา นักเรียนชายมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคตามการรับรูของนักเรียน โดยรวมและรายดานทั้ง  5  ดาน  อยู
ในระดับปานกลาง สวนนักเรียนหญิง มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  โดยรวมและ
รายดานทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก 
  (2)  ผลการเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคระหวาง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิง พบวา  นักเรียนหญิงมีคาเฉลี่ยความมีคุณธรรม จริยธรรม และคานยิม
ที่พึงประสงคตาม  การรับรูของนักเรียน ทั้งโดยรวม และรายดานมากกวานักเรียนชาย  อยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 อมรรัตน  แกวมะ (2548) ไดทําการวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
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ดานพบวา ประสิทธิ์ผลการบริหารจัดการอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการบริหารการจัดการ
ดานบรรยากาศ และปฏิสัมพันธ และดานกายภาพ 
 สรุปการวิจัยที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จะทําให
สถานศึกษา ที่ดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธนั้นสงผลใหสถานศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทุก ๆ ดาน เปนที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ หากมองใน
ภาพรวมนั้นก็คือสงผลถึงคุณภาพ 5 ดาน ไดแก  
  (1)  ดานกายภาพ สถานศึกษามีการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยาง
ตอเนื่อง จัดสถานที่ อาคารเรียน และสภาพแวดลอมภายในอาคารเรียนและนอกหองเรียนใหมีความ
สะอาดรมร่ืน ซ่ึงผลดีตอสภาพจิตใจของผูมีสวนเกี่ยวของ 
  (2)  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดําเนินการใหนักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมพื้นฐาน 
วิถีชีวิตอยางตอเนื่องและเปนระบบซึ่งนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได สามารถอยู
รวมในสังคมไดเปนปกติสุข  
  (3)  ดานการเรียนการสอน ครูผูสอนสามารถสอดแทรกคุณธรรม ยึดหลักไตรสิกขา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมใหนักเรียนนํา
หลักธรรมมาเปนฐานในการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
  (4)  บรรยากาศและปฏิสัมพันธ ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันในการ
ดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีความเปนกัลยาณมิตร สงเสริมบรรยากาศที่ดีตอกัน 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี บริโภคตามความจําเปน นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  (5)  ดานบริหารจัดการ ชุมขนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการ
นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอยางตอเนื่อง สถานศึกษามีการตรวจสอบ
ประเมินผลอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 กลาวไดวาการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนนั้นเปนการ
เสริมสรางและพัฒนาคุณลักษณะ ซ่ึงมีแนวทางทางในการดําเนินงานที่สอดคลองกับแนวทางใน
การดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธทั้งสิ้น ผลการวิจัยดังกลาวจะเปนขอมูลในพัฒนาและสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธไดโดยเหมาะสมตอไป 
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