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๒ 

 

หลกัสูตร พฒันาสติบ่มเพาะปัญญา 
 

๑.หลกัการและเหตุผล  
สภาพสังคมไทยในปัจจุบนั มีปัญหาต่าง ๆ มากมาย ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวติ ขาดท่ีพึ่งหรือหลกัอนั

เป็นท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจอยา่งแทจ้ริง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ในฐานะท่ีเป็นองคก์รส่งเสริม
การศึกษา และเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  จึงเห็นสมควรท่ีจะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดว้ยการอบรมปฏิบติัวปัิสสนา
และพฒันาครูตามแนววถีิพุทธ เพื่อเป็นพื้นฐานในการจดัการเรียนรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพเกิด
ประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคมส่วนรวมต่อไป 

การมีสติอยูก่บัปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีส าคญั เพราะเผลอใจลอยไม่อยูก่บัปัจจุบนัก็คิดไปต่างๆฟุ้งซ่านไปในอนาคต 
เศร้าโศกไปกบัเร่ืองในอดีต การขาดสติไม่อยูก่บัปัจจุบนัไดก่้อใหเ้กิดปัญหามากมายทั้งในระดบับุคคลและสังคม ถึง
กระนั้นก็ตามคนส่วนใหญ่ก็พูดถึงการมีสติ การอยูก่บัปัจจุบนัเพียงเฉพาะเวลาท่ีพบคนท่ีมีความกงัวลไปในอนาคต 
หรือคนท่ีก าลงัผดิหวงัเสียใจกบัอดีต มีไม่ก่ีคน(ส่วนนอ้ย)ท่ีสนใจศึกษา ท าความเขา้ใจและฝึกฝนใหต้วัเองมีสติท่ีงอก
งามอยูก่บัปัจจุบนั รู้เท่าทนัความเผลอความหลงไปในอดีต อนาคต แลว้สามารถดูแลรักษาจิตใจของตวัให้เป็นปกติ 
เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  จนเกิดความช านาญ มีจิตใจท่ีมัน่คง เป็นผูมี้สติรู้ต่ืนเบิกบาน  

การมีสติอยูก่บัปัจจุบนัจึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายมาก เพราะเป็นเร่ืองง่ายๆ มีอนิสงส์มากมายท าใหมี้ความสุข ผอ่น
คลาย สุขภาพจิตสุขภาพกายดีข้ึน มีผลท าใหค้วามฉลาดทางอารมณ์ดีข้ึนโดยไม่ตอ้งเสียเงิน เป็นของดีราคาถูกแต่มีค่า
มหาศาล แต่ถึงแมว้า่จะมีสรรพคุณดีแค่ไหนถา้ไม่ฝึกฝนเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัตวัเองก็เปล่าประโยชน์ ตวัอยา่งท่ีเห็นคือ
การส่งต่อเร่ืองประโยชน์ของสติสมาธิ การรู้เน้ือรู้ตวัโดยท่ีคนส่งไม่ไดศึ้กษาเรียนรู้อะไรเลย อ่านแลว้เห็นวา่ดีก็ส่งต่อ 
รับมาส่งไป แต่ไม่ลงมือท า ถึงเวลาหรือยงัท่ีครู นกัเรียน และผูค้นจะเปล่ียนวถีิชีวติใหเ้ป็นชีวติทีมีการพฒันาสติควบคู่
ไปดว้ยดว้ยการหนัมาเอาใจใส่จิตใจของตวัเอง ใหเ้ท่าทนัความคิด อารมณ์ต่าง ๆ แลว้ด าเนินขีวติตามท่ีถูกท่ีควรไม่ใช่
ท าอะไรตามใจตวัเอง น่ีแหละความทา้ทายท่ียิง่ใหญ่ของมนุษยชาติ 

 
๒.วตัถุประสงค์หลกัสูตร “หลกัสูตร พฒันาสติบ่มเพาะปัญญา” 

๒.๑ เพื่อใหค้รูรู้และเขา้ใจ ถึงกระบวนการและความส าคญัพฒันาสติในการด างชีวิต 
๒.๒ เพื่อใหค้รูมีทกัษะและศิลปะในการฝึกสติส าหรับตนเองและถ่ายทอดแก่นกัเรียนได ้
๒.๓ เพื่อใหค้รูมีคุณภาพชีวติสงบสุขและมีการปล่อยวางไดใ้นปัญหานานา 
๒.๔ เพือครูน าผลการอบรมไปจดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนได ้

  
 
 



๓ 

 
๓.ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

๓.๑  ร้อยละ ๘๐ ของครูท่ีเขา้รับการอบรมมีแผนการสอนการจดักิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา 
๓.๒ ร้อยละ ๘๐ ของครูท่ีเขา้รับการอบรมสมารถนัง่ก าหนดสติในบรรยากาศต่างๆไดน้าน ๓๐ นาที   
๓.๓ ร้อยละ ๘๐ ของครูท่ีเขา้รับการอบรมมีความสุขในการท างาน 

 
๔.กลุ่มเป้าหมายคุณสมบัติผู้เข้าอบรม   

กลุ่มละ ๖๐ คน และรับไดไ้ม่เกิน ๓ กลุ่ม 
 
๕.สาระส าคัญของ Course 

ความสุขเป็นธรรมชาติของเราอยูแ่ลว้ ไม่ผดิท่ีจะปรารถนาความสุข ผดิตรงท่ีมวัแต่ด้ินรนแสวงหาความสุข
จากภายนอก ไม่รู้ความท่ีแทอ้ยูภ่ายในใจของเราน้ีเอง เพียงแค่หยดุด้ินรนหยดุหาก็พบความสุข ปัญหาคือเราชินกบั
การด้ินรนแสวงหา แลว้ก็หลงยดึวา่ ท านัน่แลว้มีความสุข ท าน่ีแลว้มีความสุข แต่ความสุขท่ีไดน้ั้นมนัชัว่คราว ไม่นาน
ก็หมดสุข หรือทุกขอี์ก ความเคยชินท่ีจะเอาใหไ้ดต้ามความปรารถนานั้น ท าใหก้ารหยุดเป็นไปไดย้ากมาก   เวน้แต่จะ
ไดศึ้กษาเรียนรู้และฝึกฝนให้มีสติเท่าทนัจิตท่ีเผลอท่ีหลงไปด้ินรนตามความอยาก 

บางคนเขา้ใจแลว้เห็นโทษของความอยากความด้ินรนก็มิวายเผลอไปหลงไปบงัคบักดข่มจิตใจ หา้มไม่ใหมี้
ความอยาก ความด้ินรน ผลคือความอึดอดั เคร่งเครียด จิตใจบีบคั้นเป็นทุกข ์ดงันั้นควรจะฝึกใหเ้ท่าทนัทั้งความเผลอ
หลงไปกบัความอยากและฝึกใหท้นัความเผลอหลงไปบงัคบัจิตใจ ท่ีเรียกวา่ท่ีสุดสองส่วนไม่ควรด าเนิน ควรด าเนิน
ทางสายกลาง ทางสายกลางเกิดข้ึนจากการงดเวน้การท าอะไรท่ีสุดโต่งไปสองขา้ง ขา้งหน่ึงหลงตามความอยากได้
อยากมีอยากเป็นอีกขา้งหน่ึงคือหลงไปบงัคบัจิตใจไม่ให้มีความอยาก 
  การฝึกสติพฒันาจิตนั้นไม่ใช่การฝึกหนีโลก หลบไปหาความสงบ แต่เราฝึกให้จิตใจตั้งมัน่ มัน่คง อยูก่บั
กระแสโลกไดอ้ยา่งสง่าผา่เผย การท าใจใหส้งบน่ิงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีเป็นการพกัจิตใจเพื่อใหจิ้ตใจมีก าลงัแลว้ฝึกฝน
เรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัโลกความเป็นจริงต่อไป หลายคนเขา้ใจผิด คิดวา่ฝึกจิตใหน่ิ้งไดแ้ลว้ถือวา่เพียงพอ 

การฝึกสติส าหรับครู ท าใหมี้ผลต่อการสอนท่ีครูจะ ยบัย ั้งอารมณืตนเองได ้ ไม่บนัดาลโทสะ หรือสอนดว้ย
อคติ ลงโทษเด็กอยา่งไร้เหตุผล  

ครูท่ีมีสติ คือ มีความฉลาดทางดานอารมณ์ท าใหท้  างานดว้ยความสุข ปล่อยวางง่าย ไดผ้ลงานเตม็คุณภาพ 
นกัเรียนท่ีเรียนจากครุท่ีมีสติ เป้นนกัเรียนท่ีมีสติ วนิยัละความสงบดว้ย เพราะสติท่ีครูมีสามารถซึมซบัสู่

กริยาวาจาและการสอน การท างาน การส่ือสารกบันกัเรียนดว้ย 
สติเป็นบ่อเกดของคุณธรรมทั้งปวง หากจะสร้างโรงเรียนแห่งความสุข จงสร้างครูแห่งสติ 
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๖.เน้ือหาการอบรม  

 การอยูก่บัปัจจุบนัขณะ 
 กิจกรรมฝึกสติ จากอิริยาบถ ยนื เดิน นัง่ นอน 
 บา้นส่ีหลงั กาย เวทนา จิต ธรรม 
 สวดมนตท์ าวตัรเยน็ / เจริญจิตภาวนา 
 พุทธพจน์วา่ดว้ยการเจริญสติ 
 สุนทรียะสนทนา :บทเพลงแห่งสติ 
 การฝึกสติเด็ก แบบ อ าไพเทคนิค 
 การออกแบบแผนการเรียนรู้ บูรณาการสติสู่กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
๗. ตารางการอบรม และวธีิการจัดกจิกรรม 
วนัแรกของการอบรม 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐  ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ จดัสัมภาระเขา้ท่ีพกั / จดัระเบียบแถวในหอ้งประชุม/ 

และช้ีแจงกฎระเบียบการเขา้อบรม  
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐   พิธีเปิด 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐   กิจกรรม “การอยู่กบัปัจจุบันขณะ” 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ พกัเบรก / อาหารวา่ง 
๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐  กจิกรรมฝึกสติ จากอริิยาบถ ยืน เดิน น่ัง นอน  
๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐  รับประทานอาหาร/พกั  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ แลกเปล่ียนเรียนรู้ “บ้านส่ีหลัง กาย เวทนา จิต ธรรม” 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ รับประทานอาหารวา่ง 
๑๔.๑๕ – ๑๖.๐๐  การฝึกสติเด็ก แบบ อ าไพเทคนิค 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐  อาบน ้าท าภารกิจส่วนตวั / พกั  
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐  รับประทานอาหารเยน็/เดินจงกรมรอบบริเวณ  
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐  สวดมนตท์ าวตัรเยน็ / เจริญจิตภาวนา 
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐   ธรรมบรรยาย เร่ือง สติกบัการท างาน  
๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ กจิกรรมฝึกสติ จากอริิยาบถ ยืน เดิน น่ัง นอน  
๒๑.๐๐ – ๒๐.๐๐ พกั 
  



๕ 

 
วนัทีส่องของการอบรม 

๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐   สวดมนตท์ าวตัรเชา้ / เจริญจิตภาวนา 
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ ธรรมะจากธรรมชาติ เดินรอบบริเวณ  
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐   รับประทานอาหารเชา้ / พกั 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  สุนทรียะสนทนา บทเพลงแห่งสติ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐   พุทธพจน์ว่าด้วยการเจริญสติ 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๐๐  พกัเบรก / รับอาหารวา่ง 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐  กจิกรรมฝึกสติ จากอริิยาบถ ยืน เดิน น่ัง นอน 
๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐  รับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐ –  ๑๕.๐๐ การออกแบบแผนการเรียนรู้ บูรณาการสติสู่กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐  พธีิปิด 

 
๘.สถานทีอ่บรม   สถาบนัวปัิสสนาธุระ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั 
    พระนครศรีอยธุยา 
๙.ระยะเวลาการอบรม  ๒ วนั ๑ คืน 
๑๐.ทมีวทิยากร    ๑.พระมหาวชิาญ สุวชิาโน และคณะจากส่วนวางแผนและพฒันาการอบรม    

                    มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
   ๒.รองศาสตราจารยป์ระภาภทัร นิยม อธิการบดีสถาบนัอาศรมศิลป์ 
   ๓.วทิยากรจากกลุ่มโรงเรียนวถีิพุทธ โรงเรียนทอสี โรงเรียนสยามสามไตร โรงเรียนปัญญา

ประทีป 
๑๑.ผลลพัธ์ และผลกระทบ การอบรมตามหลกัสูตร 

๑. นกัเรียนท่ีไดรั้บการถ่ายทอดการพฒันาสติจากครูท่ีผา่นการอบรม สามารถพฒันาสติและสมาธิใน
การท างานและการเรียนได ้ส่งผลต่อการตั้งใจเรียน พูดแลว้เขา้ใจง่าย มีการฟังและรักษาความสงบ
และระเบียบของชั้นเรียน 

๒. ครูท่ีผา่นการอบรมเลือกเฟ้นธรรมมาพฒันาบูรณาการสู่กลุ่มสาระและพฒันานกัเรียนในดา้น กาย 
อารมณ์ สังคม ปัญญาได่อยา่งสมดุลย ์

๓. ครูเป็นแบบอยา่งความประพฤติแก่เพื่อนครูและเป็นตน้แบบแก่นกัเรียนใหป้ฏิบติัตาม 
 

๑๒.อตัราค่าลงทะเบียน   ครู สพฐ.คนละ ๓๕๐๐ บาท(หากสมคัรมาโรงเรียนละ ๓ คน อตัรา ๑๐,๐๐๐ บาท ) 
                         ครูโรงเรียนเอกชน คนละ ๓๐๐๐ บาท     



๖ 

 
๑๓.ก าหนดการรับสมัครและอบรม 
 รับสมคัร เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
          อบรมเดือนเมษายน ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จ  านวน ๙ รุ่นๆละ ๗๐ คน ดงัน้ี 
  รุ่นที่ ๑ วนัที ่๘ –๙  เมษายน   ๒๕๖๐ 
  รุ่นที่ ๒ วนัที ่ ๖ – ๗   พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
  รุ่นที่ ๓ วนัที ่ ๑๗ - ๑๘   มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
 รุ่นที่ ๔ วนัที ่๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

รุ่นที่ ๕ วนัที ่๑๙ – ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
รุ่นที่ ๖ วนัที ่๒ – ๓ กนัยายน  ๒๕๖๐ 
รุ่นที่ ๗ วนัที ่๑๔ – ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
รุ่นที่ ๘ วนัที ่๔ – ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
รุ่นที่ ๙ วนัที ่๒ – ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 

๑๔.การพฒันา Course  
  คณะผูด้  าเนินการจะเก็บขอ้มูลรอบดา้น ทั้งมิติเวลา มิติเน้ือหา มิติกิจกรรม มิติความสุข เพื่อการพฒันา 
Course ดงัน้ี 
 ๑. ขอ้มูลจากผลการสอบถามความเห็นต่อ Course การอบรมจากผูเ้ขา้รับการอบรม 
 ๒. ขอ้มูลการสังเกต และสัมภาษณ์ผูเ้ขา้รับการอบรม 
 ๓. ขอ้มูลจากผูท้รงคุณวฒิุ  
 
๑๕.การด าเนินงานต่อเน่ืองหลงัจากการอบรมเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

 ครูท่ีผา่นการอบรมแต่ละรุ่นจดัตั้ง “ชมรมพฒันาสติบ่มเพาะปัญญา” เพื่อจดักิจกรรมฝึทบทวนสติและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั ปีละ ๑ คร้ัง 

 ครูท่ีผา่นการอบรม กลบัไปแลว้น าแผนการจดักิจกรรม  “การฝึกสติบ่มเพาะปัญญา” 
 ครูท่ีผา่นการอบรมเขียนบทความ good practice ส่งมาตีพิมพใ์นวารสาร ต่ืน รู้ เบิกบาน ของ สนก.   

 
๑๖.ส่ิงทีผู้่เข้าอบรมจะได้รับ 

๑. ผูอ้บรมไดเ้รียนรู้การจดักิจกรรมอบรมคุณธรรมท่ีมีความสุขและเบิกบาน มีกิจกรรมหลากหลายผูเ้ขา้
อบรมสามารถบูรณาการพุทธศาสนาในทุกกลุ่มสาระและประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 

๒. ผูเ้ขา้อบรมไดเ้ทคนิคการจดัการชั้นเรียนแบบวถีิพุทธ การตรงต่อเวลา สร้างวนิยัและความรับผดิชอบ 



๗ 

 
๓. ฝึกสติในชีวติประจ าวนั 
๔. ผูเ้ขา้อบรมจะไดแ้นวทางการฝึกสติไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
๕. ผูเ้ขา้อบรมจะไดวุ้ฒิบติัจาก มจร. 


