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ก าหนดการประชุมสมัมนาแนวทางการขับเคลื่อนและเสนอแนะการพัฒนาการด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

ระหว่างวันที่ 16 -18 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
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ลงทะเบียนรายงานตัว 
พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ 

“คุณค่าวิถีพุทธต่อเยาวชนและสังคมไทย” 
โดย : พระศรีธรรมภาณี  
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กิจกรรม 
หล่อหลอมดวงใจ
ให้เป็นพี่น้องร่วม

ธรรม 
โดย พระมหาวิชาญ 

สุวิชาโน 

บรรยาย 
“การสร้างชมุชนวิถี

พุทธ” 
โดย : พระมหาประยูร 
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บรรยายเชิงปฏิบัติการ 
“ปฏิบัติวิปสัสนา 

ในโรงเรียนวิถีพุทธ” 
โดย : พระราชสิทธิมุนี วิ. 

กิจกรรม 
หนังสั้น 

สร้างแรงบันดาลใจ 

17 
มี.ค. 
5๙ 

08.30  –  11.00 13.00 – 16.00 18.00 – 19.00 19.00 – 2๑.๐0 

บรรยายเชิงปฏิบัติการ 
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ 
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ” 

โดย : ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุขและคณะ 

 บรรยายเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

โรงเรียนวิถีพุทธ” 
โดย : ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุขและ

คณะ 

บรรยายเชิงปฏิบัติการ 
“การบูรณาการการสอนการ
เจริญสติส าหรบันักเรียน” 
โดย : พระมหาวิชาญ สุวิชาโน 

บรรยายเชิงปฏิบัติการ 
“จิตวทิยาการแนะแนว

เชิงพุทธส าหรบั
ผูบ้รหิารโรงเรียนวิถี

พทุธ” 
โดย : พระสรวชิญ์  

อภิปญฺโญ,ดร. 

18 
มี.ค. 
5๙ 

0๙.00  –  11.00 13.00 – 16.00 18.00 – 19.00 19.00 – 2๐.๐0 
บรรยายพิเศษ  

“อุดมการณ์โรงเรียนวิถีพุทธ” 
พิธีปิด/มอบวุฒิบัตร 
โดย : พระราชวรเมธี 
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๑.ก าหนดการ 

การประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนและเสนอแนะการพัฒนาการด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

๑๖ -๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

------------------------------- 
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ สวดมนต์ท าวัตรเช้า (แปล) ปฏิบัติธรรม 
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า/พัก 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ ลงทะเบียนรายงานตัว, พิธีเปิด 

บรรยายพิเศษ “คุณค่าวิถีพุทธต่อเยาวชนและสังคมไทย โดย พระศรีธรรมภาณี 
 ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า/พัก 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ กิจกรรมหล่อหลอมดวงใจให้เป็นพี่น้องร่วมธรรม โดย พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ บรรยาย “การสร้างชุมชนวิถีพุทธ” โดย พระมหาประยูร โชติวโร 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ รับน้ าปานะ/พักท าภารกิจส่วนตัว 
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ สวดมนต์ท าวัตรเย็น (แปล) 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ บรรยายเชิงปฏิบัติการ “ปฏิบัติวิปัสสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ” โดย พระราชสิทธิมุนี . 
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ กิจกรรมหนังสั้น สร้างแรงบันดาลใจ 

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ สวดมนต์ท าวัตรเช้า (แปล) ปฏิบัติธรรม 
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า/พัก 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ บรรยายเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ” 

โดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข และคณะ  
๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า/พัก 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ บรรยายเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ” (ต่อ) 

โดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข และคณะ 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ รับน้ าปานะ/พักท าภารกิจส่วนตัว  
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ สวดมนต์ท าวัตรเย็น (แปล) 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ บรรยายบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการสอนการเจริญสติส าหรับ

นักเรียน” โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน 
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ บรรยายเชิงปฏิบัติการ “จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธส าหรับผู้บริหารโรงเรียน

วิถีพุทธ” 
โดย พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ ดร. 
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วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ สวดมนต์ท าวัตรเช้า (แปล) ปฏิบัติธรรม 
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า/พัก 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ บรรยายพิเศษ “อุดมการณ์โรงเรียนวิถีพุทธ” โดย พระพรหมบัณฑิต 
๑๑.๐๐   พิธีปิด/มอบวุฒิบัตร 
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๒ 
การสร้างชุมชนวิถีพุทธให้ยั่งยืน 

 
  โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นสถานศึกษาในระบบปกติ ที่น าหลักพุทธธรรม หรือองค์ความรู้ที่เป็นค าสอนใน
พระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษานั้น  โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญ คือ การน าหลักธรรมมา
ใช้ในระบบการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา  ซึ่งอาจเป็นการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตร
สถานศึกษา หรือ การจัดเป็นระบบวิถีชีวิต ในสถานศึกษาของผู้เรียนส่วนใหญ่ โดยน าไปสู่จุดเน้นของการพัฒนาให้
ผู้เรียนสามารถ กิน อยู่ ดู ฟังเป็น คือใช้ปัญญา และเกิดประโยชน์แท้จริงต่อชีวิต และการจัดด าเนินการของสถานศึกษา 
จะแสดงถึงการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศ       (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตรเอื้อในการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งนี้การพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวจัดผ่านระบบไตรสิกขา  ที่ผู้เรียนได้ศึกษา 
ปฏิบัติ อบรม ทั้งศีล หรือพฤติกรรม หรือวินัยในการด าเนินชีวิตที่ดีงามส าหรับตน และสังคม   สมาธิ หรือด้านการ
พัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ตั้งม่ันเข้มแข็งและสงบสุข และปัญญาที่มีความรู้ที่ถูกต้อง มีศักยภาพใน
การคิด  การแก้ปัญหาที่เหมาะสม (โยนิโสมนสิการ)  โดยมีครู และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกัลยาณมิตรส าคัญ ที่รัก
และปรารถนาดี ที่จะพัฒนาผู้เรียนอย่างดีที่สุดด้วยความเพียรพยายาม  ระบบพัฒนาผู้เรียนด้วยไตรสิกขา 

โรงเรียนควรจัดสภาพในทุกๆ ด้าน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรม อย่างบูรณาการ และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาชีวิตให้สามารถกิน อยู่ ดู ฟังเป็น มีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งนี้ การจัดสภาพจะส่งเสริมให้เกิด
ลักษณะของปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ  คือ 

๑.  สัปปุริสสังเสวะ  หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ครู อาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อที่ดี 
๒.  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี 
๓.  โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
๔.  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ   หมายถึง  ความสามารถที่จะน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้  และด าเนินชีวิตได้ถูกต้อง

ตามธรรม 
ปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการนี้ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ได้อย่างชัดเจน  ส าหรับแนวคิด

เบื้องต้น ของการจัดสภาพในสถานศึกษา ที่เหมาะสมในด้านต่างๆ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
๑.ด้านกายภาพ โรงเรียนจะจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา

ศีล สมาธิ และปัญญา เช่น มีศาลาพระพุทธรูป เด่นเหมาะสม ที่จะชวนให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอ มีมุม หรือห้อง
ให้ศึกษาพุทธธรรม  บริหารจิต  เจริญภาวนาเหมาะสม หรอืมากพอท่ีจะบริการผู้เรียน หรือการตกแต่งบริเวณให้เป็น
ธรรมชาติ หรือใกล้ชิดธรรมชาติ ชวนมีใจสงบ  และส่งเสริมปัญญา เช่น ร่มรื่น มีปูายนิเทศ ปูายคุณธรรม ดูแลเสียง
ต่างๆ ไม่ให้อึกทึก ถ้าเปิดเพลงกระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงที่ส่งเสริมสมาธิ ประเทืองปัญญา เป็นต้น 

๒.ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ หรือในโอกาส
ต่างๆ เป็นภาพรวมทั้งสถานศึกษา ที่เป็นการปฏิบัติบูรณาการ ทั้ง ศีล สมาธิ  และปัญญา โดยเน้นการมีวิถีชีวิต หรือ
วัฒนธรรมของการกิน อยู่ ดู ฟัง ด้วยสติสัมปชัญญะ เพ่ือเป็นไปตามคุณค่าแท้ของการด าเนินชีวิต  โดยมีกิจกรรมตัวอย่าง
ดังนี้ 

๑)  มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ  ก่อนเข้าเรียน และก่อนเลิกเรียนประจ าวัน (เพ่ือใกล้ชิดศาสนา) 
๒) มีกิจกรรมรับศีล  หรือทบทวนศีลทุกวัน  อาจเป็นบทกลอน หรือเพลง เช่นเดียวกับกิจกรรม แผ่

เมตตา (เพ่ือให้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข) 
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๓) มีกิจกรรมท าสมาธิรูปแบบต่าง ๆ  เช่น นั่งสมาธิ  ท่องอาขยานเพ่ือสมาธิ  สวดมนต์สร้างสมาธิ  หรือท า
สมาธิเคลื่อนไหวอ่ืน ๆ  เป็นประจ าวันหรือก่อนเรียน (เพ่ือพัฒนาสมาธิ) 

๔) มีกิจกรรมพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวัน (เพ่ือให้กินเป็น กินอย่างมีสติ มีปัญญารู้เข้าใจ) 
๕) มีกิจกรรมอาสาตาวิเศษ ปฏิบัติวินัยหรือศีล (เพ่ือให้อยู่เป็น อยู่อย่างสงบสุข) 
๖) มีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรม (ศีล  สมาธิ  ปัญญา) ประจ าวัน (เพ่ือให้อยู่เป็น) 
๗) มีการสวดมนต์ ฟังธรรมประจ าสัปดาห์ หรือในวันพระ (เพ่ือพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา) 
๘) มีกิจกรรมบันทึก และยกย่องการปฏิบัติธรรม (เน้นย้ าและเสริมแรงการท าความดี) 
๙) ทุกห้องเรียน มีการก าหนดข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน โดยเข้าใจเหตุผล และประโยชน์ที่มีต่อการอยู่

ร่วมกัน (พัฒนาศีล /วินัย ด้วยปัญญา)  
ฯลฯ 
๓.ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์สถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศของการใฝุเรียนรู้ และพัฒนาไตรสิกขา หรือ

ส่งเสริมการมีวัฒนธรรม แสวงปัญญา และมีปฏิสัมพันธ์ ที่เป็นกัลยาณมิตร      ต่อกัน มีบรรยากาศของการเคารพอ่อน
น้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส การมีความเมตตา กรุณาต่อกัน ทั้งครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน และครูต่อครู
ด้วยกัน 

และโรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ อ่ืน  เช่น การลด ละ เลิก
อบายมุข  การเสียสละ เป็นต้น 

๔.ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน สร้างความ
ตระหนัก และศรัทธา รวมทั้งเสริมสร้างปัญญาเข้าใจในหลักการ และวิธีด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกัน ทั้งนี้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครู และผู้บริหารเพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะต่างๆ และการปฏิบัติตนเอง ที่
จะสนับสนุน และเป็นตัวอย่างในการพัฒนาผู้เรียน ตามวิถีชาวพุทธสถานศึกษาวิเคราะห์จัดจุดเน้น หรือรูปแบบ
รายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธ    ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  ซึ่งแต่ละสถานศึกษา จะมีจุดเน้น และ
รายละเอียด  รูปแบบที่แตกต่างกันได้ เช่น บางสถานศึกษาจะมีจุดเน้น ประยุกต์ไตรสิกขาในระดับชั้นเรียน มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้รายวิชา บางโรงเรียนเน้นประยุกต์ในระดับกิจกรรมวิถีชีวิตประจ าวัน แบบภาพรวม  บางโรงเรียน
อาจท าทั้งระบบทุกส่วนของการจัดการศึกษา 

ตามหลักการจัดวิถีพุทธสู่วิถีการเรียนรู้ บูรณาการพุทธธรรม  สู่การจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติจริงที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  เพ่ือน าสู่การรู้ เข้าใจความจริง มีการจัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ประสานความร่วมมือระหว่างวัด/คณะสงฆ์ และ
ชุมชน ในการจัดการเรียนรู้หลักธรรมส าคัญ สู่การจัดการเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ  ตามหลักไตรสิกขา กัลยาณมิตตตา 
ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ 

ใช้หลักท าแนวการจัดการเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย หลักสูตรสถานศึกษาสอดแทรก เพ่ิมเติม พุทธ
ธรรมในวิสัยทัศน์  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

เพ่ิมเติม  คุณธรรม  จริยธรรม  ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้มีการบูรณาการพุทธธรรมในการจัดหน่วยการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ สอดแทรก ความรู้ และการปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และสถานการณ์อ่ืนๆ นอกห้องเรียน ได้แก่ บูรณาการในการเรียนรู้บูรณาการในวิถี
ชีวิต และบูรณาการไตรสิกขา เข้าในชีวิตประจ าวัน 

ใช้หลักเกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียนวิถีพุทธ และชุมชน โดยโรงเรียนวิถีพุทธกับชุมชน ซึ่งประกอบด้วยบ้าน วัด 
และสถาบันอ่ืนๆ ในชุมชน มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน เกื้อกูลร่วมมือกันและกันในการพัฒนานักเรียน และพัฒนา
ชุมชนสังคมในวิถีแห่งพุทธธรรม เพ่ือประโยชน์สุขร่วมกัน เพียรพัฒนาตน มีผลการพัฒนานักเรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธา
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ของชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน จัดระดมสรรพก าลังลักษณะต่างๆ อย่างหลากหลายใน
การพัฒนางานทุกด้านของโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานักเรียน บริการวิชาการ    อาคารสถานที่ ร่วมมือ
สนับสนุนกับชุมชน ในการพัฒนาภูมิธรรม ภูมิปัญญา คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสัมมาอาชีวะต่างๆ เป็นต้น แก่
ชุมชนสังคม ด้วยเมตตาธรรมและด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามและสันติสุข โรงเรียนอาจ
พิจารณาก าหนดและด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นวิถีพุทธอย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง จนบังเกิดผลที่ชัดเจนทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลิกภาพและ
คุณธรรมของครู อาจารย์ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจนเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ผู้บริหารมีคุณธรรม มีการ
บริหารจัดการโดยใช้หลักเมตตาธรรม ครูมีความเป็นกัลยาณมิตร นักเรียนมีกริยาวาจาสุภาพ มีน้ าใจ มีคุณธรรม เป็น
ลักษณะเด่นที่บุคคลทั่วไปเห็นได้ชัดเจน พร้อมๆ กันโรงเรียนวิถีพุทธมีลักษณะเปิดกว้างสู่ชุมชนและสังคม พร้อมที่จะรับ
ฟังความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ และพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนสังคมด้วยความเกื้อกูลกัน
และกันอย่างต่อเนื่อง 

 
หลักเกื้อกูลสัมพันธ์ของชุมชนวิถีพุทธ 

๑.โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และวันตาม
ประเพณ ีเช่น กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐินทอดผ้าปุา กิจกรรมวันพ่อวันแม่ ฯลฯ 

๒. โรงเรียนน านักเรียนร่วมกิจกรรมของวัด และชุมชน เช่น กิจกรรมท าความสะอาดวัด ซึ่งอาจจัดในชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอ่ืนๆ เช่น น าอาหารไปเลี้ยงคนชราที่บ้านพักคนชรา หรือบ้านเด็ก
ก าพร้า ฯลฯ 

๓.โรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนของชุมชน โดยเปิดโรงเรียนต้อนรับผู้ปกครอง   และชุมชนตลอดเวลา 
(Open House) เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอข้อคิดเห็น และมีส่วนร่วมในภารกิจต่างๆ เช่น ดูแลความสะอาดของ
โรงอาหาร ด าเนินการเชิญภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาช่วยโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ เป็น
ต้น 

๔.เปิดห้องสมุดเพ่ือให้ชุมชนใช้บริการได้ในวันหยุด รวมทั้งสนามกีฬา หอประชุม ฯลฯ 
๕.เป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านวิชาการ วิชาชีพ เช่น จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องอาชีพพิเศษ

ต่างๆ จัดร้านค้าของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองน าผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาขาย โดยนักเรียนเป็นผู้ดูแล
กิจการ 

๖.ร่วมกับวัดในชุมชน จัดการเรียนธรรมศึกษา กิจกรรมทางด้านศาสนาต่างๆ เช่น นิมนต์พระสงฆ์มาแสดงพระ
ธรรมเทศนา เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องต่างๆ ในวันหยุด หรือจัดกิจกรรมทัศนศึกษาทางธรรม เป็นต้น 

๗.จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน เช่น จัดการแข่งขันกีฬา      จัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศโดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมน าอาหารมารับประทานร่วมกัน จัดค่ายครอบครัว 

๘.เสริมความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียนช่วยเหลือนักเรียนแก้ไข
ปัญหาครอบครัว ฯลฯ 

๙.ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดท าหนังสือพิมพ์โรงเรียน วารสารเผยแพร่แก่
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน ฯลฯ 

๑๐.ยกย่องเชิญชูเกียรติของผู้กระท าความดีท้ัง คร ูอาจารย์ นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลในชุมชน 
เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป เพ่ือให้วิถีพุทธเป็นวิถีชีวิตของคนท้ังชุมชน 
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3 
การปฏิบัติวิปัสสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ 

(Vipaassana practice in Buddhist Oriented Schools) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ  หมายถึง โรงเรียนในระบบปกติทุกระดับ ภายใต้การก ากับของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้น
การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขา มาบูรณาการประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาผู้เรียน
ในภาพรวมของสถานศึกษา โดยเน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหา
ปัญญา และมีเมตตาเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของประเทศ 

ปัจจุบัน โรงเรียนวิถีพุทธ มีการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการนิเทศ
ติดตาม เพ่ือคัดเลือกและมอบโล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เพ่ือส่งเสริม
การด าเนินงาน แก่โรงเรียนที่ด าเนินงาน ภายใต้กรอบ   อัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา สังกัดส านักงาน-คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนวางแผนและพัฒนาการ
อบรมสังกัดสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทาง
ด าเนินการ รวมทั้งประสานงาน และนิเทศส่งเสริมการด าเนินงาน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดแนวทางในการประเมินตนเอง 
ตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๕ ด้าน รวม ๒๙ ประการ ซึ่งสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางด าเนินการ
เดิม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยใช้ค าว่า “แนวทางด าเนินการ 
๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ” ซึ่งองค์ประกอบใน ๒๙ ประการนั้น เป็นการส่งเสริมวิถีพุทธทั้งสิ้น และที่
ส าคัญครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง และบ่อยครั้งที่จ าเป็นต้องใช้
วิธีการในการปฏิบัติเจริญวิปัสสนา เพราะในความเป็นครูอาจารย์ นอกจากจะให้วิชาความรู้แล้ว การให้แนวทางชีวิตก็
เป็นสิ่งจ าเป็น ครูที่ดี นอกจากให้วิชาความรู้แล้วยังมอบกุศลที่จะติดตามตัวไปในตลอดชีวิต วิปัสสนากรรมฐาน เปน็
การสร้างความมั่นคงและสงบสุขให้แก่จิตใจของผู้เรียน การฝึกสติ สัมปชัญญะ จะน้อมน ามาซึ่งกุศลอ่ืนๆ ได้อีกหลาย
ประการ คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความละอายต่อบาป ความสุขในสิ่งที่ตนมี ความกตัญญู และมีสมาธิที่จะเอ้ือต่อ
การเรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น การฝึกวิปัสสนา จะน าเด็กเยาวชนออกจากสื่อสังคมออนไลน์ตราบเท่าเวลาที่เข้าปฏิบัติและ
น้อมน าซึ่งสุข สงบเย็นในการด ารงชีวิต เพราะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมน าสุขมาให้ คุณดังกล่าวมานี้ ต้องอาศัยครูที่สามารถ
สอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้เรียนได้และตนเองก็สามารถปฏิบัติได้ ก่อนที่จะลงมือแนะน าการปฏิบัติซึ่งประโยชน์
ทั้งหลายย่อมจะเกิดที่ตัวครูก่อนเช่นกัน  

ครูที่จะท าการสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่นักเรียนทุกระดับนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจแนวทางปฏิบตัิ
วิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักสติปัฎฐาน ๔ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างถ่องแท้ ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ทั้งสมถะกรรมฐาน
และวิปัสสนากรรมฐาน ในอิริยาบถทั้ง ๔ เช่น เข้าใจเรื่องการเดินจงกรม และการนั่งเจริญภาวนา ศึกษาสติปัฏฐาน ๔ 
จากพระไตรปิฎกในสติปัฎฐานสูตร มีความซาบซ้ึงถึงคุณค่าการเจริญสติ (สัมมาสติในพุทธธรรม) และกระบวนธรรมที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักชาวพุทธ น ามาประยุกต์ใช้ประกอบกับหลักไตรสิกขา เพ่ือการน าไปสอนนักเรียนทั้งใน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้มีสติสัมปชัญญะ สามารถน าเอาวิปัสสนามาใช้ให้เกิดผลจริงในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
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หลักสูตรการปฏิบัติเพื่อความเข้าใจหลักการปฏิบัติวิปัสสนา ส าหรับครู มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ด้านความรู้ (Knowledge) 
  - สมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน                      
  - สติปัฏฐาน ๔ ในพระไตรปิฎก (สติปัฎฐานสูตร) 
  - คุณค่าการเจริญสติ (สัมมาสติในพุทธธรรม)                
  - กระบวนธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ (วิปัสสนาภูมิ) 

การปฏิบัติ (Practice) 
  - การปฏิบัติวิปัสสนาในอิริยาบถทั้ง ๔                        
  - การเดินจงกรม ๖ ระยะ 
  - หลักชาวพุทธ 
  - การก าหนดอิริยาบถย่อย                                      
  - การปรับอินทรีย์และส่งสอบอารมณ์เบื้องต้น 

การประยุกต์ใช้ (Integrate) 
  - แนวทางการสอนวิปัสสนาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา   
  - การประยุกต์สติใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  - แนวทางการสอนวิปัสสนาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
  - ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยไตรสิกขา 

 เมื่อครูอาจารย์ในสถานศึกษาทุกแห่งในโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่านการปฏิบัติตามหลักสูตรครูวิปัสสนาแล้ว เข้าใจ
หลักพุทธธรรม หลักไตรสิกขา และหลักการปฏิบัติวิปัสสนา สามารถน าความรู้ความเข้าใจมาสอนนักเรียนทุกระดับชั้น
ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้ว การบูรณาการสอนและการปฏิบัติวิปัสสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ จะสัมฤทธิ์ผลตามที่ทุกฝุาย
ได้ตั้งใจไว้ การน้อมน าหลักคุณธรรมจริยธรรม มาสู่การเรียนการสอน และบุญกุศล ก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและ
ครูผู้สอนด้วยเช่นกัน เรียกว่าได้ประโยชน์กันทุกฝุาย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนวิถีพุทธ มีแนวการเรียนการสอนระบบปกติทั่วไปที่น าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์

ในการพัฒนาเด็กโดยเน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม เพ่ือพัฒนา
กาย ความประพฤติ จิตใจ และปัญญาอย่างบูรณาการ 

ศีล คือ การมีวินัยในการด าเนินชีวิตที่ดีงามต่อตัวเองและผู้อื่น 
สมาธิ คือ มุ่งพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ 
ปัญญา คือ การมีความรู้ที่ถูกต้อง มีศักยภาพในการคิดและแก้ปัญหา 
กิจกรรมเหล่านี้ภายในโรงเรียนวิถีพุทธ จะผ่านท าการกิน การอยู่ การดู และการฟัง ด้วยการสอนของครูที่ใช้

วัฒนธรรม และบรรยากาศการเรียนรู้มีความเมตตา เอ้ืออาทร ไม่เอาเปรียบ เสียสละ และมีความกตัญญูทั้งต่อ
ธรรมชาติและบุคคล กิจกรรมที่มุ่งเน้นในโรงเรียนวิถีพุทธ จะมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย และต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิต 
เพ่ือให้เด็กๆ รู้จักคิดและได้ฝึกปฏิบัติเสมอๆ ให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านความประพฤติ จิตใจ และปัญญาไปพร้อมๆ กัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกิน อยู่ ดู ฟัง ในชีวิตประจ าวันที่มีสติสัมปชัญญะ 



~ ๙ ~ 
 

คอยก ากับเพ่ือเป็นไปตามคุณค่าแท้ของการด าเนินชีวิต ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น สวดมนต์ก่อนและหลังเลิก
เรียน นั่งสมาธิ มีการเวียนเทียนในวันส าคัญทาง  พุทธศาสนา เข้าค่ายธรรมมะ เป็นต้น 

จุดเด่นของโรงเรียนวิถีพุทธ คือการมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ลักษณะ “สอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น” การ
เรียนรู้ในชั้นเรียนจะเป็นลักษณะการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู้ ทั้งความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบัติ และมีการวัด
ประเมินทุกหน่วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะนิสัย ศรัทธา ค่านิยม และโดยลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ จะเน้น
การจัดสภาพทุกๆ ด้าน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ ที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญ
งอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ 

๑) สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ 
๒) สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษา โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี 
๓) โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ พิจารณาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
๔) ธัมมานุธัมปฏิปัตติ หมายถึง ความสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูก 
หลักการจัดสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหลักพุทธศาสนา  โดยมีบรรยากาศสงบเงียบ เรียบง่าย ร่ม

รื่น สะอาด มีระเบียบ ปลอดภัย สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ โรงเรียนวิถีพุทธ จะมี
ลักษณะเกื้อกูลและใกล้ชิดกับชุมชน โดยโรงเรียนจะมีการร่วมมือกับบ้านวัด และสถาบันต่างๆ ในชุมชนที่จะพัฒนาทั้ง
นักเรียน และสังคมตามหลักธรรมในพุทธศาสนา เพ่ือประโยชน์สุขร่วมกัน และเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยอีกด้วย 
ซ่ึงส่วนใหญ่ในโรงเรียนวิถีพุทธ ก็มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือพัฒนาเด็ก นักเรียน และเยาวชน สิ่งที่เด็กๆ ได้รับจากการ
เรียนโรงเรียนวิถีพุทธ คือการสอนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ กิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธนั้นจะมุ่งเน้นให้
เด็กเกิดพฤติกรรมที่มีเปูาหมายในเรื่องของชีวิต สามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้ ซึ่งรวมถึงการปลูกฝังเรื่องความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ที่เป็นคุณธรรมส าหรับวัยเด็ก สอดคล้องกับหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และเรียนรู้ที่จะ
ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง สร้างสังคมท่ีดีมีคุณภาพ ผ่าน การกิน อยู่ ดู ฟังเป็น นั่นเอง 

 
วิถีพุทธตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการด้วยกระบวนการกัลยาณมิตร 

ลักษณะของกิจกรรม วิทยากรน ากิจกรรม แบ่งกลุ่มระดมความคิด และสรุปกิจกรรม 
๑. ด้านกายภาพ ๗ ประการ 

- มีปูายโรงเรียนวิถีพุทธ 
- มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 
- มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 
- มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัสติดตามที่ต่างๆ  
- มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น  
- มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
- ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐ % 

  คุณค่าที่ได้รับ ได้คุณค่าด้านจิตใจ สะอาด สว่าง สงบ บรรยายภาพเอ้ือต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวิถี
พุทธ เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มีองค์พระครองใจ ไว้สักการบูชา เป็นหลักธรรมในการเตื อนจิต 
สุขภาพกายและจิตดี ฝึกฝนด้วยภาวนา มีห้องที่เป็นสัดส่วน มีศีลห่างอบายมุข ท าชีวิตให้ประณีต  สนองแนวนโยบาย
ของรัฐ สร้างวินัย สังคมปลอดอบายมุข สิ่งเสพติด 
  ปัญหา/อุปสรรค์ งบประมาณมีไม่เพียงพอ พ้ืนที่มีจ านวนจ ากัด บุคลากรไม่ให้ความให้ความร่วมมือ 
  แนวทางการแกไ้ข หางบสนับสนุน ปรับตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ห้องเรียน หน้าห้องเรียน พัฒนาบุคลากร สร้าง
ความเข้าใจให้กับบุคลากร 
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๒. ด้านการเรียนการสอน ๕ ประการ 
  - บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน  
  - บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
  - ครู พานักเรียนท าโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
  - ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้  
  - ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  คุณค่าที่ได้รับ ได้ฝึกสมาธิ ฝึกสติ ท าให้เกิดปัญญา สร้างวินัย ซึ่งจะน าไปสู่การมีจิตอาสาของนักเรียนต่อชุมชน 
ปลูกฝังนิสัยความมีน้ าใจและจิตสาธารณะ นักเรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมความร่วมมือกันในการช่วยเหลือสังคม 
  ปัญหา/อุปสรรค์ เวลาในการจัดกิจกรรมมีน้อย บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ ผู้อ านวยการบางคนไม่ให้
ความส าคัญทางกิจกรรม นักเรียนขาดความสนใจ ขาดบุคคลผู้รับผิดชอบอย่างจริงจัง และขาดต้นแบบที่เป็นแบบอย่าง
ที่ถูกต้อง งบประมาณของโรงเรียน มีน้อย และมุ่งไปพัฒนาด้านอื่น 
  แนวทางการแก้ไข สร้างความตระหนักให้บุคลากรครู ผู้บริหาร และนักเรียน เห็นคุณค่าถึงความส าคัญในการ
พัฒนา และจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
๓. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ๕ ประการ 
  - รักษาศีล ๕  
  - ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม  
  - ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหาร ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ  
  - ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ  
  - มีนิสัยใฝุรู้ สู้สิ่งยาก 
  คุณค่าที่ได้รับ ท าชีวิตได้เป็นปกติสุข ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน สมาทานศีลหน้าเสาธง บูรณาการ ครูประจ าชั้น
ประเมินทุกวันก่อนเลิกเรียน ยิ้มง่าย ไหว้สวย ท าให้น่ารักน่าชื่นชม รักษาวัฒนธรรม อ้นดีงามของไทย การพิจารณา
อาหาร ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ท าให้รู้จักความพอประมาณ มีสติ กตัญญู ไม่หลงในรส กลิ่น มีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร การประหยัดอดออมถนอมใช้เงินและสิ่งของ ท าให้รู้จักใช้จ่ายอย่างพอเพียง รู้คุณค่าของคนและสิ่งของรู้จักการ
วางแผนในการใช้จ่าย และมีนิสัย ใฝุรู้ สู่สิ่งยาก ท าให้มีความขยันอดทน มีความเพียร ความพยายาม มุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จ 
  ปัญหา/อุปสรรค์ รักษาศีลไม่ครบทุกข้อ นักเรียนมาสาย ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียนสื่อ และ
เทคโนโลยีไม่เพียงพอ และต้องขอการสนับสนุนจากภายนอก 
  แนวทางการแก้ไข หาสื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างพอเพียง 
๔. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ๘ ประการ 
  - ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน  
  - ไม่ดุ ด่า นักเรียน  
  - ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน  
  - โฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกท่ีได้ท าความดี 
  - ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี  
  - ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย  
  - บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง  
  - มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ 
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  คุณค่าที่ได้รับ ท าให้มีสุขภาพดี รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ มีการชื่นชมความดีท าให้เกิดความ
ปลื้มใจในสิ่งที่ได้ท า พร้อมทั้งมีสมุดที่บันทึกความดีคอยย้ าเตือนให้ท าดี รู้หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา สามารถ
แก้ไขปัญหา 
  ปัญหา/อุปสรรค์ ขาดต้นแบบที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ  
งบประมาณของโรงเรียน มีน้อย และมุ่งไปพัฒนาด้านอื่น 
  แนวทางการแก้ไข สร้างความตระหนักให้บุคลากรครู ผู้บริหาร และนักเรียน เห็นคุณค่าถึงความส าคัญในการ
พัฒนาให้ก าลังใจในการท าความดี 
๕. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ๔ ประการ 

- ใส่เสื้อขาวทุกคน  
- ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์  
- รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน  
- สวดมนต์แปล 

  คุณค่าที่ได้รับ ใสเสื้อขาว เว้นจากการปรุงแต่ง แสดงความร่วมใจ ใสบาตร ฟังเทศน์ เสียสละเอ้ือเฟ้ือ สร้าง
ปัญญา ขัดเกลาจิตใจ สร้างเสริมปัญญา อาหารมังสวิรัติ รักษาศีล ความเมตตากรุณา เว้นจากการฆ่าสัตว์ สวดมนต์
แปล ฝึกสมาธิ เข้าใจซึ้งในพระธรรมค าสอน 
  ปัญหา/อุปสรรค์ เสื้อขาว ผู้ปกครองซื้อเองให้งบประมาณโรงเรียน ความร่วมมือ สร้างตระหนัก 
ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นความส าคัญของกิจกรรม อาหารมังสวิรัติ ให้ความรู้ สร้างกิจกรรม ให้ตระหนักถึง ความส าคัญ
ของอาหารประกอบอาหารให้สีสันและรสชาติน่ารับประทาน 
  แนวทางการแก้ไข ขอความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ หาเสื้อนักเรียนให้เพียงพอ 

ผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ สามารถศึกษาเพ่ิมเติม และท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโรงเรียน 
 
โรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ 

โรงเรียนทอสี  
023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์41 ถนนสุขุมวิท71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 0-27130260-1 
Website : www.thawsischool.com 
โรงเรียนรุ่งอรุณ 
391 ซอยอนามัยงามเจริญ 25(ถ.พระราม 2 ซอย 33) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ 
10150 
โทรศัพท์ 02-8707512-4 โทรสาร 02 8707514 
Website : www.roong-aroon.ac.th 
โรงเรียนสยามสามไตร 
87 ซ.สุขุมวิท 89/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์ 02-3110134, 02-33-6258-60 โทรสาร 02-311-2575 
E-mail : siamsaamtri_site@hotmail.com 
Website : www.siamsaamtri.ac.th  

 
 

http://www.thawsischool.com/
http://www.roong-aroon.ac.th/
http://www.siamsaamtri.ac.th/


~ ๑๒ ~ 
 

5 
การบูรณาการการสอนการเจริญสติส าหรับนักเรียน 

(Integrating teaching mindfulness for students) 
 ความส าคัญของการศึกษาเล่าเรียนในยุคปัจจุบัน คือการศึกษาเพ่ือสนองตอบความสามารถที่แตกต่างกัน
ของบุคคล เพ่ือน าพาเด็กและเยาวชนไทยก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ทางด้านคุณธรรมความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ความละอายต่อบาป ความสุขในสิ่งที่ตนมี ความกตัญญู และมีสมาธิดี    ก็เป็นเรื่องที่ส าคัญไม่หย่อนไปกว่ากัน และ
ยิ่งเป็นเรื่องที่เอ้ือต่อการเรียนให้ได้ผลดี ดังนั้น หลักสูตรการปฏิบัติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน จึงเป็นหลักสูตรปฏิบัติ
ธรรมที่ เด็กและเยาวชนนักเรียน  ควรได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔ ถือศีล ๘ นุ่งขาวห่มขาว เพ่ือให้เกิด
ความสงบ และเป็นการอบรมจิตใจให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งด้านศีล สมาธิ และปัญญา เจริญสติตามแนวสติปัฏ
ฐาน ๔ และยังสอดแทรกกิจกรรมฝึกสติ กิจวัตรพ้ืนฐานชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ และกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
และเยาวชนเพื่อให้ง่าย มีความสุขและสามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยเหมาะสมกับวัย  
 ก่อนที่ครูผู้สอนจะได้แนะน าและสอนการปฏิบัติวิปัสสนาให้แก่นักเรียนนั้น ควรปลูกฝังในเรื่องส าคัญ เพ่ือ
เป็นพื้นฐานส าหรับการปฏิบัติเพ่ือให้รู้แจ้งเห็นจริงเสียก่อน เพราะเรื่องเหล่านี้ เป็นหลักส าคัญในการปฏิบัติของทุกคน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ได้แก่ เรื่องมารยาท อีกทั้งหลักธรรม อันมี สติสัมปชัญญะ เป็นต้น และอีกเรื่องหนึ่ง ซ่ึง
นักเรียนผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจอย่างยิ่ง นั่นก็คือ กัมมัสสกตาญาณ (ปัญญารู้ชัดในกฎแห่งกรรม บาป บุญ) 
ย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่ วิปัสสนา มรรค ผล และนิพพาน 
 กัมมัสสกตา คือ ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องกฎแห่งกรรม ผลของบาปบุญ ความเข้าใจถูกว่าชาติก่อนชาติ
หน้ามีจริงนี้ ย่อมเป็นกุศลธรรมที่มีประโยชน์และเก้ือหนุนต่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมในเบื้องสูงต่อๆ ไป ความ
เข้าใจในเรื่องอนัตตา ความไม่มีตัวตน ไม่มีเรา ไม่มีเขานั้น มิได้เกิดมาจากความเพิกเฉย ความไม่ใส่ใจในกุศลธรรม
เบื้องต้น แต่ตรงกันข้าม ความเข้าใจในอนัตตา อันเป็นหลักธรรมเบื้องสูงนั้น จะต้องมีกุศลธรรมพื้นฐานต่างๆ ที่เจริญไว้
มากแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ศีลวิสุทธิ   จิตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ การเจริญภาวนา การเจริญสมถะและวิปัสสนา การเจริญสติ
ปัฏฐาน จนเกิดกังขาตรณวิสุทธิ คือความรู้เห็นอย่างถูกต้อง และหมดความสงสัยในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ความ
เข้าใจว่าชาติก่อนชาติหน้ามีจริงนี้  ไม่ได้จ าเป็นว่าจะต้องเกิดด้วย ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (การระลึกชาติได้) หรือ
จุตูปปาตญาณ (การเห็นปฏิสนธิจุติของสัตว์ด้วยทิพยจักษุ) เท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนา 
การเจริญสติปัฏฐานก าหนดรู้ในรูปนาม ก็ได้ เมื่อได้เห็นแล้วว่า แท้จริงเรานั้นเองประกอบไปด้วย ขันธ์ ๕ รูปนาม ที่เกิด
ดับสืบต่อกันไป และรูปนามแต่ละขณะก็เป็นปัจจัย   สืบต่อซึ่งกันและกัน กรรมหรือรูปนามหนึ่งในอดีต ก็เป็นปัจจัยแก่
รูปนามในปัจจุบัน และอนาคตได้ จึงหมดความสงสัยในเรื่องกฏแห่งกรรม เข้าใจว่าชาติก่อนชาติหน้ามีจริง ด้วย
ภาวนามยปัญญานี้เอง และปัญญานี้เอง เรียกว่า “กัมมัสสกตาปัญญา” หรือ “กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ” ซึ่งปัญญานี้
เอง จะเป็นเหตุให้เกิดความเพียรขั้นสูงต่อไป คือมีความเพียรมากขึ้นในระดับที่จะปฏิบัติภาวนาให้ยิ่งขึ้นไป เมื่อมีการ
สอดแทรกการสอนผ่านกิจกรรมฝึกสติ กิจวัตรพ้ืนฐานชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ และกระบวนการเรียนรู้ ก็เป็นเรื่อง
อันเกื้อหนุนกันตลอดสายการปฏิบัติอันจะเป็นผลส าเร็จสมประสงค์ ของทั้งฝุายครู และนักเรียน 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔  
ส าหรับครู-นักเรียน และประชาชนทั่วไป 

วิปัสสนากัมมัฏฐานหรือการเจริญสติปัฏฐาน คือการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาในการลดละความ
ทุกข์ และเพ่ิมพูนความสุขได้อย่างยั่งยืน โดยมีสาระส าคัญต่อการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 

การเดินจงกรม 
การปฏิบัติเริ่มจากการฝึกเดินจงกรม และนั่งสมาธิ โดยเริ่มต้นจาก ๒๐ - ๓๐ นาที การก าหนดขณะเดินท าได้

ง่ายกว่าการนั่งสมาธิ เนื่องจากมีอารมณ์ให้ก าหนดหลากหลาย และเกิดการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในขณะเดินจงกรม ผู้
ปฏิบัติควรก าหนดอารมณ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ อย่าหยุดก าหนด เพราะความต่อเนื่องเป็นผลดีต่อวิปัสสนากัมมัฏฐาน และ
ช่วยไม่ให้จมอยู่ในอารมณ์ใด หรือติดในสมาธิ 

วิธีเดินจงกรม เป็นการฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานรูปแบบพองยุบ ซึ่งมีการสอนตามบูรพาจารย์ที่ถ่ายทอดกันมา ใน
สถานที่ปฏิบัติที่เงียบสงัด ด้วยการเดินจงกรมให้ช้าที่สุด และก าหนดอิริยาบถย่อยให้ละเอียดที่สุด การก าหนดเดิน
จงกรม ๖ ระยะ มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 

การก าหนดอารมณ์หลักของการเดินจงกรม ๖ ระยะ 
๑) ก าหนด “ยืนหนอ” ก่อนเริ่มเดินจงกรม ๑ ครั้ง ด้วยท่ายืนตรง จับมือด้านหน้าหรือด้านหลัง แต่ความรู้สึก

ต้องอยู่สติระลึกรู้อาการยืนจริงๆ ไม่ใช่ติดอยู่กับค าบริกรรม โดยอย่าจม นิ่ง หรือแช่อยู่กับยืนหนอ นานเกินไป เพียง
ระลึกรู้อาการยืนพร้อมกับก าหนดขณะจิตเดียว จากนั้นให้เตรียมก าหนดต้นจิตว่า “อยากเดินหนอ” ต่อไปทันที 

๒) ก าหนด “อยากเดินหนอ” ๑ ครั้ง ที่ต้นจิตบริเวณภายในกลางหน้าอกเพียงขณะเดียว จากนั้นเคลื่อนย้าย
หรือส่งความรู้สึกลงไปที่ฝุาเท้าซ้าย (ถ้าเริ่มเดินด้วยเท้าซ้าย) และขวา(ถ้าเริ่มเดินด้วยเท้าขวา) เพ่ือเตรียมก าหนดการ
เดินจงกรมระยะที่ ๑ ต่อไป 

๓) เดินระยะที่ ๑ (ซ้ายย่างหนอ – ขวาย่างหนอ) ด้วยการส่งความรู้สึกให้อยู่กับการระลึกรู้อาการเคลื่อนไหว
ของฝุาเท้าท่ีเคลื่อนไปจริง พร้อมกับก าหนดเบาๆ สั้นๆ ว่า “ซ้ายย่างหนอ” หรือ “ขวาย่างหนอ” ตามฝุาเท้าของข้างที่
เคลื่อนจากจุดเริ่มขยับไปจนฝุาเท้าเหยียบพื้น 

๔) เดินระยะที่ ๒ (ยกหนอ - เหยียบหนอ) ด้วยการก าหนดความรู้สึกของฝุาเท้าที่ยกขึ้น ๑ ขณะ พร้อมกับ
ก าหนดเบาๆ สั้นๆ ว่า “ยกหนอ” แล้วก าหนดความรู้สึกของฝุาเท้าที่เคลื่อนไปเหยียบถึงพ้ืนว่า “เหยียบหนอ” 

๕) เดินระยะที่ ๓ (ยกหนอ - ย่างหนอ - เหยียบหนอ) ด้วยการก าหนดความรู้สึกของเท้า    ที่ยกขึ้น ๑ ขณะว่า 
“ยกหนอ” แล้วก าหนดความรู้สึกของฝุาเท้าท่ีเคลื่อนย่างไปว่า “ย่างหนอ”      ๑ ขณะ จากนั้นก าหนดความรู้สึกของ
อาการเคลื่อนฝุาเท้าลงเหยียบถึงพ้ืนว่า “เหยียบหนอ” อีก ๑ ขณะ 

๖) เดินระยะที่ ๔ (ยกส้นหนอ - ยกหนอ - ย่างหนอ - เหยียบหนอ) ด้วยการก าหนดอาการเคลื่อนขณะยกส้น
เท้าว่า “ยกส้นหนอ” ยกฝุาเท้าข้ึนจากพ้ืนว่า “ยกหนอ” ย่างฝุาเท้าไปข้างหน้าว่า “ย่างหนอ” และเคลื่อนฝุาเท้า
เหยียบลงถึงพ้ืนว่า “เหยียบหนอ” 

๗) เดินระยะที่ ๕ (ยกส้นหนอ - ยกหนอ - ย่างหนอ - ลงหนอ - ถูกหนอ) ด้วยการก าหนดอาการเคลื่อนขณะ
ยกส้นเท้าว่า “ยกส้นหนอ” ยกฝุาเท้าข้ึนจากพ้ืนว่า “ยกหนอ” ย่างฝุาเท้าไปข้างหน้าว่า “ย่างหนอ” เคลื่อนฝุาเท้าลง
ครึ่งหนึ่งแต่ยังไม่ถึงพ้ืนว่า “ลงหนอ” และเคลื่อนฝุาเท้าลงสัมผัสพ้ืนว่า “ถูกหนอ” 

๘) เดินระยะที่ ๖ (ยกส้นหนอ - ยกหนอ - ย่างหนอ - ลงหนอ - ถูกหนอ  - กดหนอ) ด้วยการก าหนดอาการ
เคลื่อนขณะยกส้นเท้าว่า “ยกส้นหนอ” ยกฝุาเท้าขึ้นจากพ้ืนว่า “ยกหนอ” ย่างฝุาเท้าไปข้างหน้าว่า “ย่างหนอ” 
เคลื่อนฝุาเท้าลงครึ่งหนึ่งแต่ยังไม่ถึงพ้ืนว่า “ลงหนอ” เคลื่อนปลายฝุาเท้าด้านหน้าลงแตะสัมผัสพื้นว่า “ถูกหนอ” และ
วางฝุาเท้าทั้งหมดลงสัมผัสพ้ืนว่า “กดหนอ” 



~ ๑๔ ~ 
 

ผู้ปฏิบัติใหม่ จะเริ่มฝึกด้วยการเดินจงกรมระยะที่ ๑ และอย่าเดินระยะอื่นตามใจตนเอง เมื่อผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้
ดีแล้ว วิปัสสนาจารย์จะเป็นผู้แนะน าให้เดินระยะอ่ืน ตามความเหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติเท่านั้น 

๙) ก าหนด “ยืนหนอ” ๑ หรือ ๓ ครั้ง เพื่อเตรียมตัวหมุนขยับร่างกายกลับ 
๑๐) ก าหนด “อยากกลับหนอ” ๑ หรือ ๓ ครั้ง ที่ต้นจิตภายในกลางหน้าอก แล้วเคลื่อนย้ายความรู้สึกลงไปที่ 

ฝุาเท้าซ้ายหรือขวา เพ่ือเตรียมขยับฝุาเท้ากลับ ๓ คู่ 
๑๑) ก าหนด “กลับหนอ” ของอาการเคลื่อนหมุนกลับของฝุาเท้าซ้าย (ถ้าหมุนไปด้านซ้าย) หรือขวา (ถ้าหมุน

ไปด้านขวา) แล้วเคลื่อนเท้ากลับไปทีละ ๓ คู่ (กลับหนอ – เท้าซ้าย หรือเท้าขวา) จนหมุนตัวกลับหลังหันครบ ๑๘๐ 
องศา 

๑๒) ก าหนด “ยืนหนอ” ๑ หรือ ๓ ครั้ง ด้วยการระลึกรู้อาการยืนของร่างกาย เพ่ือเตรียมก าหนด “อยากเดิน
หนอ” ต่อไป 

๑๓) ก าหนด “อยากเดินหนอ” ๑ หรือ ๓ ครั้ง ด้วยการส่งความรู้สึกย้ายมาที่ภายในกลางหน้าอก เพ่ือก าหนด
ต้นจิต แล้วเคลื่อนความรู้สึกลงไปที่ฝุาเท้า เพื่อก าหนดเดินต่อไป 

 
ประโยชน์ของค าว่า “หนอ” ในองค์บริกรรม 

ค าว่า “หนอ” เป็นภาษาไทยที่แปลมาจากค าว่า วฏฺฏ (วัตตะ) ในภาษาบาลี  ค าว่าหนอ แม้จะเป็นค าบัญญัติ 
แต่เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนด หรือบริกรรมภาวนา ซึ่งมีประโยชน์ต่อวิปัสสนากัมมัฏฐานดังนี้ 

หนอ เป็นตัวตัดหรือตัวกั้นกลางระหว่างตัวก าหนด ซึ่งช่วยให้จิตไม่จมสมาธิ  หากบริกรรมโดยไม่มีหนอแล้ว ผู้
ปฏิบัติอาจจะมึนงง และเผลอต่อองค์บริกรรมที่สั้น (ไม่มีหนอ) เนื่องจากการก าหนดต่างๆ ดูเหมือนกันหมด จนในที่สุด
ท าให้จมสมาธิได้ ช่วยท าให้สมาธิตั้งม่ัน อยู่ได้นานที่    รูปนาม ถ้าบริกรรมแต่ ยิน ยิน ถูก ถูก คิด ยิน เป็นต้น โดยไม่มี
หนอแล้ว สติอาจจะคลาดเคลื่อนหลุดออกจากการก าหนดรูปนามได้ง่าย ช่วยเพิ่มก าลังให้ได้ขณิกสมาธิ และสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น และช่วยท าให้เกิดสติจดจ่ออยู่กับรูปนาม จนท าให้เห็นพระไตรลักษณ์ 
  

การนั่งสมาธิ 
การนั่งสมาธิ จะเริ่มด้วยการหลับตานั่งขัดสมาธิ หรือในท่าสบายผ่อนคลาย ส าหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพ ให้นัง่

เก้าอ้ีแทนได้แต่ไม่ให้พิง ยกเว้นคนปวดหลัง การก าหนดขณะนั่ง จะเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนความรู้สึกของจิต ไปที่บริเวณ
ภายในกลางท้องบริเวณสะดือ ด้วยการก าหนดตามความเป็นจริงว่ารู้สึก และรับรู้สิ่งใด ก็ให้ก าหนดสิ่งนั้น โดยไม่ต้อง
สนใจว่าการหายใจเข้าเป็น พองหนอ หรือหายใจออกว่าเป็น ยุบหนอ การก าหนดพองยุบจะไม่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์
กับลมหายใจเข้าออก เพราะถ้าน าลมหายใจเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติอาจจะติดอยู่กับลมหายใจเข้าออก และพยายาม
สร้าง หรือเบ่งท้องเพื่อให้เกิดพองยุบซึ่งอาจท าให้เกิดอาการ แน่นอึดอัด และตึงเครียด จากการก าหนดอย่างไม่เป็น
ธรรมชาติ 

ในช่วงเริ่มต้นก าหนดพองยุบขณะนั่งสมาธิ ให้เคลื่อนความรู้สึกมาท่ีบริเวณสะดือภายในท้อง เพ่ือก าหนด
อารมณ์ที่ระลึกรู้ได้จริง และอารมณ์หลัก ๕ ประเภท ที่จะปรากฏตรงบริเวณท้อง โดยให้ผู้ปฏิบัติก าหนดอารมณ์ที่
ปรากฏจริงไม่ว่าจะเป็น นิ่งหนอ พองหนอ ยุบหนอ หรือเบ่งหนอ (เบ่งท้อง) อันใดอันหนึ่ง ตามความรู้สึกระลึกรู้จริงที่
ละอารมณ์ ดังนี้ 

๑) ก าหนด “พองหนอ” ถ้ารู้สึก หรือรับรู้ถึงอาการความเคลื่อนไหวภายในท้องที่ขยับไปด้านหน้า (วาโยธาต ุ
หรือธาตุลม) คล้ายกับความรู้สึกพองภายในท้อง 



~ ๑๕ ~ 
 

๒) ก าหนด “ยุบหนอ” ถ้ารู้สึกถึงอาการความเคลื่อนไหวภายในท้องที่ขยับไปด้านหลัง (วาโยธาตุ หรือธาตุลม) 
คล้ายกับความรู้สึกยุบภายในท้อง โดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องมีพองหนอก่อนจึงจะมียุบหนอ บางครั้งอาจก าหนดขณะยุบ
หนอก่อนพองหนอก็ได้ตามความเป็นจริง 

๓) ก าหนด “นิ่งหนอ” ถ้ารู้สึกถึงอาการนิ่ง ไม่มีพอง ไม่มียุบ หรือการหายไปของ พองยุบ เมื่อใดไม่มีพองยุบ 
ไม่ต้องเบ่งท้อง ไม่ต้องควานหาพองยุบ หรือท าให้มีพองยุบ ข้อส าคัญคืออย่าเข้าใจผิดว่าการท่ีไม่มีพองยุบ แปลว่า 
ปฏิบัติผิดหรือท าไม่ถูก และอย่าคิดว่าพองยุบจะต้องมีตลอดเวลาถึงจะดี ดังนั้นถ้าไม่มีพองหรือยุบ ให้ก าหนดว่า นิ่ง
หนอ แทนทันทีในขณะนั้น จากนั้นให้ก าหนดอารมณ์อ่ืนต่อไป  

๔) ก าหนด “เบ่งหนอ” ถ้ารู้สึกว่าก าลังเบ่งท้องหรือสร้างเพ่ือให้มีพองยุบ ในขณะที่ไม่มีพองยุบหรือพองยบุ
หายไป 

๕) ก าหนด “ถูกหนอ” ๔ จุด ส าหรับในกรณีที่พองยุบ หายไป  หลังจากก าหนดนิ่งหนอแล้ว พองยุบก็ยังไม่
ปรากฎ  เพ่ือเป็นการปูองกันไม่ให้จม เผลอ คิดปรุงแต่ง หรือดิ่งในอารมณ์ ให้ผู้ปฏิบัติก าหนดถูกหนอ ๔ จุด สลับไปมา
แบบเฉลี่ยโดยไม่ต้องเป็นรูปแบบ และก าหนดเป็นจุดเล็กๆ ตรงที่ร่างกายสัมผัสพ้ืนตรง ก้นย้อยซ้าย, ก้นย้อยขวา, และ
ด้านหน้าของมุมซ้ายขวาของขาท่ีสัมผัสพื้น พร้อมกับก าหนดตามความรู้สึกจริง จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยอย่าลาก
เป็นเส้น อย่าจี้ อย่าแช่ และอย่าเน้นที่จุดก าหนดทั้ง ๔ 

การก าหนด “ถูกหนอ” ที่ถูกต้องคือการส่งความรู้สึกจริงๆ ย้ายไปแตะเบาๆ (สติหรือการระลึกรู้) บริเวณจุดที่
ก าหนด คล้ายกับแตะตรงที่กระดาษบางๆ โดยไม่ท าให้ขาด ด้วยการก าหนดว่า “ถูกหนอ” สั้นๆ เบาๆ  เมื่อก าหนด
เสร็จแล้ว ให้ก าหนดถูกหนอไปที่จุดอ่ืนต่อไป ซึ่งอาจจะช้าหรือเร็วก็ได้ ตามธรรมชาติของความรู้สึกท่ีเป็นจริง หาก
ในขณะก าหนด ถ้ามีความรู้สึกถึงรูปนั่ง ให้ก าหนดนั่งหนอได้ด้วย หากในขณะก าหนดอารมณ์หลักอยู่ ถ้ามีอารมณ์อ่ืนๆ 
แทรกปรากฏขึ้น ให้ก าหนดอารมณ์อ่ืนๆ หรืออารมณ์ภายนอกท่ีเกิดข้ึนด้วย ดังนี้ 

ก าหนด “ยินหนอ” เมื่อจิตได้รับคลื่นเสียงที่มากระทบ โดยไม่เลือกก าหนดแต่เสียงที่ดังชัดเจน หรือแหลม
เท่านั้น แต่ให้ก าหนดทุกคลื่นเสียงที่หลากหลาย เช่น เบา ทุ้ม แหลม ชัด ดัง เสียงต่อเนื่อง หรือเสียงดับเร็วเป็นจุด เพ่ือ
ปูองกันไม่ให้ติดในรูปแบบของเสียงและท าให้ก าหนดเสียงได้หลากหลาย ซึ่งจะท าให้ไม่ติดก าหนดแต่ที่เสียงแหลม เสียง
ดัง หรือเสียงเป็นจุด 

ก าหนด ความคิด เมื่อความคิดทุกประเภทเกิดขึ้นในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องส่วนตัว ครอบครัว การท างาน และ
สังคม เป็นต้น โดยก าหนดทุกความคิดว่า “คิดหนอ” เหมือนกันหมด 

ก าหนด ความรู้สึกทางร่างกายและจิตใจ เช่น “เย็นหนอ ร้อนหนอ กลิ่นหนอเม่ือยหนอ คันหนอ ชาหนอ ตึง
หนอ ปวดหนอ นิ่งหนอ เอนหนอ โยกหนอ ง่วงหนอ เบื่อหนอ กลัวหนอ รู้หนอ” เป็นต้น 

ก าหนด อารมณ์ต่างๆ (สุข ทุกข์ และอุเบกขา) เช่น “สุขหนอ เบาหนอ แน่นหนอ รู้หนอ” ในอารมณ์ที่รู้สกึ
อึดอัด หรือทนไม่ไหว “เฉยหนอ” เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๑๖ ~ 
 

4 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธส าหรับผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธพุทธ 

 
จุดเริ่มต้นของการพัฒนามนุษย์ คือ การศึกษา แต่ไม่ใช่ศึกษาท่ีคาดหวังให้คนอ่ืนมาช่วยเหลือ ศึกษาในที่นี้ คือ 

เชื่อว่า หากมนุษย์มีปัญญาก็สามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ เรียกว่า “ตถาโพธิสัทธา” คือ ศรัทธาในการตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ ฉะนั้น มนุษย์ทุกคนก็สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ หากพัฒนาตนเองถึงขั้นสูงสุด 
ตามทัศนะทางพุทธศาสนา เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเจ้าได้ ใครที่มีความพร้อมก็สามารถ  อธิ
ฐานจิตเป็นพระพุทธเจ้าได้ ซึ่งจะเป็นได้นั้นก็ด้วยการบ าเพ็ญบารมี พัฒนาตนเองจนถึงขั้นมีคุณสมบัติจนเกิดปัญญาตรัส
รู้ ซึ่งพระพุทธศาสนาให้เชื่อในปัญญา ปัญญาเท่านั้นที่ท าให้มนุษย์ เป็นพระพุทธเจ้าได้ ซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะได้ท าให้เห็น
เป็นแบบอย่างแล้ว เป็นผู้ที่พัฒนาตนเองถึงจุดสูงสุด พ้นจากความบีบคันจากสิ่งต่างๆ มีปัญญาดี เป็นแบบอย่างให้เรา
ได้ปฏิบัติตาม 

มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้หากเข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตและศักยภาพของความเป็นมนุษย์ 
รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติ ด้วยการฝึกฝนพัฒนาปัญญาปรับปรุงตนเองมีความใฝุรู้ใฝุ
เรียน เป็นนักวิจัยอยู่ทุกลมหายใจ เอาจริงเอาจังในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการที่จะพัฒนาตนเองได้นั้นต้องมี
ทัศนคติเกี่ยวกับตนเองเป็นบวก คิดว่าตนเองสามารถฝึกได้ พัฒนาได้ (มนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้) มีความมั่นใจ
ในความเป็นมนุษย์ของตนเอง มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ เพราะเม่ือมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ แล้วแม้แต่เทพ 
เทวดา พระพรหมก็ยังต้องให้ความเคารพ (มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ เป็นต้น) จะเห็นได้ในการประกาศ อาสภิวา
จา ของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งประสูติเป็นเครื่องชี้ชัดได้ว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างไร้ขอบเขตหากมี
เปูาหมายและวิธีการที่ถูกต้อง ถ้ามนุษย์เชื่อในค าประกาศของพระพุทธเจ้า มนุษย์ก็จะเปลี่ยนแนวคิดจากฟังคนอ่ืนมา
ฟังตนเอง การพ่ึงตนเองได้ก็แสดงว่ามนุษย์มีการศึกษา เมื่อมีการศึกษามนุษย์ก็เกิดการพัฒนา เมื่อพัฒนาได้ เทพเทวดา 
พระพรหม ก็ยังมาสักการะให้ความเคารพ (ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ แปลว่า ในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ฝึกแล้วหรือพัฒนาแล้ว
เป็นผู้ประเสริฐสุด)การพัฒนาตนเองได้ จ าเป็นต้องมีแรงจูงใจที่เอ้ือต่อการพัฒนาตนเอง ความใฝุรู้ ใฝุเรียนในการศึกษา
แสวงหาความจริง (วิจัยชีวิต) รู้จริง รู้รอบ และรอบรู้ ตามความเป็นจริงปราศจากอวิชชามาปิดก้ัน ปรารถนาให้ชีวิตมี
การพัฒนาไปสู่คุณงามความดี ใฝุความดีงาม ใฝุสร้างสรรค์ การแสวงหาความจริง ด้วยความมุ่งม่ันเป็นกรรมดี มีความ
ใฝุท าหรือสร้างสรรค์ดี อยากพัฒนาตนเองไปสู่ความดีงาม และความใฝุรู้ ใฝุท าจึงเป็นแรงจูงใจ ในพระพุทธศาสนา
เรียกว่า “ฉันทะ” แรงจูงใจฝุายดี จะมี ฉันทะ เป็นตัวน า ส่วนแรงจูงใจเชิงลบมีตัณหาเป็นตัวน า แรงจูงใจใฝุด ี
(ฉันทะ) เริ่มที่การคิดเป็น จ าได้ รับจากประสบการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต   ทั้งท่ีเป็นปัญหาและปัญญา 
ประสบการณ์ชีวิตน ามาซึ่งปัญญาและปัญหา เราก็ได้รับจากประสบการณ์ทั้งนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแนะแนวเชิงพุทธ 
จุดเริ่มต้นของการแนะแนวเกิดจากความต้องการของมนุษย์ เพราะมนุษย์ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ใน

บางสถานการณ์บางปัญหาที่เข้ามาในชีวิต ซึ่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องนั้น ต้องไปแก้ท่ีสาเหตุที่เป็นต้นตอของ
ปัญหา เหตุเกิดที่ไหนต้องไปแก้ท่ีนั้น ปัญหาที่เป็นเหตุ เช่น 

๑.ขาดปัญญา 
๒.ขาดจิตส านึกในการพัฒนาตน 
๓.ขาดความม่ันใจในการพัฒนาตนเอง 
๔.ไม่เชื่อม่ันในตนเอง 
๕.ไม่มองเห็นตนเองในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ฝึกได้ 
๖.ขาดแรงจูงใจที่ถูกต้องต่อการพัฒนาตนเอง 
๗.ขาดความรู้จักคิด “คิดไม่เป็น” 
๘.มีท่าทีที่ไม่ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิต 
ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่เกิดจากปัจจัยภายในของบุคคล การที่จะผ่านพ้นปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้

จ าเป็นต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบส่วนบุคคลและกระบวนการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน 
กัลยาณมิตร เป็นปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้ปัจจัยภายในของบุคคลท างานปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ

ขับเคลื่อนการท างาน คือ โยนิโสมนสิการ แปลว่า การท าในโดยแยบคาย คือ การู้จักคิดเป็น ที่จริงมี ๖ ประการ แต่ที่
เน้นมากท่ีสุดก็คือ “กัลยาณมิตร” กัลยาณมิตรช่วยกระตุ้นให้เกิดโยนิโสมนสิการ เมื่อคนเรารู้จักคิดแล้ว ก็ท าให้เกิด
ปัญญาที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง ขั้นแรกเลยท าให้เกิดสัมมาทิฐิ ซึ่งเป็นข้อธรรมแรกของระบบ      การด าเนินชีวิตที่
ดีงามเรียกว่า “มรรค ๘” 

 เมื่อกัลยาณมิตรกระตุ้นให้เกิดสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นถูกต้องแล้วก็จะน าไปสู่การกระท าท่ีถูกต้องด้วย การ
ปฏิบัติที่ถูกต้องตั้งแต่แรกจึงน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ เมื่อกัลยาณมิตร สามารถกระตุ้นให้เกิดปัจจัยภายในแล้ว หน้าที่
ของกัลยาณมิตรวารท าอย่างไรต่อไป 

การตรวจสอบหรือการวิเคราะห์บุคคลว่า เราพัฒนาเขาให้ผ่านพ้นอุปสรรค์หรือปัญหานั้นเขาขาดอะไรไปบ้าง 
ทบทวนสิ่งที่ขาด     เพ่ือเพ่ิมเติมให้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองด้วยตนเอง ซึ่งองค์ประกอบที่ ๑ เราจะต้องตรวจสอบกับ
นักเรียน ดังนี้ 

๑.   ทัศนคติเกี่ยวกับประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลักษณะของการมองข้อมูล ความพอใจ ไม่พอใจ 
เป็นเพียงข้อมูลที่น ามาสู่การเรียนรู้เท่านั้นไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งเมื่อเรามองเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็น า
ความรู้ที่เราได้จากความเป็นจริง มีเจตคติที่ดี ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ มาใช้ในกระบวนการแนะแนว 

๒.   ความไม่มันใจในศักยภาพของมนุษย์ ดูว่านักเรียนมีความม่ันใจในตัวเองหรือไม่ เขามีความเชื่อว่า
สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้และเห็นว่าต้องพัฒนาตนเองหรือไม่ 

ถ้าเขามจีิตส านึกในการพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่แล้ว จะส่งผลให้มีความมุ่งมั่น และอุตสาหะเอาใจใส่ในการ
เรียนรู้ ถ้าเขาขาดจุดนี้ ก็จะไม่เอาใจใส่ในการพัฒนาตนเอง ซึ่งผู้ให้การแนะแนวต้องตรวจสอบดู และพยายามมองให้
เห็นปัญหาที่แท้จริง 

ความมีเหตุผล คือ การพิจารณาด้วยปัญญา อะไรเป็นคุณเป็นโทษ เป็นประโยชน์ หรือมิใช่ประโยชน์  (โยนิโส
มนสิการ) มองสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง ด้วยเหตุปัจจัย มุมมองที่เป็นคุณต่อการพัฒนาตนเอง    ที่เอ้ือต่อ
จิตใจ การแนะแนวที่มุ่งให้บุคคลรู้จักคิดก่อให้เกิดผลดี คือ ท าให้เข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเมื่อมีความรู้
ที่ถูกต้องก็ส่งผลให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามไปด้วย ขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม การอยู่ร่วมกัน
ของมนุษย์ที่ส าคัญก่อให้เกิดผลดีต่อชีวิตของตนเอง 



~ ๑๘ ~ 
 

การรู้คิด เป็นการค้นหาความจริงมองเห็นความเป็นจริงของสิ่งนั้น สืบสาวหาเหตุปัจจัยสว่นแบบที่สอง มองให้
เป็นธรรมโอสถเพื่อชโลมจิตใจ ถ้ามองเป็นยาพิษ ต้องพัฒนาวิธีคิดใหม่ด้วยโยนิโสมนสิการ คิดในทางเห็นอกเห็นใจ 
จิตใจประกอบด้วยเมตตา เป็นการเพ่ิมความชุ่มชื่นให้กับหัวใจ 

วินัยชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม คือ การจัดระเบียบชีวิตตนเองและจัดสรรความสงบสุข  ให้เกิดข้ึนใน
สังคม การที่บุคคลปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติตามขอบเขตของสังคมที่ก าหนดร่วมกันจะท าให้เกิดความสงบสุขแก่ชุมชน 
สังคม ประเทศชาติ ตลอดทั้งความร่มเย็นของโลก ถ้ามีวินัยก็สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

กระบวนการที่ช่วยพัฒนาชีวิตมนุษย์ก็คือ การศึกษา การวิจัยชีวิตอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ทุกๆ ลมหายใจ
เข้าออก ทั้งนี้ ต้องท าให้ครบกระบวนการทั้ง ๓ ช่วง คือ ดูว่า คนที่มีปัญหานั้นเขาเป็นอย่างไร เขามีท่าที่ต่อ
ประสบการณ์เข้ามาในชีวิตอย่างไร และปฏิบัติตอบสนองต่อสิ่งนั้นเป็นไปเพ่ือการเกื้อกูลคุณภาพชีวิตที่ดีงามหรือไม ่
ช่วงที่ ๒ มีการแสดงออกอย่างไร มีการน าเอาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามหรือไม่ เป็นวิธีการ
ตรวจสอบได้อีกวิธีการหนึ่ง 

หัวใจของการแนะแนวเชิงพุทธ “การคิดเป็น” คือ วิธีการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ รู้เหตุ รู้ผล แก้ตามแนว
เหตุและผล เป็นการใช้ปัญญาน ามิใช่ใช้ตัณหาคือความยากเป็นตัวน าชีวิต (ปัญญา คือ ความรอบรู้ทั่วถึง)  ในขณะที่เรา
พัฒนาปัญญาอยู่นั้น      หากจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอ ก็อาจจะเปิดช่องให้อวิชชา ความไม่รู้เข้ามามีอิทธิพลต่อ
กระบวนการพัฒนาตนเองได้    ซึ่งกระบวนการที่ปูองกันอวิชชาก็คือ การฝึกสมาธิให้เกิดสติให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นฐาน
ส าคัญต่อการพัฒนาปัญญาอย่างยั่งยืน ซึ่งคนเราจะสามารถพัฒนาตนเองได้นั้นจะต้องพัฒนาปัญญาให้อยู่เหนืออิทธิพล
ของตัณหาที่เข้ามา    ในชีวิต (ถ้าตัณหาเข้ามาอวิชชาจะมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์) ท าให้บุคคลหลงผิดคิดผิด กระท าผิด 
อันเป็นผลจากตัณหาและอวิชชา ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ตัณหาและอวิชชามีความเข้มแข็งมากข้ึน ส่งผลต่อการแก้ไข
ปัญหาชีวิต  ที่ไม่ถูกต้อง เช่น อาศัยอ านาจดลบันดาลจากภายนอก อ้อนวอนขอจากเทพเจ้า หรือใช้ไสยศาสตร์มาเป็นที่
พ่ึง    หากเราพ่ึงพลังจากข้างนอก เราก็จะเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงามต่อไป 

ฉะนั้น หลักการแนะแนวทางพระพุทธศาสนานั้น ต้องมุ่งให้บุคคลสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง  ตามหลัก
เหตุและผล ตามหลักอริยสัจ กล่าวคือ ทุกข์ เมื่อเกิดปัญหาต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาพิจารณาถึงสาเหตุ ที่เรียก
กว่า สมุทัย ว่า เหตุแห่งปญัหานั้นอยู่ที่ไหน เมื่อเราพบแล้วก็ท าการก าจัดเหตุนั้นได้ (ก าจัดจุดอ่อนของปัญหา) 
เรียกว่า นิโรธ ขณะเดียวกันก็พิจารณาว่าความต้องการของเราคืออะไร ก าหนดจุดมุ่งหมายแล้ววางวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหานั้นๆ  วิธีการปฏิบัตินี้ เรียกว่า “มรรค” เมื่อรู้แนวทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติ หากบุคคลได้ด าเนินการตามกระบวน
เช่นนี้ ก็จะสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้ ปัญหาคืออะไร? (ทุกข์)  มีสาเหตุเกิดจากอะไร (สมุทัย) วิธีการ
แก้ปัญหาเป็นแบบไหน (นิโรธ) ลงมือปฏิบัติ (มรรค) 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 

คุณสมบัติของครูแนะแนวเชิงพุทธ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)  ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของครูแนะ
แนวที่ดี  ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

๑.น่ารัก ค าว่าน่ารักในที่นี้หมายความว่า เป็นบุคลิกภาพที่ชวนให้เข้าหา ผู้แนะแนวควรต้องมีลักษณะที่ว่า 
เมื่อเด็กมีปัญหาเกิดความทุกข์ ก็อยากเข้าไปหาหรือเข้าไปปรึกษา เพราะว่าผู้ที่มีปัญหาเกิดคิดหาที่ปรึกษา เมื่อเห็นผู้
แนะแนวที่มีคุณสมบัติดีแล้วก็อยากจะเข้าไปปรึกษาด้วย ค าว่าน่ารักในภาษาบาลีเรียกว่า “ปิโย” 

๒.น่าวางใจ ครูแนะแนวต้องมีลักษณะที่น่าไว้วางใจได้ หนักแน่น น่าเคารพนับถือ น่าเชื่อถือ ท าให้รู้สึกว่าไม่มี
ภัยอันตราย อบอุ่นมั่นคงปลอดภัย ควรเข้าไปขอค าปรึกษาได้ ถ้ามีลักษณะท่าทางไม่น่าไว้วางใจ ก็ไม่ไหว ลักษณะที่น่า
เคารพน่าไว้วางใจนี้ภาษาบาลีเรียกว่า “ครุ” 

๓.น่าเจริญใจ คือ บุคลิกภาพท่าทางต่างๆ ที่แสดงออกดูแล้วท าให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นผู้มีภูมิรู้ มีภูมิธรรมภมูิ
ปัญญาสูง เป็นคนมีการศึกษาพัฒนาตนดีแล้ว ซึ่งผู้เข้าหานั้นรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าใกล้ชิดและเห็นว่าน่าเอาอย่าง คือชวนให้
อยากปฏิบัติตามในทางภาษาบาลีเรียกว่า “ภาวนีโย” 

๔.รู้จักพูดหรือพูดเป็น ข้อนี้เป็นลักษณะส าคัญมาก สามข้อแรกนั้นเป็นบุคลิกภาพที่จะท าให้เกิดการปรึกษา
และการแนะแนวขึ้น โดยน ามาซึ่งการพบปะและการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป แต่ข้อ ๔ และข้อต่อจากนี้เป็น
ส่วนประกอบต่างๆ ในการท าหน้าที่ 

การเป็นนักพูดที่ดีไม่ใช่หมายความว่า จะต้องพูดเองไปหมด ผู้มีความทุกข์หรือต้องการค าปรึกษา เขาก็จะพูด
ไปตามทางของเขา ชัดเจนบ้าง สับสนบ้าง บางทีก็ไม่กล้าพูด หรือพูดแล้วพูดไม่ถูก พูดไม่แจ่มกระจ่าง  ผู้แนะแนวต้อง
รู้จักพูดให้เขากล้าที่จะแสดงออกมา กล้าระบายความทุกข์ออกมา หรือสามารถที่จะแสดงออกซ่ึงปัญหาอย่างชัดเจน 
โดยผู้แนะแนวต้องช่วยให้เขารู้จัก เข้าใจปัญหาของเขาเองไปที่ละด้านสองด้าน ตามล าดับ เช่น เมื่อมีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง
เข้ามาหาพระพุทธเจ้า จะถามหาค าตอบจากพระองค์ บางทพีระองค์ก็ทรงช่วยให้เขาตอบปัญหาของเขาเอง  โดยที่
พระองค์ทรงใช้วิธีเป็นผู้ถาม บุคคลนั้นก็จะพบค าตอบได้ด้วยตนเอง นักแนะแนวควรน าวิธีนี้ไปใช้ในการเป็นนักพูด โดย
เป็นผู้ช่วยให้เขาพูด จนกระทั้งท าให้เขาตอบปัญหาของตนเองได้ หากเขาหาค าตอบไม่ได้ เราก็มีวิธีการที่จะเสนอแนะ
ให้เขาพบค าตอบได้ ให้เห็นทางออกในการแก้ปัญหา ลักษณะที่เป็นนักพูดอย่างได้ผลนี้ ภาษาบาลีเรียกว่า “วตฺตา” 

๕.รู้จักฟัง หรือ ฟังเก่ง หมายถึง ความเก่งในการฟัง นอกจากหมายถึงจับเรื่องได้ไวและชัดเจนแล้ว ก็รวมถงึ
การมีความอดทนในการฟังด้วย อดทนต่อการรับฟังปัญหา อดทดต่อการระบายความทุกข์ เพ่ือจะได้รู้เหตุปัจจัย และ
คิดค้นวิธีการแก้ปัญหา โดยเฉพาะการรู้จักตัวเขาและปัญหาของเขาอย่างแท้จริง เช่น รู้ว่าเขาท าอะไร บกพร่องอย่างไร 
จุดที่จะแก้ไขอยู่ตรงไหน เรียกในภาษาบาลีว่า “วจนกฺขโม” 

๖.แถลงเรื่องลึกซึ่งได้ คือ เมื่อมีปัญหาที่ยากหรือลึกซึ่งก็สามารถคลี่คลายให้เข้าใจได้ ในการศึกษาและ ใน
การแก้ปัญหาจะต้องพบกับปม และเรื่องที่ยากหรือลึกซึ่งอยู่เรื่อยๆ ผู้ที่ท าหน้าที่แนะแนวต้องสามารถอธิบายเนื้อหา
เรื่องราวและคลี่คลายปมประเด็นต่างๆ ให้เห็นชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย อะไรที่ซับซ้อนก็ต้องจับเอามาหรือหยิบออกมา
พูดให้เห็น และอธิบายให้กระจ่าย อันนี้เป็นความสามารถในการปฏิบัติที่เรียกว่า “คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา” 

๗.ไม่ชักจูงไปในทางที่ผิดหรือนอกเรื่อง คือ จะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนในการแนะแนว โดยมีเปูาหมายและ
น าไปสู่จุดหมายซึ่งจะแก้ปัญหาได้ ด้วยวิธีที่ถูกต้อง หากผู้แนะแนวปฏิบัติไม่ถูกต้องออกนอกเรื่องราว หรือชักจูงไป
ในทางเสียหาย โดยแนะน าผิดๆ หรือแนะน าวิธีการที่ไม่ถูกต้อง แนะแนวไปแทนที่เขาจะแก้ปัญหาได้ ก็กลับกลายเป็น
สร้างปัญหา อันนี้เรียกว่า “โน จฎฺฐาเน นิโยชเย” 

รวมเป็น ๗ ประการ เรียกว่า คุณธรรมหรือองค์คุณของกัลยาณมิตร ซึ่งเราใช้เป็นคุณสมบัติของครูโดยทั่วไป 
ซึ่งผู้ท าหน้าที่แนะแนวควรมีคุณสมบัติเช่นนี้เป็นพิเศษ ขณะเดียวกันผู้ที่จะสามารถพัฒนาตนเองหรือพ่ึงพาตนเองได้นั้น 
จ าเป็นต้องมีความพร้อมด้านแรงจูงใจอันเป็นปัจจัยภายในตน (ฉันทะ) ลักษณะของบุคคลที่พ่ึงตนเองได้     จึงจะ
สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 



~ ๒๐ ~ 
 

จุดมุ่งหมายของชีวิตมีความส าคัญต่อการแนะแนว ผู้ที่ท าหน้าที่แนะแนวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
ธรรมชาติของมนุษย์ และจุดมุ่งหมายของชีวิต       ถึงจะสามารถด าเนินการการแนะแนวได้ดีและมีประสิทธิภาพ การ
แนะแนวเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของชีวิต เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาตนเองของบุคคล คนที่จะพัฒนาตนเองได้ มีปัญญา 
มีชีวิตที่ดี ควรรู้จุดหมายของชีวิต การรู้จักจุดหมายของชีวิตก็เพ่ือ 

๑.เพ่ือจะได้มีแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
๒.เพ่ือใช้ส ารวจตนด้วยตนเอง และเพ่ือจะได้มีความมั่นใจในตนเอง ในการที่จะพัฒนาตนให้ยิ่งขึ้นไป 
พุทธศาสนาสอนว่า “ชีวิตที่ดีงามจะต้องด าเนินให้บรรลุถึงจุดหมาย ๓ ขั้น คือ 
๑.ประโยชน์ปัจจุบัน หรือ จุดมุ่งหมายที่มองเห็นของชีวิตนี้ คือ ประโยชน์ทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง เช่น มีทรัพย์สินที่จะพ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ ทางสังคมก็มีเพ่ือนฝูง รักใคร่ มีบริวาร มีสถานะเป็นที่
ยอมรับของคนทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า เป็นประโยชน์เบื้องต้น 

๒.ประโยชน์เบื้อหน้า คือ มีชีวิตที่ดีงาม มีคุณค่า มีคุณธรรมความดี เป็นประโยชน์ ท าให้มีความม่ันใจใน
คุณค่าของชีวิตของตน เริ่มตั้งแต่เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม มีปัญญารู้เข้าใจโลกและชีวิตพอสมควร ได้ท าความดีงาม
บ าเพ็ญประโยชน์ไว้ เป็นความม่ันใจในคุณค่าของชีวิตของตนเอง ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงโลกหน้าด้วย คือท าให้มีความมั่นใจ
ในชีวิตเบื้องหน้า ไม่ต้องกลัวปรโลก จึงเป็นประโยชน์ระยะยาว ต่างจากข้อแรกที่เป็นประโยชน์เฉพาะหน้าระยะสั้น 

๓.ประโยชน์สูงสุด คือ การมีจิตใจเป็นอิสระ ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงของโลก   และชีวิต      หลุดพ้น
จากความครอบง าของกิเลส และความทุกข์ สามารถท าจิตให้ปลอดโปร่ง ผ่องใส่ได้ทุกเวลา แม้จะมีอารมณ์เข้ามา
กระทบก็ไม่หวั่นไหว ไม่ขุ่นมัว ไม่เศร้าหมอง แต่โปร่งโล่ง ปราศจากทุกข์ เป็นประโยชน์สูงสุด เรียกว่า ปรมัตถะ 
รวมเป็นประโยชน์หรือจุดมุ่งหมาย ๓ ขั้น คือ 

๑.อัตตัตถะ  ประโยชน์ตน 
๒. ปรัตถะ    ประโยชน์ผู้อ่ืน 
๓.อุภยัตถะ  ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

 อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ตนเองก็ต้องท าให้ครบ ๓ ขั้น คือ ปัจจุบัน เบื้องหน้า และสูงสุด ส่วนประโยชน์ผู้อื่น
ก็ต้องช่วยให้เขาบรรลุได้ทั้ง ๓ ขั้น ขณะเดียวกันประโยชน์ส่วนรวมก็ต้องเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทั้งรูปธรรม และ
นามธรรม ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาทั้งตนและผู้อ่ืน ส่งผลให้เกิดการพัฒนา เช่น กิจกรรมที่ดีงาม และวัฒนธรรม
ประเพณี ที่ส่งเสริมสติปัญญาและกุศลของชุมชนทั้งหมด สรุปจุดมุ่งหมายของชีวิต ช่วยให้บุคคลได้ตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของการพัฒนาตนเอง เกิดความมั่นใจในแนวทางและจุดหมาย ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการแนะแนว 

กระบวนการช่วยเหลือให้บุคคลสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ด้วยการพัฒนาปัญญา สามารถน าปัญญามาใช้ใน
การแก้ไขปัญญาชีวิตของตนเองได้ด้วยตนเอง ซึ่งจุดเริ่มต้นของการแนะแนวเกิดจากบุคคลที่ขาดปัญญา ขาดจิตส านึก
ในการพัฒนาตน ขาดความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง ไม่เชื่อมั่นในตนเอง         ไม่มองเห็นตนเองในฐานะที่เป็นมนุษย์
ที่ฝึกได้ ขาดแรงจูงใจที่ถูกต้องต่อการพัฒนาตนเอง ขาดความรู้จักคิด “คิดไม่เป็น” และมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องต่อสิ่ง
ทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิต ซึ่งลักษณะเช่นนี้ หากเกิดข้ึนกับบุคคลแล้วย่อมส่งผลต่อการด าเนินชีวิตอย่างแน่นอน ด้วยเหตุ
นี้บุคคลจ าเป็นต้องมีกัลยาณมิตร ที่ท าหน้าที่กระตุ้นเตือนและแนะแนววิธีการแก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรมที่น าไปสู่การลด 
หรือแก้ไขปัญหานั้นด้วยการพัฒนาตนเอง เข้าใจจุดมุ่งหมายของชีวิตเพ่ือเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง 

 
 
 
  



~ ๒๑ ~ 
 

ขณะเดียวกันผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้แนะแนวจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ความต้องการของมนุษย์ 
และลักษณะของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนเองหรือเป็นที่พ่ึงของตนเองได้ เพ่ือจะได้น ามาส ารวจ และวิเคราะห์ตัวตน
ของผู้ที่เกิดปัญหา (ผู้รับค าแนะแนว) ผู้ให้การแนะแนว จะต้องมีคุณลักษณะพิเศษ จึงจะสามารถใช้กระบวนการแนะ
แนวให้เกิดประสิทธิภาพได้ คือ เป็นผู้น่ารักมีบุคลิกภาพที่ชวนให้เข้าหา เมื่อเด็กมีปัญหาเกิดความทุกข์ ก็อยากเข้าไปหา
หรือเข้าไปปรึกษา “ปิโย” เป็นผู้น่าวางใจ หนักแน่น น่าเคารพนับถือ น่าเชื่อถือ ท าให้รู้สึกว่าไม่มีภัยอันตราย อบอุ่น
มั่นคงปลอดภัย “ครุ”เป็นผู้น่าเจริญใจ เป็นผู้มีภูมิรู้ มีภูมิธรรมภูมิปัญญาสูง เป็นคนมีการศึกษาพัฒนาตนดีแล้ว “ภาวนี
โย”เป็นผู้รู้จักพูดหรือพูดเป็น“วตฺตา”เป็นผู้ รู้จักฟัง หรือ ฟังเก่งมีความอดทนในการฟัง อดทนต่อการรับฟังปัญหา อด
ทดต่อการระบายความทุกข์ “วจนกฺขโม” เป็นผู้ที่สามารถอธิบายเรื่องท่ียากให้ง่ายได้ “คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา” และ เป็น
ผู้ที่ไม่ชักจูงบุคคลไปในทางที่ผิดหรือนอกเรื่อง คือ ขณะเดียวกันต้องมีทิศทางท่ีชัดเจนในการแนะแนว โดยมีเปูาหมาย
และน าไปสู่จุดหมายซึ่งจะแก้ปัญหาได้ ด้วยวิธีที่ถูกต้อง “โน จฎฺฐาเน นิโยชเย” รวมเป็น ๗ ประการ เรียกว่า คุณธรรม
หรือองค์คุณของกัลยาณมิตร ซึ่งเราใช้เป็นคุณสมบัติของครูโดยทั่วไป ซึ่งผู้ท าหน้าที่แนะแนวควรมีคุณสมบัติเช่นนี้เป็น
พิเศษ 

          “การพัฒนาตนเองโดยแนวทางและหลักการนี้ (ตามแนวพุทธศาสตร์) เป็นสาระส าคัญของการที่จะช่วยให้
บุคคลที่ประสบปัญหา มีความทุกข์ได้พัฒนาตนจนพ่ึงตนเองได้ การพ่ึงตนเองได้ก็คือ การปฏิบัติตามหลักที่ว่ามีปัญญา
เป็นเครื่องน าทางในการด าเนินชีวิต ไม่มีอวิชชาหรือตัณหาเป็นเครื่องด าเนินชีวิต เมื่อถึงขั้นนี้ก็จะเป็นการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของการด าเนินชีวิตที่ดี” ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา เรากล่าวว่าเป็นชีวิตที่
ประเสริฐ” 

 
 

5  
พัฒนาการโรงเรียนวิถีพุทธ  

  โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึงโรงเรียนในวิถีแห่งปัญญา ที่พัฒนาอย่างบูรณาการในระบบแห่ง ไตรสิกขา สู่ความ
เป็นพุทธ ผู้เข้าถึงธรรม ท าให้เป็นอิสระ โดยมีชีวิตที่ดี เจริญงอกงาม มีความสุขจริงแท้ และอยู่ร่วมสังคมอย่าง
สร้างสรรค์เก้ือกูล สามารถน าโลกไปในวิถีท่ีถูกต้อง ตามหลักแห่งวิถีแห่งธรรม (ป. อ. ปยุตโต) 
  ความเป็นมา เนื่องจากการประชุมเรื่องหลักสูตรใหม่ เด็กไทยพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ณ 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทรวณิช เสนอให้มีการน าหลักธรรมค าสอนพระพุทธศาสนา มาบูรณาการ
การบริหารจัดการในโรงเรียน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ กระทรวงศึกษาธิการ จึงเริ่มรับสมัครโรงเรียนที่สนใจ และจัดให้มี
การปฐมนิเทศ เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนได้เข้าใจ แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
  จากที่ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสนใจเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ สพฐ.จึงให้มี “ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ" ในทุก สพท. ต่อจากนั้นจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ สพท. รับ
สมัคร และจัดปฐมนิเทศ โรงเรียนวิถีพุทธ ในแต่ละ สพท . เอง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ขณะนี้ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประมาณ ๑๘,๕๗๗ โรงเรียน  

ที่ปรึกษาโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธท างานภายใต้ค าปรึกษาของพระเถระผู้ใหญ่ อาทิ             พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย 
พระเทพวิสุทธิกวี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาเถรสมาคมมี มติครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๗  มติที่ ๒๐๗ ให้พระ
สังฆาธิการ สนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  



~ ๒๒ ~ 
 

ผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ( ๒๕๔๕ - ๒๕๕๖ )  เชิงปริมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๖  มีโรงเรียนวิถีพุทธ  จ านวน     ๘๙  โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๔๙   มีโรงเรียนวิถีพุทธ  จ านวน     ๒๐,๔๗๕  โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๐   มีโรงเรียนวิถีพุทธ  จ านวน     ๒๑,๗๖๔   โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๑   มีโรงเรียนวิถีพุทธ  จ านวน     ๒๒,๑๙๐   โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๒  มีโรงเรียนวิถีพุทธ  จ านวน     ๒๓,๓๓๗  โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๔  มีโรงเรียนวิถีพุทธ  จ านวน     ๒๔,๒๑๒   โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  มีโรงเรียนวิถีพุทธ  จ านวน     ๑๒,๑๕๙   โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๖  มีโรงเรียนวิถีพุทธ  จ านวน     ๑๘,๕๗๗  โรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๙  มีโรงเรียนวิถีพุทธ  จ านวน     21,708 โรงเรียน 

 ผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (๒๕๔๕ – ๒๕๕9) เชิงคุณภาพ   

๑. พระภิกษุสงฆ์ มหาเถรสมาคม กรมการศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงฆ์ และ
องค์กรภาคเอกชนหลายแห่ง เช่น มูลนิธโิรงเรียนรุ่งอรุณ กลุ่มกัลยาณมิตรเพ่ือการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ 
ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ฯลฯ ให้การสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ เพราะเห็นว่าเป็นทางรอดของสังคมไทย 

๒. ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เกิดการตื่นตัวที่จะเยี่ยมเยียน นิเทศ โรงเรียน
วิถีพุทธ เพ่ือให้โรงเรียนสามารถน าหลักพุทธธรรมไปใช้ในการบริหารจัดการในโรงเรียนทั้งระบบ 

๓. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ตระหนักถึงความส าคัญ เริ่มปรับตัวน าหลักพุทธธรรมเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการทั้ง
ระบบโรงเรียน รวมทั้งในการด าเนินชีวิตตนเอง ลด ละ เลิก อบายมุข  

๔. นักเรียนได้เรียนรู้ และเริ่มปรับตัว น าหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยเน้นการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็นตามหลัก
ไตรสิกขา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข นักเรียนมีมารยาท เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จัก บาป บุญ คุณ โทษ และช่วยกับ
สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

๕. ผู้ปกครอง ชุมชน ชื่นชมยินดีให้การสนับสนุนงานของโรงเรียนมากขึ้นเกิดความสมานฉันท์ ของ บ้าน วัด 
โรงเรียน (บ ว ร) น าสู่ความสงบ และสันติสุขของสังคม  

ด้านการจัดการความรู้ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (๒๕๔๕ – ๒๕๕9)   

๑. ให้มีผู้แทนของผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพื่อการประสานงาน 
สื่อสารอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และจัดท าสมุดท าเนียบมีรูป ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรมือถือ แจกกับผู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกคน โดยมีการประชุมรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และปรับปรุงท าเนียบใหม่ทุกครั้ง 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน 

๒. ให้ทุกโรงเรียนมีกรรมการโรงเรียนวิถีพุทธ และมีผู้รู้ทางศาสนา (พระสงฆ์ หรือฆราวาส) เป็น           ที่ปรึกษา
โรงเรียน ในการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

๓. ในการอบรมปฐมนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ  ส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใหม่  สพฐ. จัดท า ชุดสื่ออบรมทางไกล
ให้โรงเรียนด าเนินการอบรมเอง (๑๓ หัวข้อ) โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกครั้งที่จบแต่ละหัวข้อ  และก่อนจบ
การอบรมทางไกลให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนิมนต์พระสงฆ์ซึ่งเป็นกรรมการมาร่วมวาง
แผนการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 



~ ๒๓ ~ 
 

๔. สพฐ. จัดท าสื่อ ทั้งเอกสาร และวิดีโอ "แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ" และสื่อเสริมความรู้ตั้งแต่เริ่มมี
โครงการ ถึงปัจจุบัน  กว่า ๒๐ เรื่อง เพ่ือเสนอให้โรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้  และประยุกต์ใช้ โดยไม่เป็นการบังคับ  

๕. พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ สพท. และโรงเรียนร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ที่ด าเนินการได้ดี มีความ           ก้าวหน้า มี
กิจกรรมน่าสนใจ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรมแก่โรงเรียนอ่ืนๆ โดยให้ชื่ อว่า "โรงเรียนวิถีพุทธ
กัลยาณมิตร "จ านวน ๒๐๖ โรงเรียน (คิดสัดส่วนตามจ านวน โรงเรียนวิถีพุทธ ในแต่ละ สพท.) 

๖. จัดท าจดหมายข่าว "เพื่อนร่วมทางโรงเรียนวิถีพุทธ" แจกโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศเพ่ือเป็นสื่อกลางส าหรับ
โรงเรียนวิถีพุทธ  

๗. พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ สพท . และโรงเรียนร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนที่ด าเนินการได้ดี มีความก้าวหน้า                       
มีกิ จกรรมน่ าสนใจ  สามารถเป็นแหล่ ง เรี ยนรู้ การปลูกฝั งคุณธรรมแก่ โ รง เรี ยน อ่ืนๆ โดยให้ชื่ อว่ า                  
"โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า" จ านวน ๓๕๒๐ โรงเรียน (๑๐ % ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.) ส่วนใหญ่จะซ้ ากับโรงเรียน
วิถีพุทธเดิม 

๘. พ.ศ. ๒๕๕๐ สพฐ. จัดอบรมกระบวนการจัดการความรู้ให้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในทุก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยอาจารย์ทรงพล เจตนวณิชย์ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธฯ 
ขยายผลการจัดการความรู้ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรรม ให้กับโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ทั้ง ๓,๕๒๐ 
โรงเรียน 

๙.  โรงเรียนคุณธรรมชั้นน าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หมุนเกลียว ยกระดับ) ภายในโรงเรียน ในระยะเวลา ๔ เดือน ด้าน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 

๑๐. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า น าความรู้  และประสบการณ์ที่ หมุนเกลียว  ยกระดับ  ด้านการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมแล้วมาน าเสนอโดยวิธีการเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธ ใช้เวลา ๒ วัน เน้นให้ ผู้มาเยี่ยมบ้าน ได้มาเห็น
สภาพจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนสภาพใกล้เคียงกัน (๑: ๘-๑๐ โรงเรียน) 

๑๑. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า น าเสนอเรื่องราวที่ หมุนเกลียว  ยกระดับความรู้ ประสบการณ์ด้านการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรรม ในชื่อหนังสือ "เรื่องเล่าเร้าพลัง" โดยเผยแพร่แลกเปลี่ยนกัน  ภายใน และภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๑๒. กิจกรรมแผนที่คนดี  เป็นการเรียนรู้เรื่องราวผู้ท าความดีและน าเสนอด้วยภาพประกอบเรื่อง ผ่านสื่อ
ภาพเคลื่อนไหวหรือสื่อกระดาษ โดย สพฐ .ได้อบรม รอง ผอ.สพท. ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ครูพระ นักเรียน
ประถม นักเรียนมัธยมประมาณ ๓,๐๐๐ รูป/คน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สพฐ ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ 
พัฒนาครูเพื่อให้น ากิจกรรมไปขยายผลกับนักเรียน ยุวทูตความดี ๘๔ โรงเรียน 

๑๓. พ.ศ. ๒๕๕๐ สพฐ. จัดอบรมการบริหารด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (จิตตปัญญา) แก่ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ครูพระ 
๘๙๐ รูป/คน โดยวิทยากรจากอาศรมศิลป์ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณเพ่ือสร้างทีมคณะบริหารด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 
ประจ า สพท. และให้ขยายผลด าเนินการใน สพท.เพ่ือให้เกิดโรงเรียนที่บริหารด้วยใจอย่างใคร่ครวญ จ านวนกว่า 
๕,๐๐๐ โรงเรียน 

๑๔. พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ครูพระ ๘๙๐ รูป/คน ที่ผ่านการอบรมการบริหารด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 
(จิตตปัญญา) หมุนเกลียว ยกระดับความรู้ ประสบการณ์ด้านการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรรม แล้วจับคู่ระหว่าง 
สพท. ได้ ๘๐ คู่ เพ่ือเดินทางไปเยี่ยมกันและกันที่โรงเรียน จึงกลับมาหมุนเกลียว  ยกระดับ  ความรู้ ประสบการณ์
ตนเอง อีกระดับหนึ่งแล้ว จัด Symposium ร่วมกัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ต่อยอดความรู้  

๑๕. พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ทั้ง ๓๕๒๐ โรงเรียน ด าเนินการซ้ าข้อ ๗-๑๑ โดยขยายผลเพิ่มเป็น ๓๐% 
ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (ประมาณ ๙,๙๐๐ โรงเรียน) 



~ ๒๔ ~ 
 

๑๖. พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน สพฐ. ร่วมกับศูนย์คุณธรรม จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยท าดี ถวายใน
หลวง”  โดยให้นักเรียน รวมกลุ่มคิดหาวิธีการแก้ปัญหาสังคม โดยใช้แนวพระราชด าริและหลักธรรมในศาสนาที่
ตนนับถือ โดยร่วมกันด าเนินการ ๘-๑๐ คนมีครู พระ และ ผอ.โรงเรียน เป็นที่ปรึกษา มีการประกวดคัดเลือกจาก
ระดับโรงเรียน ระดับ สพท. ระดับกลุ่มภาคสงฆ์ ระดับประเทศ โดยทุกครั้งที่มีการน าเสนอ ได้จัดให้นักเรียน  และ
ครูที่ปรึกษามาเข้าค่ายร่วมกัน และ พัฒนาต่อยอดความรู้ให้ทั้งครู และนักเรียน ได้ประสบการณ์ และน าไปพัฒนา
โครงงานของตนเองต่อไป พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา  
จนถึงปัจจุบัน กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีโครงงานร่วมประกวดกว่า ๑๐,๐๐๐ โครงงาน  มีการจัดท าสื่อเอกสารบันทึก
ความส าเร็จ และ วิดีทัศน์โครงงานคุณธรรม ส าหรับครูที่ปรึกษา  

๑๗. พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นปีที่ สพฐ.จัดสรรงบประมาณไทยเข้มแข็งฯให้ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ sp๒ โรงเรียนวิถีพุทธ 
และ โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งจึงได้จัดด าเนินการอย่างน้อย ๓ เรื่องได้แก่   

  ๑) ศูนย์ Give & Take เพ่ือให้ นร.ทุกโรงเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ และผู้รับ    
  ๒) โครงงานคุณธรรมส านึกดี CSR+โครงงานคุณธรรมฯ เป็นการเสริมให้นักเรียนวาง 
แผนการการท าดีอย่างมีทุนงบประมาณ ที่ได้มาจากปัญญาของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม   
  ๓) ค่ายพระ ครู ผู้ปกครอง เพ่ือให้ทุกโรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกันในการดูแล ปกปูอง
นักเรียนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม  

๑๘. นอกจากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ยังได้จัดให้มีโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารสมัครใจ ให้
ความส าคัญเป็นพิเศษ กับการพัฒนาพฤติกรรม และ จิตใจด้านการเป็นอาสาสมัคร ขณะนี้ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มี
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ ๒๓๒ โรงเรียน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม บางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร  

๑๙. พ.ศ.๒๕๕๓ –ปัจจุบัน  ได้พัฒนาโรงเรียนอีกกลุ่มที่สนใจการพัฒนานักเรียนโดยหลักการ “อริยะสร้างได้ ใน
โรงเรียนวิถีพุทธ” มีผู้ผ่านการอบรมทั้งท่ีเป็นผู้บริหาร และ ครู ไม่น้อยกว่า๑,๕๐๐ คน 

๒๐. พ.ศ.๒๕๕๓ –ปัจจุบัน  เพ่ือให้การสื่อสารเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่พบเห็น ผู้ที่
รับทราบ  เป็นแหล่งความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สพฐ.จึงได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จัดการเยี่ยม ประเมิน เสนอแนะ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า และ โรงเรียนวิถีพุทธ  ใน ๒ 
ปีงบประมาณจ านวนเกือบ ๔,๐๐๐ โรงเรียน อีกทั้งได้คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น จ านวน ๑๐๐  โรงเรียน โดย
คัดเลือกมาถึงปีที่ ๔ ปีละ ๑๐๐ โรงเรียน นอกจากนั้นได้ จัดท าข้อมูลเป็นเอกสาร และแผ่น CD เผยแพร่ให้
โรงเรียนอ่ืน  และ สพฐ. ยังจัดท าวารสาร “รู้ตื่นและเบิกบาน” ออกวารสารต่อเนื่องถึงปัจจุบัน  ส่งถึงทุกโรงเรียน 
และ  จัดท าวีดิทัศน์ โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อเผยแพร่แก่โรงเรียนในสังกัด 

๒๑. พ.ศ.๒๕๕๓ -๒๕๕๕ การพัฒนาอีกด้านหนึ่งที่ สพฐ.ให้ความส าคัญคือเรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งได้จัดให้มี
กระบวนการพัฒนาทั้ง ๔ ภูมิภาค รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ คนโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ เช่น มูลนิธิสดศรี 
สฤษฎิ์วงศ์ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ วิทยากรจาก สสส เป็นต้น 

๒๒. คณะด าเนินงานได้สังเคราะห์ความรู้การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ด าเนินการต่อเนื่อง ๙ ปีได้เป็นบทสรุปว่า
เงื่อนไขส าคัญที่โรงเรียนจะด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ อย่างเป็นรูปธรรม     มี ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธปีที่ ๙ โดยได้สื่อสารเผยแพร่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ และจะด าเนินการเยี่ยมประเมินการ
ด าเนินการ ดูความพร้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการอย่างต่อเนื่องให้เห็นเป็นรูปธรรม  น าเป็นคะแนน
ในตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ARS  

 
 



~ ๒๕ ~ 
 

วิวัฒนาการของการศึกษาแนวพุทธ 
ยุคที่ ๑ ก าเนิดวิถีพุทธ 

๑.ให้มีผู้แทนของผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการ
ประสานงาน สื่อสารอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และจัดท าสมุดท าเนียบมีรูป ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรมือถือ แจกกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกคน โดยมีการประชุมรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และปรับปรุงท าเนียบใหม่ทุก
ครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน 

๒.ให้ทุกโรงเรียนมีกรรมการโรงเรียนวิถีพุทธ และมีผู้รู้ทางศาสนา (พระสงฆ์ หรือฆราวาส ) เป็นที่ปรึกษา
โรงเรียน ในการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

๓.ในการอบรมปฐมนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ  ส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใหม่ สพฐ. จัดท า ชุดสื่ออบรม
ทางไกลให้โรงเรียนด าเนินการอบรมเอง (๑๓ หัวข้อ )โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกครั้งที่จบแต่ละหัวข้อ  และก่อน
จบการอบรมทางไกลให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยนิมนต์พระสงฆ์ซึ่งเป็นกรรมการ มาร่วม
วางแผนการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

๔.สพฐ. จัดท าสื่อ ทั้งเอกสาร และวิดีโอ "แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ" และสื่อเสริมความรู้ตั้งแต่
เริ่มมีโครงการ ถึงปัจจุบัน กว่า ๒๐ เรื่อง เพ่ือเสนอให้โรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ โดยไม่เป็นการบังคับ  

๕.พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ สพท. และโรงเรียนร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ที่ด าเนินการได้ดี    มีความก้าวหน้า มี
กิจกรรมน่าสนใจ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรมแก่โรงเรียนอ่ืนๆ โดยให้ชื่อว่า "โรงเรียนวิถีพุทธ
กัลยาณมิตร" จ านวน ๒๐๖ โรงเรียน (คิดสัดส่วนตามจ านวน โรงเรียนวิถีพุทธ ในแต่ละ สพท.) 

๖.จัดท าจดหมายข่าว "เพ่ือนร่วมทางโรงเรียนวิถีพุทธ" แจกโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศเพ่ือเป็นสื่อกลาง
ส าหรับโรงเรียนวิถีพุทธ  

๗.พ.ศ. ๒๕๕๐ให้ สพท. และโรงเรียนร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนที่ด าเนินการได้ดี มีความก้าวหน้า มีกิจกรรม
น่าสนใจ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรมแก่โรงเรียนอ่ืนๆ โดยให้ชื่อว่า "โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า" จ านวน 
๓,๕๒๐ โรงเรียน (๑๐% ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.) ส่วนใหญ่จะซ้ ากับโรงเรียนวิถีพุทธเดิม 

๘.พ.ศ. ๒๕๕๐ สพฐ. จัดอบรมกระบวนการจัดการความรู้ให้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในทุก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธฯ ขยายผลการจัดการความรู้ด้านการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรรม ให้กับโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า    ทั้ง ๓,๕๒๐ โรงเรียน 

๙.โรงเรียนคุณธรรมชั้นน าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หมุนเกลียว ยกระดับ)ภายในโรงเรียน ในระยะเวลา ๔ เดือน 
ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรรม โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 

๑๐.โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า น าความรู้ และประสบการณ์ที่ หมุนเกลียว ยกระดับ ด้านการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมแล้วมาน าเสนอโดยวิธีการเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธ ใช้เวลา ๒ วัน เน้นให้ ผู้มาเยี่ยมบ้าน ได้มาเห็นสภาพจริง 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนสภาพใกล้เคียงกัน   (๑ : ๘–๑๐ โรงเรียน) 

๑๑.โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า น าเสนอเรื่องราวที่ หมุนเกลียว  ยกระดับ  ความรู้ ประสบการณ์ด้านการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ในชื่อหนังสือ " เรื่องเล่าเร้าพลัง" โดยเผยแพร่แลกเปลี่ยนกันภายใน และภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๑๒.กิจกรรมแผนที่คนดี  เป็นการเรียนรู้เรื่องราวผู้ท าความดี และน าเสนอด้วยภาพประกอบเรื่อง ผ่านสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว หรือ  สื่อกระดาษ โดย สพฐ.ได้อบรมรองผอ.สพท. ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู      ครูพระ นักเรียน
ประถม นักเรียนมัธยม  ประมาณ ๓,๐๐๐ รูป/คน  และในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สพฐ. ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ 
พัฒนาครูเพื่อให้น ากิจกรรมไปขยายผลกับนักเรียนยุวทูตความดี จ านวน ๘๔ โรงเรียน 



~ ๒๖ ~ 
 

๑๓.พ.ศ. ๒๕๕๐ สพฐ. จัดอบรมการบริหารด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (จิตตปัญญา) แก่ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู 
ครูพระ ๘๙๐ รูป/ คน โดยวิทยากรจากอาศรมศิลป์ มูลนิธิโรงเรียนรุ่ง-อรุณเพ่ือสร้างทีมคณะบริหารด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ ประจ า สพท. และให้ขยายผลด าเนินการใน สพท.เพื่อให้เกิดโรงเรียนที่บริหารด้วยใจอย่างใคร่ครวญ จ านวน
กว่า ๕,๐๐๐ โรงเรียน Coaching Team  

๑๔.พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ครูพระ ๘๙๐รูป/คน ที่ผ่านการอบรมการบริหารด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ (จิตตปัญญา) หมุนเกลียว ยกระดับความรู้ ประสบการณ์ด้านการปลูกฝัง  คุณธรรม จริยธรรรม แล้วจับคู่
ระหว่าง สพท. ได้ ๘๐ คู่ Pair Participatory Learning Assessment เพ่ือเดินทางไปเยี่ยมกันและกันที่โรงเรียน จึง
กลับมาหมุนเกลียว ยกระดับความรู้ ประสบการณ์ตนเอง อีกระดับหนึ่งแล้วจัด Symposium ร่วมกัน โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ ต่อยอดความรู้ 

๑๕.พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า  ทั้ง ๓,๒๒๐ โรงเรียน ด าเนินการซ้ าข้อ ๗ – ๑๑โดยขยายผลเพ่ิม
เป็น ๓๐% ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ( ประมาณ ๙,๙๐๐ โรงเรียน ) 
 
ยุคที่ ๒ โครงงานคุณธรรมทั่วไทย 

๑๖.พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน สพฐ. ร่วมกับศูนย์คุณธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัด
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” โดยให้นักเรียน รวมกลุ่มร่วมกันท าดีอย่างมีปัญญา คิด
หาวิธีการแก้ปัญหาสังคม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีท่ีอยากท า” โดยใช้แนวพระราชด าริ และหลักธรรมในศาสนาที่ตน
นับถือ โดยร่วมกันด าเนินการ ๘-๑๐ คนมีครู พระ และ ผอ.โรงเรียน เป็นที่ปรึกษา มีการประกวดคัดเลือกจากระดับ
โรงเรียน ระดับ สพท. ระดับกลุ่มภาคสงฆ์ ระดับประเทศ โดยทุกครั้งที่มีการน าเสนอ ได้จัดให้นักเรียน และครูที่ปรึกษา
มาเข้าค่ายร่วมกัน และ พัฒนาต่อยอดความรู้ให้ทั้งครู และนักเรียน ได้ประสบการณ์ และน าไปพัฒนาโครงงานของ
ตนเองต่อไป พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน   มีโครงงานคุณธรรมกว่า   ๑๐,๐๐๐ โครงงาน  มีการจัดท าสื่อ
เอกสารบันทึกความส าเร็จ ต่อเนื่องทุกปี และจัดท าวิดีทัศน์โครงงานคุณธรรม ส าหรับครูที่ปรึกษา  

๑๗.พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน สนก. ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยคัดเลือกโรงเรียนปีละ ๓๘ โรงเรียนเพ่ือรับทุนพัฒนาโรงเรียน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ 
นักเรียน ๘๐ คนเพ่ือรับทุนการศึกษาคนละ ๔๐,๐๐๐บาท รวม   ปีละ ๘ ล้านบาทจ านวน ๑๐ ปีต่อเนื่อง เป็นเงิน ๘๐ 
ล้านบาทเพ่ือเทิดพระเกียรติในปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา  

๑๘.พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นปีที่ สพฐ.จัดสรรงบประมาณไทยเข้มแข็งฯ ให้ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ sp2 โรงเรียนวิถี
พุทธ และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งจึงได้จัดด าเนินการอย่างน้อย ๓ เรื่องได้แก่  

๑) ศูนย์ Give & Take เพ่ือให้ นักเรียนทุกโรงเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ และผู้รับ มี Public Conscience     
๒) โครงงานคุณธรรมส านึกดี CSR+โครงงานคุณธรรมฯ เป็นการเสริมให้นักเรียน วางแผนการการท าดีอย่างมี

ทุนงบประมาณ ที่ได้มาจากปัญญาของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ   ต่อสังคม ในชื่อ ธุรกิจคุณธรรม   
๓) ค่ายพระ ครู ผู้ปกครอง เพ่ือให้ทุกโรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกันในการดูแล ปกปูอง

นักเรียนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 
๑๙.พ.ศ.๒๕๕๓ ยังได้จัดให้มีโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารสมัครใจให้ความส าคัญเป็น

พิเศษกับการพัฒนาพฤติกรรม และจิตใจด้านการเป็นอาสาสมัคร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
ประมาณ ๒๓๒ โรงเรียน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖  ร่วมมือกับส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และศูนย์คุณธรรม จัดไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร  

๒๐.พ.ศ.๒๕๕๓ –ปัจจุบัน  ได้พัฒนาโรงเรียนอีกกลุ่มที่สนใจการพัฒนานักเรียนโดยหลักการ “อริยะสร้างได้ 
ในโรงเรียนวิถีพุทธ” กับเสถียรธรรมสถาน มีผู้ผ่านการอบรมทั้งท่ีเป็นผู้บริหาร และ ครู ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน 
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ยุคที่ ๓ โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 
๒๑.พ.ศ. ๒๕๕๓ –ปัจจุบัน  เพื่อให้การสื่อสารเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่พบเห็น 

ผู้ที่รับทราบ เป็นแหล่งความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สพฐ. จึงได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จัดการเยี่ยม ประเมิน เสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า และ โรงเรียนวิถีพุทธ ใน ๒ 
ปีงบประมาณจ านวนเกือบ ๔,๐๐๐ โรงเรียน อีกทั้งได้คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า จ านวน ๑๐๐ โรงเรียน โดย
คัดเลือกมาถึงปีที่ ๓ ปีละ ๑๐๐ โรงเรียน ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นโอกาสเฉลิมฉลอง ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จ
พระสังฆราชฯ  จึงได้คัดเลือก ๒๓๐ โรงเรียน รับมอบทุนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่น ๔ รุ่น ๕ (๑๐๐ 
โรงเรียน) เป็นความร่วมมือของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
วัดประยุรวงศาวาส ซึ่งได้จัดท าข้อมูลเป็นเอกสาร และแผ่น CD เผยแพร่ให้โรงเรียนอ่ืน   

๒๒.ปีพ.ศ. ๒๕๕๓  ถึงปัจจุบัน สพฐ.ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล สสส.)จัดกิจกรรม
หลากหลายเพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองเห็นพิษภัยของการดื่มเหล้า ความทุกข์ของนักเรียนที่มีผู้ปกครอง
ดื่มเหล้า ท าโครงงานคุณธรรมเพ่ือให้ช่วยกันทุกภาคส่วนบ้าน  วัด โรงเรียนลด ละ เลิกอบายมุขเหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด 
คืนความสุขมาสู่นักเรียน เช่น มีโรงเรียนปลอดเหล้าด้วยค าพ่อสอน  โครงการโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อ แม่เลิกเหล้า งด
เหล้าเข้าพรรษาในโรงเรียนวิถีพุทธ มีการให้ก าลังใจ ยกย่องมอบโล่ เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข เป็นต้น 

๒๓.ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฝุายบริการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดโครงการ พัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีการพัฒนา
พระนิเทศวิถีพุทธ เพ่ือให้ท่านออกเยี่ยมประเมินการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ กระจายทั่วทุกภูมิภาค  

๒๔.ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน  สพฐ.ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์จัดท าวารสาร “รู้ตื่นและเบิกบาน”  ออก
วารสารต่อเนื่องส่งถึงทุกโรงเรียน  และจัดท าวิดีทัศน์ โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อเผยแพร่แก่โรงเรียนในสังกัด 

๒๕.พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน เกิดกระแสการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีได้ง่ายดายโดยนักเรียนขาดทักษะ
การใช้เทคโนโลยีไปในทางให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม จึงได้มีการจัดอบรมการผลิตสื่อความดี ร่วมกับคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    มีนักเรียนที่ได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตสื่อ และมีมุมมองใน
การน าเสนอคุณความดีที่พร้อมจะผลิตสื่อดีเผยแพร่ จ านวนไม่น้อยกว่าปีละ ๘๐ โรงเรียน 

๒๖.พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ การพัฒนาอีกด้านหนึ่งที่ สพฐ.ให้ความส าคัญคือเรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่ง
ได้จัดให้มีกระบวนการพัฒนาทั้ง ๔ ภูมิภาค รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ คน โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ เช่น มูลนิธิสด
ศรี สฤษฎิ์วงศ์ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ วิทยากรจาก สสส. เป็นต้น 

๒๗.พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่วมกับส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และมูลนิธิยุวสถิรคุณ พัฒนาโรงเรียนเสริมสร้าง
คุณธรรมทั้งระบบ ๕ โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนสบปราบวิทยาคม (จังหวัดล าปาง) โรงเรียนปรางค์กู่ (จังหวัดศรีสะเกษ) 
โรงเรียนชลบุรีสุขบท (จังหวัดชลบุรี) โรงเรียนนราสิกขาลัย (จังหวัดนราธิวาส) และโรงเรียนตะเครียะ (จังหวัดสงขลา) 
ยุคที่ ๔ โรงเรียนวิถีพุทธ ๓ ระดับ 

๒๘.คณะด าเนินงานได้สังเคราะห์ความรู้การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ด าเนินการต่อเนื่องได้เป็นบทสรุปว่า
เงื่อนไขส าคัญที่โรงเรียนจะด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ อย่างเป็นรูปธรรม มี ๒๙ ประการ        สู่ความเป็นโรงเรียนวิถี
พุทธ โดยได้สื่อสารเผยแพร่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ และด าเนินการเยี่ยมประเมินการด าเนินการ ดูความพร้อม 
ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการอย่างต่อเนื่องให้เห็นเป็นรูปธรรม  น าเป็นคะแนนในตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ARS 
ยุคปัจจุบัน : วิถีพุทธพระราชทาน 
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๒๙.พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะด าเนินงานได้ขอพระราชทานรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดาฯและได้ทรงตอบรับในการพระราชทานรางวัลดังกล่าว จ านวน   ๓ ปีต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๘  นับเป็น
รุ่นที่ ๑ จ านวน ๒๗ โรงเรียน และได้ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนรุ่งอรุณในการให้มีคุณภาพ และยั่งยืนสืบไป 

๓๐.โดยสรุปในปัจจุบัน โรงเรียนวิถีพุทธจึงมีสามระดับ คือ 
  ระดับท่ี ๑ โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป จ านวน รวม ๒๑,๕๗๔ โรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓/๙/๒๕๕๘ 
       ตัวชี้วัด อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  
    ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ ประจ า สพม. สพป.ทั่วประเทศ 
ระดับท่ี ๒ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ๖ รุ่น จ านวน รวม ๖๐๐ โรงเรียน  
       ตัวชี้วัด อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ที่เป็นผล 
    ผู้รับผิดชอบ พระนิเทศก์วิถีพุทธ คณะกรรมการ คขวท.และ มจร. 
ระดับท่ี ๓ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จ านวน รวม ๒๗ โรงเรียน 
       ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้โรงเรียนวิถีพุทธพระราชาน ๕ มาตรฐาน ๕๔ ตัวบ่งชี้  
    ผู้รับผิดชอบ มจร.โรงเรียนรุ่งอรุณ สนก.และ พระนิเทศก์วิถีพุทธ 
 

6 
คุณสมบัติและตวัชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป 

  
ประเภทของโรงเรียนวิถีพุทธ 

๑. โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป 

๒. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 

๓. โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

 
6.1 โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป 

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป  เป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่ด าเนินการตามมาตรฐานและ ตัวชี้วัดของอัตลักษณ์ ๒๙ 
ประการในโรงเรียนวิถีพุทธ ดังนี้ 

๑. ลงทะเบียนในเว็บไซด์ www.vitheebuddha.com   
๒. พัฒนาตามแนวอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ 

    ๓. รายงานการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ลงในเว็บไซด์ www.vitheebuddha.com  จึงได้ชื่อ
ว่าโรงเรียนวิถีพุทธ 
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อัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่การเป็นโรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธพุทธ 
  
 ความเป็นมาของอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ1  การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์
โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ด าเนินมานั้นได้มีข้ันตอนที่ผ่านมาดังนี้ 
  ๑. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา เพ่ือให้การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธครอบคลุม
และเป็นตัวแทนที่ดีของโรงเรียนของประเทศไทย ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องมือส าหรับการรับสมัครโรงเรียนทั่วไป
ประเทศทั้ งที่ เป็นโรงเรียนวิถี พุทธและไม่ เป็นโรงเรียนวิถี พุทธผ่ านเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ตด้วยเว็บไซต์ 
http://www.vitheebuddha.com เพ่ือให้โรงเรียนที่มีความพร้อมและสนใจได้ลงทะเบียนสมัคร โดยโรงเรียนจะต้อง
ส่งข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และข้อมูลการ
ด าเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ แล้วท าการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนทั้งหมดจ านวน 
๑๐๐ โรง เพื่อน ามาศึกษาต่อไป 
  ๒. จัดท าสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยน าโรงเรียนทั้งหมด จ านวน ๑๐๐ โรง ที่เป็นตัวแทนของ
โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศมาประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือสังเคราะห์หาข้อสรุป แนวปฏิบัติของการ
พัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่มๆละ ๒๐ 
คน แบ่งตามประเด็นพิจารณาได้แก่ ภูมิภาคที่ตั้ง ขนาดโรงเรียน ในเมืองกับชนบท โรงเรียนแกนน ากับไม่เป็นโรงเรียน
แกนน า และโรงเรียนที่มีระดับมากที่สุดกับน้อยที่สุด  
  ๓. ทดลองใช้ในสภาพจริง น าแนวปฏิบัติ ไปทดลองใช้ในสภาพจริงกับโรงเรียนที่ได้สมัครใจเพ่ือทดลองใช้
จ านวน ๒๐ โรง จากตัวแทนโรงเรียนจ านวน ๑๐๐ โรง  ใช้ระยะเวลาทดลอง ๓ เดือน 
  ๔. ประเมินผลโดยคณะท างานประเมินผล เพ่ือตรวจสอบผลส าเร็จของการด าเนินงานโดยใช้กรอบแนวคิด 
CIPP model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินปัจจัยน าเข้า การ
ประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิตที่ได้ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ประชาชนในพื้นท่ี บุคลากรในโรงเรียน 
นักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  ๕. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน สรุปผลและรายงานอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ  การประเมินผล
ความส าเร็จของโครงการต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทาง   ในการน าไปปฏิบัติ 
  ซึ่งจากแนวทางการด าเนินการที่รับทราบร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหาร ครู และพระอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางด าเนินการเดิมยกร่างเป็นแนวทาง
ด าเนินการ ที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง  สอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน  โรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๔๘  
แบ่งเป็น ๕ ด้าน รวม ๒๙ ประการ และคณะยกร่างได้น าร่างฯไปสอบถามความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  หลายครั้ง รวมทั้ง
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศให้โรงเรียนวิถี
พุทธทราบและเป็นแนวทางในการประเมินตนเองตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา  
 
 
 
 
 

                                                 
1
 ฝ่ายบริการการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕. (หน้า ๒๒) 



~ ๓๐ ~ 
 

  แนวทางด าเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธท าให้โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาโรงเรียนที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมกันน าอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ไปเป็นตัวชี้วัดในการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ามา
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือรับใบประกาศเกียรติคุณยกย่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเพ่ือให้การ
คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอย่างเรียบร้อย ได้โรงเรียนวิถีพุทธที่มีคุณภาพจ านวน ๑๐๐ โรงเรียนจาก
โรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด ๑๒,๑๖๒ โรงเรียนให้เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอ่ืนๆ ได้จึงเห็นควรจัดโครงการดังกล่าวและ
พัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งอัตลักษณ์ทั้ง ๒๙ ประการมี ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑.๑ อัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

ด้านกายภาพ 
ด้านกิจกรรม
ประจ าวันพระ 

ด้านการเรียนการสอน 
ด้านพฤติกรรม 
นักเรียน ครู 

ผู้บริหารโรงเรียน 

ด้านการส่งเสริมวิถี
พุทธ 

๑) มีปูายโรงเรียนวิถี
พุทธ 

๑) ใส่เสื้อขาวทุกคน ๑) บริหารจิต เจริญปัญญา 
ก่อนเข้าเรียน เช้า-บ่าย ทั้ง
ครู และ นักเรียน 

๑) รักษาศีล ๕ ๑) ไม่มีอาหารขยะขายใน
โรงเรียน 

๒ ) มี พ ร ะ พุ ท ธ รู ป
บริเวณหน้าโรงเรียน 

๒) ท าบุญใส่บาตร 
ฟังเทศน ์

๒) บูรณาการวิถีพุทธ ทุก
กลุ่มสาระ และในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

๒) ยิ้ ม ง่าย ไหว้สวย 
กราบงาม 

๒) ไม่ดุด่า นักเรียน 

๓ )  มี พ ร ะ พุ ท ธ รู ป
ประจ าห้องเรียน 

๓ )  รั บ ป ร ะ ท า น
อาหารมังสวิรัติใน
มื้อกลางวัน 

๓ )  ค รู  พ า นั ก เ รี ย น ท า
โครงงานคุณธรรม กิจกรรม
จิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๓) ก่อนรับประทาน
อาหารจะมีการ
พิจารณาอาหาร 
รับประทานอาหารไม่
ดัง ไม่หก ไม่เหลือ 

๓ )  บ ริ ห า ร จิ ต  เ จ ริ ญ
ปัญญา ก่อนการประชุม
ทุกครั้ง 

๔ )  มี พุ ท ธ ศ า ส น
สุภาษิต วาทะธรรม 
พ ร ะ ร า ช ด า รั ส ติ ด
ตามที่ต่างๆ 

๔) สวดมนต์แปล ๔) ครู ผู้บริหาร และ
นักเรียนทุกคน  
ไปปฏิบตัิศาสนกิจท่ีวดั
เดือนละ ๑ ครั้ง  
มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

๔ )  ป ร ะ ห ยั ด  อ อ ม 
ถ น อ ม ใ ช้ เ งิ น  แ ล ะ
สิ่งของ 

๔) ช่ืนชมคุณความดีหน้า
เสาธงทุกวัน 

๕) มีความสะอาด สงบ 
ร่มรื่น 

 ๕) ครู ผู้บริหาร และ
นักเรียนทุกคน  
เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๕) มีนิสัยใฝุรู้ สู้สิ่งยาก ๕) โฮมรูม เพื่ อสะท้อน
ความรู้สึก เช่น ความรู้สึก
ที่ได้ท าความดี 

๖) มีห้อง
พระพุทธศาสนาหรือ
ลานธรรม 

   ๖ )  ค รู  ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
นัก เ รี ยน มี สมุ ดบันทึ ก
ความดี 

๗ )  ไ ม่ มี สิ่ ง เ ส พ ติ ด 
เหล้า บุหรี่ในโรงเรียน 
๑๐๐% 

   ๗) ครู ผู้บริหาร และ
นักเรียน สอบได้ธรรมะ
ศึกษาตรีเป็นอยา่งน้อย 

    ๘) มีพระมาสอนอย่ าง
สม่ าเสมอ 

   



~ ๓๑ ~ 
 

ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถสรุปได้เป็นแผนภูมิเพ่ือให้เป็นการจดจ าได้ง่ายและน าไปติดไว้ในสถานศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
นักเรียนได้เข้าใจในแนวทางการไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธต่อไปดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ที่มา: http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=๒๒๒&cat=F   
  จึงเห็นสมควรที่จะมีการได้พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นอัตลักษณ์ ๒๙ ประการของความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
และเพ่ือให้เป็นแนวทางการในพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่สมบูรณ์แบบ และเป็นแนวทางต่อๆ ไป ได้ก าหนดให้ ๒๙ 
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นแนวทางของการประเมินถึงความเป็นไปได้ในแต่ละด้าน 
 



~ ๓๒ ~ 
 

แนวทางด าเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ   
ประกอบด้วย 

๑.  ด้านกายภาพ ๗ ประการ 
๑.๑ มีปูายโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑.๒ มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 
๑.๓ มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 
๑.๔ มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัสติดตามที่ต่างๆ   
๑.๕ มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่น          
๑.๖มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
๑.๗  ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐ %  

๒. ด้านการเรียนการสอน   ๕ ประการ 
            ๒.๑ บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน                  
            ๒.๒ บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา     
            ๒.๓ ครู พานักเรียนท าโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง    
            ๒.๔ ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ ๑ ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้       
           ๒.๕ ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๓. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน   และนักเรียน ๕ ประการ 
          ๓.๑ รักษาศีล ๕    
          ๓.๒ ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม  
          ๓.๓ ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหาร ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ                                                 
          ๓.๔  ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ     
          ๓.๕ มีนิสัยใฝุรู้ สู้สิ่งยาก 
๔. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ  ๘ ประการ 
          ๔.๑   ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน  
          ๔.๒  ไม่ดุ ด่า นักเรียน                          
          ๔.๓  ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน           
          ๔.๔  โฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกท่ีได้ท าความดี 
          ๔.๕  ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี    
          ๔.๖  ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย  
          ๔.๗  บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง     
          ๔.๘ มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ 
๕. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ   ๔ ประการ 
             ๕.๑.ใส่เสื้อขาวทุกคน    
             ๕.๒.ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์   
             ๕.๓. รบัประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน                                                                             
             ๕.๔ สวดมนต์แปล 
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6.2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 

โรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธพุทธโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าเป็นโรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธพุทธที่มีผลงานดีเด่น
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จนเป็นแบบอย่างได้ และมีการด าเนินการตามมาตรฐานและ ตัวชี้วัดของอัตลักษณ์ ๒๙ 
ประการในโรงเรียนวิถีพุทธ อย่างชัดเจนอย่างเป็นเป็นประจักษ์ ดังนี้ 
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ 

๑.๑ มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
ระดับน้อย   มีปูายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้ภายในห้องใดห้องหนึ่ง 

ระดับปานกลาง   มีปูายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าอาคารใดอาคารหนึ่ง 

ระดับดี   มีปูายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียน 

ระดับดีมาก   มีปูายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียน เห็นเด่นชัด 

๑.๒ มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 
ระดับน้อย   มีพระพุทธรูป  บริเวณหน้าโรงเรียน 

ระดับปานกลาง      มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียน 

ระดับ ดี   มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียน และเครื่องบูชา 

ระดับดีมาก   มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณ  หน้าโรงเรียน เครื่องบูชา  และให้นักเรียนไหว้ทุกวัน 

๑.๓ มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 
ระดับน้อย   มีพระพุทธรูป ประจ าห้องเรียน 

ระดับปานกลาง      มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน  อยู่ด้านหน้าในที่ ที่สมควร 

ระดับ ดี   มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร และมีการท าความสะอาด 

ระดับ ดีมาก   มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน อยู่ด้านหน้าในที่ท่ีสมควร มีการท าความสะอาด และมี    
การเคารพพระพุทธรูปเป็นประจ า 

๑.๔ มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส ติดตามที่ต่างๆ   
 ระดับน้อย   มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส ติดตามท่ีต่างๆ 

 ระดับปานกลาง   มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส ติดตามที่ต่างๆ และมีการปรับปรุง อยู่เสมอ 

 ระดับดี   มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส ติดตามที่ต่างๆ และมีการปรับปรุง อยู่เสมอ โดย
นักเรียนมีส่วนร่วม 

ระดับ ดีมาก   มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม  พระราชด ารัส ติดตามที่ต่างๆ และ  มีการปรับปรุงอยู่เสมอ 
โดยนักเรียน  มีส่วนร่วมในการจัดท า อย่างต่อเนื่อง 

๑.๕ มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่น 
 ระดับน้อย   มีความสะอาด สงบ ร่มรื่นในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 

 ระดับปานกลาง  มีความสะอาด สงบ ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน  โดยด าเนินการ  อย่างต่อเนื่อง 

ระดับ ดี   มีความสะอาด สงบ ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน   โดยด าเนินการ  อย่างต่อเนื่อง และ
นักเรียนมีส่วนร่วม 

 ระดับดีมาก   มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน  โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง                    
และนักเรียนมีส่วนร่วมทุกคน 
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๑.๖ มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
ระดับน้อย   มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม 
ระดับปานกลาง มีห้องพระพุทธศาสนา  หรือลานธรรม และมีตารางการใช้ 
 ระดับดี   มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรมและมีตารางการใช้ มีการใช้จริง 
ระดับ ดีมาก   มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม และมีตารางการใช้ มีการใช้จริงและนักเรียนมีสวนร่วมใน

การดูแลรักษา 
๑.๗ ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ 100 %   

 ระดับน้อย   มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ในโรงเรียน เกิน ๔๐% 
 ระดับปานกลาง มี... ระหว่าง ๒๐-๓๙% 
 ระดับดี   มี... ระหว่าง ๑๐-๑๙% 
ระดับดีมาก   ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ในโรงเรียน ๑๐๐% 

2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ  4 ประการ 
2.1  ใส่เสื้อสีขาว ทุกคน     

 ระดับน้อย   ครู ผู้บริหารและ นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ระดับปานกลาง       ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัต ิ

 ระดับดี    ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏิบัติ 
ระดับ ดีมาก    ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัต ิ

2.2  ท าบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์    
 ระดับน้อย   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ระดับปานกลาง       ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัต ิ

 ระดับ ดี    ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏิบัติ 
 ระดับ ดีมาก    ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัต ิ

2.3  รับประทานอาหารมังสวิรัติ ในม้ือกลางวัน  
ระดับน้อย   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ ปฏิบัติ 
 ระดับปานกลาง      ร้อยละ   ๕๐-๖๙ ปฏิบัติ 
ระดับดี    ร้อยละ     ๗๐-๘๙ ปฏิบัติ 
 ระดับดีมาก    ร้อยละ  ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัต ิ

2.4  สวดมนต์แปล 
 ระดับน้อย   ครู ผู้บริหารและ นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ระดับปานกลาง       ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัติ 

 ระดับดี   ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏิบัติ 
ระดับดีมาก   ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ 
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3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ   
3.1  บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ท้ังครู และ นักเรียน   

ระดับน้อย   ครูและนักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ระดับปานกลาง      ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัต ิ

ระดับดี   ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏบิัติ 
 ระดับดีมาก     ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ            

3.2  บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ระดับน้อย   มีครู ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ระดับปานกลาง      มีครู ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัต ิ

ระดับดี   มีครู ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏิบัติ 
 ระดับดีมาก   มีครู ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัต ิ

3.3  ครู พานักเรียนท าโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง    
ระดับน้อย   มีครู ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ระดับปานกลาง      มีครู ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัต ิ

ระดับดี   มีครู ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏิบัติ 
 ระดับดีมาก   มีครู ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัต ิ

3.4  ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน  ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้   
ระดับน้อย   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
ระดับปานกลาง      ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัต ิ

ระดับดี   ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏบิัติ 
ระดับ ดีมาก   ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัต ิ

3.5  ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง       
ระดับน้อย   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ระดับปานกลาง      ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัต ิ

ระดับดี   ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏบิัติ 
ระดับ ดีมาก     ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัต ิ

4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน 5 ประการ            
4.1  รักษาศีล 5  

 ระดับน้อย   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติได้ครบ ๕ ข้อ 

 ระดับปานกลาง      ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัติได้ครบ ๕ ข้อ 

 ระดับ ดี   ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏิบัติได้ครบ ๕ ข้อ 

 ระดับดีมาก    ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติได้ครบ ๕ ข้อ 

4.2  ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม 
 ระดับน้อย   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ระดับปานกลาง      ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัต ิ

 ระดับดี   ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏิบัติ 
 ระดับดีมาก   ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัต ิ
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4.3  ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ    
ระดับน้อย   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
ระดับปานกลาง      ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัต ิ

ระดับดี   ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏบิัติ 
ระดับดีมาก     ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ     

4.4  ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ ส่ิงของ  
 ระดับน้อย   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ระดับปานกลาง      ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัต ิ

ระดับ ดี   ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏิบัติ 
ระดับดีมาก    ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ   

4.5  มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก 
 ระดับน้อย   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ระดับปานกลาง       ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัต ิ

 ระดับ ดี   ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏิบัติ 
 ระดับดีมาก    ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัต ิ

5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ  8 ประการ  
5.1  ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน 

 ควรปรับปรุง   ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนเป็นบางวัน 

 ระดับปานกลาง      ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน 

ระดับ ดี    ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน แต่นักเรียนน ามาเอง 

ระดับดีมาก ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวันและปลูกฝังให้นักเรียนไม่ซื้ออาหารขยะนอกโรงเรียน 

5.2  ไม่ดุ ด่า นักเรียน      
 ระดับน้อย   ครู ผู้บริหาร ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ระดับปานกลาง      ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัต ิ

ระดับดี   ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏบิัติ 
ระดับดีมาก   ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัติ                   

5.3  ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน  
ระดับน้อย   ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ 

ระดับปานกลาง      ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจและท าตามค าสั่ง 

ระดับ ดี   ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ 

 ระดับ ดีมาก    ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า และโน้มน้าวให้นักเรียนท าความ         
5.4  โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกที่ได้ท าความดี 

 ระดับน้อย   ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ 

 ระดับปานกลาง     ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจและท าตามค าสั่ง 

 ระดับ ดี   ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ 

 ระดับดีมาก   ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า และโน้มน้าวให้นักเรียนท าความดี 
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5.5  ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี  
 ระดับน้อย   คร ูผู้บริหารและ นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ระดับปานกลาง      ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัต ิ

 ระดับดี   ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏิบัติ 
 ระดับดีมาก     ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัต ิ

5.6  ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย 
 ระดับน้อย   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ระดับปานกลาง      ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัต ิ

 ระดับดี   ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏิบัติ 
 ระดับ ดีมาก   ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัต ิ

5.7  บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง    
 ระดับน้อย   ครู ผู้บริหารและ นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ระดับปานกลาง      ร้อยละ ๕๐-๖๙ ปฏิบัต ิ

 ระดับดี   ร้อยละ ๗๐-๘๙ ปฏิบัติ 
 ระดับดีมาก    ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ปฏิบัต ิ

5.8  มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ          
ระดับน้อย   มีนักเรียนได้เรียนกับพระต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ระดับปานกลาง      มีนักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๕๐-๖๙ 

ระดับดี   มีนักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๗๐-๘๙ 

ระดับ ดีมาก   มีนักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
 
 
 

6.3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าที่ด าเนินการตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของอัต

ลักษณ์ ๒๙ ประการในโรงเรียนวิถีพุทธ และมีนวัตกรรมที่เป็นตัวด าเนินงานอย่างชัดเจนตามเกณฑ์ชี้วัด จนได้รับ
รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ  

เกณฑ์การคัดเลือก โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 
เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) 

๑. การประเมินอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ (๑๐ คะแนน) 
๒. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (๑๐ คะแนน) 
๓. นวัตกรรม  (๘๐  คะแนน) 

๑) นวัตกรรม /โครงการ/กิจกรรมมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  
( ข้อบ่งชี้คุณภาพข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ) จ านวน ๑ นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม (๔๐ คะแนน) 
 



~ ๓๘ ~ 
 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณานวัตกรรม /โครงการ/กิจกรรม ด้านปัจจัยน าเข้า 
๑.ความต่อเนื่องของโครงการ     ๕  คะแนน 
๒.ความเป็นนวัตกรรม      ๕  คะแนน 
๓.ความเป็นวิถ ี       ๕  คะแนน 
๔  .ผลที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับข้อบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด ๒๐  คะแนน 
๕.การเผยแพร่และสร้างเครือข่าย     ๕  คะแนน 

        รวม ๔๐  คะแนน 
 

๒)  นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านกระบวนการ (Process)  
(ข้อบ่งชี้คุณภาพข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ) จ านวน ๑ นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม (เต็ม ๔๐ คะแนน)  

หลักเกณฑ์ในการพิจารณานวัตกรรม /โครงการ/กิจกรรม ด้านกระบวนการ 
๑.ความต่อเนื่องของโครงการ     ๕  คะแนน 
๒.ความเป็นนวัตกรรม      ๕  คะแนน 
๓.ความเป็นวิถ ี       ๕  คะแนน 
๔.ผลที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับข้อบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด ๒๐  คะแนน 
๕.การเผยแพร่และสร้างเครือข่าย     ๕  คะแนน 

        รวม ๔๐  คะแนน 
 

๔. การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน (๕๐ คะแนน) เพ่ือให้ผู้บริหาร บุคลากร ได้รับการพัฒนา             ด้าน
จิตใจ มีสติ และสมาธิในการท างาน เพ่ือน าไปถ่ายทอดแก่นักเรียนต่อไป  
๑. ร้อยละ80ของบุคลากรเข้าปฏิบัติธรรม     ๑๐  คะแนน 
๒. ความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม     ๑๐  คะแนน 
๓. การน ากระบวนการไปถ่ายทอดสู่ นักเรียน   ๑๐  คะแนน 
๔. การปฎิบัติบูรณาการสผุ่วิถีชีวิตบุคลากร นักเรียน  ๑๐  คะแนน 
๕. การขยายผล การต่อยอดและความยั่งยืน    ๑๐  คะแนน 

        รวม ๕๐  คะแนน 
 

ข้อบ่งช้ีคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 

๑. มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิก อบายมุข) ถือศีล ๕ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
๒. มีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ 
๓. มีความซื่อสัตย์ จริงใจในการท างาน 
๔. มีความเข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย นับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๕. มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิกอบายมุข) มีศีลธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
๖. มีพรหมวิหารธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตรมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามตามหลักไตรสิกขา 
๗. รู้ เข้าใจ  หลักการพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา  
๘. มีวิสัยทัศน์หรือปรัชญา พันธกิจ เปูาหมาย ธรรมนูญ หรือแผนกลยุทธ์ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
๙. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการด าเนินโรงเรียนวิถีพุทธและบริหารการด าเนินอย่างต่อเนื่อง 

โดยผู้เกี่ยวข้อง (บ ร ว)  มีส่วนร่วม 



~ ๓๙ ~ 
 

๑๐. ปลูกฝังศรัทธา สร้างเสริมปัญญาในพุทธศาสนาให้เกิดข้ึนกับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
๑๑. ร่วมมือกับผู้ปกครอง วัดและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชน 
๑๒. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง 
๑๓. มีระบบตรวจสอบประเมินผล และเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพ่ือพัฒนาอย่าง  

    ต่อเนื่อง 
๑๔.  มีหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการพุทธธรรมทุกกลุ่มสาระ    

    การเรียนรู้ 
๑๕.  จัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนและประจ าห้องเรียนเหมาะสม 
๑๖.  มีปูายนิเทศ ปูายคติธรรม ค าขวัญ คุณธรรมจริยธรมโดยทั่วไปในบริเวณโรงเรียน 
๑๗.  สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ ร่มรื่น เรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ 
๑๘.  บริเวณโรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุข สิ่งมอมเมาทุกชนิด 

   
ด้านกระบวนการ (Process) 
 ๑. จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรมหรือหลักไตรสิกขาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน 
 ๒.ส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
 ๓. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมใฝุรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ๔.จัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งผู้เรียนรู้และผู้จัดการเรียนรู้ 
 ๕. จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ทั้งในการเรียนการสอนและในกิจกรรมการด ารงชีวิต 
ประจ าวัน 
 ๖. ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝุรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ 
 ๗. นิมนต์พระสงฆ์ หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพุทธศาสนา สอนนักเรียนสม่ าเสมอ 
 ๘. จัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัด หรือท่ีศาสนสถานที่ใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๙.มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมตามหลักภาวนา ๓ (กาย 
ศีล จิต ปัญญา) โดยมีจุดประสงค์เน้นเพื่อพัฒนานักเรียนต่อเนื่อง 
 ๑๐.ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยิ้มแย้ม มีเมตตา
ต่อกัน ทั้งครูต่อนักเรียน  ครูต่อครู  นักเรียนต่อนักเรียน และครูต่อผู้ปกครอง 
 ๑๑.ส่งเสริมบรรยากาศใฝุรู้ ใฝุเรียน ใฝุสร้างสรรค์ 
 ๑๒.ส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 
 ๑๓. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ท าดี เป็นประจ า 
 ๑๔. ฝึกฝนอบรมให้เกิดการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น (รู้เข้าใจเหตุผลและได้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ตามหลัก
ไตรสิกขา) 
 ๑๕. ส่งเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอจนเปูน
นิสัย 
 ๑๖.ส่งเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนาอย่างเห็นคุณค่า รู้เข้าใจเหตุผล 
 ๑๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมการระลึก  และศรัทธาในพระรัตนตรัย เป็นประจ า และในโอกาสส าคัญ 
อย่างต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิต 
 ๑๘. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และคุณค่าในการรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา 



~ ๔๐ ~ 
 

ด้านผลผลิต (Output) 
๑.  บริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม ได้คุณค่าแท้ 
๒.  การดูแลร่างกาย และการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
๓. ด ารงชีวิตอย่างเก้ือกูลสิ่งแวดล้อม  
๔. มีศีล ๕ เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
๕.  มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา 
๖. สามารถพ่ึงตนเองได้หรือท างานเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต 
๗.  มีความกตัญญูรู้คุณ  ตอบแทนคุณ 
๘. มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผ่ แบ่งปันต่อกัน) 
๙. ท างานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ อดทน ขยัน หมั่นเพียร 
๑๐.  มีสุขภาพจิตดี  แจ่มใส  ร่าเริงเบิกบาน 
๑๑.  มีศรัทธา และความเข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย 
๑๒.  รู้บาป บุญ คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ 
๑๓. ใฝุรู้ ใฝุศึกษาแสวงหาความจริง  และใฝุสร้างสรรค์ พัฒนางานอยู่เสมอ 
๑๔.  รู้เท่าทัน  แก้ไขปัญหาชีวิตและการท างานได้ด้วยสติปัญญา 

ด้านผลกระทบ (Outcome/Impact) 
๑.  บ้านและชุมชนมีสมาชิกท่ีเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเพ่ิมข้ึน 
๒.ชุมชนมีผู้ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น 
๓. วัดได้ศาสนาทายาทและก าลังช่วยงานส่งเสริมพระพุทธศาสนามากขึ้น 
๔. โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธาและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง (บ้าน วัด 
ราชการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



~ ๔๑ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



~ ๔๒ ~ 
 

ก.แนวปฏิบัตทิี่ดีของอัตลกัษณ์ 29 ประการ 
 

๑.มาตรฐานด้านกายภาพ 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี (หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๑.  มีปูายโรงเรียนวิถีพุทธ 
ค านิยาม: ปูายโรงเรียนวิถีพุทธ มีลักษณะ 
ดังนี้ (ขนาด ๑.๕ ม. x ๘๐ ซม.) 

 

๑.มีปูายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้ภายในห้องใดห้องหนึ่ง 
๒.มีปูายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าอาคารใดอาคารหนึ่ง 
๓.มีปูายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียน 
๔. มีปูายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียน เห็นเด่นชัด 
* ปูายโรงเรียนวิถีพุทธมีรายละเอียดในครบถ้วน ดังตัวอย่าง 
 

๒.  มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน 
 

๑.มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน 
๒.มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียน 
๓.มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียนและเครื่องบูชา 
๔.มีพระพุทธรูปอยู่ ในซุ้ มบริ เ วณหน้าโรงเรียนมี เครื่ องบูชาและให้ 
นักเรียนไหว้ทุกวัน 

๓.  มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 
 

๑.มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน  
๒.มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร 
๓.มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร และมีการท าความ
สะอาด 
๔. มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควร มีการท าความ
สะอาดและมีการเคารพพระพุทธรูปเป็นประจ า 

๔.  มีพระพุทธศาสนสุภาษิตวาทะธรรม 
พระราชด ารัส ติดตามท่ีต่างๆ 
 

๑.มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส ติดตามท่ีต่าง ๆ 
๒.มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชด ารัส ติดตามที่ต่าง ๆและมีการ
ปรับปรุงอยู่เสมอ 
๓.มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชด ารัส ติดตามที่ต่าง ๆและมีการ
ปรับปรุง อยู่เสมอโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท า 
๔.มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรมพระราชด ารัส ติดตามที่ต่าง ๆและมีการ
ปรับปรุงอยู่เสมอโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าอย่างต่อเนื่อง 

๕.  มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น 
 

๑.มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่นในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 
๒.มีความสะอาด สงบ  ร่มรื่ น ในห้อง เ รี ยน  บริ เ วณโรง เ รี ยน  โดย 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๓.มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่ น ในห้อง เรียน บริ เ วณโรง เรี ยน โดย 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีส่วนร่วม 
๔.มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน โดยด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีส่วนร่วมทุกคน 



~ ๔๓ ~ 
 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๖. มีห้องพระพระพุทธศาสนา หรือลาน
ธรรม 
 

๑.มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม 
๒.มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรมและมีตารางการใช้ 
๓.มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรมมีตารางการใช้ มีการใช้จริง 
๔.มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรมมีตารางการใช้ มีการใช้จริง และ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 

๗. ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐% 
 

๑.มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียนระหว่าง๔๐ -๕๐ % 
๒.มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียนระหว่าง๒๐ -๓๙ % 
๓.มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียนระหว่าง๑๐ -๑๙ % 
๔.ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน ๑๐๐ % 

๒.มาตรฐานด้านพฤติกรรม นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

 ๘.รักษาศีล ๕ 
 

๑.ผู้บริหาร ครู นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติได้ ครบ๕ ข้อ 
๒.ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติได้ ครบ๕ ข้อ 
๓.ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติได้ ครบ๕ ข้อ 
๔.ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติได้ ครบ๕ ข้อ 

๙.ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม 
 

๑.นักเรียน ครูและผู้บริหาร  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ  
๒.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ 
๓.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ 
๔.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๑๐. ก่อนรับประทานอาหารจะมีการ
พิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง 
ไม่หก ไม่เหลือ 
 

๑.นักเรียน ครูและผู้บริหาร  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ 
๓.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ 
๔.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๑๑.  ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ
สิ่งของ 
 
 

๑. นักเรียน ครูและผู้บริหาร  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ   
๓. นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ   
๔.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๑๒.  มีนิสัยใฝุรู้ สู้สิ่งยาก 
 

 ๑.นักเรียน ครูและผู้บริหาร  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
 ๒.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ 
 ๓.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ 
๔.นักเรียน ครูและผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

 



~ ๔๔ ~ 
 

๓.มาตรฐานด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๑.ใส่เสื้อสีขาวทุกคน 
 

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ 
๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ   
๓. ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๒. ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ 
 

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ  
๒.ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ  
๓.ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๓. รับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อ
กลางวัน 

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ   
๒.ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ   
๓.ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ   
๔.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๔.  สวดมนต์แปล 
 

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัต ิ  
๒.ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ   
๓. ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
 ๔.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๔.มาตรฐานด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๑. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน 
 

๑.ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนเป็นบางวัน    
๒.ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน    
๓.ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน แต่นักเรียนน ามาเอง  
๔.ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนทุกวัน  และ ปลูกฝังให้นักเรียนไม่ซื้อ
อาหารขยะนอกโรงเรียน   

๒. ไม่ดุด่านกัเรียน ๑. ครู ผู้บริหาร   ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ    
๒.ครู ผู้บริหาร  ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัต ิ
๓.ครู ผู้บริหาร  ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัต ิ    
๔.ครู ผู้บริหาร  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๓. ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน ๑.ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ      
๒. ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจและท าตามค าสั่ง    
๓. ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ      
๔. ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า  และโน้มน้าวให้นักเรียนท าความดี 
 



~ ๔๕ ~ 
 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๔. โฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึกเช่น
ความรู้สึกท่ีได้ท าความดี 

๑.ปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ      
๒. ปฏิบัติโดยไม่เต็มใจและท าตามค าสั่ง    
๓. ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ      
๔. ปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เห็นคุณค่า  และโน้มน้าวให้นักเรียนดี 

๕. ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุด
บันทึกความดี 

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ   
๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ   
๓. ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ   
๔.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๖.  ครู ผู้บริหาร และนักเรียนสอบได้
ธรรมะศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย 

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ   
๒. ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ   
๓. ครู บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ    
๔.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๗.  บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการ
ประชุมทุกครั้ง 

๑.ครูและปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจ      
๒. ครูและปฏิบัติ โดยไม่เต็มใจและท าตามค าสั่ง   
๓. ครูและปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ     
๔. ครูและปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจและเห็นคุณค่า    

๘.  มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ ๑.นักเรียนได้เรียนกับพระ ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐    
๒. นักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ  
๓. นักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ   
๔. มีนักเรียนได้เรียนกับพระ ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๕.มาตรฐานการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๑.  บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้า
เรียน เช้า – บ่าย ทั้งครู และนักเรียน 

๑.นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ     
๒.ครูและนักเรียน   ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ    
๓.ครูและนักเรียน  ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ    
๔.ครูและนักเรียน  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๒.  บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและ
ในวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

๑.มีครู ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ     
๒.มีครูร้อยละ ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ     
๓.มีครู ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ      
๔.มีครู ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๓. ครูพานักเรียนท าโครงงานคุณธรรม 
หรือกิจกรรมจิตอาสา สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๑.มีครู ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ  
๒.มีครู   ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ           
๓.มีครู   ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔.มีครู  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 



~ ๔๖ ~ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี(หมายเลข คือเกณฑ์ให้คะแนน) 

๔.  ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนไป
ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ ๑ ครั้ง มี
วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ   
๒.ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ  
๓.ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 

๕. ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคนเข้า
ค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๑.ครู ผู้บริหาร นักเรียน   ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติ   
๒.ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๕๐ -๖๙ ปฏิบัติ 
๓.ครู ผู้บริหาร นักเรียน  ร้อยละ ๗๐ -๘๙ ปฏิบัติ  
๔.ครู ผู้บริหาร นักเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ปฏิบัติ 



~ ๔๗ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข.แนวปฏิบัติที่ดีของมาตรฐานการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 
 



~ ๔๘ ~ 
 

 
 

คู่มือมาตรฐานการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน พ.ศ.๒๕๕๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

  กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณธรรมควบคู่กับการพัฒนาทุกด้านอย่างองค์รวม โดยมีการส่งเสริมโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ พร้อมทั้งจัดท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อเป็นเครื่องมือในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโรงเรี ยนวิถีพุทธ                    
โดยก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายคณะแล้ว ตัวช้ีวัด จะประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน  คือ 
มาตรฐานด้านปัจจัยน าเข้า   มาตรฐานด้านกระบวนการ  มาตรฐานด้านผลผลิต และมาตรฐานด้านผลกระทบ  
   เอกสารตัวชี้วัดฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนและครู  สามารถตรวจสอบ ทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   
มาตรฐานที่  ๑   ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 

องค์ประกอบตัวชี้วัด ข้อบ่งช้ีคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

องค์ประกอบหลักที่ ๑.๑ บุคลากรมคีุณลักษณะที่ด ี    
องค์ประกอบย่อย ๑.๑.๑   ผู้บริหาร    
     ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑.๑  มีวิถีชีวิต
ที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม (ลด 
ละ เลิก อบายมุข) ถือศีล ๕ และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

๔ หมายถึง ผู้บริหารมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม  มีการปฏิบัติตนตามศีล 5 ได้ครบถ้วนทุกข้อ อย่าง
สม่ าเสมอตลอดปี  ลด  ละเลิก  อบายมุข  มีจิตใจที่ดีงาม  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้      
๓ หมายถึง ผู้บริหารมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ข้อ ติดต่อกัน                 
อย่างน้อย 3 เดือน และมีจิตใจที่ดีงาม 
๒ หมายถึง ผู้บริหารมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ได้ครบถ้วน                        
ในโอกาสต่างๆ  เช่น  ทุกๆวันพระ หรือ ทุกๆวันหรือเดือนเกิดของตนเอง       
๑ หมายถึง  ผู้บริหารมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ได้ครบถ้วน      
เป็นบางครั้ง บางโอกาสแล้วแต่ความพอใจ           

    



~ ๔๙ ~ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๑.๒. มีพรหมวิหาร
ธรรมประจ าใจ 

๔ หมายถึง ผู้บริหารมีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ  เมตตา กรุณาต่อนักเรียน ครู  ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อหรือ
ผู้รับบริการ  มีความยินดีต่อผู้ที่ประสบความส าเร็จทั้งในและนอกองค์กร  มีจิตใจเป็นกลาง  และมี                 
ความยุติธรรมในการบริหารจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมอย่างสม่ าเสมอ   
๓ หมายถึง ผู้บริหารมีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ  เมตตา กรุณาต่อนักเรียน ครู  ผู้ปกครอง  มีความยินดีต่อผู้ที่
ประสบความส าเร็จทั้งในและนอกองค์การ  มีจิตใจเป็นกลาง  และมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการศึกษาที่
ครอบคลุมอย่างสม่ าเสมอ   
๒ หมายถึง  ผู้บริหารมีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ  เมตตา กรุณาต่อนักเรียน ครู  มีความยินดีต่อผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จทั้งในและนอกองค์การ  มีจิตใจเป็นกลาง และมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการศึกษาที่
ครอบคลุมอย่างสม่ าเสมอ   
๑ หมายถึง  ผู้บริหารมีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ เมตตา กรุณาต่อนักเรียน มีความยินดีต่อผู้ที่ประสบ                      
ความยุติธรรมในการบริหารที่ครอบคลุม 

    

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๑.๓. มีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจใน การท างาน 
 

๔ หมายถึง ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่  มีความจริงใจในการท างานทุกกิจกรรม  ก าหนด
เปูาหมาย   ในการพัฒนางานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่องมากว่า                
๓  ปีการศึกษา 
๓ หมายถึง  ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ตนเอง ต่อหน้าที่ มีความจริงใจท างานทุกกิจกรรม ตามขอบข่ายหน้าที่ 
ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนางานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างน้อย ๓ ปี
การศึกษา 
๒ หมายถึง  ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่  มีความจริงใจในการท างานทุกกิจกรรม  มีเปูาหมาย
ในการพัฒนางาน  เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา 
๑ หมายถึง ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง ต่อหน้าที่ มีความจริงใจในการท างานทุกกิจกกรม มีเปูาหมายใน
การพัฒนางาน  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา 
 
 

    



~ ๕๐ ~ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๑.๔. มีความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย นับถือแะ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

๔ หมายถึง ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจสามารถอธิบายและแสดงออกถึงความศรัทธาในพระรัตนตรัย 
ประโยชน์ของคุณงาม ความดี ความเชื่อมั่นในหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตที่ดี ให้กับ
ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน ได้อย่างต่อเนื่อง 
๓ หมายถึง ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจสามารถอธิบายและแสดงออกถึงความศรัทธาในพระรัตนตรัย 
ประโยชน์ของคุณงาม ความดี ความเชื่อมั่นในหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตที่ดี ให้กับ
ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  อย่างต่อเนื่อง 
๒ หมายถึง ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจสามารถอธิบายและแสดงออกถึงความศรัทธาในพระรัตนตรัย 
ประโยชน์ของคุณงาม ความดี ความเชื่อมั่นในหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตที่ดี ให้กับ
ครู นักเรียน   อย่างต่อเนื่อง  
๑ หมายถึง ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจสามารถอธิบายและแสดงออกถึงความศรัทธานพระรัตนตรัย 
ประโยชน์ของคุณงาม 

    

องค์ประกอบย่อยที่ ๑.๑.๒ ครู 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๒.๑ มีวิถีชีวิตที่
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม (ลด 
ละ เลิก อบายมุข) มีศีลธรรม และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

๔  หมายถึง ครูมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม  มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ได้ครบถ้วนทุกข้อ อย่าง
สม่ าเสมอตลอดปี  ลด  ละเลิก  อบายมุข  มีจิตใจที่ดีงาม  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้              
๓ หมายถึง ครูมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล  ๕ ข้อติดต่อกัน  อย่างน้อย ๓ 
เดือน และมีจิตใจที่ดีงาม                  
๒ หมายถึง ครูมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ได้ครบถ้วน ในโอกาสต่างๆ  
เช่น  ทุกๆวันพระ หรือ ทุกๆวันหรือเดือนเกิดของตนเอง                           
๑ หมายถึง  ครูมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม มีการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ได้ครบถ้วน เป็นบางครั้ง                  
บางโอกาสแล้วแต่ความพอใจ 
 
 
 
 

    



~ ๕๑ ~ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๒.๒  มีพรหมวิหาร
ธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตรมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเจริญ
งอกงามตามหลักไตรสิกขา 

๔ หมายถึง ครูร้อยละ ๙๐ -๑๐๐  มีพรหมวิหารธรรม  เมตตา กรุณาต่อนักเรียน เพ่ือนครู ผู้ปกครองและผู้ที่มา
ติดต่อหรือผู้รับบริการ  มีความยินดีต่อผู้ที่ประสบความส าเร็จทั้งในและนอกองค์กร  มีจิตใจเป็นกลาง และ                        
มีความยุติธรรมในการอบรม พัฒนานักเรียนให้ครอบคลุมทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญาอย่างสม่ าเสมอ   
๓ หมายถึง ครูร้อยละ ๘๐ – ๘๙  มีพรหมวิหารธรรม  เมตตา กรุณาต่อนักเรียน เพ่ือนครู ผู้ปกครองและผู้ที่มา
ติดต่อหรือผู้รับบริการ  มีความยินดีต่อผู้ที่ประสบความส าเร็จทั้งในและนอกองค์กร มีจิตใจเป็นกลาง และ                        
มีความยุติธรรมในการอบรม พัฒนานักเรียนให้ครอบคลุมทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างสม่ าเสมอ   
๒ หมายถึง ครูร้อยละ ๗๐ – ๗๙  มีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ  เมตตา กรุณาต่อนักเรียน เพ่ือนครู ผู้ปกครอง
และผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการ  มีความยินดีต่อผู้ที่ประสบความส าเร็จทั้งในและนอกองค์กร   มีจิตใจเป็นกลาง 
และมีความยุติธรรมในการอบรม พัฒนานักเรียนให้ครอบคลุมทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญา   อย่างสม่ าเสมอ   

    

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๒.๓. รู้ เข้าใจ 
หลักการพัฒนาผู้เรียนตามหลัก
ไตรสิกขา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔  หมายถึง ครูร้อยละ ๙๐ -๑๐๐  มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
นักเรียนได้ครอบคลุม ศีล สมาธิ ปัญญา ได้อย่างถูกต้อง 
๓  หมายถึง ครูร้อยละ ๘๐ – ๘๙  มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
นักเรียนได้ครอบคลุม ศีล สมาธิ ปัญญา ได้อย่างถูกต้อง   
๒ หมายถึง ครูร้อยละ ๗๐ – ๗๙  มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักเรียน
ได้ครอบคลุม ศีล สมาธิ ปัญญา ได้อย่างถูกต้อง   
1.หมายถึง ครูร้อยละ ๖๐ – ๖๙  มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียน
ได้ครอบคลุม ศีล สมาธิ ปัญญา ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



~ ๕๒ ~ 
 

องค์ประกอบหลักที่ ๑.๒ การบริหารจัดการด าเนินการอย่างมีระบบ 
องค์ประกอบย่อยที่ ๑.๒.๑ ระบบบริหาร 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒.๑.๑  มีวิสัยทัศน์
หรือปรัชญา     พันธกิจ เปูาหมาย 
ธรรมนูญ   หรือแผนกลยุทธ์ที่มี
จุดเน้นใน    การพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธ 

๔  หมายถึง โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เปูาหมาย ธรรมนูญหรือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จุดเน้นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได้  ครอบคลุม 
อย่างชัดเจน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๓ ปีการศึกษา 
๓  หมายถึง โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เปูาหมาย ธรรมนูญหรือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จุดเน้นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได้ ครอบคลุม                 
อย่างชัดเจน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา     
๒  หมายถึง โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เปูาหมาย ธรรมนูญหรือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จุดเน้นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได้ ครอบคลุม             
อย่างชัดเจน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา 
๑  หมายถึง โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เปูาหมาย ธรรมนูญหรือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จุดเน้นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได้ ครอบคลุม               
อย่างชัดเจน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา 

    

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒.๑.๒. แต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา หรือ
คณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธและบริหาร               
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง                    
โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย (บ ว ร)                   
มีส่วนรวม 

๔  หมายถึง โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ประกอบด้วย ผู้ปกครองหรือชุมชน พระสงฆ์และบุคลากรในโรงเรียน โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมมีการด าเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่องมากกว่า ๓ ปีการศึกษา 
 ๓  หมายถึง โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ประกอบด้วย ผู้ปกครองหรือชุมชน พระสงฆ์และบุคลากรในโรงเรียน โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๓  ปีการศึกษา 
๒  หมายถึง โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ประกอบด้วย ผู้ปกครองหรือชุมชน พระสงฆ์และบุคลากรในโรงเรียน โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๒  ปีการศึกษา 
๑  หมายถึง โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ประกอบด้วย ผู้ปกครองหรือชุมชน พระสงฆ์และบุคลากรในโรงเรียน โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๑  ปีการศึกษา 

    



~ ๕๓ ~ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒.๑.๓.  ปลูกฝัง
ศรัทธา  สร้างเสริมปัญญาใน
พระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้แก่
นักเรียน ครู ผู้ที่เก่ียวข้อง   อย่างหลากหลาย เช่น การเข้าค่ายคุณธรรม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ มากกว่า ๓ ปีการศึกษา  
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้แก่
นักเรียน ครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างหลากหลาย เช่น การเข้าค่ายคุณธรรม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ อย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา   
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้แก่
นักเรียน ครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างหลากหลาย เช่น การเข้าค่ายคุณธรรม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ อย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา   
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้แก่
นักเรียน ครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างหลากหลาย เช่น การเข้าค่ายคุณธรรม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ อย่างน้อย ๑  ปีการศึกษา   

    

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒.๑.๔.  ร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง วัด และชุมชน เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและชุมชน 

๔  หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกับ ผู้ปกครอง  วัดและชุมชน หรือมีการเชิญผู้ปกครอง วัด ชุมชนมาร่วม
กันพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เกิดสาธารณะประโยชน์  อย่างต่อเนื่อง มากกว่า ๓ ปีการศึกษา 
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกับ ผู้ปกครอง วัดและชุมชน หรือมีการเชิญผู้ปกครอง วัด ชุมชน มาร่วมกัน
พัฒนาชุมชนเพ่ือให้เกิดสาธารณะประโยชน์ อย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา 
๒  หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกับ ผู้ปกครอง วัด   และชุมชน หรือมีการเชิญผู้ปกครอง วัด ชุมชนมาร่วม
กันพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เกิดสาธารณะประโยชน์ อย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา 
๑  หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกับ ผู้ปกครอง วัด   และชุมชน หรือมีการเชิญผู้ปกครอง วัด ชุมชนมาร่วม
กันพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เกิดสาธารณะประโยชน์ อย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

    



~ ๕๔ ~ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒.๑.๕. มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง 
 

๔ หมายถึง โรงเรียนมีแผนนิเทศ และจัดกิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธได้อย่างเหมาะสมและอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๓ ปีการศึกษา 
๓ หมายถึง โรงเรียนมีแผนนิเทศและจัดกิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียน วิถี
พุทธ อย่างต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา 
๒  หมายถึง โรงเรียนมีแผนนิเทศและจัดกิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ อย่างต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา 
๑  หมายถึง โรงเรียนมีแผนนิเทศและจัดกิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียน  วิถี
พุทธ อย่างต่อเนื่อง ๑ ปีการศึกษา 

    

ตัวช้ีวัดที ่๑.๒.๑.๖. มีระบบ
ตรวจสอบประเมินผล และเปิด
โอกาสให้มีการเสนอแนะอย่างเป็น
กัลยาณมิตร เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔  หมายถึง โรงเรียนมีการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประเมินหรือให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมากว่า ๓  
ปีการศึกษา 
๓  หมายถึง โรงเรียนมีการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประเมินหรือให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง                
อย่างน้อย  ๓  ปีการศึกษา 
๒  หมายถึง โรงเรียนมีการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประเมินหรือให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง                
อย่างน้อย  ๒  ปีการศึกษา 
๑  หมายถึง โรงเรียนมีการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประเมินหรือให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง               
อย่างน้อย  ๑  ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

    



~ ๕๕ ~ 
 

องค์ประกอบย่อยที่ ๑.๒.๒ ระบบหลักสูตรสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒.๒.๑  มีหลักสูตร
สถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้และ
แผน  การจัดการเรียนรู้ ที่บูรณา
การพุทธธรรมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

๔  หมายถึง ครูร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของโรงเรียน มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหรือ
สอดแทรกคุณธรรมที่ครอบคลุม ชัดเจนต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
๓  หมายถึง ครูร้อยละ ๘๐-๘๙ ของโรงเรียนมีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหรือ
สอดแทรกคุณธรรมที่ครอบคลุม ชัดเจน ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
๒  หมายถึง ครูร้อยละ ๗๐-๗๙ ของโรงเรียน มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหรือ
สอดแทรกคุณธรรมที่ครอบคลุม ชัดเจน ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
๑  หมายถึง ครูร้อยละ ๖๐-๖๙ ของโรงเรียน มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหรือ
สอดแทรกคุณธรรมที่ครอบคลุม ชัดเจน เนื่องทุกปีการศึกษา 

    

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑.๓ กายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดอย่างรอบคอบ 
องค์ประกอบย่อยท่ี  ๑.๓.๑ สภาพแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓.๑.๑  จัด
ประดิษฐานพระพุทธรูปประจ า
โรงเรียนและประจ าห้องเรียน
เหมาะสม 

๔  หมายถึง  มีพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนและห้องเรียน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ จัดประดิษฐานพระพุทธรูปไว้                    
อย่างเหมาะสม สามารถแสดงความเคารพได้ง่าย   
๓  หมายถึง มีพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนและห้องเรียน ร้อยละ ๘๐-๘๙ จัดประดิษฐานพระพุทธรูปไว้              
อย่างเหมาะสม สามารถแสดงความเคารพได้ง่าย   
๒ หมายถึง มีพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนและห้องเรียน ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ จัดประดิษฐานพระพุทธรูปไว้  อย่าง
เหมาะสม สามารถแสดงความเคารพได้ง่าย   
๑  หมายถึง มีพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนและห้องเรียน ร้อยละ ๖๐ – ๖๙  จัดประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ 
อย่างเหมาะสม สามารถแสดงความเคารพได้ง่าย   
 
 
 
 
 

    



~ ๕๖ ~ 
 

ตัวช้ีวัดที่  ๑.๓.๑.๒.มีปูายนิเทศ 
ปูายคติธรรม ค าขวัญคุณธรรม 
จริยธรรมโดยทั่วไป ในบริเวณ
โรงเรียน 

๔ หมายถึง โรงเรียนมีการติดพุทธภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส  ปูายคติธรรม ค าขวัญหรือข้อความส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าและสามารถอ่านและ
เรียนรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง 
๓  หมายถึง โรงเรียนมีการติดพุทธภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส  ปูายข้อธรรม ค าขวัญหรือข้อความส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท า 
๒  หมายถึง โรงเรียนมีการติดพุทธภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส  ปูายข้อธรรม ค าขวัญหรือข้อความส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ 
๑  หมายถึง โรงเรียนมีการติดพุทธภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัส  ปูายข้อธรรม ค าขวัญหรือข้อความส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

    

ตัวช้ีวัดที่  ๑.๓.๑.๓  สภาพ
โรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ      
ร่มรื่น เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ 

๔  หมายถึง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนได้สะอาด สงบ ร่มรื่น                     
เป็นธรรมชาติ เรียบง่าย มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
๓  หมายถึง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนได้สะอาด สงบ ร่มรื่น                      
เป็นธรรมชาติ เรียบง่าย มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม 
๒ หมายถึง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนได้สะอาด สงบ ร่มรื่น                      
เป็นธรรมชาติ  เรียบง่าย โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๑ หมายถึง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนได้สะอาด สงบ ร่มรื่น                       
เป็นธรรมชาติ เรียบง่าย 

    

ตัวช้ีวัดที่  ๑.๓.๑.๔.  บริเวณ
โรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติด 
อบายมุข สิ่งมอมเมาทุกชนิด 

๔  หมายถึง โรงเรียนปราศจากสื่อ หรือสิ่งของที่ส่งเสริมให้นักเรียนกระตุ้นหรือต้องการสิ่งเสพติดและอบายมุข 
หรือสิ่งมอมเมาต่างๆ โดยมี วัด  ชุมชน  ผู้ปกครอง ร่วมกันด าเนินงาน อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
๓ หมายถึง โรงเรียนปราศจากสื่อ หรือสิ่งของที่ส่งเสริมให้นักเรียนกระตุ้นหรือต้องการสิ่ งเสพติดและอบายมุข 
หรือสิ่งมอมเมาต่างๆ โดยมีวัด ผู้ปกครอง ร่วมกันด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุก ปีการศึกษา 
๒  หมายถึง โรงเรียนปราศจากสื่อ หรือสิ่งของที่ส่งเสริมให้นักเรียนกระตุ้นหรือต้องการสิ่งเสพติดและอบายมุข 
หรือสิ่งมอมเมาต่างๆ โดยผู้ปกครอง ร่วมกันด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุก ปีการศึกษา 
1 หมายถึง โรงเรียนปราศจากสื่อ หรือสิ่งของที่ส่งเสริมให้นักเรียนกระตุ้นหรือต้องการสิ่งเสพติดและอบายมุข 
หรือสิ่งมอมเมาต่างๆ โดยมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุก ปีการศึกษา 

    



~ ๕๗ ~ 
 

มาตรฐานที่  ๒   ด้านกระบวนการ (Process) 

องค์ประกอบตัวชี้วัด ข้อบ่งช้ีคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

องค์ประกอบหลักท่ี ๒.๑ การเรียนการสอนที่บูรณาการไตรสิกขา 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๒.๑.๑ กระบวนการจัดการเรียนรู ้
ตัวชี้วัดที่  ๒.๑.๑.๑. จัดการเรยีนรู้โดยบรูณาการ
พุทธธรรมหรือหลักไตรสิกขาในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 

๔ หมายถึง ครูจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ หรือสอดแทรกหลักพุทธธรรม  หลักไตรสิกขาในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓ หมายถึง ครูจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ หรือสอดแทรกหลักพุทธธรรม หลักไตรสิกขา ๕-๗ กลุ่ม
สาระ  การเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๒ หมายถึง ครูจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ หรือสอดแทรกหลักพุทธธรรม หลักไตรสิกขา๓-๔กลุ่ม
สาระ               การเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๑ หมายถึง ครูจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ หรือสอดแทรกหลักพุทธธรรม หลักไตรสิกขา๑-๒กลุ่ม
สาระ                 การเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

    

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑.๑.๒ .ส่งเสริมให้มีการน า
หลักธรรมมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา 
 

๔ หมายถึง ครูร้อยละ ๙๐-๑๐๐ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักธรรมมา
ใช้ใน    การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ในการด าเนินชีวิตอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
๓ หมายถึง ครูร้อยละ ๘๐-๘๙ จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้ในการ
คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิตอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
๒ หมายถึง ครูร้อยละ ๗๐-๗๙จัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้ในการ
คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดในกาด าเนินชีวิตอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
๑ หมายถึง ครูร้อยละ ๖๐ –๖๙ จัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้ใน
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิตอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
 

    



~ ๕๘ ~ 
 

 
 
 

องค์ประกอบตัวชี้วัด ข้อบ่งช้ีคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑.๑.๓. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การใฝุรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 

๔ หมายถึง ครูร้อยละ  ๙๐-๑๐๐  จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใฝุรู้  รักการ
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
๓ หมายถึง ครูร้อยละ  ๘๐-๘๙ จัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใฝุรู้  รักการ
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
๒ หมายถึง ครูร้อยละ  ๗๐-๗๙  จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใฝุรู้  รักการ
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
๑หมายถึง ครูร้อยละ  ๖๐-๖๙  จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใฝุรู้  รักการ
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

    

ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑.๑.๔. จัดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ทั้งผู้เรียนรู้และผู้จัดการเรียนรู้ 
 

๔ หมายถึง  ครูร้อยละ ๙๐-๑๐๐ จัดบรรยากาศการเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีโอกาสเลือกตามความ
สนใจและความถนัดในการเรียนรู้ มีความเมตตา และอ่อนโยน ส่งผลให้นักเรียน และครูมีความสุข
ในการเรียนรู้อยู่เสมอ 
๓ หมายถึง  ครูร้อยละ ๘๐- ๘๙  จัดบรรยากาศการเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีโอกาสเลือกตามความ
สนใจและความถนัดในการเรียนรู้ มีความเมตตา และอ่อนโยน ส่งผลให้นักเรียน และครูมีความสุข
ในการเรียนรู้อยู่เสมอ 
๒ หมายถึง  ครูร้อยละ ๗๐- ๗๙  จัดบรรยากาศการเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีโอกาสเลือกตามความ
สนใจและความถนัดในการเรียนรู้ มีความเมตตา และอ่อนโยน ส่งผลให้นักเรียน และครูมีความสุข
ในการเรียนรู้อยู่เสมอ 
๑ หมายถึง  ครูร้อยละ ๖๐- ๖๙  จัดบรรยากาศการเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีโอกาสเลือกตามความ
สนใจและความถนัดในการเรียนรู้ มีความเมตตา และอ่อนโยน ส่งผลให้นักเรียน และครูมีความสุข
ในการเรียนรู้อยู่เสมอ 

    



~ ๕๙ ~ 
 

 
 

องค์ประกอบตัวชี้วัด ข้อบ่งช้ีคุณภาพ ระดับคณุภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑.๑.๕. จัดกิจกรรม
บริหารจิตเจริญปัญญา ทั้งในการ
เรียนการสอนและในกิจกรรมการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 

๔ หมายถึง  ครูร้อยละ ๘๐-๑๐๐  จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการเรียนหรือก่อนจัดกิจกรรมต่างๆ
และส่งเสริมให้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่าง ๆ  
๓ หมายถึง  ครูร้อยละ ๘๐-๘๙  จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการเรียนการสอนหรือก่อนจัดกิจกรรม
ต่างๆและส่งเสริมให้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่าง ๆ  
๒ หมายถึง  ครูร้อยละ ๗๐-๗๙  จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการเรียนการสอนหรือก่อนจัดกิจกรรม
ต่างๆและส่งเสริมให้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่าง ๆ  
๑ หมายถึง  ครูร้อยละ ๖๐-๖๙  จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการเรียนการสอนหรือก่อนจัดกิจกรรม
ต่างๆและส่งเสริมให้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่าง ๆ 

    

องค์ประกอบย่อยที่ ๒.๑.๒ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑.๒.๑. ใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม  การใฝุรู้และ
แสวงหาความรู้  ด้วยตนเองอยู่
เสมอ 
 

๔ หมายถึง  ครูร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ใช้สื่อที่หลากหลายและเหมาะสมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุรู้และรักการเรียน 
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ เช่น สื่อที่นักเรียนสนใจ และสื่อที่นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรมการเข้า
หาสื่อ การสืบค้น การเลือกข้อมูล  
๓ หมายถึง  ครูร้อยละ ๘๐-๘๙ ใช้สื่อที่หลากหลายและเหมาะสมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุรู้และรักการเรียน และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ เช่น สื่อที่นักเรียนสนใจ และสื่อที่นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรมการเข้าหาสื่อ 
การสืบค้น การเลือกข้อมูล  
๒ หมายถึง  ครูร้อยละ ๗๐-๗๙ ใช้สื่อที่หลากหลายและเหมาะสมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุรู้และรักการเรียน และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ เช่น สื่อที่นักเรียนสนใจ และสื่อที่นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรมการเข้าหาสื่อ 
การสืบค้น การเลือกข้อมูล  
๑หมายถึง  ครูร้อยละ ๖๐-๖๙ ใช้สื่อที่หลากหลายและเหมาะสมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุรู้และรักการเรียน และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ เช่น สื่อที่นักเรียนสนใจ และสื่อที่นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรมการเข้าหาสื่อ 
การสืบค้น การเลือกข้อมูล 

    



~ ๖๐ ~ 
 

องค์ประกอบตัวชี้วัด ข้อบ่งช้ีคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑.๒.๒. นิมนต์
พระสงฆ์ หรือเชิญวิทยากรภูมิ
ปัญญาทางพุทธศาสนา สอนนักเรียน
สม่ าเสมอ 
 

๔ หมายถึง  มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสอนพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนตามตารางสอนทุกสัปดาห์ หรือเชิญ
วิทยากรภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนามาให้ความรู้ หรือมาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เดือนละอย่างน้อย  
๑  ครั้ง 
๓ หมายถึง  มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสอนพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนตามตารางสอนอย่างน้อย  2  สัปดาห์ต่อ 
๒ ครั้ง หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนามาให้ความรู้ หรือมาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างน้อย  ๒  เดือนต่อ ๑  ครั้ง 
๒ หมายถึง  มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสอนพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนตามตารางสอนอย่างน้อย  ๓ สัปดาห์ต่อ ๑ 
ครั้ง หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนามาให้ความรู้ หรือมาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
น้อย3เดือนต่อ ๑  ครั้ง 
๑ หมายถึง  มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสอนพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนตามตารางสอนอย่างน้อย4สัปดาห์ต่อ 1 
ครั้ง หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนามาให้ความรู้ หรือมาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
น้อยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

    

ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑.๒.๓. จัดให้นักเรียน
ไปเรียนรู้ที่วัด หรือท่ีศาสนสถานที่ใช้
แหล่งเรียนรู้ประจ าของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

๔ หมายถึง  โรงเรียนมีวัด หรือศาสนสถาน ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจ าโรงเรียน และมีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนไปเรียนรู้อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง 
๓ หมายถึง  โรงเรียนมีวัด หรือ ศาสนสถาน ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจ าโรงเรียน และมีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนไปเรียนรู้อย่างน้อย  ๒  สัปดาห์ต่อ  ๑  ครั้ง 
๒หมายถึง  โรงเรียนมีวัด หรือ ศาสนสถาน ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจ าโรงเรียน และมีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนไปเรียนรู้น้อย  ๓ สัปดาห์ต่อ  ๑  ครั้ง 
๑ หมายถึง  โรงเรียนมีวัด หรือ ศาสนสถาน ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจ าโรงเรียนแต่ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนไปเรียนรู้น้อย  ๔ สัปดาห์ต่อ  ๑  ครั้ง 
 
 

    



~ ๖๑ ~ 
 

องค์ประกอบตัวชี้วัด ข้อบ่งช้ีคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

องค์ประกอบย่อยที่ ๒.๑.๓ การวัดประเมินผล 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑.๓.๑. มีการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมตาม
หลักภาวนา ๔ (กาย ศีล จิต ปัญญา) 
โดยมีจุดประสงค์เน้นเพ่ือพัฒนา
นักเรียนต่อเนื่อง 
 

๔ หมายถึง  ครูร้อยละ  ๙๐-๑๐๐  มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  
สามารถวัดได้ครอบคลุม ทั้งด้านพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (กาย) ด้านพฤติกรรมที่มีต่อคนอ่ืน (ศีล)                
ด้านคุณลักษณะของจิตใจ (จิต) และด้านปัญญาที่มีความคิด ความรู้ที่ถูกต้อง และน าข้อมูลจากการวัด
ประเมินผลมาใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๓ หมายถึง  ครูร้อยละ ๘๐-๘๙ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  
สามารถวัดได้ครอบคลุม ทั้งด้านพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (กาย) ด้านพฤติกรรมที่มีต่อคนอ่ืน (ศีล)                 
ด้านคุณลักษณะของจิตใจ (จิต) และด้านปัญญาที่มีความคิด ความรู้ที่ถูกต้อง และน าข้อมูลจากการวัด
ประเมินผลมาใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒ หมายถึง  ครูร้อยละ  ๗๐-๗๙ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  
สามารถวัดได้ครอบคลุม ทั้งด้านพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (กาย) ด้านพฤติกรรมที่มีต่อคนอ่ืน (ศีล)                
ด้านคุณลักษณะของจิตใจ (จิต) และด้านปัญญาที่มีความคิด ความรู้ที่ถูกต้อง และน าข้ อมูลจากการวัด
ประเมินผลมาใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๑ หมายถึง  ครูร้อยละ ๖๐-๖๙ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
สามารถวัดได้ครอบคลุม ทั้งด้านพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (กาย) ด้านพฤติกรรมที่มีต่อคนอ่ืน (ศีล)                
ด้านคุณลักษณะของจิตใจ (จิต) และด้านปัญญาที่มีความคิด ความรู้ที่ถูกต้อง และน าข้อมูลจากการวัด
ประเมินผลมาใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

    



~ ๖๒ ~ 
 

องค์ประกอบตัวชี้วัด ข้อบ่งช้ีคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

องค์ประกอบที่ ๒.๒ บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร  
องค์ประกอบย่อยที่  ๒.๒.๑ บรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการสอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๒.๑.๑. ส่งเสริม
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร อ่อน
น้อมถ่อมตน เคารพให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน  ยิ้มแย้มมีเมตตาต่อกัน ทั้ง
ครูต่อนักเรียน ครูต่อครู นักเรียนต่อ
นักเรียน และครูต่อผู้ปกครอง 

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ หรือปฏิบัติต่อ
กันอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีความรักปรารถนาดี ช่วยเหลือกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้
เกียรติซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อกันทั้งครูต่อนักเรียนครูต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน อย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง 
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ หรือปฏิบัติต่อกัน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีความรักปรารถนาดี ช่วยเหลือกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้เกียรติ
ซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อกันทั้งครูต่อนักเรียน ครูต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน อย่างน้อย ๒  เดือนต่อ ๑  ครั้ง 
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองหรือปฏิบัติต่อกันอย่างเป็น
กัลยาณมิตร มีความรักปรารถนาดี ช่วยเหลือกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและ
กันมีเมตตาต่อกันทั้งครูต่อนักเรียน ครูต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ หรือปฏิบัติต่อกัน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีความรักปรารถนาดี ช่วยเหลือกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้เกียรติ
ซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อกันทั้งครูต่อนักเรียน ครูต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



~ ๖๓ ~ 
 

ตัวช้ีวัดที่  ๒.๒.๑.๒. ส่งเสริม
บรรยากาศใฝุ ใฝุเรียน ใฝุสร้างสรรค์ 
 

๔ หมายถึงโรงเรียนจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนรักการเรียนรู้  เรียนรู้  ใฝุสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และ
กระตุ้นให้ศึกษาค้นคว้าหรือคิดพัฒนาสิ่ง  ใหม่ ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูครู และนักเรียนที่มีผลงาน
อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑ ครั้ง 
๓ หมายถึง  โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ทุกคนรักการเรียนรู้  เรียนรู้  ใฝุสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และ
กระตุ้นให้ศึกษาค้นคว้าหรือคิดพัฒนาสิ่ง  ใหม่ ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูครู และนักเรียนที่มีผลงาน
อย่างน้อย ๒  สัปดาห์ต่อ ๑  ครั้ง 
๒ หมายถึง  โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ทุกคนรักการเรียนรู้  เรียนรู้  ใฝุสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และ
กระตุ้นให้ศึกษาค้นคว้าหรือคิดพัฒนาสิ่ง  ใหม่ ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูครู และนักเรียนที่มีผลงาน
อย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง 
๑ หมายถงึ  โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ทุกคนรักการเรียนรู้  เรียนรู้  ใฝุสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และ
กระตุ้นให้ศึกษาค้นคว้าหรือคิดพัฒนาสิ่ง  ใหม่ ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูครู และนักเรียนที่มีผลงาน
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 

    

ตัวช้ีวัดที่  ๒.๒.๑.๓. ส่งเสริม
บุคลากรและนักเรียน ให้ปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน 
 

๔ หมายถึง  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น                
อย่างต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  เช่น กิจกรรมต้นแบบความดี กิจกรรมกระตุ้นพ่ีเป็น
แบบอย่างแก่น้อง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑ ครั้ง 
๓ หมายถึง  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น                
อย่างต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย อย่างน้อย ๒  สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง 
๒ หมายถึง  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ อ่ืน                
อย่างต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย อย่างน้อย  ๓ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง 
๑ หมายถึง  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น                 
อย่างต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 

    



~ ๖๔ ~ 
 

ตัวช้ีวัดที่  ๒.๒.๑.๔. ส่งเสริม ยก
ย่อง เชิดชู ผู้ท าดี เป็น 

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ท า ดี เช่น ประกาศแนะน าคนดีประจ าวัน จัดปูาย
นิเทศ แนะน าประชาสัมพันธ์ผู้ท าความดี  มอบรางวัล หรือยกย่องคนดีในโอกาสต่าง ๆ ทุกวัน 
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ท าดี เช่น ประกาศแนะน าคนดีประจ าวัน จัดปูาย
นิเทศแนะน าประชาสัมพันธ์ผู้ท าความดี มอบรางวัล หรือยกย่องคนดีในโอกาสต่าง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  
ครั้ง 
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ท าดี เช่นประกาศแนะน าคนดีประจ าวัน จัดปูายนิเทศ
แนะน าประชาสัมพันธ์ผู้ท าความดี มอบรางวัล หรือยกย่องคนดีในโอกาสต่าง ๆ อย่างน้อย  ๒  สัปดาห์ต่อ  ๑  
ครั้ง 
๑ หมายถึง  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ท าดี เช่นประกาศแนะน าคนดีประจ าวัน จัดปูาย
นิเทศแนะน าประชาสัมพันธ์ผู้ท าความดี  มอบรางวัล หรือยกย่องคนดีในโอกาสต่าง ๆ อย่างน้อยเดือนละ  ๑  
ครั้ง 

    

องค์ประกอบหลักท่ี ๒.๓. กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
องค์ประกอบย่อยที่ ๒.๓.๑. กิจกรรมพื้นฐานโรงเรียนวิถีพุทธชีวิตประจ าวัน 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๓.๑.1 ฝึกฝนอบรมให้
เกิด การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น(รู้เข้าใจ
เหตุผล และได้ประโยชน์ตามคุณค่า
แท้ตามหลักไตรสิกขา) 
 

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมฝึกฝน อบรมให้นักเรียนมีลักษณะและพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่แสดงออก
ถึงการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น(รู้เข้าใจเหตุผล และได้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ตามหลักไตรสิกขา)ทุกวัน 
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมฝึกฝนอบรมให้นักเรียนมีลักษณะและพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่แสดงออก
ถึงการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น(รู้เข้าใจเหตุผลและได้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ตามหลักไตรสิกขา) อย่างน้อยสัปดาห์
ละ  ๑  ครั้ง 
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมฝึกฝนอบรมให้นักเรียนมีลักษณะและพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่แสดงออก
ถึงการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น(รู้เข้าใจเหตุผล และได้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ตามหลักไตรสิกขา)อย่างน้อย  ๒  
สัปดาห์ต่อ  ๑  ครั้ง 
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมฝึกฝนอบรมให้นักเรียนมีลักษณะและพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่แสดงออก
ถึงการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น(รู้เข้าใจเหตุผล และได้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ตามหลักไตรสิกขา) อย่างน้อยเดือนละ  
๑  ครั้ง 

    



~ ๖๕ ~ 
 

ตัวช้ีวัดที่  ๒.๓.1.2 ส่งเสริม
กิจกรรม    การรับผิดชอบดูแลรักษา
พัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอจนเป็น
นิสัย 
 

๔ หมายถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการช่วยเหลือ และรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือพัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมส่วนรวม หรือสาธารณสมบัติจนเป็นลักษณะนิสัยทุกวัน 
๓ หมายถงึโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการช่วยเหลือ และรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือพัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมส่วนรวม หรือสาธารณสมบัติจนเป็นลักษณะนิสัยอย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง 
๒หมายถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการช่วยเหลือ และรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือพัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมส่วนรวม หรือสาธารณสมบัติจนเป็นลักษณะนิสัยอย่างน้อย  ๒  สัปดาห์ต่อ  ๑  ครั้ง 
๑ หมายถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการช่วยเหลือ และรับผิดชอบ ดูแลรักษา หรือพัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมส่วนรวม หรือสาธารณสมบัติจนเป็นลักษณะนิสัยอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง 

    

องค์ประกอบย่อยที่ ๒.๓.๒ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๓.๒.๑.ส่งเสริมปฏิบัติ
กิจกรรมพระพุทธศาสนาอย่างเห็น
คุณค่า รู้เข้าใจเหตุผล 

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนาพิธีต่าง ๆ 
สร้างความรู้ความเข้าใจในเหตุผลความส าคัญ และคุณค่าของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ควบคู่กันไปอย่างน้อย
สัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง 
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนาพิธีต่าง ๆ 
สร้างความรู้ความเข้าใจในเหตุผลความส าคัญ และคุณค่าของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ควบคู่กันไปอย่างน้อย 
๒  สัปดาห์ต่อ ๑  ครั้ง 
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนาพิธีต่าง ๆ 
สร้างความรู้ความเข้าใจในเหตุผลความส าคัญ และคุณค่าของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ควบคู่กันไปอย่างน้อย  
เดือนละ ๑  ครั้ง 
๑ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนาพิธีต่าง ๆ 
สร้างความรู้ความเข้าใจในเหตุผลความส าคัญ และคุณค่าของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ควบคู่กันไปอย่างน้อย  
ภาคเรียนละ ๑  ครัง้ 
 
 
 
 

    



~ ๖๖ ~ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓.๒.๒.จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการระลึก และศรัทธาในพระ
รัตนตรัย เป็นประจ า และในโอกาส
ส าคัญอย่างต่อเนื่อง เป็นวิถีชีวิต 
 

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกและเพ่ิมศรัทธาในพระรัตนตรัย อย่างสม่ าเสมอ
เป็นวิถีชีวิต เช่น การกราบพระก่อนเข้าโรงเรียนทุกเช้า การสวดมนต์ทุกวัน กิจกรรมวันพระ และจัดกิจกรรม
บูชาพระรัตนตรัยในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ ทุกวัน 
๓ หมายถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกและเพ่ิมศรัทธาในพระรัตนตรัย อย่างสม่ าเสมอ
เป็นวิถีชีวิต เช่น การกราบพระก่อนเข้าโรงเรียนทุกเช้า การสวดมนต์ทุกวัน กิจกรรมวันพระ และจัดกิจกรรม
บูชาพระรัตนตรัยในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง 
๒ หมายถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกและเพ่ิมศรัทธาในพระรัตนตรัย อย่างสม่ าเสมอ
เป็นวิถีชีวิต เช่น การกราบพระก่อนเข้าโรงเรียนทุกเช้า การสวดมนต์ทุกวัน กิจกรรมวันพระ และจัดกิจกรรม
บูชาพระรัตนตรัยในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆอย่างน้อย ๒  สัปดาห์ต่อ  ๑  ครั้ง 
๑ หมายถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกและเพ่ิมศรัทธาในพระรัตนตรัย อย่างสม่ าเสมอ
เป็นวิถีชีวิต เช่น การกราบพระก่อนเข้าโรงเรียนทุกเช้า การสวดมนต์ทุกวัน กิจกรรมวันพระ และจัดกิจกรรม
บูชาพระรัตนตรัยในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง 

    

ตัวชี้วัดที่  ๒.๓.๒.๓. ส่งเสริมให้ทุก
คนมีส่วนร่วม และคุณค่าในการ
รักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา 

๔ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าในการรักษาและ
สืบต่อพระพุทธศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการประชาสัมพันธ์คุณค่าและ
ความส าคัญของการร่วมกันรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง 
๓ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าในการรักษาและ
สืบต่อพระพุทธศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการประชาสัมพันธ์คุณค่าและ
ความส าคัญของการร่วมกันรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างน้อย  ๒  สัปดาห์ต่อ  ๑  ครั้ง 
๒ หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าในการรักษาและ
สืบต่อพระพุทธศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการประชาสัมพันธ์คุณค่าและ
ความส าคัญของการร่วมกันรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างน้อย เดือนละ  ๑  ครั้ง 
๑ หมายถึงโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าในการรักษาและสืบ
ต่อพระพุทธศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการประชาสัมพันธ์คุณค่าและ
ความส าคัญของการร่วมกันรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างน้อย ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  
 

    



~ ๖๗ ~ 
 

มาตรฐานที่  ๓  ด้านผลผลิต (Output) 

องค์ประกอบตัวชี้วัด ข้อบ่งช้ีคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

องค์ประกอบหลักท่ี  ๓.๑ พัฒนา กาย ศีล จิต และปัญญา อย่างบูรณาการ (ภาวนา ๔) 
องค์ประกอบย่อยที่ ๓.๑.๑ กาย (กายภาพ) 
ตัวช้ีวัด  ๓.๑.๑.๑.บริโภคใช้สอย
ปัจจัยสี่ในปริมาณและคุณภาพที่
เหมาะสม ได้คุณค่าแท้ 

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ (อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) หรือการกินการใช้ของในชีวิตประจ าวันในปริมาณที่เหมาะสม และรู้จัก
เลือกกิน ใช้  สิ่งที่มีคุณภาพเหมาะสม ได้ประโยชน์ ได้คุณค่าต่อชีวิต เช่น การไม่เลือกรับประทานอาหาร ที่ดู
สวยงาม รสชาติถูกปาก และมีการโฆษณามากเป็นหลัก ฯลฯ 
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ (อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) หรือการกินการใช้ของในชีวิตประจ าวันในปริมาณที่เหมาะสม และรู้จัก
เลือกกิน ใช้  สิ่งที่มีคุณภาพเหมาะสม ได้ประโยชน์ ได้คุณค่าต่อชีวิต เช่น การไม่เลือกรับประทานอาหาร ที่ดู
สวยงาม รสชาติถูกปาก และมีการโฆษณามากเป็นหลัก ฯลฯ 
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ (อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) หรือการกินการใช้ของในชีวิตประจ าวันในปริมาณที่เหมาะสม และรู้จัก
เลือกกิน ใช้  สิ่งที่มีคุณภาพเหมาะสม ได้ประโยชน์ ได้คุณค่าต่อชีวิต เช่น การไม่เลือกรับประทานอาหาร ที่ดู
สวยงาม รสชาติถูกปาก และมีการโฆษณามากเป็นหลัก ฯลฯ 
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ (อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) หรือการกินการใช้ของในชีวิตประจ าวันในปริมาณที่เหมาะสม และรู้จัก
เลือกกิน ใช้  สิ่งที่มีคุณภาพเหมาะสม ได้ประโยชน์ ได้คุณค่าต่อชีวิต เช่น การไม่เลือกรับประทานอาหาร ที่ดู
สวยงาม รสชาติถูกปาก และมีการโฆษณามากเป็นหลัก ฯลฯ 
 
 
 

    



~ ๖๘ ~ 
 

ตัวช้ีวัด  ๓.๑.๑.๒. การดูแล
ร่างกาย และการแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย 

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนที่มีการดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพดี และแต่งกายสะอาด
เรียบร้อยอยู่เสมอ (ตามกาลเทศะ) 
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนที่มีการดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพดี และแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
อยู่เสมอ (ตามกาลเทศะ) 
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนที่มีการดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพดี และแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
อยู่เสมอ (ตามกาลเทศะ) 
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนที่มีการดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพดี และแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
อยู่เสมอ (ตามกาลเทศะ) 

    

ตัวช้ีวัด  ๓.๑.๑.๓.ด ารงชีวิตอย่าง
เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม 

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนมีการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมแต่มีลักษณะช่วย
ดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดี ทั่วถึง ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน 
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนมีการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมแต่มีลักษณะช่วย
ดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดี ทั่วถึง ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน 
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙  ของนักเรียนมีการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมแต่มีลักษณะช่วย
ดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดี ทั่วถึง ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน 
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙  ของนักเรียนมีการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมแต่มีลักษณะช่วย
ดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดี ทั่วถึง ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน 

    

องค์ประกอบย่อยที่ ๓.๑.๒ ศีล 
ตัวบ่งชี้  ๓.๑.๒.๑.มีศีล ๕ เปน็
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
 

๔ หมายถึง  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ของนักเรียนสามารถปฏิบัติในศีล ๕ เป็นได้ครบทุกข้อ  
๓ หมายถึง  ร้อยละ ๘๐-๘๙  ของนักเรียนสามารถปฏิบัติในศีล ๕ เป็นได้ครบทุกข้อ 
๒ หมายถึง  ร้อยละ ๗๐-๗๙  ของนักเรียนสามารถปฏิบัติในศีล ๕ เป็นได้ครบทุกข้อ 
๑ หมายถึง  ร้อยละ ๖๐-๖๙   ของนักเรียนสามารถปฏิบัติในศีล ๕ เป็นได้ครบทุกข้อ 
 
 
 
 

    



~ ๖๙ ~ 
 

 

ตัวบ่งชี้  ๓.๑.๒.๒.มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 

๔ หมายถึง  ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน มีวินัยหรือมีการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ                   
มีความซื่อสัตย์ จริงใจไม่หลอกลวงและตรงต่อเวลาที่นัดหมาย หรือท่ีตกลงกัน 
๓ หมายถึง  ร้อยละ ๘๐-๘๙  ของนักเรียนมีวินัย หรือมีการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ                            
มีความซื่อสัตย์ จริงใจไม่หลอกลวงและตรงต่อเวลาที่นัดหมาย หรือท่ีตกลงกัน 
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙  ของนักเรียนมีวินัย หรือมีการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ                          
มีความซื่อสัตย์ จริงใจไม่หลอกลวงและตรงต่อเวลาที่นัดหมาย หรือท่ีตกลงกัน 
๑ หมายถึง นักเรียน  ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียน มีวินัย หรือมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ  
มีความซื่อสัตย์ จริงใจไม่หลอกลวงและตรงต่อเวลาที่นัดหมาย หรือท่ีตกลงกัน 

    

ตัวบ่งชี้  ๓.๑.๒.๓. สามารถ
พ่ึงตนเองได้หรือท างานเลี้ยงชีพ
ด้วยความสุจริต 

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือท างานเลี้ยงชีพ ด้วยความสุจริต ตามวุฒิ
ภาวะของตนเอง  เช่น เด็กระดับอนุบาล และประถมศึกษาสามารถดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน            
ด้วยตนเอง โดยพึ่งผู้อ่ืนน้อยหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สามารถท างานให้ได้ซึ่งเงินทองหรือปัจจัย                
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน สามารถดูแลแบ่งเบาหน้าที่ผู้ปกครองได้ 
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียน สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือท างานเลี้ยงชีพ ด้วยความสุจริตตามวุฒิ
ภาวะของตนเอง เช่น เด็กระดับอนุบาล และประถมศึกษาสามารถดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน                
ด้วยตนเอง โดยพึ่งผู้อ่ืนน้อยหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สามารถท างานให้ได้ซึ่งเงินทองหรือปัจจัย                  
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน สามารถดูแลแบ่งเบาหน้าที่ผู้ปกครองได้  
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนสามารถพ่ึงตนเองได้ หรือท างานเลี้ยงชีพ ด้วยความสุจริตตามวุฒิภาวะ
ของตนเอง เช่น เด็กระดับอนุบาล และประถมศึกษาสามารถดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง โดย
พ่ึงผู้อื่นน้อยหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีสามารถท างานให้ได้ซึ่งเงินทองหรือปัจจัยในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน สามารถดูแลแบ่งเบาหน้าที่ผู้ปกครองได้  
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียน สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือท างานเลี้ยงชีพ ด้วยความสุจริตตามวุฒิ
ภาวะของตนเอง เช่น เด็กระดับอนุบาล และประถมศึกษาสามารถดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง 
โดยพึ่งผู้อื่นน้อยหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สามารถท างานให้ได้ซึ่งเงินทองหรือปัจจัยใน                การ
ด ารงชีวิตประจ าวัน สามารถดูแลแบ่งเบาหน้าที่ผู้ปกครองได้ 

    



~ ๗๐ ~ 
 

องค์ประกอบตัวชี้วัด ข้อบ่งช้ีคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

องค์ประกอบย่อยที่ ๓.๑.๓ จิต 
ตัวบ่งชี้  ๓.๑.๓.๑. มีความกตัญญู
รู้คุณ ตอบแทนคุณ 

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณต่อผู้มีพระคุณ โดยมีพฤติกรรม              
ที่ปฏิบัติให้เห็น เช่น การแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการมีน้ าใจช่วยเหลืองานของพ่อแม่
ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีพระคุณอ่ืน ฯลฯ 
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙  ของนักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณต่อผู้มีพระคุณ โดยมีพฤติกรรมที่
ปฏิบัติให้เห็น เช่น การแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการมีน้ าใจช่วยเหลืองานของพ่อแม่ผู้ปกครอง 
หรือผู้ที่มีพระคุณอ่ืน ฯลฯ 
๒ หมายถึง  ร้อยละ ๗๐-๗๙  ของนักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณต่อผู้มีพระคุณ โดยมีพฤติกรรมที่
ปฏิบัติให้เห็น เช่น การแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการมีน้ าใจช่วยเหลืองานของพ่อแม่ผู้ปกครอง 
หรือผู้ที่มีพระคุณอ่ืน ฯลฯ 
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙  ของนักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณต่อผู้มีพระคุณ โดยมีพฤติกรรมที่
ปฏิบัติให้เห็น เช่น การแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการมีน้ าใจช่วยเหลืองานของพ่อแม่ผู้ปกครอง 
หรือผู้ที่มีพระคุณอ่ืน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



~ ๗๑ ~ 
 

ตัวบ่งชื้ที่  ๓.๑.๓.๒. มีจิตใจ  
เมตตา กรุณา (เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
แบ่งปัน)  
 

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปัน) เช่น มีน้ าใจ ที่จะ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อผู้อ่ืนที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ หรือมีน้ าใจแบ่งปันความรู้ และสิ่งของให้ ผู้อ่ืนได้รับ
ประโยชน์ เป็นต้น 
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียน มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปัน) เช่น มีน้ าใจ ที่จะ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อผู้อ่ืนที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ หรือมีน้ าใจแบ่งปันความรู้ และสิ่งของให้ผู้อ่ืนได้รับ
ประโยชน์ เป็นต้น 
๒ หมายถึง  ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียน มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปัน) เช่น มีน้ าใจ ที่จะ
ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อผู้อ่ืนที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ หรือมีน้ าใจแบ่งปันความรู้ และสิ่งของให้ผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์ เป็นต้น 
๑ หมายถึง  ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียน มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปัน) เช่น มีน้ าใจ ที่จะ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อผู้อ่ืนที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ หรือมีน้ าใจแบ่งปันความรู้ และสิ่งของให้ผู้อ่ืนได้รับ
ประโยชน์ เป็นต้น 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑.๓.๓.ท างานและ
เรียนรู้อย่างตั้งใจ อดทน ขยัน 
หมั่นเพียร 

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน ท างานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ มีความขยันหมั่นเพียร และอดทนที่จะ
ท างาน หรือเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนส าเร็จ มีผลของงานชัดเจน 
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียน ท างานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ มีความขยันหมั่นเพียร และอดทนที่จะ
ท างาน หรือเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนส าเร็จ มีผลของงานชัดเจน 
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียน  ท างานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ มีความขยันหมั่นเพียร และอดทนที่จะ
ท างาน หรือเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนส าเร็จ มีผลของงานชัดเจน 
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙  ท างานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ มีความขยันหมั่นเพียร และอดทนที่จะท างาน หรือ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนส าเร็จผลของการท างาน มีผลของงานชัดเจน 

    

ตัวบ่งชี้  ๓.๑.๓.๔. มีสุขภาพจิตดี 
แจ่มใส ร่างเริงเบิกบาน 

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน มีสุขภาพจิตดี มีความร่างเริงแจ่มใส หรือมีอารมณ์ดีอยู่เสมอ  
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙  ของนักเรียนมีสุขภาพจิตดี มีความร่างเริงแจ่มใส หรือมีอารมณ์ดีอยู่เสมอ   
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียน มีสุขภาพจิตดี มีความร่างเริงแจ่มใส หรือมีอารมณ์ดีอยู่เสมอ   
๑ หมายถึง  ร้อยละ ๖๐-๖๙  ของนักเรียน มีสุขภาพจิตดี มีความร่างเริงแจ่มใส หรือมีอารมณ์ดีอยู่เสมอ 
  

    



~ ๗๒ ~ 
 

องค์ประกอบย่อยที่ ๓.๑.๔ ปัญญา 
ตัวบ่งชี้  ๓.๑.๔๑. มีศรัทธา และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องในพระ
รัตนตรัย 

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน มีความศรัทธา ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย เป็นที่เคารพบูชา และ
บอกประโยชน์ของพระรัตนตรัย ที่มีต่อมนุษย์ได้   
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙  ของนักเรียนมีความศรัทธา ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย เป็นที่เคารพบูชา และ
บอกประโยชน์ของพระรัตนตรัย ที่มีต่อมนุษย์ได้   
 ๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนมีความศรัทธา ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย เป็นที่เคารพบูชา และ
บอกประโยชน์ของพระรัตนตรัย ที่มีต่อมนุษย์ได้   
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนมีความศรัทธา ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย เป็นที่เคารพบูชา และ
บอกประโยชน์ของพระรัตนตรัย ที่มีต่อมนุษย์ได้  
 

    

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑.๔.๒. รู้บาป- บุญ 
คุณ-โทษ ประโยชน์-มิใช่ประโยชน์ 

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียน รู้เข้าใจ และยังอธิบายได้ถึงการกระท า และผลของการกระท าที่จะ
เกิดข้ึนว่าการกระท าอย่างไรเป็นบุญ หรือบาป เป็นคุณ หรือเป็นโทษ  
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียน รู้เข้าใจ และยังอธิบายได้ถึงการกระท า และผลของการกระท าที่จะ
เกิดข้ึนว่าการกระท าอย่างไรเป็นบุญ หรือบาป เป็นคุณ หรือเป็นโทษ  
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียน รู้เข้าใจ และยังอธิบายได้ถึงการกระท า และผลของการกระท าที่จะ
เกิดข้ึนว่าการกระท าอย่างไรเป็นบุญ หรือบาป เป็นคุณ หรือเป็นโทษ  
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียน รู้เข้าใจ และยังอธิบายได้ถึงการกระท า และผลของการกระท าที่จะ
เกิดข้ึนว่าการกระท าอย่างไรเป็นบุญ หรือบาป เป็นคุณ หรือเป็นโทษ  
 
 
 
 
 
 
 

    



~ ๗๓ ~ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑.๔.๓.ใฝุรู ้ใฝุศึกษา
แสวงหาความจริง และใฝุ
สร้างสรรค์พัฒนางานอยู่เสมอ 

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนเป็นผู้ใฝุรู้ ใฝุศึกษา กระตือรือร้นหาความรู้หาความจริง และพัฒนา
งานของตนเองอยู่เสมอ สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่พัฒนาจากการเดิมมากขึ้น 
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนเป็นผู้ใฝุรู้ ใฝุศึกษา กระตือรือร้นหาความรู้หาความจริง และพัฒนางาน
ของตนเองอยู่เสมอ สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่พัฒนาจากการเดิมมากข้ึน 
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนของนักเรียนเป็นผู้ใฝุรู้ ใฝุศึกษา กระตือรือร้นหาความรู้หาความจริง 
และพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่พัฒนาจากการเดิมมากข้ึน 
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนของนักเรียนเป็นผู้ใฝุรู้ ใฝุศึกษา กระตือรือร้นหาความรู้หาความจริง 
และพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่พัฒนาจากการเดิมมากขึ้น 

    

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑.๔.๔. รู้เท่ากัน 
แก้ไขปัญหาชีวิตและการท างานได้
ด้วยสติปัญญา 

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของนักเรียนสามารถใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหาในชีวิตได้อย่างมีสติ 
๓ หมายถึง  ร้อยละ ๘๐-๘๙ ของนักเรียนสามารถใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหาในชีวิตได้อย่างมีสติ 
๒ หมายถึง  ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนสามารถใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหาในชีวิตได้อย่างมีสติ 
๑ หมายถึง   ร้อยละ ๖๐-๖๙  ของนักเรียนสามารถใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหาในชีวิตได้อย่างมีสติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



~ ๗๔ ~ 
 

มาตรฐานที่  ๔  ด้านผลกระทบ (Outcome/Impact) 

องค์ประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ข้อบ่งช้ีคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

องค์ประกอบหลักท่ี  ๔.๑. บ ว ร ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
องค์ประกอบย่อยที่ ๔.๑.๑ บ้าน (ผู้ปกครองและชุมชน) 
ตัวบ่งชี้  
๔.๑.๑.๑. บ้าน
และชุมชนมี
สมาชิกท่ีเป็นคน
ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
อบายมุขเพ่ิมข้ึน 

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ผู้ปกครอง  นักเรียนและคนในชุมชน เป็นคนดี  ลด ละ และไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุขมากข้ึน  
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙ ผู้ปกครอง  นักเรียนและคนในชุมชน เป็นคนดี  ลด ละ และไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุขมากข้ึน  
 ๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙  ผู้ปกครอง  นักเรียนและคนในชุมชน เป็นคนดี  ลด ละ และไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุขมากข้ึน  
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙  ผู้ปกครอง  นักเรียนและคนในชุมชน เป็นคนดี  ลด ละ และไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุขมากข้ึน  

    

ตัวบ่งชี้ที่  
๔.๑.๑.๒. 
ชุมชนมีผู้
ช่วยเหลือใน   
การพัฒนา
ชุมชนมากยิ่งขึ้น 

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ มีผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนหรือท างานของชุมชนมากข้ึน 
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙  มีผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนหรือท างานของชุมชนมากข้ึน 
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๐-๗๙  มีผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนหรือท างานของชุมชนมากข้ึน 
๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙  มีผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนหรือท างานของชุมชนมากข้ึน 
 
 
 

    

องค์ประกอบที่ 
๔.๒.๑ วัด 
ตัวชี้วัดที่  

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของพุทธศาสนิกชน ช่วยท ากิจกรรมต่าง ๆ ของวัดในชุมชนมากขึ้น เช่น ผู้ร่วมงานศาสนาประเพณี หรือกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดต้องการความร่วมมือหรือมากข้ึน  
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๐-๘๙  ของพุทธศาสนิกชน ช่วยท ากิจกรรมต่าง ๆ ของวัดในชุมชนมากขึ้น เช่น ผู้ร่วมงานศาสนาประเพณี หรือกิจกรรมวัน

    



~ ๗๕ ~ 
 

 
 
 
 
 

๔.๒.๑.๑  วัดได้
ศาสนาทายาท
และก าลัง
ช่วยงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
มากขึ้น 

ส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดต้องการความร่วมมือหรือมากข้ึน  
๒ หมายถึง  ร้อยละ ๗๐-๗๙  ของพุทธศาสนิกชน ช่วยท ากิจกรรมต่าง ๆ ของวัดในชุมชนมากขึ้น เช่น มีผู้ร่วมงานศาสนาประเพณี หรือกิจกรรม
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดต้องการความร่วมมือหรือมากขึ้น  
 ๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙  ของพุทธศาสนิกชน ช่วยท ากิจกรรมต่าง ๆ ของวัดในชุมชนมากขึ้น เช่น ผู้ร่วมงานศาสนาประเพณี หรือกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดต้องการความร่วมมือหรือมากข้ึน  

องค์ประกอบที่ 
๔.๓.๑ 
โรงเรียนตัว
บ่งชี้ท่ี  
๔.๓.๑.๑ 
โรงเรียนได้รับ
ความไว้วางใจ 
เชื่อมั่น ศรัทธา 
และได้รับความ
ร่วมมือจากผู้มี
ส่วนร่วม
เกี่ยวข้อง (บ้าน 
วัด ราชการ) 
 

๔ หมายถึง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ มีผู้ปกครอง  ชุมชน  วัด  และหน่วยงานอ่ืน ๆให้ความไว้วางใจ  เชื่อมั่น ศรัทธา  ร่วมมือ  หรือให้ความช่วยเหลือ  
พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธมากขึ้น 
๓ หมายถึง ร้อยละ ๘๙-๙๐ มีผู้ปกครอง  ชุมชน  วัด  และหน่วยงานอ่ืนๆ ให้ความไว้วางใจ  เชื่อมั่น ศรัทธา  ร่วมมือ  หรือให้ความช่วยเหลือ  
พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธมากขึ้น 
๒ หมายถึง ร้อยละ ๗๙-๘๐มีผู้ปกครอง  ชุมชน  วัด  และหน่วยงานอ่ืนๆ  ให้ความไว้วางใจ  เชื่อมั่น ศรัทธา  ร่วมมือ  หรือให้ความช่วยเหลือ  
พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธมากขึ้น 
 ๑ หมายถึง ร้อยละ ๖๐-๖๙ มีผู้ปกครอง  ชุมชน  วัด  และหน่วยงานอ่ืนๆ ให้ความไว้วางใจ  เชื่อมั่น ศรัทธา  ร่วมมือ  หรือให้ความช่วยเหลือ  
พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธมากขึ้น 

    



~ ๗๖ ~ 
 

 
แบบสรุป  

ตัวช้ีวัดการด าเนินงานโรงเรยีนวิถีพุทธพระราชทาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านปัจจัยน าเข้า(Input) 

องค์ประกอบหลักท่ี ๑.๑บุคลากร 
      องค์ประกอบย่อย ๑.๑.๑  ผูบ้ริหาร 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๑.๑. มีวิถีชีวิตสอดคล้องหลักพุทธธรรม(มีศีล๕) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๑.๒. มีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๑.๓. มีความซื่อสัตย์ จริงใจในการท างาน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๑.๔. มีความเข้าใจพระรัตนตรัย นับถือศรัทธาพระพทุธศาสนา 
      องค์ประกอบย่อย ๑.๒ คร ู
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๒.๑. มีวิถีชีวิตสอดคล้องหลักพุทธธรรม(เป็นแบบอยา่งที่ดี) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๒.๒. มีพรหมวิหารธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตร 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๒.๓. พัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา 
องค์ประกอบหลักท่ี ๑.๒ การบริหาร 
      องค์ประกอบย่อยท่ี  ๑.๒.๑  ระบบบริหาร 
ตัวช้ีวัดที่  ๑.๒.๑.๑ มีวิสัยทัศน์ ปรัชญา  พันธกิจ เปูาหมาย ธรรมนญู  แผนกลยุทธ์เน้นใน    
                        การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
ตัวช้ีวัดที่  ๑.๒.๑.๒. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
                         และบริหารการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย (บ ว ร)  มีส่วนรวม 
ตัวช้ีวัดที่  ๑.๒.๑.๓. ปลูกฝังศรัทธา  สร้างเสริมปญัญาในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นกับบคุลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดที่  ๑.๒.๑.๔. ร่วมมือกับผูป้กครอง วัด และชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรยีนและชุมชน 
ตัวช้ีวัดที ่ ๑.๒.๑.๕. มีการนเิทศ ก ากับ ติดตาม   การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดที่  ๑.๒.๑.๖. มีระบบตรวจสอบประเมินผล และเปดิโอกาสให้มีการเสนอแนะอย่างเป็นกลัยาณมิตร  
                         เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๑.๒.๒ ระบบหลักสตูรสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  ๑.๒.๒.๑ มีหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้ แผน การจัดการเรยีนรู้ ที่บูรณาการ 
                        พุทธธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
องค์ประกอบท่ี ๑.๓ กายภาพและสิ่งแวดล้อมอยา่งรอบคอบ 
      องค์ประกอบย่อย ๑.๓.๑  ระบบบริหาร 
ตัวช้ีวัดที่  ๑.๓.๑.๑. จัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนและประจ าห้องเรียนเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดที่  ๑.๓.๑.๒. มีปูายนิเทศ ปูายคติธรรม ค าขวัญคุณธรรม จรยิธรรมโดยทั่วไป ในบริเวณโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดที่  ๑.๓.๑.๓. สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภยั สงบ  ร่มรื่น เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาต ิ
ตัวช้ีวัดที่  ๑.๓.๑.๔. บริเวณโรงเรยีนปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุข สิ่งมอมเมาทุกชนิด 



~ ๗๗ ~ 
 

มาตรฐานที่  ๒  ด้านกระบวนการ (Process) 

องค์ประกอบหลักท่ี ๒.๑ การเรียน  การสอนที่บูรณาการไตรสิกขา 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๒.๑.๑ กระบวนการจัดการเรยีนรู ้
ตวัช้ีวัดที่  ๒.๑.๑.๑. จัดการเรียนรู้โดยบรูณาการพุทธธรรมหรือหลกัไตรสิกขาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑.๑.๒.ส่งเสริมใหม้ีการน าหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑.๑.๓. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝุรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑.๑.๔. จัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งผู้เรยีนรู้และผูจ้ัดการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑.๑.๕. จัดกิจกรรมบริหารจติเจริญปญัญา ท้ังในการเรยีนการสอนและในกิจกรรม 
                         การด ารงชีวิตประจ าวัน 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๒.๒. การใช้สือ่และแหล่งเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑.๒.๑. ใช้สื่อการเรยีนรู้ที่ส่งเสริม การใฝุรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑.๒.๒. นิมนต์พระสงฆ์ หรือเชิญวิทยากรภูมิปญัญาทางพุทธศาสนา สอนนักเรียนสม่ าเสมอ 
ตัวช้ีวดัที่  ๒.๑.๒.๓. จัดให้นักเรียนไปเรยีนรู้ที่วัด หรือที่ศาสนสถานที่ใช้แหล่งเรียนรู้ประจ าของโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๒.๑.๓ การวดัประเมินผล 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๑.๓.๑. มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมตามหลักภาวนา ๔   
(กาย ศีล จิต ปัญญา) โดยมีจุดประสงค์เน้นเพื่อพัฒนานักเรียนต่อเนือ่ง 
องค์ประกอบหลักท่ี ๒.๒ บรรยากาศและปฏิสมัพันธ์ที่เป็นกัลยาณมติร 
องค์ประกอบย่อยท่ี  ๒.๒.๑ บรรยากาศ ปฏิสมัพันธ์ที่ส่งเสริมการสอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๒.๑.๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน  ยิ้มแยม้
มีเมตตาต่อกัน  ท้ังครูต่อนักเรียน ครูต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน และครูต่อผู้ปกครอง 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๒.๑.๒. ส่งเสริมบรรยากาศใฝุรู้ ใฝเุรียน ใฝุสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๒.๑.๓. ส่งเสริมบุคลากรและนักเรียน ให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๒.๑.๔. ส่งเสริม ยกยอ่ง เชิดชู ผู้ท าดี เป็น 
องค์ประกอบหลักท่ี ๒.๓ กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๒.๓.๑ กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตประจ าวัน 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๓.๑.๑. ฝึกฝนอบรมให้เกิด การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น(รู้เข้าใจเหตุผล และได้ประโยชน์ตามคณุค่าแท้ตาม
หลักไตรสิกขา) 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๓.๑.๒. ส่งเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ
จนเป็นนิสัย 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๒.๓.๒ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๓.๒.๑.ส่งเสริมปฏิบตัิกิจกรรมพระพุทธศาสนาอย่างเหน็คุณค่ารู้เข้าใจเหตุผล 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๓.๒.๒.จัดกิจกรรมส่งเสรมิการระลึก ศรัทธาในพระรัตนตรัย เป็นประจ า และในโอกาสส าคัญอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นวิถีชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๓.๒.๓. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และคณุค่าในการรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา 



~ ๗๘ ~ 
 

 

มาตรฐานที่  ๓  ด้านผลผลิต (Output) 

องค์ประกอบหลัก พัฒนา กาย ศีล จิต และปัญญา อย่างบูรณาการ (ภาวนา ๔) 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๓.๑.๑ กาย (กายภาพ) 
ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑.๑.๑.บริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ในปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสม ได้คุณค่าแท้ 
ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑.๑.๒. การดูแลร่างกาย และการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑.๑.๓. ด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๓.๑.๒ ศีล 
ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑.๒.๑. มีศีล ๕ เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑.๒.๒. มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑.๒.๓. สามารถพ่ึงตนเองได้หรือท างานเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๓.๑.๓ จิต 
ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑.๓.๑. มีความกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณ 
ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑.๓.๒. มีจิตใจ  เมตตา กรุณา (เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปัน)  
ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑.๓.๓.ท างานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ อดทน ขยัน หมั่นเพียร 
ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑.๓.๔. มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่างเริงเบิกบาน 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๓.๑.๔ ปัญญา 
ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑.๔.๑. มีศรัทธา และความเข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย 
ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑.๔.๒. รู้บาป- บุญ คุณ-โทษ ประโยชน์-มิใช่ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑.๔.๓. ใฝุรู้ ใฝุศึกษาแสวงหาความจริง และใฝุสร้างสรรค์พัฒนางานอยู่เสมอ 
ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑.๔.๔. รู้เท่ากัน แก้ไขปัญหาชีวิตและการท างานได้ด้วยสติปัญญา 

มาตรฐานที่  ๔  ด้านผลกระทบ  (Outcome/Impact) 

องค์ประกอบหลักท่ี ๔.๑ บ ว ร ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
องค์ประกอบย่อยท่ี ๔.๑.๑ บ้าน (ผู้ปกครองและชุมชน) 
ตัวช้ีวัดที่  ๔.๑.๑.๑. บ้านและชุมชนมีสมาชิกที่เป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่  ๔.๑.๑.๒. ชุมชนมีผู้ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งข้ึน 
องค์ประกอบท่ี ๔.๒.๑ วัด 
ตัวช้ีวัดที่  ๔.๒.๑.๑. ดได้ศาสนาทายาทและก าลังช่วยงานส่งเสริมพระพุทธศาสนามากข้ึน 
องค์ประกอบท่ี ๔.๓.๑ โรงเรียน 
ตัวช้ีวัดที่  ๔.๓.๑.๑. โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เช่ือมั่น ศรัทธา และได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง (บ้าน วัด 
ราชการ) 
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