
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้ มุงศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธและคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ังศึกษาความสัมพันธระหวางการ
บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดบานนา  ดังนัน้จึงไดศกึษา
เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของในประเด็นสําคัญ  ดังนี้ 
 1.  ประวัติความเปนมาและการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดบานนา 
 2.  แนวคดิเกีย่วกับการบรหิาร 
 3.  แนวคดิ ทฤษฎีเกีย่วกับคณุธรรมจริยธรรม 
 4.  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวงศึกษาธิการ 
 5.  ตัวช้ีวดัการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 6.  การดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธดเีดน 
 7.  แนวทางการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
 8.  แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 9.  มาตรฐานการศึกษา 
 10.  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 
ประวัติความเปนมาและการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดบานนา  
 โรงเรียนวัดบานนามีช่ือเต็มวา “โรงเรียนวัดบานนา (ฟนวทิยาคม)” เนื่องจากพระอธิการ
ฟน  อินทวโส  (หลวงปูฟน)  เจาอาวาสวดับานนาในขณะนั้น (พ.ศ. 2477) เปนผูริเร่ิมชักชวน
ชาวบานรวมกนัสรางอาคารเรียนขึ้นเปนอาคารเอกเทศถาวรจากเดิมใชศาลาวัดบานนาเปนที่เรียน  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2477 ตั้งอยูเลขที่  112  หมูที่ 5 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี  
บนพื้นที่ของวดับานนา จํานวน 2  ไร 10 ตารางวา และพืน้ที่สาธารณประโยชนมีอาคารเรียน 2 หลัง  
อาคารชัว่คราว 1 หลัง อาคารอเนกประสงค (โรงอาหาร) 1 หลัง บานพกัครู 1 หลัง เรือนเพาะชํา 1  หลัง  
สํานักงานธนาคารขยะ 1 หลัง  และสวม 2 หลัง 
 โรงเรียนอยูหางจากสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3 ระยะทาง  3.2  กิโลเมตร  
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสวนใหญไดรับการชวยเหลือและรับบริจาคจากทางคณะกรรมการ 
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สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  ผูปกครอง  ชุมชน  และประชาชนทั่วไป 
 โรงเรียนเปดสอนตั้งแตระดบัอนุบาล 3 ขวบ – ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 (อนุบาล 3 ขวบ 
เปดเปนศนูยพฒันาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  ตั้งอยูในโรงเรียนวดับานนา)  มีจํานวน
นักเรียนทั้งสิ้น  787  คน (ขอมูล 10 มิถุนายน  2549)  มีครูประจําการ 16 คน  เปนชาย 2 คน  หญิง 
14  คน  พนกังานราชการ 2 คน  ครูอัตราจาง 4 คน (งบประมาณจากเทศบาลตําบลแหลมฉบัง
สําหรับศูนยเดก็เล็ก)  ครูจางสอน 4 คน  (งบประมาณจากชุมชนชวยเหลือ)  นักการภารโรง 1 คน  
แมครัวโรงเรียน 2 คน  เจาหนาที่รักษาความสะอาด 1 คน  และยามรักษาการณภาคกลางคืน 1 คน  
โดยมีนางสาวอัมพร  บํารุงผล  เปนผูบริหารโรงเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2534 – ปจจุบัน  
 การบริหารงานโรงเรียนวดับานนา  จากการบริหารงาน 6 งานหลัก  ไดแก  งานวิชาการ  
งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการการเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่และงานสราง
ความสัมพันธกับชุมชน  เปลี่ยนมาเปน 4  งานหลัก  ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  คือ  
งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป  ซ่ึงในการบริหารงานไดบริหาร
จัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School  Base  Management)  บูรณาการกับระบบการบริหาร
กิจการบานเมอืง  และสังคมที่ดี (Good  Governance)  และพัฒนางานตามกระบวนการ PDCA 
(Plan  Do  Check  Action) โดยในการดําเนินงานตามขัน้ตอนและกระบวนการยดึหลักการบริหาร
เวลา  ความเปนปจจุบันและเหมาะสม 
 โรงเรียนวัดบานนาไดบริหารจัดการศึกษาเพื่อมุงสูความสําเร็จใหนกัเรยีนเปนคนดี            
มีคุณธรรม  ควบคูกับมีความรูตามหลักวชิาการ  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  กําหนดปรัชญาโรงเรียน  
“การศึกษาสรางมนุษยใหสมบูรณ”  และกําหนดวิสัยทศัน  “นักเรยีนมีการพัฒนาการดานรางกาย  
อารมณ  สังคม  สติปญญา  มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
ระเบียบวินยั  ประหยดั  รักและชื่นชมที่จะแสดงออกถึงความเปนไทย  ใชแหลงการเรยีนรู
นวัตกรรมใหม ๆ และภูมิปญญาทองถ่ินมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ  ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนและพัฒนาอาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอม 
ใหสะอาด  รมร่ืน  มีระเบียบสวยงาม  และเปนศูนยกลางของชุมชน”  ซ่ึงในการจดัการศึกษากอน 
ปการศึกษา  2545  นั้น  โรงเรียนประสบปญหาจากสาเหตุ  ดังนี ้
 1.  นักเรียนสวนใหญเปนเดก็ที่ยายตดิตามผูปกครองมาหางานทําในแหลงอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง  ขาดความพรอมในดานการเรียนรู  และขาดการดูแลเอาใจใสอบรมสั่งสอนดาน
คุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวนิัยจากผูปกครองอยางตอเนื่อง 
 2.  ที่พักอาศัยของนักเรียนสวนใหญเปนหองเชา  มีลักษณะคับแคบ  และอาศัยรวมกนัอยู
หลายคน  ขาดสภาพสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติ 
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 3.  ขณะนกัเรียนอยูบานไดรับการมอบหมายงานใหรับผิดชอบนอย  เนือ่งจากผูปกครอง
สวนใหญอยูหองเชา  มีอาชีพทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  ภาระงานในครอบครัวที่ตองชวยกนั
ทํามีนอย  นกัเรียนจึงขาดประสบการณตรงในการปฏิบัตงิานตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย   
จึงทําใหไมไดรับประสบการณจากการแกปญหาและการทํางานรวมกนัเมื่ออยูที่บาน 
 4.  โรงเรียนมีพื้นที่นอย  เปนที่ของวัดบานนา 2 ไร 10 ตารางวา และพื้นที่
สาธารณประโยชนใชรวมกนั ประมาณ 2  ไร  อาคารและหองเรยีนไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  และจํานวนนักเรยีนที่ตองการเขามาเรียนในโรงเรียนวัดบานนา 
 จากปญหาอุปสรรคดังกลาว โรงเรียนนํามาเปนขอมูลในการพัฒนา โดยไดรับความ
อนุเคราะหชวยเหลือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนวัดบานนา  ชุมชน  และ
ประชาชนทั่วไป  ทําใหโรงเรียนพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 ในป พ.ศ.  2546  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษา สังกัดสํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานไดพฒันาโรงเรียนรูปแบบใหม  5 ลักษณะ เพื่อจดัการเรยีนรูตามความแตกตาง
และหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติ โรงเรียนไดพจิารณาตาม
สภาพของโรงเรียน  ซ่ึงพบวาโรงเรียนสมควรไดปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบวินยั  และ
พื้นฐานการดําเนินชวีิตที่สงบสุข ควบคูกับการเรียนรูตามหลักวิชาการในหลักสูตรอยางเขมแข็ง  
เพื่อใหนักเรยีนไดเขาใจชีวติและความเปนอยูในยุคปจจุบัน และการใชชีวิตพอเพียง  ตลอดจนแบง
เบาภาระดานเศรษฐกิจใหแกผูปกครอง  และการดูแลตนเองอยางถูกตองเหมาะสม  จงึเขาโครงการ
โรงเรียนวิถีพทุธ  ตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 เปนตนมา โดยไดศึกษาเอกสารแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และเอกสารตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนวัดบานนา จัดอบรมพัฒนาจิต
คณะครูและบคุลากรทุกคนของโรงเรียนเพื่อใหเกิดความเขาใจ  และปฏิบัติแนวทางเดียวกัน  
เผยแพรและประชาสัมพันธการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธใหนกัเรียน ผูปกครอง  และชุมชน
รับทราบ  พรอมทั้งนําหลักไตรสิกขามาบูรณาการกับการดําเนินกจิกรรมในชีวิตประจําวันไดอยาง 
เหมาะสม  ซ่ึงขอเสนอแนวทางการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดบานนา  พอสังเขป  
ดังนี ้
 1.  บุคลากรทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาของโรงเรียนมีสวนรวมวางแผนและ
กําหนดทิศทางการจัดการศกึษา  จดัทําหลักสูตรสถานศึกษาตามสภาพปญหาและความตองการของ
ทองถ่ิน  สอดแทรกบูรณาการในแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 2.  ผูบริหาร  คณะครู  บุคลากรและนกัเรียนของโรงเรียน  เขารับการศึกษาอบรม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และปฏิบตัิธรรมพัฒนาจิตทุกปอยางตอเนื่อง 
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 3.  สอดแทรกกิจกรรมการเรยีนการสอนทีมุ่งเนนใหนกัเรียนไดปฏิบัตจิริงตามหลักธรรม
ไตรสิกขา  และยึดวิถีชีวิตทีส่ามารถกิน  อยู  ดู  ฟง  ไดถูกตองเหมาะสม  จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ  รมเย็น  และสงบโดยผูปกครองและชมุชนมีสวนรวมใหการ
สนับสนุนกิจกรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  ดังนี ้
 3.1  จัดการเรียนการสอนโดยมุงเนน  “ทําใหดู  อยูใหเห็น”  ครูและบคุลากรใน
โรงเรียนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  “เปนตวัอยางที่ดีมีคามากกวาคําสอน”  ในการดําเนนิการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยบูรณาการหลักไตรสิกขา  ไดแก  ศีล  สมาธิ  ปญญา  
ในกจิกรรมนัน้ ๆ ทําใหผูเรียนและผลงานมีคุณภาพ  ซ่ึงกระบวนการบรูณาการไตรสกิขาใน
ชีวิตประจําวัน  อธิบายความหมาย คือ ระมดัระวัง (ศีล)  ตั้งใจ (สมาธิ)  ใครครวญ (ปญญา)  
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547, หนา 224)  โดยการดําเนินชวีิตประจําวันของนักเรียน  
ครูจะปลูกฝงใหดําเนนิชีวิตตามหลักไตรสิกขา  เชน  การรับมอบหมายใหทําความสะอาดพื้นที่  5ส  
ในเวลา  07.30 น.  เมื่อไดยินเสียงเพลง  5ส  ดังขึ้น  เปนสญัญาณใหทกุคนทราบ  ทุกคนพรอมกัน
ในพื้นที่ของตนและทํา  5ส  โดยในการทําตองทําดวยความระมัดระวัง  มีความรอบคอบปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบของการทําความสะอาด  (ศีล)  ทําดวยความตัง้ใจ  เอาใจใส  รักในการทํางานนั้น  ทํางาน
อยางมีความสขุ (สมาธิ)  และขณะทํางานตามหนาที่ไดพิจารณาทําดวยเหตุผล  ใชสติปญญาในการ
ปฏิบัติเพื่อใหงานดีมีคุณภาพที่สุด (ปญญา)  ซ่ึงในการทาํกิจกรรมตาง ๆ ครูจะใหนกัเรียนคํานึงถึง
หลักไตรสิกขา  และประเมนิตนเองตลอดเวลาของการทาํกิจกรรมจนเคยชินเปนนิสัย 
  3.2  กิจกรรมไหวครูและแสดงตนเปนพุทธมามกะ วนัพฤหัสบดี  สัปดาหที่ 2  ของ
เดือนมิถุนายน โรงเรียนจัดกจิกรรมไหวครูประจําป  โดยมีการเตรียมตวักอนไหวครู 1 วัน  มีการ
ฝกซอมพิธีไหวครู  จัดพานดอกไม  ธูป  เทยีนแพ  โดยสอนแทรกอยูในแผนการสอนบูรณาการหรือ
หนวยการเรยีนรู “ไหวครู”  และเมื่อเสร็จพิธีไหวครูนํานักเรียนไปแสดงตนเปนพุทธมามกะ  
ณ  วดับานนา  
 3.3  กิจกรรมสอดแทรกธรรมะอยางตอเนื่องดวยเพลงและสวดมนตหมูทํานอง 
สรภัญญะ  ทําวัตรเชา  ทําวัตรเย็นทุกวันสุดสัปดาหอยางจริงจัง  ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสอดแทรกธรรมะ โดยใชเพลงเปนสื่อแทนคําสอนจากครู  เปดเพลงเสียงตามสาย  
และบรรยายธรรมประกอบ  ในวนัศุกรช่ัวโมงแรก  เปนการสวดมนตทําวัตรเชาแปลพรอมกันทั้ง
โรงเรียน  โดยนักเรียนใชหองเรียนเปนที่สวดมนต  และชั่วโมงสุดทายเปนการสวดมนตทําวัตรเย็น
แปล  สลับกับการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 
 3.4  กิจกรรมไหวพระสวดมนตแปลกอนเขาเรียนและหลังเลิกเรียน  ขณะเขาแถวกอน
เขาเรียนในตอนเชาและหลังเลิกเรียนกอนเดินทางกลับใหมีการสอดมนตแปลพรอมกัน  เปนการ 
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บูชาพระรัตนตรัยเพื่อระลึกถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆเปนที่พึง่ที่ระลึก 
 3.5  กิจกรรมทําสมาธิเจริญภาวนาพรอมกนั  โดยใชเสียงเพลงประกอบ และแผเมตตา
กอนดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยเมือ่กิจกรรมหนาเสาธงเสร็จสิ้นนักเรยีนจะเดินแถวเขา
หองเรียน  และนั่งสมาธิพรอมกันทุกคนในโรงเรียน โดยใชเสียงเพลงประกอบ  เมื่อเพลงจบ 
แผเมตตาพรอมกัน ทําใหนักเรียนมีชีวิตที่สงบ  มีสมาธิในการเรียน  และยังเปนการฝกใหคณะครู  
นักเรียน  และบุคลากรทุกคน  พรอมสําหรับการปฏิบัติหนาที่และเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 3.6  กิจกรรมผูอาวุโสนอยไหวผูมีอาวุโสมาก  เมื่อพบกนัตอนเชา  และกอนกลับบาน  
ครูและบุคลากรเมื่อพบกันจะทักทายกนัโดยการสวัสดี  ซ่ึงเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน  และเมื่อ
นักเรียนพบครแูละเพือ่นนกัเรียนจะทกัทายและสวัสดีกนัอยางออนนอมพรอมทั้งสงรอยยิม้ใหกนั  
และจะมีการทกัทายและสวัสดีกันอยางเปนทางการอีกครั้งเมื่อเขาแถวหนาเสาธง  นอกจากนี้ยังมี
การทักทายกันดวยการกลาว  “สวัสดี”  ระหวางครูกับผูปกครองที่มาสงและรับนักเรียน 
 3.7  กิจกรรมพิจารณาอาหารและขอบคุณผูมีเมตตา  เมื่อนักเรียนจะดื่มนมและ
รับประทานอาหารกลางวันซึง่โรงเรียนดําเนินการจดัให  ทุกคนจะตองกลาวคําพิจารณาอาหาร
พรอมกัน และกลาวขอบคุณผูจัดทําอาหารและผูมีพระคุณทุกทาน  เปนการแสดงออกถึงการรูคุณคา
และประโยชนจากอาหารและแสดงความกตัญูกตเวท ี
 3.8  กิจกรรมฝกมารยาทชาวพุทธ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและการแตงกายแบบ
ไทย  มีการจดัอบรมมารยาทชาวพุทธทุกหองเรียน โดยมีนักเรียนเปนแกนนําการฝกมารยาท 
พรอมทั้งฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง จัดตั้งชุมนุมดนตรีเพื่อประชาชน  ชุมนุมแมไมมวยไทย  ชุมนุม
นาฏศิลป  ชุมนุมศิลปะ ชุมนุมนักประดิษฐนอย  และการแตงกายดวยแบบและผาไทยของครูและ
บุคลากรทุกวนัอังคาร 
 3.9  นิมนตพระเปนวิทยากรสอนวิชาพระพุทธศาสนา และจัดกจิกรรมตอบปญหา 
ธรรมะ  ในการดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง 
พระพุทธศาสนา  โดยการนมินตพระมาสอนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณ 
ที่หลากหลาย  ตลอดจนไดรับประสบการณตรงกับกจิวตัรประจําวนัของพระและมกีารตอบปญหา
ธรรมะในโอกาสจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 3.10  กิจกรรมเขาคายพุทธบตุรประจําป  โรงเรียนวดับานนาจัดกิจกรรมเขาคาย 
พุทธบุตรประจําป  โดยเมื่อกิจกรรมไหวครูประจําป  และแสดงตนเปนพุทธมามกะเสร็จสิ้นสัปดาห
ถัดไปจะเปนการเขาคายพุทธบุตรซึ่งใชเวลาติดตอกันถึง 3 สัปดาห จึงจะเขาคายไดครบทุกชั้น 
โดยชวงชัน้ที่ 1 เขาคาย 2 วัน ไมพักคาง ชวงชัน้ที่ 2  เขาคาย 3 วัน 2  คืน พกัคาง รักษาศีล 8  โดยมีครู
ผลัดกันควบคมุนักเรียนเขาคายและเขารับการอบรมพรอมกับนักเรยีนในแตละรุน เมือ่นักเรียนออก
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จากคายปฏิบัตธิรรมแลว ครูจะเปนผูประสานแนวการสอนของพระวิทยากรตอไป และนิมนตพระมา
ติดตามประเมนิผลเปนระยะ ๆ 
 3.11  กิจกรรมนําคณะครแูละบุคลากรเขารับการอบรมปฏิบัติธรรม โรงเรียนได
กําหนดจัดทําหลักสูตรใหคณะครูและบุคลากรทุกคนเขารับการอบรมปฏิบัติธรรมพรอมกัน 
(หลักสูตรเขม 5 วนั)  อยางนอย 2  ป/ คร้ัง โดยเริ่มป  2545 อบรม ณ วดัศรีวนาราม อําเภอบางละมงุ  
จังหวดัชลบุรี  ซ่ึงเปนศูนยพฒันาจิตเฉลิมพระเกยีรติจังหวัดชลบุรี  ป 2547  และป  2549  นําคณะ
เขารับการอบรม ณ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม)  อําเภอบานผือ จงัหวัดอดุรธาน ี ซ่ึงเปนศูนย
วิปสสนา จังหวัดอุดรธานี นอกจากนีไ้ดเปดโอกาสใหคณะครู  บุคลากรและกรรมการสถานศึกษา  
ไดรวมกจิกรรมการปฏิบัติธรรมประจําปของนักเรียน และใหไดมโีอกาสเขาปฏิบัติธรรมตาม
โอกาสเหมาะสมเปนรายกรณี  โดยไมตองปดเรียน  เชน  อบรมปฏิบัติธรรม  ณ  วัดเขาพุทธโคดม  
อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี  และอบรม ณ วดัปญญานันทาราม  อําเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี  
เพื่อไดมีโอกาสไดศกึษาหลักธรรมและไดปฏิบัติตอเนือ่ง ตลอดจนไดมโีอกาสมาขยายผลใหคณะครู  
บุคลากร  และนักเรียนไดนําไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
 3.12  กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวนัธรรมสวนะ และกจิกรรมวันสําคญัทาง
พระพุทธศาสนาในวันธรรมสวนะโรงเรียนจะมกีารสลับนักเรียนไปทําบุญตักบาตรและฟงธรรม 
ที่วัดบานนา และในวันสําคญัทางพระพุทธศาสนา  เชน  วันมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา  
วันเขาพรรษา  และวนัออกพรรษา  เปนตน โรงเรียนจะไดมีการจัดกิจกรรมใหนักเรยีน  ผูปกครอง  
และชุมชนไดเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยมโีรงเรียนเปนผูดําเนินการประสานระหวาง
บาน  วัด  โรงเรียน  ทําใหความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนแนนแฟนยิ่งขึ้น  นอกจากนี้
กิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันแม  วนัพอ  วันเด็ก  เปนตน จะมีการทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหง  ทาํใหนกัเรียนไดรวมทําบุญและขัดเกลาจิตใจอยูเสมอ 
 3.13  กิจกรรมบันทึกความดแีละโครงการคนดีศรีบานนา  เมื่อนักเรียนทําความดี   
จะไดมีการลงบนัทึกไวในสมุดบันทึกความดีประจําหองและประจําโรงเรียน  และมกีารนํามาแสดง 
ความชื่นชมหนาเสาธง  นอกจากนี้  มีการจัดทําโครงการคนดีศรีบานนา  คัดเลือกคนดีที่สุดของ
โรงเรียนประจาํปการศึกษา  ซ่ึงขั้นตอนการคัดเลือกเริ่มตั้งแตนักเรียนแตละหองคัดเลอืกคนดีประจํา
หอง  เพื่อเสนอคัดเลือกเปนคนดีประจําชวงชั้น และคัดเลือกใหเหลือคนเดียวเปนคนดีศรีบานนา  
ประจําปการศกึษา  โดยนักเรียนจะไดรับเกียรติบัตรเปนการยกยองและใหกําลังใจสงเสริมให 
ทําความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 3.14  กิจกรรมผลิตสื่อคุณธรรมนําความรู  เปนการสรางสื่อซ่ึงเปนนวัตกรรมเพื่อใช
ประกอบการจดัการเรียนการสอนดานคุณธรรม  เชน  การเลานิทานพับกระดาษ  เปนการฝกสติ  
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ฝกสมาธิใหอยูกับการทํางานไดนาน  และมคีวามคิดสรางสรรคสอดแทรกคุณธรรม  หุนนิทาน  
บานนิทาน  ซ่ึงเมื่อนักเรียนไดฟงจบแลวจะไดสรุปคติสอนใจที่ไดรับจากการฟง  เปนตน 
 3.15  กิจกรรมวันดี  โดยกําหนดวนัศุกรเปนวันดีที่คณะครู บุคลากรและนักเรียน 
ทุกคนของโรงเรียนวดับานนาจะไดแตงกายดวยชุดขาว ทําวัตรสวดมนต รับประทานอาหาร 
มังสวิรัติ จากการจัดบรรยากาศและสัญลักษณที่ขาวสะอาด ทําใหบรรยากาศภายในโรงเรียน 
สงบเย็นทุกคนมีใบหนาที่สดชื่น  ยิ้มแยม  แจมใส  ดําเนนิชีวิตอยางระมัดระวัง  มีสตไิมประมาท  
และไมเบยีดเบยีนกนั ซ่ึงนอกจากจะใชวันศกุรเปนวนัดีสําหรับการจดักิจกรรมวิถีพุทธเปนพิเศษแลว  
ในโอกาสวนัสําคัญตาง ๆ เชน  วันพอ  วนัแม  วนัตลาดนัดวิชาการ วนั Big Cleaning  Day   
วันวิทยาศาสตร  เปนตน โรงเรียนยังมุงเนนใหคณะครู บุคลากร นักเรียน วัด และชุมชนไดม ี
สวนรวมในการทํากิจกรรมและใหนกัเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงใหมาก และหลากหลาย  
เพื่อสรางองคความรูดวยตนเองอยางถูกตอง  และยั่งยืน 
 3.16  จัดบรรยากาศใหสอดคลองกับธรรมชาติและเปนแหลงเรียนรูที่ดสํีาหรับ
นักเรียนและบคุคลทั่วไป  โรงเรียนวัดบานนาจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหรมร่ืน  มไีมดอก   
ไมประดับและไมผล  สําหรับใหทุกคนไดศึกษาธรรมชาติและใหธรรมชาติไดสอนความจริงใหกับ
ทุกคน  เชน  การกิน  อยู  การเกิด แก  เจ็บ ตาย  และไตรลักษณ  (ลักษณะความจริง 3 ประการ คือ 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา) ใหหมั่นพิจารณาอยูเนื่อง ๆ  เปนตน  การจดัสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนให
เปนธรรมชาติ  และจัดตั้งหอพระประจําโรงเรียนสําหรับใหทุกคนไดกราบไหว  และการเรียนรูจาก
ประสบการณตรง  โรงเรียนไดปลูกไมดอก  ไมประดับ  และไมผล  ไวตามจุดตาง ๆ ที่สามารถจะ
จัดไดลงตวั  เพื่อใหทุกคนไดรวมมือ  และมีสวนรวมในการดูแลบํารุงรักษาตลอดจนไดเห็นผลผลิต  
ซ่ึงจากไมผลของโรงเรียนวัดบานนาไดสอนธรรมะใหกบัทุกคนไดมากเพียงไดประกาศเปน
ขอตกลง  “ผลไมทุกผลในโรงเรียนเราจะชวยกันดแูลบํารุงไว  และเมือ่ถึงเวลาสมควรพอเหมาะเรา
จะไดรับประทานพรอมกนั”  เมื่อประกาศแลวทุกคนไดปฏิบัติตาม  ครูเปนแบบอยางที่ดี  แนะนํา
อบรมสั่งสอนใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผลสําเร็จที่ไดรับทุกคนยอมรบัในขอตกลง  และชวยกนั
ดูแล  สําหรับรอรับประทานพรอมกันจริง ๆ  ซ่ึงเปนสิ่งที่ภาคภูมใิจและบงบอกใหรูโดยทัว่กันถึง
ความมีวนิัยและคุณธรรม  จริยธรรม  ของนักเรียนและทุกคนในโรงเรียนวัดบานนา 
 3.17  กิจกรรมบรรพชาสามเณร  ทุกวนัที่  2  เมษายน  ซ่ึงเปนวนัคลายวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  โรงเรียนวัดบานนาจัดกิจกรรมภาคเชามีพิธีถวายพระพร  
ประชุมผูปกครอง  ประกาศผลการเรียนและภาคบายจะเปนกิจกรรมบรรพชาสามเณร โดยมี
วัตถุประสงคถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  และใหนักเรียนไดใชเวลา
ชวงปดภาคเรยีนกับการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ซ่ึงทําใหนกัเรียนมีพืน้ฐานความรู  
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เมื่อเปดเรียนนกัเรียนกลุมที่ไดบรรพชาสามเณรจะเปนผูนาํในดานศาสนพิธี  และการจดัเขาคาย
ปฏิบัติธรรมตอไป 
 4.  ดําเนินโครงการอื่น ๆ ที่สัมพันธกันเพื่อปลูกฝงเปนคนดี  มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  เชน โครงการกิจกรรม  5ส  โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน 
 ผลการดําเนินกิจกรรมที่มุงเนนความเปนคนดี  มีคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยในการ
ดําเนินการ  ผูบริหาร  คณะครู  บุคลากรทุกคนในโรงเรยีน  และผูมีสวนเกี่ยวของ มพีื้นฐานความรู
ความเขาใจ และความมุงมั่นเพื่อพัฒนานกัเรียน โดยดําเนนิการกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีและเปน
กัลยาณมิตร ทาํใหนกัเรียนทกุคนเปนเด็กทีส่ดใส ราเริง  และนารัก ใชชีวิตอยูในโรงเรียนอยางมี
ความสุข  มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตทีด่ี  อันเปนผลใหการเรียนรูพฒันาไปอยางตอเนื่อง  
บรรยากาศภายในโรงเรียนอบอุน รมร่ืน นาอยู ปลอดภยั  เอื้อตอการเรียนรู  ผูปกครองและชุมชน
ศรัทธาและใหความไววางใจกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวดับานนา 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการบรหิาร 
 ความหมายการบริหาร 
 การ  หมายถึง  งาน  ส่ิงหรือเร่ืองที่ทํา  ถาอยูหนานามหมายความวา  เร่ือง ธุระ  หนาที่ 
เชน  การบาน  การครัว  การคลัง  การเมือง  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หนา 115) 
 บริหาร  หมายถึง  ออกกําลัง  ดําเนินการ จดัการ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หนา 609) 
 การบริหาร  หมายถึง  การกระทํารวมกนัดวยความตองการของกลุมบุคคล   
การรวมแรงรวมใจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดรวมกันอยางมีเหตุผล  (บุญลือ  จันทศร, 
2542, หนา 20-21) 
 การบริหาร  หมายถึง  กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะ และกลยุทธตาง ๆ ดําเนินกจิการ 
ตามขั้นตอนตาง ๆ โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ โดยตระหนักถึง 
ความสามารถความถนัด  ความตองการ  และความมุงหวงัดานความเจรญิกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
ของสมาชิกในองคการควบคูกัน  ทําใหองคการสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  (สุพร   
ไทยนยิม, 2548, หนา  12-14) 
 สรุปไดวา  การบริหารเปนการใชทั้งศาสตรและศิลปของผูบริหารโดยอาศัยปจจยั คน 
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ และการจัดการ  ที่จะใหผูรวมงานและผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมกัน
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลขององคการหรือ
หนวยงาน   
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 เทคนิคการบริหารสูความเปนเลิศ    
 เทคนิคและหลักการบริหารที่ประสบความสําเร็จตองขึ้นอยูกับองคประกอบและปจจัย
หลายดานของสถาบันหรือองคกรนั้น  ซ่ึงสรุปเทคนิคการบริหารสูความเปนเลิศจากเอกสารสาระ
การเรียนรูประกอบชุดวิชา การพัฒนาการบริหารสถาบันการศึกษา  (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2546, หนา 354-372)  ดังนี ้
 1.  การบริหารตามวัตถปุระสงค (Management  by Objectives)  ซ่ึงใชคํายอ  MBO  
เปนระบบการบริหารที่มีการกําหนดวัตถุประสงครวมทั้งระบบขององคกร โดยมีการวางแผนและ
ผูบริหารทุกระดับในองคการรวมมือกันบรหิารงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  ตลอดจนมีกลไก
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไวเปนระบบบริหาร
ที่จัดใหทุกคนในองคการที่เกี่ยวของรวมกนัปฏิบัติงาน โดยมวีัตถุประสงคนี้เปนเครื่องมือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
  1.1  กระบวนการบริหารโดยมีวัตถุประสงค  มีขั้นตอนทีสํ่าคัญ 4 ประการ คือ 
   1.1.1  การกําหนดวัตถุประสงคและการวางแผนโดยผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับ 
บัญชากําหนดวัตถุประสงคการกําหนดรวมกัน วางแผนปฏิบัติงานรวมกัน โดยจัดลําดับความสําคญั
ของงานที่จะทาํ  กําหนดระยะเวลาดําเนินการ  กําหนดงบประมาณ  ตลอดจนกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
   1.1.2  การมอบหมายงานและหนาที่รับผิดชอบแกผูใตบงัคับบัญชา โดยมอบหมาย
ไววางใจและความเปนอิสระในการทํางานให  ทั้งนี้จะตองชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึง 
งานหลักและมาตรฐานงานที่ตองการเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายรวม 
ขององคกรโดยผูบังคับบัญชาพรอมที่จะใหคําปรึกษาหารือเมื่อผูใตบังคับบัญชาตองการ 
  1.1.3  ตรวจสอบและแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางมีระบบ เปนการ 
ตรวจสอบการดําเนินงานที่ไดกําหนดไวกาวหนาไปมากนอยเพยีงใด  และมีส่ิงใดทีค่วรปรับปรุง 
แกไขใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว 
  1.1.4  การประเมินผลงานเปนการประเมนิผลงานที่เนนวตัถุประสงคและผลงาน
เปนสําคัญ 
  1.2  ประโยชนของการบริหารงานโดยยดึวัตถุประสงค 
  1.2.1  ชวยใหมีการกําหนดวธีิการวัดที่แนนอน  บุคลากรในองคการไดสรางสรรค
ประโยชนหลายประการไดมากนอยเพียงใด 
  1.2.2  กอใหเกดิการประสานงานในกลุมผูปฏิบัติงาน  เนือ่งจากมีการกาํหนดเปน
เปาหมายและมาตรการในการวัดผลงาน 
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  1.2.3  เปนเครื่องมือชวยแกไขปญหาสําคัญในหนวยงาน  เกี่ยวกับการกําหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนในกลุมและองคการ 
  1.2.4  เปนกระบวนการทีน่ําไปสูผลที่ตองการทั้งในสวนขององคการและบุคคล 
  1.2.5  เปนเครื่องมือความไมถูกตองหรือความเบี่ยงเบนในระบบบริหาร  เชน  
การประจบสอพลอ การใสรายปายสี  ความไมยุติธรรม  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 
  1.2.6  เปนเครื่องมือกําหนดขอบเขตของอํานาจ  และความรับผิดชอบในการ
ควบคุมงาน 
  1.2.7  เปนเครื่องมือชวยในการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานวาจํานวนเงิน 
ที่จายนัน้ ควรจะไดรับผลตอบแทนอยางไรบาง 
  1.2.8  เปนเครื่องมือเครื่องชวยกําหนดหรอืวัดความสามารถวา ผูใดควรมี
ความกาวหนา หรือควรไดรับการสนับสนุนสงเสริมอยางไร 
   การบริหารตามวัตถุประสงค หรือ MBO เปนแนวความคิดทางการบริหารรูปแบบ
หนึ่งที่แตกตางจากการบริหารทั่วไป คือมุงเนนทีว่ัตถุประสงคเปนหลักและใหความสําคัญกับ 
การบริหารทั้งระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการวางแผน การควบคุมงาน และการประเมนิ 
ผลงาน  เปนเรื่องที่ตองนําเอาพฤติกรรมศาสตรมาใชประกอบจึงจะมีประสิทธิผลสมบูรณ 
 2.  การบริหารแบบมีสวนรวม  (Participative Management)  ซ่ึงใชคํายอ PM หมายถึง 
กระบวนการของการใหผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนเกีย่วของกระบวนการตัดสินใจ เนนการมีสวน
เกี่ยวของอยางเขมแข็งของบุคคล ใชความคิดสรางสรรคและความเชีย่วชาญในการแกปญหาของ 
การบริหารที่สําคัญ  อยูบนพืน้ฐานของแนวความคิดของการแบงอํานาจหนาที่ที่ถือวาผูบริหาร 
แบงอํานาจหนาที่การบริหารใหผูอยูใตบังคับบัญชา 
  2.1  ประเภทของการมีสวนรวม  แบงออกเปน 4 ประเภท  ดังนี ้
  2.1.1  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ในกระบวนการตดัสินใจนั้น ประการแรก 
ที่สุดที่จะตองการก็คือการกาํหนดตามความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ ตอจากนั้นเลือก
นโยบายและประชากรที่เกีย่วของการตัดสนิใจในชวงเร่ิมตน  การตัดสินใจในชวงดาํเนินการ
วางแผน  และการจัดสินใจในชวงการปฏบิตัิตามแผนทีว่างไว 
  2.1.2  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  ในสวนที่เปนองคประกอบของการ
ดําเนินงานโครงการนั้นจะไดมาจากคําถามที่ผูใดจะทําประโยชนใหแกโครงการ  และจะทํา
ประโยชนไดโดยวิธีใด  เชน  การชวยเหลือดานทรัพยากร  การบริหารงานและประสานงาน   
เปนตน 
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  2.1.3  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  ในสวนที่เกีย่วกับผลประโยชน
นอกจากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว  ตองพิจารณาการกระจาย
ผลประโยชนภายในกลุมดวยผลประโยชนของโครงการรวมทั้งผลที่เปนประโยชนทางบวก และ 
ผลที่เกิดขึ้นทางลบที่เปนผลเสียของโครงการซึ่งจะเปนประโยชนและเปนโทษตอบุคคลและ 
สังคมดวย 
  2.1.4  การมีสวนรวมในการประเมินผล  การมีสวนรวมในการประเมนิผลนั้น 
ส่ิงสําคัญที่จะตองสังเกต คือความเหน็ (Views)  ความชอบ (Preferences)  และความคาดหวัง 
(Expectations)  ซ่ึงจะมีอิทธพิลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตาง ๆ ได 
   2.2  ประโยชนของการมีสวนรวม  การบรหิารแบบมีสวนรวมมีประโยชนตอองคการ  
ดังนี ้
  2.2.1  การยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมากขึน้  ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลมีสวนรวมใน
การเปลี่ยนแปลงเขาจะยอมรบัการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
  2.2.2  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคบับัญชามีความราบรื่น 
มากขึ้น 
  2.2.3  ความผูกพันของพนกังานตอองคการเพิ่มขึ้น  ทั้งนีเ้นื่องจากพนักงานมี 
สวนรวมในกระบวนการขององคการที่สําคัญ  เชน  การตัดสินใจ 
  2.2.4  ความไววางใจฝายบริหารมีมากขึ้น  พนักงานมีสวนรวมจะมีความรูสึก
ไววางใจฝายบริหารมากขึ้น 
  2.2.5  การบริหารผูอยูใตบังคับบัญชามีความงายมากขึ้น  เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชา 
ผูกพันยอมรับการเปลี่ยนแปลงและไววางใจฝายบริหารมากขึ้นการบริหารจะมีความงายมากขึ้น  
  2.2.6  การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากการตดัสินใจ
ทางการบริหารมาจากบุคคลหลายฝายดวยกันในการคิดแกปญหา 
  2.2.7  การติดตอส่ือสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนดีขึ้น  ซ่ึงจะชวยใหองคการ 
มีส่ิงยอนกลับจากพนกังานไดเปนอยางด ี
  2.2.8  การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  การบริหารแบบมีสวนรวมชวยปรับปรุง
ทีมงานใหดีขึน้  ซ่ึงทีมงานมีความจําเปนตอการแกปญหาที่ซับซอนที่เผชิญโดยองคการสวนใหญ
ในปจจุบนั 
 3.  การพัฒนาองคการ  (Organization  Development)  ซ่ึงใชคํายอ OD  เปนการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการอยางมีระบบแบบแผนเปนกระบวนการปรับตัวทันตอสถานการณ
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และการบรรลุผลตามเปาหมายอยางมีคณุภาพและประสทิธิภาพ  สงผลใหเกดิความกาวหนาของ
องคการ 
  3.1  วัตถุประสงคของการพัฒนาองคการ  การพัฒนาองคการอาจมีวัตถุประสงค
แตกตางกันออกไปตามลักษณะปญหาหรือวัตถุประสงคในการพัฒนาของแตละองคการ อยางไรก็
ตามการพัฒนาองคการโดยทั่วไปจะมีวตัถุประสงค ดังนี้ 
  3.1.1  เพื่อยกระดับความไววางใจ  การสนบัสนุนซึ่งกันและกันในหมูสมาชิกและ
หนวยงานภายในองคการ 
  3.1.2  เพื่อกระตุนใหมกีารคิดพิจารณาแกไขปญหาขององคการรวมกัน 
  3.1.3  เพื่อเสริมสรางบรรยากาศที่เปดเผยในการแกปญหาภายในองคการการสราง
ใหเกิดความรูสึกในการยอมรับปญหาและกลาเผชิญปญหาทั้งปญหาในการทํางานของกลุมหรือ
ระหวางกลุมและปญหาสวนรวมขององคการ 
  3.1.4  เพื่อสงเสริมสนับสนุน และเปดโอกาสใหผูใกลชิดปญหาหรือเกี่ยวกับ
ปญหาไดแกไขปญหาเองหรอืรวมกันแกปญหาและทํางานเปนทีม 
  3.1.5  เพื่อแสวงหาแนวทางแกปญหาในลกัษณะสรางสรรคและรวมมอืรวมใจกัน
ในมวลหมูสมาชิกเพื่อความสําเร็จของการทํางานหรือการพัฒนางาน 
  3.1.6  เพื่อสงเสรมิใหสมาชิกขององคการมีสวนรวมในการกําหนดวตัถุประสงค
ขององคการ     
  3.1.7  เพื่อชวยกระตุนใหเกิดการบริหารงานแบบควบคุมตนเอง การกํากับ การ
ตรวจสอบการทํางานของตนเอง 
  3.1.8  เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพบนรากฐานแหงความรวมมือรวมใจกัน 
  3.1.9  เพื่อสงเสริมใหเห็นความสําคัญของการทํางานเปนทีม  และผลดีของการ
ทํางาน 
  3.1.10  เพื่อยกระดับความรับผิดชอบของสมาชิกและทีมงานในการวางแผนและ 
การปฏิบัติตามแผน 
  3.1.11  เพื่อพฒันาองคการใหทันสมัย  มีระบบที่สามารถยืดหยุนและปรับตัวให
เหมาะสมกับสภาพการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
  3.1.12  เพื่อพฒันาการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการรวมพลังของ
สมาชิกและการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
  3.1.13  เพื่อเปาหมายสวนบคุคลและเปาหมายขององคการเขาดวยกัน โดยยดึ 
เปาหมายขององคการเปนหลัก 



 24

 ประโยชนของการพัฒนาองคการ 
 1.  ปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ  เชน การเพิ่มผลผลิต  การสงเสริมขวัญกําลังใจ  
การกําหนดจดุมุงหมาย  การวางแผน  การจัดองคการ  การกําหนดหนาที่  และความรับผิดชอบ   
การใชทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ  และการปรับปรุงการปฏิบัติงานของแผนงานตาง ๆ  
เปนตน 
 2.  การจัดการดีขึ้นทุกระดับ 
 3.  พนักงานผกูมัดตนเองและเกีย่วของกับความสําเร็จขององคการมากขึ้น 
 4.  ปรับปรุงการทํางานเปนทีมและการปฏิบัติงานระหวางแผนกงาน 
 5.  พนักงานเขาใจการปฏิบัตงิานตลอดจนจดุออนและจุดแข็งขององคการมากขึ้น 
 6.  ปรับปรุงการติดตอส่ือสาร  การแกปญหาและทกัษะการบริหารความขัดแยง 
ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น  ลดความสญูเสียเวลาและการเผชิญหนากันแบบ 
ชนะ - แพซ่ึงจะเกดิผลเสียตอองคการ 
 7.  พัฒนาบรรยากาศในที่ทํางานที่สงเสริมใหเกิดความคดิสรางสรรคและความเปดเผย
จริงใจตอกนัเปนการสงเสริมบุคลากรใหกาวหนา  มีความรับผิดชอบและแสดงพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค 
 8.  ชวยใหองคการสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
เจริญเติบโตและเปนคูแขงขนัในตลาดการคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.  สามารถดึงดูดบุคลากรทีม่ีความสามารถเขามาทํางานและรักษาบุคลากรที่ขยันขันแข็ง
มีความรูความสามารถไวในองคการ 
 กระบวนการพัฒนาองคการ 
 การพัฒนาองคการควรเริ่มตนที่การวเิคราะหขอมูลเพื่อประเมินสถานการณ และกําหนด
วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  การวเิคราะหวนิิจฉยัที่ดีจะชวยสามารถละลายสถานการณที่
กําลังเกิดขึ้นและสมควรจะตองพัฒนาเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนนิงานที่เหมาะสมในอนาคต  
นอกจากนั้นยงัชวยใหสามารถกําหนดการสอดแทรกกิจกรรมการพัฒนาองคการ ตลอดจนการ 
เสริมแรงไดอยางถูกตอง  ซ่ึงกระบวนการพัฒนาองคกร  มีดังนี ้
 1.  การวิเคราะหวินจิฉัย (Diagnosis) เปนขัน้ตอนที่ฝายจดัการยอมรับการมีชองวาง
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานมีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณสอบถาม สังเกต 
สํารวจ ประชมุปรึกษาหารือ วิเคราะหขอมูล และกําหนดวัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงหรือ 
การแกปญหาไดอยางด ี
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 2.  การสอดแทรก  (Intervention) เปนการจัดประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง
ความสามารถของสมาชิกในดานวิธีวิเคราะหขอมูล  การกาํหนดทิศทางการปฏิบัติงาน  สมาชิกจะ
ไดรับคําแนะนําดานประสทิธิผลของกระบวนการกลุม 
 3.  การเสริมแรง  (Reinforcement) ในขั้นตอนนี้ที่ปรึกษาจะประชุมกับกลุมที่กําลัง
ปฏิบัติการพัฒนาเพื่อติดตามความกาวหนาและใหความชวยเหลือเมื่อเกดิอุปสรรคปญหาใน 
การพัฒนางาน  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแกปญหาประจําปเร่ืองทีต่องปฏิบัติเพื่อการติดตามผล
การเสริมแรงและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 
 องคประกอบ 11 ประการของโรงเรียนท่ีด ี (Eleven Factors for Effective Schools) 
(สุเทพ พงศศรีวัฒน,  2549)   
 1.  มีผูนํามืออาชีพ (Professional Leadership)  
 1.1  รอบรูและยึดมั่นในวัตถุประสงค 
 1.2  ใชวิธีการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทุกดาน 
 1.3  เปนผูนําวชิาชีพที่ทรงความรูและคณุธรรม 
 2.  มีวิสัยทัศนและเปาหมายรวม (Shared Vision and Goals) 
 2.1  มีวัตถุประสงคเดียวกนัของทุกฝาย 
 2.2  มุงมั่น คงเสนคงวาในการทํางานอยางเชิงรุก 
 2.3  เนนทํางานแบบกัลยาณมิตรและการรวมมือรวมใจกนั (Collegiality and  
Collaboration) 
 3.  มีสภาพแวดลอมของการเรียนรูที่ดี (A Learning Environment) 
 3.1  มีบรรยากาศนาอยู นาเรยีนรูและประเทืองปญญา 
 3.2  มีบรรยากาศของการทํางานที่ด ี
 4.  มุงเนนการสอนและการเรียนรู (Concentration on Teaching and Learning) 
 4.1  กําหนดเวลาเรียนตอปสูงและใชเวลาอยางมีคุณภาพ 
 4.2  เนนงานดานวิชาการ 
 4.3  เนนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
 5.  ทําการสอนอยางมีจดุมุงหมาย (Purposeful Teaching) 
 5.1  เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงดานการสอน/ การเรียนรู 
 5.2  มีวัตถุประสงคที่แจมชดั 
 5.3  วัตถุประสงคของการสอนที่ยืดหยุนไดด ี
 5.4  จัดรูปแบบของบทเรียนไดด ี
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 6.  มีการตั้งความคาดหวังไวสูง (High Expectations) 
 6.1  คาดหวังสงูในทุกเรื่อง 
 6.2  มีการสื่อสารความคาดหวังใหทุกคนทราบ 
 6.3  สรางความทาทายทางปญญาแกนักเรียน ครูและบุคลากร 
 7.  ใชการเสริมแรงเชิงบวก  (Positive Reinforcement) 
 7.1  ยึดหลักความยุติธรรมและชัดเจนตรวจสอบได 
 7.2  มีระบบขอมูลยอนกลับใหทราบผล 
 8.  มีการติดตามความกาวหนา (Monitoring Progress) 
 8.1  ติดตาม/ ตรวจสอบความกาวหนาและผลการเรียนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 8.2  ตรวจสอบ/ ประเมินผลงานของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 9.  นกัเรียนตระหนกัในสิทธิและหนาที่รับผิดชอบของตนเอง (Pupil Rights and 
Responsibilities) 
 9.1  พัฒนานักเรียนใหรูจักการเคารพตนเอง (Self-esteem) 
 9.2  สรางนักเรียนใหเปนผูรูหนาที่และความรับผิดชอบ 
 9.3  นักเรียนสามารถควบคุมตนเองและการทํางานอิสระดวยตนเอง 
 10.  มีความรูสึกรับผิดชอบรวมกันระหวางบานและโรงเรยีน (Home-school Partnership) 
ผูปกครองเอาใจใสและเขามามีสวนรวมสงเสริมสนับสนุน ตอการเรียนรูของนักเรียน 
 11.  เปนองคการแหงการเรยีนรู (A Learning Organization) 
 11.1  กระตุนการเรียนรูตลอดเวลาของสมาชิกทุกคนของโรงเรียน  ทุกคนทําตวัเปน
ผูเรียน (Learners) 
 11.2  ใชโรงเรียนเปนฐานการพัฒนาครู อาจารย 
 11.3  ทําใหโรงเรียนเปนองคกรที่ปรับตัวและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดเวลาเชนกนั 
 จากเทคนิคการบริหารสูความเปนเลิศที่กลาวมา  และองคประกอบในการพัฒนา
โรงเรียนใหไดตามมาตรฐานการศึกษา  ซ่ึงหมายถึงการพฒันาใหไดถึงคุณภาพผูเรียนจําเปนตองใช
เทคนิคการบริหารที่หลากหลาย  นํามาบูรณาการ  และนาํองคประกอบที่เกี่ยวของ  ตลอดจน
ปจจัยพืน้ฐานของสถานศกึษา  และชุมชนมาเปนขอมลูในการวางแผนการบริหาร  ใหเกดิความ
พอเหมาะพอด ี เพื่อนําสูการบริหาร  และการพัฒนาการศกึษาที่มั่นคง  และยั่งยืน 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
 แนวคดิเกีย่วกบัการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผูศึกษาคนควาขอเสนอ แนวคดิที่เปน 
คําสอนตามพระธรรมปฎก และผูรูดังนี้   
 1.  ความหมายของคณุธรรม จริยธรรม 
 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ไดสรุปจากทรรศนะของผูทรงคุณวุฒ ิ
หลายทาน สรุปไดวา คณุธรรม (Virtue)  หมายถึง ขอประพฤติปฎิบัตอัินเปนประโยชน และม ี
ความถูกตอง จริยธรรม (Ethics) หมายถึง พฤตกิรรมของบุคคลที่ตั้งอยูในแนวทางแหงความด ี
ความถูกตอง  (กรมการศาสนา, 2543, หนา 68) 
 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี  จริยธรรม หมายถึง  ธรรมที่เปนขอประพฤติ 
ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
 2.  แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม 
 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต)  (2546 ข, หนา  1) กลาววา เร่ืองโรงเรียนแนวพุทธ ทีค่ิด
จัดทํากนันี้ เทาที่ไดรับฟง มองได 2-3 แง คือการที่มองเห็นวา คนไทยที่เปนชาวพุทธ  เชน  นักเรยีน
ที่ช่ือวาชาวพทุธ  แตไมรูเร่ืองพระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติตนไมสมกับการเปนชาวพุทธ ทํา
อยางไรจะใหนักเรียนไดเรียนรูเร่ืองพระพทุธศาสนา และประพฤติตนเปนชาวพุทธทีด่ี หรือสมกับ
ความเปนชาวพุทธได  โรงเรียนแนวพุทธ   เปนเรื่องของการจัดการศกึษาแนวพุทธ  ซ่ึงหมายถึง 
ตัวแนวคิดหรือหลักการในการจดัการศึกษาที่สัมพันธกับการมองชีวิตมนุษยและธรรมชาติทั้งหมด 
เปนการพูดถึงตัวหลักการ เหมือนกับการจดัการศึกษาตามแนวคดิของ จอหน ดวิอ้ี (John Dewey) 
หรือเปสตาลอสซี่ (Pestalozzi) หรือรุสโซ (Rousseau)  การจัดการศึกษาแนวใดถูกตองตามความ
เปนจริง โดยเอาความจริงเปนที่ตั้ง การจัดการศึกษาตามหลักของ พระพุทธศาสนาเรียกวาแนวพุทธ 
คือแนวของคนที่มีปญญารูความจริง พระพุทธเจาก็ตรัสแลววา พระพทุธเจาจะอุบัตขิึ้นหรือไม  
ความจรงิมีอยูตามธรรมดา  พระพุทธเจาทรงคนพบความจริงแลวนํามาเปดเผยแสดง การจัดการ
ศึกษาที่เรียกวาแนวพุทธ  คือ การจัดตรงตามความเปนจริงของธรรมชาติเทานั้นเอง คือทาง
พระพุทธศาสนาถือวาพระพทุธเจาไมไดมาทรงบัญญัติอะไรขึ้นเอง ไมไดมาสั่งการอะไร แต
พระองคทรงคนพบความจรงิของธรรมชาติแลวสอนตามนั้น เพราะฉะนั้นเรื่องของพระพุทธศาสนา
จึงเปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ  หลักทีพ่ระพุทธศาสนาสอนไว ซ่ึงเปนหลักปลีกยอยตาง ๆ ที่
เรียกวา หลักธรรมทั้งหลาย มีมากมาย การที่จะใชใหไดผลจริงตองจับหลักใหญใหได ธรรมซึ่งเปน
หลักทั่วไป ทีไ่ดนํามาคือ  สิกขา 3 ภาวนา 4  เปนหลักสําคญั โดยเฉพาะที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
การศึกษา แตที่จริง เกี่ยวของกับพุทธศาสนาทั้งหมด เพราะการพูดถึงเรื่องของพุทธศาสนาเปนการที่
จะนําเอาไตรสิกขาเขามาสูชีวติของคนในความหมายของพระพุทธศาสนา ไตรสิกขาเปนเรื่องของ
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ชีวิต การที่จะทําใหชีวิตอยูดมีีสุข คนเมื่อเกดิมาตองพยายามเปนอยูใหด ีเร่ิมตั้งแตเปนอยูใหรอด คือ
ใหมีชีวิตรอด แตแครอดคงไมพอ ตองพยายามเปนอยูใหดี จะเปนอยูใหดีได   ตองศกึษาตรงกับทีใ่ช
ปจจุบัน คือ เรียนรูเปนความหมายหนึ่งของการศึกษา คือการที่จะฝกตวัเอง พัฒนาชวีติของตัวเอง 
ใหมีความสามารถที่จะเปนอยูไดอยางดี การศึกษา  คือการที่จะทําใหชีวติเปนอยูไดอยางดี  ตอง
พยายามอยูตลอดเวลา  ถาชีวติใดไมพยายามที่จะปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมใหถูกตองหรือใหไดผล ชีวิต
นั้นจะเปนอยูดีไมได เมื่อไมพยายามเปนอยูใหดี  จึงไมมกีารศึกษา พระพุทธเจาเรยีกคนอยางนีว้า 
“คนพาล”  คําวา “พาล” แปลวา ออนปญญา หรือเขลา เปนอยูสักแตวามีลมหายใจ หรือมีชีวิตอยูสัก
แตวาลมหายใจ ถาคนจะมีชีวิตที่ดีตองพยายามเปนอยูใหดี คือตองศึกษา การศึกษาเปนเรื่องตลอด
ชีวิต และตลอดเวลา ไมใชวามีตอเมื่อเขาโรงเรียน เมื่อเราพยายามเปนอยูหรือทําชีวิตใหดี เราก็ตอง
ปฏิบัติตอสถานการณตาง ๆ ใหไดผลดีที่สุด ใครที่สามารถปฏิบัติตอประสบการณ หรือปฏิบัติตอ
ส่ิงที่เกี่ยวของไดผลดีที่สุด กเ็จริญพัฒนาเรยีกวา  “มีการศกึษาที่ด”ี  นี่เปนเรื่องที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางชวีิตกบัการศึกษา  การศึกษากับการมีชีวิตที่ดีเปนเรื่องเดียวกนั และการศึกษาเปนกิจกรรม
ของชีวิต ฉะนัน้ เมื่อพูดดวยภาษาของพระพุทธศาสนา การศึกษาจึงเขามาอยูในชวีิตของคน 
เหมือนกับวาไตรสิกขาฝกคนหรือเอามาจดัเขาในชวีิตของคน ใหเกิดเปนวิถีชีวิตที่มอีงคประกอบ  
8 ประการ ที่เรียกวา “มรรคมีองคแปด” 
  สุทธิวงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์  (2541, หนา 31)  กลาววา คณุธรรม จริยธรรม เปนสิ่งที่มี
ความสําคัญตอสังคม ในการกําหนดความสงบสุขของสังคม สังคมใดที่คนในสังคมเปนผู
เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม สังคมนั้นจะมีแตความสงบสุข ในขณะเดียวกนัหากคนใน
สังคมใดมีความบกพรองทางจิต  ขาดคุณธรรม  จริยธรรม  แมสังคมนั้นจะมีความมั่นคั่งทาง
เศรษฐกิจยอมหาความสงบสุขไดยาก  พระพุทธศาสนามีธรรมะอยูมากมายหลายชั้น อันพอเหมาะ
พอดีกับอัธยาศัยจิตใจของบคุคลประเภทตาง ๆ สําหรับเลือกมาแนะนําสั่งสอนขัดเกลาความ
ประพฤติปฏิบัติของบุคคลใหดีขึ้นเจริญขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวโดยหลักใหญแลว คือ 
สอนใหเปนคนดี ใหประพฤติประโยชน ไมเบียดเบยีนตนเองและผูอ่ืนใหลําบากเสียหาย สอนให
รูจักตนเอง รูจกัฐานะของตน พรอมรูจักหนาที่ตองประพฤติปฏิบัติในฐานะนั้น ๆ ซ่ึงถาปฏิบัติ
ถูกตองครบถวนยอมจะนําความสุข ความเจริญสวัสดีมาใหไดทั่วถึงกนั จะเห็นไดวาถาคนในสังคม
ไดศึกษา มีความรู ความเขาใจ คุณธรรม จริยธรรม นําไปประพฤติปฏิบัติตลอดไป คนในสังคมนั้น
มีความสงบสุขรมเย็น มีความเจริญ  
 สมศักดิ์   สินธุระเวชญ  (2544, หนา  203) กลาววา พระธรรม คือหลักธรรมคําสอน 
ที่พระพุทธเจาไดตรัสรูและนํามาสอนผูคนทั้งหลายใหเขาใจ และนําไปปฏิบัติจะไดเปนคนด ี
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน อันจะทําใหตนเองและสังคมสงบสุข เชน เบญจศีล เบญจธรรม  
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ฆราวาสธรรม อริยสัจ 4  พรหมวหิาร 4 และกฎแหงกรรม พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
มีจํานวนมากไดมีการรวบรวมไวในพระไตรปฎก สามารถสรุปเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินชวีิตได 
3  ประการ 
 1. การไมทําความชั่ว  
 2. การกระทําความดี  
  3.  การทําจิตใจของตนใหบริสุทธิ์  
 นอกจากนี้ยังไดยกตวัอยางหลักธรรมที่สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันไดดี เชน
ไตรสิกขา คือหลักธรรม 3 ประการที่บุคคลพึงศึกษา และปฏิบัติเพื่อพัฒนากาย วาจา ใจ และ
สติปญญาของตนเองใหมีคุณภาพ พรอมที่จะเรียนรูและปฏิบัติส่ิงตางๆ ใหประสบความสําเร็จอยาง
ถูกตองตามความเปนจริง หลักธรรมทั้ง 3 คือ ศีล สมาธิ ปญญา 
 1.   ศีล คือ การสํารวมกาย วาจา ใจ ใหพดูดี ทําดี คิดดี  และประพฤติดอียูเสมอสามารถ
พัฒนาใหทําความดีไดโดยงาย  
  2.  สมาธิ คือ การควบคุมจิตใจของตนเองใหสงบไมฟุงซาน ตั้งใจแนวแนมั่นคงกับสิ่งที่
ตนปฏิบัติ  
  3.  ปญญา คือ การรูแจงถึงสภาพที่เปนจริงตามธรรมชาติของสิ่งของตาง ๆ ปญญาเกิด
จากการฝกใชความคิดพิจารณา ไตรตรองดวยจิตที่สุจริตผสมผสานกับความรูในสิ่งนั้น  
  วัลลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2546, หนา 11)  ไดเสนอหลักการสอนและรูปแบบความรู
คูคุณธรรมไววาการสอนความรูคูคุณธรรมทําไดทั้ง 3 องคประกอบของหลักธรรม คือ 
 1.  การใหความรูทางคุณธรรม คือการใหความหมายและรูจักคุณธรรมดานตาง ๆ  
ใหรูความสําคญัของคุณธรรม สาระของคุณธรรม ประโยชนของการมคีุณธรรม วิธีการพัฒนา
คุณธรรม ถือเปนการสอนเชงิ “พุทธพิสัย” 
 2.  การปลูกฝงคานิยม หมายถึง การใหผูเรียนไดรับรูคุณคาของคุณธรรม สามารถ 
กระจางคานยิมของตนเองได เปนการรับรูในระดบัที่ลึกซึ้งกวา การรับรูสาระถือเปนการสอนเชิง 
“จิตพิสัย” ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการวางรากฐานของความคิดที่ดีงามในจติใจ ที่นกัการศึกษาเชื่อวา
จะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ถูกตองและเหมาะสม   
 3.  การปฏิบัติคุณธรรม การเรียนรูที่ทําใหผูเรียนฝกปฏิบัตจิะทําใหสรางนิสัยที่ดีงาม  
จึงจําเปนตองใหนักเรยีนฝกปฏิบัติ เพื่อกระตุนความนึกคิด เพื่อทบทวนวาไดทําพฤตกิรรมใด 
สอดคลองกับความรูที่ไดรับจากสถาบัน จากการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอทําใหมีความสขุและเปนที ่
ยอมรับของสังคม เปนการสอนเชิง “ทักษะพิสัย” ที่ทําใหผูเรียนฝงรากลึกแหงความดีงาม 
รูปแบบการสอนความรูคูคุณธรรม แบงไดเปน 3 รูปแบบ คือ 
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 3.1  การสอนแบบบูรณาการ คือ การผสานคุณธรรมเขาไปในวิชาที่สอน ผูสอน 
อาจกําหนดคณุธรรมใหเชื่อมโยงกับรายวชิาที่สอนได 
 3.2  การกําหนดกิจกรรมพิเศษ หมายถึง การกําหนดการปฏิบัติทางคุณธรรมเปน 
สวนหนึ่งของหลักสูตร เชน กําหนดใหเขาอบรมพัฒนาจติอยางนอย 7 วัน เพื่อเปนการเปดโอกาส
ใหผูเรียนฝกฝนการทําความดี การสรางคานิยมที่ถูกตองเพื่อเปนแนวในการดํารงชีวติที่ดีในอนาคต 
  3.3  การพฒันารวมกับกจิกรรมนักเรียน คอืกําหนดกิจกรรมพัฒนา คุณธรรม 
จริยธรรม เชนใหมีงานแสดงสินคาขายของ ฝกความซื่อสัตย แสดงน้ําใจในการจัดราน ซ่ึงจะไดฝก
คุณธรรมหลาย ๆ ดาน เชน ความซื่อสัตย ตรงตอเวลา มีน้ําใจ ความสามัคคี  และความอดทน       
เปนตน 
 4.  การเรียนโดยอิสระผูเรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม   
ตามความชอบ เชนการไปสนทนาธรรมกับพระที่มีจริยวัตรเปนทีย่อมรับนับถือของคนทั่วไป  
การฝก อบรมปฏิบัติธรรม การพัฒนาการมนี้ําใจโดยอานหนังสือใหคนตาบอดฟง 
 กลาวโดยสรุป การพัฒนาองคความรูในพทุธศาสนาเปนทางแหงการศกึษาเรียนรู และ 
พัฒนาชีวิต พระพุทธศาสนาเปนองคความรูที่เปนระบบ มีความชัดเจน มีรายละเอยีดทั้งเชิงหลักการ
ใหญและรายละเอียดเชิงรูปแบบ และมีวิธีการมากมายที่นาํไปสูการประยุกตใชในการจัดการศึกษา
ในปจจุบนั  
 
แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวงศึกษาธิการ   
 กําหนดศึกษาแนวทางการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวงศกึษาธิการ  ดังนี ้
  1.  ความหมาย  
 วิถีชีวิต (Way  of  Life)  คือ  รูปแบบ  หรือกระสวนแหงพฤติกรรม รวมความหมายวา   
วิถีชีวิต  เปนวธีิการดํารงชีวติของชนชาติหนึ่ง หมูชนหนึ่ง  แมกระทั่งคน ๆ หนึ่ง  ซ่ึงอาจจะเรยีก 
ใหส้ันลงวา  วฒันธรรม   
 วิถีชีวิตของคนในชาติ  (Nation Way  of  Life)  เปนรูปแบบของคนในชาติ  วิถีชีวิตนี้
ยอมแตกตางกนัออกไปตามกาลเวลา  ไมอยูคงที่เสมอไป  ยกตวัอยาง  สิงคโปร  เนนเรื่อง 
ความสะอาดอยูในระเบียบวนิัย  ชาวอเมริกัน  กอนนั้นมวีิถีชีวิตแบบ "ประเพณนีํา"  ถัดมา "สํานึก
นํา" และเมื่อบานเมืองเจริญทางวัตถุมากขึน้ ๆ ก็เอนเอยีงไป กลายเปนผูอ่ืนนํา  (ตามแฟชั่น) วิถีชีวติ 
ของคน ๆ หนึง่มีรูปแบบสไตลแตกตางกนัออกไป  
 วิถีพุทธ คือการดําเนินชวีิตแบบผูรูตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยวิถีทาง 
ที่ดีและประเสริฐนั้น  เรียกวา  มรรค  8  ซ่ึงเปนคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนสิ่งที่ใหผล 
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ไดไมจํากัดกาล  ควรนอมเขามาใสตัว จึงพอสรุปไดวา  วถีิพุทธที่แทจริงไมจําเปนตองไดรับคําสั่ง
จากหนวยงานใดจึงจะเปนวถีิพุทธได  ถาความเปนพุทธฝงอยูในจิตวญิญาณ  การพดู  การทําตอง
ออกมาดี  มีเหตุมีผล  สังคมไทยมีโรงเรียนใหเด็กไดเรียนรูวิชาการ  แตปจจุบันโรงเรียนตอง 
เบาหลอมทางศีลธรรมไปพรอมกัน  เพื่อฝกอบรมผูเรียนใหมวีิถีชีวิตแบบพุทธในสถานศึกษา และ
เกิดการพฒันาจนกลายเปน "วัฒนธรรม" แลวนําออกไปใชในนอกสถานศึกษา นั่นกค็ือบทสรุป
เกี่ยวกับการแกปญหาดานตาง ๆ  ที่ไมตองลงทุนอะไรมากมาย 
 วิถีพุทธ เปนโรงเรียนที่สอน  และฝกใหผูเรียน  กิน  อยู  ดู  ฟงเปน  ถาทําอยางจริงจัง
ตอเนื่อง  ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาทั้ง  4  ดาน  คือ  กาย (กายภาวนา)  สังคม (ศีลภาวนา)   
จิต (จิตภาวนา)   และ ปญญา (ปญญาภาวนา) (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2546 ข, หนา 17 - 20) 
 2.  ลักษณะของพุทธธรรมสูการดําเนินชีวิตในแนวทางวิถพีทุธ    
 พระพรหมคณุาภรณ  (ป. อ. ปยุตโต) (2547,  หนา 7-67)  ไดกลาวถึงลักษณะของพุทธธรรม 
หรือวิถีพุทธธรรม  สรุปไดดังนี้  
 2.1  คําสอนเปนกลาง ปฏิบัติสายกลาง หรือลักษณะที่เปนสายกลางไมสุดโตง ในทาง
ความค ิดหรือสุดโตงในทางปฏิบัติตน เห็นความสําคัญทางดานจิตใจ และทางดานรางกายซึ่ง สัมพันธ
กันอยางแยกไมได จึงวางขอปฏิบัติที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ทางสายกลางหรือ ขอปฏิบัติที่เปน
สายกลาง (มรรคมีองค  8)  คือความพอดแีละทัศนะเกี่ยวกับสัจธรรม  เปนกลาง ความจริงที่เปนกลาง 
ตามเหตปุจจัยไมขึ้นกับใคร (เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท)  
 2.2  พุทธธรรมมีหลักการเปนสากล หรือสอนหลักความจรงิที่เปนสากล ความจริงเปนสิ่ง
ที่มีอยูตามธรรมชาติ คือธรรมดาของสิ่งทั้งหลายเปนเชนนัน้เอง เรียกวาเปนกฎธรรมชาติ ในทางปฏิบัติ
สอนใหคนมีเมตตากรุณาอยางเปนสากล ชาวพุทธตองมีความเมตตากรุณาตอสรรพสัตวทั่วกันหมด 
ไมเลือกพวกเขาพวกใคร 
 2.3  พุทธธรรมใหความสําคัญของสาระ (ธรรม) และรูปแบบ (วินยั)  ธรรมวินัย  จึงเปน
ช่ือหนึ่งของพทุธศาสนา ตองมีทั้งสองอยาง ธรรมเปนหลักความจริง ซ่ึงมีอยูแลวตามธรรมดาของมัน 
และเปนส ิ่งที่ผูศึกษาปฏิบัติสามารถเขาถึงได สวนวินัย เปนกฎเกณฑ ขอบังคับ กติกา หรือ
ขอบัญญัติที่กําหนดขึ้นเพื่อใหคนในสังคมประพฤติปฏิบัติ เพื่อความเจริญ และความสงบสุข วินัย
เปรียบไดกับศลี เชนศีล 5 เป ็นตน 
 2.4  พุทธธรรมสอนหลักธรรม  พระพุทธศาสนายดึเอาการกระทําหรือความประพฤติ 
เปนเครื่องจําแนกคน ไมแบงแยกดวยชาติกําเนิด ผิวพรรณ  เนนการรับผิดชอบตอการกระทําของตน  
ไมซัดทอดสิ่งภายนอก มีการสํารวจตนเองเปนเบื้องตนกอน นอกจากนี้สอนหลักธรรมใหรูจักพึ่งตนเอง  
ไมฝากไวกับโชคชะตา ธรรมสอนคูกับความเพียร ความสาํเร็จเกิดขึน้ได จากความเพียร และจาก 



 32

การกระทําตามทางของเหตุและผล 
 2.5  สอนใหมองความจริงโดยแยกแยะจําแนกครบทุกดานทุกมุม  ตัวอยางเชน มีผูถาม
เร่ือง การพูดวาสิ่งใดควรพูด ส ิ่งใดไมควรพดู พระพุทธองคตรัสแยกแยะใหฟ ังวา 
 วาจาใดไมจริง ไมเปนประโยชน ไมถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส 
 วาจาใดเปนคําจริง ไมเปนประโยชน ไมถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส 
 วาจาใดเปนคําจริง เปนประโยชนไมถูกใจผูฟง พระองคเลือกกาลที่จะตรัส 
 วาจาใดไมจริง ไมเปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส 
 วาจาใดเปนคําจริง ไมเปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส 
 วาจาใดเปนคําจริง เปนประโยชนถูกใจผูฟง  พระองคเลือกกาลที่จะตรัส 
  ลักษณะทาทีของการสนองตอบ   หรือปฏิกิริยาตอส่ิงทั้งหลาย  แบบชาวพุทธตองมองอยาง 
วเิคราะห  แยกแยะ  จําแนกแจกแจง  ครบทุกดาน 
 2.6  หลักการสําคัญของพุทธศาสนาคือ มุงอิสรภาพ  ดังพุทธพจนวา  “ มหาสมุทรแม 
จะกวางใหญเพียงใดก็ตาม  แตน้ําในมหาสมุทรที่มากมายนั้น มีรสเดียว คือ รสเค็ม ฉันใด ธรรมวินัยของ
พระองคที่สอนไวมากมาย ทั้งหมดก็มีรสเดียว คือวิมุติรส ไดแก ความหลุดพนจากทุกข และปวงกิเลส  
ฉันนั้น” 
 2.7  เปนศาสนาแหงปญญา  ดังพุทธพจนวา  “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปญญาเปนยอดยิ่ง”  
หลักปญญาสําคัญ เพราะปญญาเปนตัวตัดสินในการเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา โดยใหความสําคัญ
แกศรัทธา  ศีล  สมาธิ  วาเปนปจจัยที่ขาดไมไดเพื่อเขาถึงจุดหมาย โดยมีปญญาเปนตัวตัดสินสูงสุด นั่นคือ 
ศรัทธา ก็ขาดปญญาไมได  ศีล ก ็เพื่อประคับประคองจนเกิดปญญา  สมาธิ ก็ตองนําไปสูปญญา มิฉะนั้นจะ
หลงผิด หลงทางปญญา  จึงเปนคุณธรรมสําคัญเปนเอก  ปญญาในขั้นสูงสุดคือปญญาในขั้นที่รูเทาทัน 
สัจธรรม  เรียกวา  “วิปสสนาปญญา” 
 2.8  สอนหลักอนัตตา  พระพุทธศาสนาประกาศหลักสําคัญเกี่ยวกับความจริงของส่ิงทั้งหลาย
หรือของสภาวธรรมตาง ๆ  คือ หลักอนัตตา เปนหลักใหมที่โลกไมเคยคนพบมากอน ความยึดติดในอัตตา
หรือตัวตนเปนสิ่งฝงลึกแนบแนนในจิตใจมนษุย แตแทจริงผูมีปญญาเห็นวาสิ่งทั้งหลายที่ดํารงอยูเปนไป
ตามธรรมดาของมันไมมีใครเปนเจาของ  ไมสามารถบังคับใหเปนไปตามใจปรารถนาไดเลย 
 2.9  การมีทัศนคติที่มองส่ิงทั้งหลายตามความสัมพันธแหงเหตุและปจจัย  เชื่อมโยงกัน  
อิงอาศัยกันเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยนั่นเอง 
 2.10  ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย  เชื่อวามนุษยประเสริฐดวยการฝกฝนพฒันา  เมื่อ 
พัฒนาแลวก็เปนผูประเสริฐสุด ดังพุทธพจนวา “ผูที่ฝกแลวเปนผูประเสริฐสุดในหมูมนุษย (ทนฺโต  เสฏโฐ   
มนุสฺเสสุ)”  และเมื่อฝ ึกดีแลวมนุษยก็จะประเสริฐกวาเทพทั้งหลาย  พระพุทธองคฝกพระองคดีแลว แมเทพ 
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ทั้งหลายก็นอมนมัสการ 
 2.11  เปนศาสนาแหงการศึกษา  นําเอาการศึกษาเขามาเปนสาระสําคัญ เปนเนื้อแทของ 
การดําเนินชีวิต หลักปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเรียกวา  มรรค หมายถึงทางดำเนินชีวิต  ดังนั้นวิถีชีวิต
ของชาวพุทธ คือ การดําเนินชีวิตตามมรรคมีองค 8  เรียกยอวา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  หรือไตรสิกขา  ในที่สุดจะ
บรรลุจุดหมายแหงชีวิตที่ดีงาม เปนมนุษยที่สมบูรณ 
 2.12  ใหความสําคัญทั้งแกปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  ปจจัยภายในไดแก โยนิโสมนสิการ 
คือ การคิดใครครวญในธรรมโดยแยบคาย ลึกซึ้ง อยางผูมีปญญา คือรูจักคิด คิดเปน  ปจจัยภายนอก ไดแก 
กัลยาณมิตรที่ดี มีครูอาจารยที่ดี มีพอแมที่ดี ใหความรูที่ถูกตอง เปนตัวอยางที่ดี มีแหลงความรู มีส่ือมวลชน
ที่ใหสติปญญา 
 2.13  สอนใหตื่นตัวดวยความไมประมาท พระพุทธเจาทรงเนนย้ํา อัปปมาทธรรม หรือ  
ความไมประมาท ถึงกับตรัสเปนปจฉิมวาจา คือพระดํารัสสุดทายกอนจะปรินิพพาน วา  “ส ังขารทั้งหลาย 
มีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด” 
 2.14  สอนใหเห็นทุกข แตเปนสุข  นั่นคือพระพุทธศาสนาสอนใหมองเห็นความทุกข แตให
ปฏิบัติดวยความสุข (ทุกข สอนไวในหลักไตรลักษณ  คือ อนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา  และทุกขในหลักอริยสัจ 4  
ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค)  เมื่อความทุกขมีอยูจริง พระพุทธศาสนาก็สอนใหเผชิญหนาความทุกขนั้น 
ไมเล่ียงหนี แตใหมองดูทุกขนั้นดวยความรูเทาทัน จึงทําใหมีจิตใจปลอดโปรง เปนอิสระ มีปญญา ไมถูก
ทุกขบีบคั้น 
 2.15  มุงประโยชนสุขเพื่อมวลชน  พระพุทธเจาทรงตรัสหลักนี้เสมอ  เมื่อเร่ิมประกาศ 
พระศาสนาทรงตรัสแกภิกษุวา “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนทั้งหลาย 
เพื่อความสุขแกชนทั้งหลาย เพื่ออนุเคราะหชาวโลก”  ดังนัน้การดําเนินชีวิตของชาวพทุธทั้งหลายจึงควร
ดําเนินตามพระดํารัสนี้คือ การทําประโยชนแกผ ูอ่ืนและแกสังคม 
 เมื่อทําความเขาใจหลักพุทธธรรมที่สําคัญดังกลาวแลว จะทําใหสามารถเขาใจแนวทางการดําเนิน
ชีวิตตามแบบวิถีพุทธไดกระจางชัดเจนยิ่งขึ้น 
 โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแหงความหวังของสังคมไทยยุคปจจุบัน โรงเรียนวิถีพุทธ  เปน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนโดยองครวม ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม  
ดานมุมมองชีวิต ดวยปญญาความคิดที่เฉลียวฉลาด รูเทาทัน และดานการดําเนินชีวิตอื่น ๆ   เนนการกิน  
อยู ดู  ฟงเปน  วิถีชีวิตที่เปนธรรมชาติ เปนการดํารงชีวิตที่ถูกตองและเพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 
โดยใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน และการบริหารจัดการในโรงเรียน  
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทั้ง
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ตามหลักไตรสิกขา  ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่จะนําครู 
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อาจารย บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน พอแม ผูปกครอง ชุมชน ใหมารวมมือกันดูแลเอาใจใสนักเรียน 
ตลอดจนชวยกันเปนกัลยาณมิตร และสรางสรรคใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณคา เปาหมายคือพัฒนา
เด็กใหเปนเด็กดี  เด็กเกง  และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  สามารถเรียนรูและอยูรวมกับผูอ่ืนได 
 โรงเรียนวิถีพุทธจัดสภาพทุกดานเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพฒันาตามหลักพุทธธรรม 
อยางบูรณาการตามหลักไตรสิกขา เกิดลักษณะของปญญาวุฒิธรรม  4  ประการ คือ 
 1.  การอยูใกลชิดคนดี ใกลผูรู อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ครู อาจารยดี มีขอมูลดี มีส ื่อที่ดี  
มีเทคโนโลยีเหมาะสม  (สัปปุริสสังเสวะ) 
 2.  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี  (สัทธัมมัสสวนะ) 
 3.  มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี  (โยนิโสมนสิการ) 
 4.  ความสามารถที่นําความรูไปใชในชีวิตได และดําเนินชีวติไดถูกตองตาม (ธัมมานุธัมมปฏิปตติ) 
 3.  กรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนวิถีพทุธ คือ โรงเรียนระบบปกติทัว่ไป ที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช 
หรือประยุกตใชในการบริหาร และการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา เนนกรอบการพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรู ไดพฒันาการกิน อยู ดู ฟง ใหเปน โดยผาน
กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เปนฐานการดําเนินชวีิต
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก, หนา 9)   
 4.  ความสําคญัและความเปนมา 
 วิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาวไทยไดรับการกลอมเกลาจากคําสอนของพระพุทธศาสนา
ตั้งแตยุคแรกของประวัติศาสตรชาติไทย จนกลาวไดวาวถีิพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทย 
สวนใหญ จนมีความเปนเอกลักษณที่ทั่วโลกตระหนกัและใหการยอมรับ 
 พุทธธรรมหรือพุทธศาสตรเปนองคความรูที่มุงเนนใหผูศกึษาเขาใจธรรมชาติของโลก
และชีวิตทีแ่ทจริง และฝกใหผูศึกษาสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ตั้งแตระดับการ
ดําเนินชวีิตประจําวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู ดู ฟง จนถึงระดับการดําเนินชวีิตของนักบวช 
ผูมุงมั่นมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และในทกุระดับ  ยงัผลใหผูศึกษาเองมีความสุขพรอม ๆ กับชวยใหคน 
รอบขางและสังคมมีความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน 
 พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเปนระบบการศึกษา 3 ประการ เรียกวา  “ไตรสิกขา” 
คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ที่เรียกสั้น ๆ วา “ศีล สมาธิ ปญญา” ซ่ึงเปน 
การฝกหัดอบรม เพื่อพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปญญา และไตรสิกขานี้เปนการศึกษาที่
ครอบคลุมการดําเนินชวีิตทุกดานและทกุวยั อีกทั้งมีความงายยาก ทั้งเรื่องเบื้องตน ทั้งของเด็กและ 
ผูใหญจนถึงเรือ่งที่ละเอียดซบัซอนที่ยากจะองคความรูอ่ืนใดมาเทยีบได 
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 การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดา และผูใหญทัง้หลายในอดีตอันยาวนานของไทย มีฐาน 
จากการใชพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอน แตอาจไมมีระบบการศึกษาบังคับอยางในปจจุบนั  
แมในปจจุบันจะมีการศกึษาภาคบังคับสวนใหญมิไดนําเอาพุทธธรรมมาเปนฐานของการศึกษา  
แตนําระบบและองคความรูตามโลกนิยมโดยมีฐานมาจากประเทศตะวนัตกมาเปนแกนในการจัด
การศึกษา ทําใหพุทธธรรมเองเริ่มหางเหนิไปจากชีวิตของคนไทยในยุคปจจุบันมากขึ้น ซ่ึงเปนที ่
นาเสียดายในความล้ําคาของพุทธธรรม และในความเปนสมบัติของชาติซ่ึงไดกอราง สรางฐานของ
วัฒนธรรมไทยมาแตอดตี 
 ดวยคณุคาอันอนันตขององคความรูในพทุธธรรมและระบบไตรสิกขาที่ชัดเจน 
ในการใหการศึกษาพัฒนาผูเรียนทุกวัย  กระทรวงศึกษาธกิารจึงมีแนวความคิดที่จะสงเสริม 
ใหสถานศึกษานําระบบของพุทธธรรมมาประยุกตกับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาใน
ปจจุบันเพื่อพฒันาเยาวชนไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณ ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 กําหนดไว ที่มีคณุสมบัติของการเปนคนดี เกง มีความสุขอยางแทจริง อันเปนเปาหมาย
แทของพุทธธรรม  ใหมีความชัดเจนมากขึน้ โดยผานการดําเนินงานของ “โรงเรียนวถีิพุทธ” อันจะ
เปนตัวอยางทีจ่ะขยายผลสูการพัฒนาในโรงเรียนอื่น ๆ ในวงกวางตอไป (กระทรวงศกึษาธิการ, 
2546 ก, หนา 9-11)   
 
 5.  รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ลักษณะจุดเนนของโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนวิถีพุทธเปนสถานศึกษาในระบบปกติที่นํา
หลักพุทธธรรมหรือองคความรูที่เปนคําสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษานั้น โดยมีจดุเนนที่สําคัญ คือ การนําหลักธรรมมาใชในระบบการพฒันาผูเรียน
โดยรวมของสถานศึกษา ซ่ึงอาจจะเปนการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือ
การจัดระบบวถีิชีวิตในสถานศึกษาของผูเรียนสวนใหญ โดยนําไปสูจดุเนนของการพัฒนาผูเรียนให
ผูเรียนสามารถ กิน อยู ดู ฟง เปน คือใชปญญาและเกิดประโยชนแทจริงตอชีวิต และการจัด
ดําเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เปน
กัลยาณมิตรเอือ้ในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ดวยวถีิวัฒนธรรมแสวงปญญา ทั้งนี้การพัฒนา
ผูเรียนดังกลาวจัดผานระบบไตรสิกขา ที่ผูเรียนไดศกึษาปฏิบัติอบรม ทั้ง ศีล หรือพฤติกรรม หรือ
วินัยในการดําเนนิชีวิตทีด่ีงามสําหรับตนและสังคม สมาธิ หรือดานการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ  
มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่มัน่คงเขมแข็งและสงบสุข และ ปญญา ที่มีความรูที่ถูกตองมีศักยภาพ 
ในการคิด การแกปญหาทีด่ีแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)  โดยมีครูและผูบริหารสถานศึกษาเปน 
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กัลยาณมิตรทีสํ่าคัญ ที่รักและปรารถนาดี ที่จะพัฒนาผูเรียนอยางดีที่สุด  
 สภาพของสถานศึกษาแบบวิถีพุทธนั้น  สถานศึกษาจัดสภาพในทุก ๆ  ดาน เพื่อสนับสนุน 
ใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการ และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาชีวิตใหสามารถกิน อยู  
ดู ฟงเปน มวีฒันธรรมแสวงปญญา ทั้งนี้การจัดสภาพจะสงเสริมใหเกดิลักษณะของปญญาวุฒิธรรม   
4  ประการ คือ 
 1.  สัปปุริสังเสวะ หมายถึง การอยูใกลชิดคนดี ใกลผูรู อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ครู  
อาจารยดี มีขอมูล มีส่ือที่ดี 
 2.  สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี 
 3.  โยนิโสมนสิการ หมายถงึ มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
 4.  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรูไปใชในชีวิตได  
และดําเนินชวีติไดถูกตองตามธรรม 
 ปญญาวุฒิธรรม 4 ประการนี ้จะสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางชัดเจน 
สําหรับแนวความคิดเบื้องตนของการจัดสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสมในดานตาง ๆ มีลักษณะ
ดังตอไปนี ้
 1.  ดานกายภาพ  สถานศึกษาจะจดัอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม หองเรียนและแหลง
เรียนรูที่สงเสริม การพัฒนาศลี สมาธิ และปญญา เชน มีศาลาพระพุทธรูปที่เดน เหมาะสมที่จะ 
ชวนใหระลึกถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ หรือมีมุมหรือหองใหศึกษาพุทธธรรม บริหารจิต  
เจริญภาวนาที่เหมาะสม หรือมากพอที่จะบริการผูเรียน หรือการตกแตงบริเวณใหเปนธรรมชาติ
หรือใกลชิดธรรมชาติชวนใหมีใจสงบ และสงเสริมปญญา เชน รมร่ืน มีปายนิเทศ ปายคุณธรรม 
ดูแลเสียงตาง ๆ มิใหอึกทึก ถาเปดเพลงกระจายเสียงกพ็ถีิพิถันเลือกเพลงที่ สงเสริมสมาธิ ประเทือง
ปญญา  เปนตน 
 2.  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจาํวัน ประจํา
สัปดาห หรือในโอกาสตาง ๆ เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษาที่เปนการปฏิบัติบูรณาการทั้งศีล  สมาธิ 
และปญญา โดยเนนการมีวิถีชีวิตหรือวฒันธรรมของการกิน อยู ดู ฟง ดวยสติสัมปชญัญะ เพื่อ
เปนไปตามคณุคาแทของการดําเนินชวีิต โดยมีกจิกรรมตวัอยางดังนี ้
 2.1  มีกิจกรรมสวดมนตไหวพระ กอนเขาเรียนและกอนเลิกเรียนประจาํวัน  
(เพื่อใกลชิดศาสนา) 
 2.2  มีกิจกรรมรับศีล หรือทบทวนศีลทุกวนั อาจจะเปนบทกลอนหรือเพลง   
เชนเดยีวกับกจิกรรมแผเมตตา (เพื่อใหตระหนกัถึงการอยูรวมกนัในสังคมอยางสันตสุิข) 
 2.3  มีกิจกรรมทําสมาธิในรูปแบบตาง ๆ เชน นั่งสมาธิ ทองอาขยายเพื่อสมาธิ หรือ 
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ทําสมาธิเคลื่อนไหวอื่น ๆ เปนประจําวัน หรือกอนเรียน (เพื่อพัฒนาสมาธิ) 
 2.4  มีกิจกรรมพิจารณาอาหารกอนรับประทานอาหารกลางวัน (เพื่อใหกินเปน กิน  
อยางมีสติ มีปญญารูเขาใจ) 
 2.5  มีกิจกรรมอาสาตาวิเศษปฏิบัติวินัยหรือศีล (เพื่อใหอยูเปน อยูอยางสงบสุข) 
 2.6  มีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรม (ศีล สมาธิ ปญญา) ประจาํวัน (เพื่อให 
อยูเปน) 
 2.7  มีการสวดมนต ฟงธรรมประจําสัปดาห หรือในวันพระ (เพื่อพัฒนาศีล สมาธิ 
ปญญา) 
 2.8  มีกิจกรรมบันทึกและยกยองการปฏิบัติธรรม (เนนย้ําและเสริมแรงการทําความด)ี 
 2.9  ทุกหองเรยีนมีการกําหนดขอตกลงในการอยูรวมกนั โดยเขาใจเหตุผลและ
ประโยชนที่มตีอการอยูรวมกัน (พัฒนาศีล/ วินยั ดวยปญญา) 
 3.  ดานการเรยีนการสอน  ดานการศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการพุทธธรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน ผานกจิกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน เพื่อ
เปนการพัฒนาผูเรียนดวยหลักพุทธธรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เชน 
 3.1  หลักสูตรสถานศึกษามกีารกําหนดคณุลักษณะอนัพึงประสงค และผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง ที่สะทอนการพัฒนาไตรสิกขาไปพรอม ๆ กัน  
 3.2  การจัดหนวยการเรียนรูทุกชั้นใหมีการบูรณาการพทุธธรรมในการเรียนรูและ
ปฏิบัติ  
 3.3  การจัดการเรียนรูแตละครั้ง นําพุทธธรรมมาเปนฐานในการคิด หรือเปนเกณฑ
ตรวจสอบการเรียนรูการปฏบิัติ หรือเชื่อมโยงการเรียนรูสูหลักธรรมในการพัฒนาตนและผูอ่ืน 
 3.4  ประสานรวมมือกับวัด คณะสงฆในการจัดการเรียนรูทั้งสาระพระพทุธศาสนา
และกลุมสาระหรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใกลชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทตาง ๆ  
 ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรยีนรูควรมีลักษณะ “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” โดยนักเรียน
มีกระบวนการเรียนรูการพัฒนาทั้งดานกาย (กายภาวนา) ดานความประพฤติ (สีลภาวนา) ดานจิตใจ 
(จิตตภาวนา) และดานปญญา (ปญญาภาวนา) โดยมุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู ดู ฟง เปน” 
เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนและสังคมโดยไมเบียดเบยีนผูใด และเกื้อกูลในการพัฒนา
วัฒนธรรมแสวงปญญา และวัฒนธรรมเมตตา เชน “การกิน อยูเปน” เพือ่ประโยชนในการดํารงชีวติ 
อยูไดเหมาะสมเปนไปตามคณุคาแท หรือ “การดู ฟงเปน” เพื่อเนนประโยชนในการเรียนรูเพิ่มพนู 
ปญญา 
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 4.  ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  สถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศของการใฝเรียนรู และ
พัฒนาไตรสิกขา หรือสงเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีปฏิสัมพันธที่เปนกลัยาณมิตร 
ตอกัน มีบรรยากาศของความเคารพออนนอม ยิ้มแยม แจมใส การมีความเมตตา กรุณาตอกัน ทั้งครู 
ตอนักเรียน นกัเรียนตอนักเรียน  ครูตอผูปกครอง และครูตอครูดวยกนั และสถานศกึษาสงเสริมให 
บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืน เชน การลด ละ เลิกอบายมุข            
การเสียสละ เปนตน 
 5.  ดานบริหารจัดการ  สถานศึกษาโดยบคุลากรในสถานศึกษารวมกบัผูปกครองและ
ชุมชนสรางความตระหนกัและศรัทธา รวมทั้งเสริมสรางปญญาความเขาใจในหลักการและ
วิธีดําเนนิการโรงเรียน วิถีพทุธรวมกัน ทั้งนี้ผูเกี่ยวของทกุฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครูและผูบริหาร
เพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะตาง ๆ และการปฏิบตัิตนเองที่จะสนับสนุนและเปนตัวอยางใน
การพัฒนาการเรียนตามวิถีชาวพุทธ 
 สถานศึกษาวิเคราะหจุดเนนหรือรูปแบบรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธตามความเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษาซึ่งแตละสถานศกึษาจะมีจุดเนนและรายละเอียดที่แตกตางกันได เชน บาง
สถานศึกษาจะมีจุดเนน ประยุกตไตรสิกขาในระดบัชั้นเรยีน (การจัดกระบวนการเรียนรูรายวิชา) 
บางสถานศึกษาเนนประยกุตในระดับกิจกรรมวิถีประจาํวนัภาพรวม บางสถานศึกษาอาจทําทั้ง
ระบบทุกสวนของการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก, หนา 12-21)    
 6.  แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ภาพอันงดงามของโรงเรียนวถีิพุทธ เปนภาพที่สะทอนถึงการนําหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักไตรสิกขา มาใชในการพัฒนาผูเรียน และแสดงถึง       
ความพยายามนําหลักพุทธธรรมตาง ๆ มาประยุกตใชในการบริหารและจัดการสถานศึกษาอยาง
ชัดเจนโดยใหมีรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมของสถานศึกษาที่จะพัฒนาผูเรียนไดอยาง
ดีที่สุด พรอมกับสรางสรรคสภาพการดําเนินงานที่ผูเกีย่วของทุกสวนมีความสุขและไดพฒันาสูชีวิต
และสังคมที่ดงีามควบคูกันไปสูคุณคา 
 เมื่อโรงเรียนพฒันาสูวิถีพุทธและไดพัฒนาจนเปนโรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจน จะสังเกตได 
ถึงความเปลี่ยนแปลงและประโยชนอันมากมายที่เกิดตามมา ที่เปยมไปดวยความงดงามและคุณคา   
ดังนี ้
 1.  นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาง ๆ 
อยางชัดเจน พรอมกับการพฒันาปญญาและดานอืน่ ๆ การพัฒนาที่จะใหเปนคนดี เกง และมี
ความสุขพรอม ๆ กันที่วาจะไมยากสําหรับโรงเรียนวิถีพทุธ 
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 2.  การพัฒนาผูเรียนที่เกดิขึ้นชัดเจนจะเปนที่ช่ืนชอบและชื่นชมของทัง้ผูปกครองครู
อาจารย และชมุชนที่ไดรับทราบอีกการยอมรับและความรวมมือชวยเหลือจะเกิดขึน้อยางทวีคณู 
 3.  สภาพแวดลอมและบรรยากาศปฏิสัมพันธของโรงเรียนจะดีขึ้นมากในลักษณะที ่
เกื้อกูลตอการพัฒนาผูเรียนรอบดานทั้งศีล สมาธิ และปญญา ผูเกี่ยวของลวนเปนกัลยาณมิตรแกกัน 
และกันโดยเฉพาะอยางยิ่งตอนักเรียน 
 4.  บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งวถีิการทํางานและวิถีชีวิต ทําใหสภาพการทํางาน
มีความสุข มีคุณคาเพิ่ม ชีวิตสวนตัวพัฒนาสูความสะอาด สวาง สงบชัดเจน เพราะความเปนวิถีพุทธ
ชวยกลอมเกลา 
 5.  โรงเรียนโดยผูบริหาร  คณะครู  บุคลากร และนกัเรียน เปนแบบอยางตอสังคม  
อีกเปนพลังการพัฒนาสังคมวงกวางใหดีงามยิ่ง ๆ ขึ้นได 
 วิถีปฏิบัต ิ
 แนวการดําเนนิการและจังหวะกาวการพัฒนาของโรงเรียนวิถีพุทธแตละแหงจะมีความ
แตกตางกันได ตามลักษณะเฉพาะของแตละสถานศึกษา อยางไรก็ตาม กาวยางที่ชัดเจนจะมีโอกาส
เกิดขึ้นไดจากความพยายามในการพัฒนาผูเรียนทั้งศีล สมาธิ ปญญา ควบคูกันไปอยางบูรณาการ 
บนวิถีการดําเนินชีวิตธรรมดาที่สงเสริมการพัฒนา “การกิน อยู ดู ฟงเปน” คือ ดําเนนิชีวิตไดอยาง
รูเทาทันและจดัการไดในลักษณะที่จะกอประโยชนตอตนเอง ตอผูอ่ืน และเปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม
ใหมากที่สุด 
 ขอเสนอแนะแนวดําเนินการโรงเรียนวิถีพทุธในภาพเบื้องตนที่เสนอเปนแนวคิดแนวทาง
ซ่ึงโรงเรียนสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสมตอไป ประกอบดวยประเดน็ดงันี้  
1)   การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  2)  การจัดวิถีพุทธสูการเรียนรู  3)  กิจกรรมเสนอแนะ 
การพัฒนา4)  การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรที่คาดหวัง  5)  การเกื้อกูลสัมพันธ
โรงเรียนวถีิพทุธและชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก, หนา 23-26)   
 7.  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 จังหวะกาวการพัฒนาสูโรงเรียนวิถีพุทธทีชั่ดเจนมีประสิทธิภาพจําเปนตองพิจารณา
องคประกอบและลําดับขั้นตอนที่เปนระบบ  และลําดบัขั้นตอนขององคประกอบตอไปนี้เปน
ขอเสนอเชิงตัวอยางหนึ่งที่สถานศึกษาสามารถนําไปพิจารณาปรับใชไดตามความเหมาะสม ซ่ึง
ประกอบดวยขั้นตอนดังนี ้(กระทรวงศกึษาธิการ, 2546 ก, หนา 27-28)   
 7.1  ขั้นเตรียมการ ที่จะใหการจัดโรงเรียนวถีิพุทธดําเนินไปโดยสะดวกดวยศรัทธา 
และฉันทะ 
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 7.2  ขั้นดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ ที่จะเปนปจจัย เปนกิจกรรม เปน
เครื่องมือสูการพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม 
 7.3  ขั้นดําเนินการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขา  ซ่ึงเปนขั้นตอน 
ที่เปนหวัใจของการดําเนนิการโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 7.4  ขั้นดูแลสนับสนุนใกลชิด  ที่จะชวยใหการดําเนนิงานทุกสวนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพดวยทาทีความเปนกัลยาณมติร 
 7.5  ขั้นปรับปรุง พัฒนาตอเนื่อง  ที่จะเนนย้ําการพัฒนาวาตองมีมากขึ้น ดวยหลัก 
อิทธิบาท 4 และ อุปญญาตธรรม 
 7.6  ขั้นประเมนิผล และเผยแพรผลการดําเนินงานที่จะนาํขอมูลผลการดําเนินงานสู
การเตรียมการที่จะดําเนินงานในรอบตอ ๆ ไป เชน ในปตอ ๆ ไป หรือใชกับโครงการตอเนื่องอื่น 
และนําผลสรุปจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานแจงแกผูเกี่ยวของใหทราบ 
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 ขั้นตอนการบริหารจัดการแสดงดังแผนภาพตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ภาพที่  2  ขั้นตอนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก, หนา 29)   
 
 8.  แนวการดําเนินงานในแตละขั้นตอนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  
 สําหรับการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธมีขัน้ตอนโดยสังเขป  ดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก, หนา 30 - 37)   

1 .  เตรียมการ (ศรัทธาและฉนัทะ) 
 หาที่ปรึกษา แหลงศึกษา 
เอกสารขอมูล 
 เตรียมบุคลากร กรรมการ
สถานศึกษา 
 เตรียมนักเรียน 
 เตรียมผูปกครอง ชุมชน 
 กําหนดธรรมนูญสถานศึกษา 
 จัดแผนปฏิบัตกิาร 

ฯลฯ 

6.  ประเมินผล และเผยแพร
ผลการดําเนินงาน 

5.  ปรับปรงุและพัฒนาตอเนื่อง 
(อิทธิบาท 4 อุปญญาตธรรม) 

2.  ดําเนินการจัดสภาพและองคประกอบ 
(ปญญาวุฒิธรรม) 

 จัดหลักสูตรสถานศึกษา/หนวยการ
เรียนรู/ แนวการจัดการเรียนรู 
 เตรียมกิจกรรมนักเรียน 
 จัดสภาพกายภาพสถานศึกษา 
 จัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ 

ฯลฯ 

3.  ดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 
 นักเรียน 
 บุคลากรที่เกี่ยวของ 

4.  ดูแลสนับสนุนใกลชดิ (กัลยาณมิตร) 
 นิเทศ ติดตาม 
 สนับสนุน 
 รวบรวมขอมลูและประเมินผล
ระหวางดําเนนิงาน 
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 8.1  การเตรียมการ  เปนขั้นตอนความพยายามที่จะเตรียมสิ่งที่จะทําใหการดําเนิน 
การพัฒนามาเปนไปไดสะดวก ซ่ึงมีประเดน็สําคัญที่ตองคํานึงถึงในการเตรียมการ เชน 
 8.1.1  การหาที่ปรึกษา แหลงศึกษา และเอกสารขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ที่ปรึกษาที่เปนกัลยาณมิตรในการพัฒนาวิถีพุทธนี้ ซ่ึงอาจจะเปนพระภิกษหุรือคฤหสัถที่เปน
ทรงคุณวุฒิ เปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีศรัทธาและความรูชัดในพุทธธรรม ถาเปนคฤหัสถควรเปน
แบบอยางในสังคมได เชน เปนผูไมของแวะในอบายมุข เปนผูทรงศีล ปฏิบัติธรรม เปนตน            
ที่ปรึกษาจะมคีวามจําเปนมากโดยเฉพาะในระยะเริ่มของการพัฒนา 
 8.1.2  การเตรียมบุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษา นกัเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชน ใหมีความตระหนกัในคุณประโยชนที่จะเกิดขึ้น ใหเกิดศรัทธา และฉันทะในการรวมกัน
พัฒนาโรงเรียนวิถีพทุธดวยปญญารูเขาใจทิศทาง จากศรทัธาและฉันทะการพัฒนารวมกัน 
ความสําเร็จในการพัฒนาคาดหมายไดวาจะเกิดขึ้นไดไมยาก สําหรับวิธีการเตรียมผูเกี่ยวของนี้
สามารถดําเนินการไดหลากหลายตั้งแตวิธีทั่วไป เชน การประชุมชี้แจง การสัมมนา จนถึงการ
ประชาสัมพันธที่หลากหลาย การรวมกันศึกษาดูงาน เปนตน 
 8.1.3  การกําหนดเปาหมาย จดุเนน หรือวิสัยทัศน และแผนงาน ที่ชัดเจนทั้งระยะ
ยาวในธรรมนญูสถานศึกษา และแผนปฏิบตัิการรายป ความชัดเจนในการดําเนินการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพทุธไดอยางดี อันเปนสวนสาํคัญของการเตรียมการที่ด ี
 8.2  การดําเนนิการจัดสภาพและองคประกอบ เปนการดําเนินการจดัปจจยัตาง ๆ ของ
การพัฒนาผูเรียน ซ่ึงประกอบไปดวยสภาพทั้งกายภาพและองคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของอันจะ
นําไปสูการเปนปจจยัในการพัฒนาผูเรียนตามหลักปญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คือ 
  8.2.1  การอยูใกลคนดี ใกลชิดผูรู มีขอมูล มีส่ือที่ดี (สัปปุริสสังเสวะ) 
  8.2.2  การใสใจศึกษาเลาเรยีน โดยมีฐานของหลักสูตรการเรียน การสอนที่ดี 
(สัทธัมมัสสวนะ) 
  8.2.3  การมีกระบวนการคิดที่ดี คิดถูกวิธี โดยมีสภาพและบรรยากาศที่สงเสริม 
(โยนิโสมนสกิาร) 
  8.2.4  ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม หรือนําความรูไปใชในชีวิตไดเหมาะสม  
(ธัมมานุธัมมปฏปิตติ) 
 สภาพและองคประกอบที่สําคัญที่จําเปนตองจัดสงเสริมใหโรงเรียนวิถีพุทธ  
ดําเนินการ ไดแก 
 หลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงเปนองคประกอบ
สําคัญของการเรียนการสอนที่โรงเรียนวิถีพุทธควรคํานงึถึงอยางยิ่ง แนวคิดหนึ่งของการจัดการก ็
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คือ การบูรณาการหลักธรรมทั้งที่เปนความรู (K)  ศรัทธา คานิยม คุณธรรม (A) และการฝกปฏิบัติ 
หลักธรรม (P) ในการเรยีนการสอนโดยอาจกําหนดในระดับจุดเนนหลักสูตรสถานศึกษาที่แทรก 
ในทุกองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา หรือกําหนดในระดับหนวยการเรียนรู หรือแผนการ
จัดการเรียนรู ที่ครูจะนําไปสูการจัดการเรยีนรูตอไป 
 การเตรียมกจิกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนตองคิดและกําหนดใหเหมาะสมกับผูเรียนของ
ตนมากที่สุด ซ่ึงลักษณะกิจกรรมที่กําหนดมีหลากหลายทั้งที่เปนกิจกรรมประจําวัน ประจําสัปดาห
หรือประจําโอกาสตาง ๆ และกิจกรรมวิถีชีวิต ซ่ึงถาโรงเรียนเลือกกําหนดและเตรียมการไว
ลวงหนา จะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน อีกสะทอนใหเห็นถึงคํากลาวที่วา “การศึกษาเริ่มตน
เมื่อคนกิน อยู ดู ฟงเปน” 
 การจัดสภาพกายภาพสถานศกึษา ที่หมายครอบคลุมถึงอาคารสถานที่ หองเรียน 
แหลงเรยีนรู สภาพแวดลอม อาณาบริเวณของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาจําเปนตองคํานึงถึงการจัด
ใหเหมาะสม และมุงเนนที่จะสงเสริมใหเกดิการพัฒนาไตรสิกขาใหมากที่สุด ทั้งที่ผานระบบ 
การเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา และผานการเรียนรูวถีิชีวิตจริงจาก “การกิน อยู ดู ฟงเปน”  
ในชีวิตประจําวัน 
 การจัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ โดยผานการเตรียมการ  การมอบหมายการรับผิดชอบ
ของบุคลากรในการจัดกิจกรรมสงเสริม หรือดูแลใหบรรยากาศปฏิสัมพันธที่ดี เปนกลัยาณมิตร
เกิดขึ้นอยางจริงจังตอเนื่อง โดยจัดผานกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การกระตุนทุกคนใหทําตนเปน
ตัวอยางทีด่ี การยกยองผูทําดี การปลูกศรัทธาคานิยมปฏิบตัิดีปฏิบัติชอบตอผูอ่ืน เปนตน 
 8.3  การดําเนนิการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา จุดเนนการดําเนินการพฒันา คือ
นักเรียนของสถานศึกษา โดยการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาที่เปนลักษณะบูรณาการ ทั้งในกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสตูร และกิจกรรมวิถีชีวิตตาง ๆ ที่สงเสริม “การกิน อยู ดู ฟงเปน” 
เปาหมายการพัฒนาทั้งองครวมของชีวิต ที่จะนําสูการพฒันาชีวิตที่สมบูรณในที่สุด 
 นอกจากการพฒันาผูเรียนอันเปนภาระหลักแลว สถานศึกษาจําเปนตองไมละเลยการ
พัฒนาบุคลากรของตนเองทั้งหมดดวย เพราะบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิง่ คือ ครูและผูบริหารจะ
เปนปจจยัสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ดังนัน้ยิ่งบุคลากรไดรับการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 
มากเทาไร จะยิ่งสงผลดีตอการชวยใหนกัเรียนไดรับการพัฒนามากขึ้นเทานั้น  
 การดําเนนิการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขานี้จะดําเนนิการไดด ี
หากในขั้นเตรยีมการ ขั้นดําเนินการจดัสภาพและองคประกอบ และขั้นดูแลสนับสนนุใกลชิด 
ดําเนินการไดอยางดี เพราะตางเปนเหตเุปนปจจยัที่สําคัญในการดําเนนิการพัฒนาผูเรียน 
 8.4  การดูแลสนับสนุนใกลชิด เปนขั้นตอนสําคัญในการเปนปจจยัสงเสริมให 
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การดําเนนิการพัฒนาเปนไปอยางราบรื่นมปีระสิทธิภาพ ทั้งนี้ลักษณะของการดูแลสนบัสนุนที่ 
เหมาะสมควรมีลักษณะของความเปนกัลยาณมิตรที่ปรารถนาดีตอกัน ปรารถนาดีตอการพัฒนา 
ผูเรียนหรือตองาน กิจกรรมสําคัญของขั้นนี้ คือ การนิเทศติดตามที่จะดูแลการดําเนนิงานใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนดไว การใหคําปรึกษาและชี้แนะผูปฏิบัติ การใหความชวยเหลือทางวิชาการ ฯลฯ 
การสนับสนุน ทั้งทรัพยากร ขอมูลและเครื่องมือตาง ๆ ในการชวยดําเนินการใหเปนไปไดอยาง
ราบรื่น การรวบรวมขอมูลและการประเมนิผลระหวางดาํเนินการ อันจะเปนฐานของการปรับปรุง
ตอเนื่องตอไป หรือแมเปนขอมูลในการพิจารณาจัดการดแูลสนับสนุนไดอยางเหมาะสม 
 8.5  การปรับปรุงและการพฒันาตอเนื่อง เปนขั้นตอนของระบบบริหารจัดการที่
กําหนดเพื่อเนนย้ําการพัฒนาที่ตองดําเนินการอยางตอเนือ่ง โดยนําขอมูลในขั้นตอนตน ๆ มา
พิจารณาแลวกาํหนดปรับปรงุหรือพัฒนางานที่กําลังดําเนินการอยูใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้องคธรรมที่
สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนางานใหเปนไปอยางชดัเจนตอเนื่อง คือ การมีอิทธิบาท 4 (ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ วมิังสา)  และอปุญญาตธรรม 2  (ความไมสันโดษในกุศลธรรม และ ความไมระยอใน
การพากเพยีร) เปนตน 
 8.6  การประเมินผลและการเผยแพรผลการดําเนินงาน  เปนขั้นตอนที่จะสะทอนให
ทราบถึงผลการดําเนินงานในชวงเวลาหนึง่ ๆ อาจเปน 1 ป หรือ 3 ป หรือเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม   
เปนตน และในการประเมนิจะเนนขอมูลที่เชิงประจักษเชื่อถือไดใหขอมูลที่ชัดเจน ที่สามารถนําสู
การเผยแพรหรือรายงานผูเกีย่วของใหทราบผลการดําเนนิงานนั้น ๆ และนําเปนขอมลูในการ
วางแผนดําเนนิการอื่น ๆ ตอไป และในระบบประกนัคณุภาพ ขัน้ตอนนี้มีความสําคัญไมนอยตอ
การเสนอใหผูเกี่ยวของยอมรบัในการดําเนนิการและบรหิารจัดการ 
  
สูการศึกษาแนวพุทธ   
 พระธรรมปฏก  (ป.อ. ปยุตโต) (2546 ก, หนา 2-11) กลาวถึง  การศึกษาแนวพุทธ  คือ
การศึกษาเพื่อรูความจริงของธรรมดา แลวพัฒนาคนบนฐานของธรรมชาติ  ซ่ึงแบงการศึกษา 
แนวพุทธเปน  2 ระดับ  ดังนี ้
 ระดับที่ 1  คือ ระดับรูปแบบ  หมายถึง  เปนธรรมดาของมนุษยที่อยูในสังคมยอมมี 
วิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาโดยวฒันธรรม  สัมพันธกับสิ่งแวดลอมซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาดีแลวใน
สังคม 
 ระดับที่ 2  คือ ตัวแทตวัจริง  หมายถึง  ความเปนจริงตามธรรมดาของธรรมชาติที่อยู 
ลึกลงไป  ซ่ึงเปนของกลางไมขึ้นตอสังคม วัฒนธรรมใดทั้งสิ้น 
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 การจัดการศกึษาแนวพุทธ  เปนการจัดการศึกษาในความหมายที่รูเขาใจถึงความจริงของ 
ธรรมดาตามธรรมชาติ  แลวจัดกระบวนการของการศึกษาใหไดผลตามธรรมดาของความจริงนัน้ให 
สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย  มีการแกไขปรับปรุงใหมคีวามเจริญกาวหนา 
 วัฒนธรรมที่ดงีามตองมีความเจริญกาวหนาและกาวไปในสังคมโลกไดอยางดี  สามารถ 
เปนผูนําแกผูอ่ืน ใหผูอ่ืนทําตาม ไมหวาดกลัวตอส่ิงที่ดีงาม 
 การศึกษาแนวพุทธ  พุทธศาสนาสอนความจริงตามธรรมชาติ  ตามหลกัไตรสิกขา 
“ศีล สมาธิ ปญญา”   สอดคลองกับความจริงตามธรรมชาติซ่ึงชีวิตสัมพันธ 3 ดาน ตอไปนี ้
ตลอดแหงการดํารงชีวิต  ฉะนั้นจําเปนตองพัฒนาพรอม ๆ  กัน  ดังนี ้
 1.  ดานสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยการรับรู กิน  อยู  ดู ฟง ทางอินทรีย คือ  ตา  หู  จมกู  
ล้ิน  กาย  ใจ  เปนทวาร  คือประตูฝายเปดรับ 6  และโดยการแสดงออกสื่อสารสัมพันธ  ทําการ 
ตาง ๆ  ทางกาย วาจา ใจ ทีเ่รียกวา “กรรม”  เปนทวาร  คือประตูฝายเปดมีความสัมพันธกับโลก
ภายนอกทางการรับรู  และทางดานการกระทํา แดนของศีล  จึงรวมอยูในความสัมพนัธกับ
ส่ิงแวดลอม 
 2.  ดานพฤติกรรมกับโลกภายนอกลึกลงไปขึ้นอยูกับเจตนา  ความตั้งใจ  แรงจูงใจ  และ
คุณสมบัติตาง ๆ ในจิตใจทั้งฝายดีและฝายราย  เชน ความรัก ความโกรธ  ความเชื่อ เปนตัวปรุงแตง
ใหแสดงออกมาที่พฤติกรรม  ตลอดจนการรับรูทางอินทรียตาง ๆ ซ่ึงเปนแดนของจิตใจ 
 3.  ดานการสื่อสารพฤติกรรมสัมพันธกับโลกภายนอกที่มคีวามแตกตางกัน ดวย 
การรูเทาทันเหตุการณ  แกไขปญหาตามสภาพความเปนจริง  มีจิตที่สงบ  หรือจิตที่สับสนวุนวายม ี
ความทุกขมากนอยเพยีงใด  ขึ้นอยูกับแดนแหงปญญา 
 การจัดการศกึษาแนวพุทธจงึเปนการจดัการศึกษาโดยนาํหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา
มาใชกับการดาํเนินชวีิตประจําวัน อยางรูเทาทัน ใชปญญาพิจารณาใครครวญเพื่อการมีชีวิตที ่
สงบสุข  ถูกตองตามความเปนจริง และเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ  ไดกําหนดตวัช้ีวดัการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2548, หนา 1-6)  ดังนี ้
 1.  แนวคิดหลกัการ 
 กระทรวงศกึษาธิการสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคู
กับการพัฒนาทุกดานอยางเปนองครวม โดยสนับสนุนการดําเนนิงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและ 
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รับทุกโรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการ ผลที่เกิดขึ้นมีสถานศึกษาจากทุกสังกัดจํานวนมากให 
ความสนใจและสมัครเปนโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาทัว่ประเทศเปน 
จุดรับสมัคร  ประสานงาน  และสงเสริมการพัฒนา  
 เพื่อใหการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในเชิงเปาหมายภาพรวมมีความชัดเจน  และสามารถ 
เปนเครื่องมือแกสถานศึกษาและผูเกีย่วของทุกระดับในการนิเทศ  ตดิตาม ตลอดจน การทบทวน
และประเมนิผลการดําเนินงานการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธได  กระทรวงศึกษาธิการ จงึไดจัดทํา 
ตัวช้ีวดัการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ขึ้นโดยวเิคราะหกําหนดจากเอกสาร แนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เปนหลัก และไดรับการตรวจพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิหลายคณะ
โดยเฉพาะคณะสรุปผลกอนเผยแพร  พระเทพโสภณ อธิการบดีจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  และคณะ
ไดเมตตาปรับปรุงรอบสุดทาย  ซ่ึงคาดหวงัวา  ตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  จะชวยให
การดําเนนิงาน  และการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธในทุกระดับเปนไปตามหลักการที่เหมาะสม  และ
เปนในแนวทางหลักเดยีวกัน 
 2.  ตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบดวย 4 ดานใหญ  คือ ดานปจจยั
นําเขา  ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  และดานผลกระทบ  ในแตละดานมีรายละเอยีด  ดังนี ้
 2.1  ตัวช้ีวดัดานปจจยันําเขา (Input)  กําหนดเฉพาะปจจยัสําคัญที่จะเปนเงื่อนไข 
หลัก ๆ และสงผลอยางชัดเจน ตอการพัฒนานักเรยีน และงานโรงเรียนวิถีพุทธตามระบบไตรสิกขา 
ตัวช้ีวดัดานปจจัยนําเขานี้ เพื่อใหทุกฝายตระหนกัถึงความสําคัญเชิงเหตุและผลของการดําเนนิการ
พัฒนา ซ่ึงมีจุดเนนในการพฒันาทั้งระบบโรงเรียน 
 มาตรฐานดานปจจัยนําเขาทีต่องการ คือ โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่ดีใน    
วิถีพุทธ มีการบริหารจัดการ มีหลักสูตร มีแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการพัฒนาตาม
หลักไตรสิกขา 
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ตารางที่  1  ตัวช้ีวัดดานปจจยันําเขา  (Input) 
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชี้คุณภาพ 
1.  บุคลากรมี
คุณลักษณะทีด่ี 

1.  ผูบริหาร 1.  มีวิถีชีวิตทีส่อดคลองกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิก 
อบายมุข) ถือศีล 5 และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี

 2.  มีพรหมวหิารธรรมประจําใจ 
3.  มีความซื่อสัตย จริงใจในการทํางาน 
4.  มีความเขาใจที่ถูกตองในพระรัตนตรัย นับถือและ
ศรัทธาในพระพุทธเจา 

 

2.  ครู 1.  มีวิถีชีวิตทีส่อดคลองกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิก 
อบายมุข) มีศลีธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี
2.  มีพรหมวหิารธรรม มีความเปนกัลยาณมิตร มุง
พัฒนาใหผูเรียนเกิดความเจรญิงอกงามตามหลกั
ไตรสิกขา 
3.  รู เขาใจ หลักการพัฒนาผูเรียนตามหลกัไตรสิกขา 

2.  การบริหาร
จัดการดําเนินการ
อยางมีระบบ 

1.  ระบบบริหาร 1.  มีวิสัยทัศนหรือปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย ธรรมนูญ 
หรือแผนกลยทุธ ที่มีจุดเนนในการพัฒนาโรงเรียน 
วิถีพุทธ 
2.  แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และบริหารการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง โดยผูเกีย่วของทุกฝาย (บวร) มีสวนรวม 
3.  ปลูกฝงศรัทธาสรางเสริมปญญาในพระพุทธศาสนา 
ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรและผูเกี่ยวของ 
4.  รวมมือกับผูปกครอง วัด และชุมชน เพือ่พัฒนา
ผูเรียน และชุมชน 
5.  มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนนิงานโรงเรียน
วิถีพุทธอยางตอเนื่องมีระบบตรวจสอบประเมินผล และ
เปดโอกาสใหมีการเสนอแนะอยางเปนกัลยาณมิตรเพื่อ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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ตารางที่  1 (ตอ) 
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชี้คุณภาพ 
 2.  ระบบหลักสูตร

สถานศึกษา 
มีหลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนและแผน 
การจัดการเรยีนรูที่บูรณาการพุทธธรรมทุกกลุมสาระ 
การเรียนรู 

3.  กายภาพและ
ส่ิงแวดลอมจดั
อยางรอบคอบ 

สภาพแวดลอม 1.  จัดประดษิฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและ
ประจําหองเรยีนเหมาะสม 
2.  มีปายนิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญคุณธรรมจริยธรรม
โดยทั่วไป ในบริเวณโรงเรียน 

  3.  สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ รมร่ืน  
เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ 
4.  บริเวณโรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุข  
ส่ิงมอมเมาทุกชนิด 

 
 2.2  ตัวช้ีวดัดานกระบวนการ (Process)  กําหนดโดยใชเอกสาร แนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เปนกรอบในการกําหนด ซ่ึงเปนเอกสารเชิงหลักการและแนวทางกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ใชเปนหลักทัว่ประเทศ การกาํหนดปจจัยดานนี้เพื่อสงเสริมให
กระบวนการพัฒนาเปนไปอยางชัดเจน รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ที่สงเสริมใหผูเรียนไดรับ 
การพัฒนาอยางแทจริงตามระบบไตรสิกขา 
 มาตรฐานดานกระบวนการทีต่องการใหเกดิ คือ โรงเรียนจัดบรรยากาศและกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเปนไปตามหลักไตรสิกขาและบูรณาการในชวีิต 
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ตารางที่  2  ตัวช้ีวัดดานกระบวนการ (Process) 
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชี้คุณภาพ 
1.  การเรียนการ  
 สอนที่บูรณการ
ไตรสิกขา 
 

1.  กระบวนการ   
     จัดการเรียนรู 
 

1.  จัดการเรียนรูโดยบูรณาการพุทธธรรมหรือ 
หลักไตรสิกขาในทุกกลุมสาระการเรียนรูและ 
เชื่อมโยงกับชวีิตประจําวัน 
2.  สงเสริมใหมีการนําหลักธรรมมาเปนฐานในการ
คิดวิเคราะหและแกปญหา 
3.  จัดการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูและแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 
4.  จัดการเรียนรูอยางมีความสุข ทั้งผูเรียนรู และ
ผูจัดการเรียนรู 

  5.  จัดกิจกรรมบริหารจิตเจรญิปญญาทั้งในการเรียน
การสอนและในกิจกรรมการดํารงชีวิตประจําวัน 

2.  การใชส่ือและ   
      แหลงเรียนรู 

1.  ใชส่ือการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูและแสวงหา
ความรูดวยตนเองอยูเสมอ 
2.  นิมนตพระสงฆหรือเชิญวิทยากรภูมิปญญาทาง
พุทธศาสนา สอนนักเรยีนสม่ําเสมอ 
3.  จัดใหนักเรียนไปเรยีนรูทีว่ัด หรือศาสนสถานที่ใช
เปนแหลงเรียนรูประจําของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 

3.  การวัด  
    ประเมินผล 

มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการที่            
หลากหลาย ครอบคลุมตามหลักภาวนา 4 (กาย ศีล จิต 
ปญญา) โดยมจีุดเนน เพื่อพฒันานักเรยีนอยาง
ตอเนื่อง      
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ตารางที่  2  (ตอ) 
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชี้คุณภาพ 

2   บรรยากาศ 
และปฏิสัมพันธที่   
เปนกัลยาณมติร 
 

บรรยากาศ   
ปฏิสัมพันธที่  
สงเสริม “การ
สอนใหรู ทําใหดู
อยูใหเห็น” 

1.  สงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ออนนอม 
ถอมตน  
2.  เคารพ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ยิ้มแยม มีเมตตา 
ตอกัน ทั้งครูตอนักเรียน ครูตอครู นักเรียนตอ
นักเรียน และครูตอผูปกครอง 
3.   สงเสริมบรรยากาศ ใฝรู ใฝเรียน ใฝสรางสรรค 
4.  สงเสริมบุคลากรและนักเรียน ใหปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางทีด่ีแกผูอ่ืน 
5.  สงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทําดี เปนประจํา 

3.  กิจกรรมพืน้ฐาน
ชีวิต 

1.  กิจกรรม
พื้นฐาน      
ชีวิตประจําวัน 

1.  ฝกฝนอบรมใหเกิด การกนิ อยู ดู ฟง เปน (รูเขาใจ
เหตุผลและไดประโยชนตามคุณคาแท ตามหลัก
ไตรสิกขา) 
2.  สงเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบ ดูแลรักษา พัฒนา 
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอจนเปน
นิสัย 

 2.  กิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา 

1.  สงเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนาอยางเหน็ 
คุณคา รูเขาใจเหตุผล 
2.  จัดกิจกรรมสงเสริมการระลึกและศรัทธาใน 
พระรัตนตรัย เปนประจําและในโอกาสสําคัญ 
อยางตอเนื่อง เปนวิถีชีวิต 
3.  สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม และเห็นคณุคาใน 
การรักษาและสืบตอพระพุทธศาสนา 

           
 2.3  ตัวช้ีวดัดานผลผลิต  (Output)  กําหนดเฉพาะผลที่เกิดกับผูเรียน กําหนดโดย 
วิเคราะหจากหลักภาวนา 4 คือ มีองคประกอบดานกาย ศีล จิต และปญญา ซ่ึงเปนที่ผูเรียนควรไดรับ 
จากการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา การกําหนดปจจัยดานนี้ เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีเปาหมาย 
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางชัดเจน และครอบคลุม 
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 มาตรฐานดานผลผลิตที่ตองการใหเกิด คือ ผูเรียนไดรับการพัฒนาเปนผูมีคุณลักษณะ 
กิน อยู ดู ฟง เปน (ครอบคลุมภาวนา 4)  ดาํเนินชวีิตอยางมีคุณคา และมีความสุข 
 
ตารางที่ 3  ตัวช้ีวัดดานผลผลิต  (Output)  
 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชี้คุณภาพ 

1.  กาย (กายภาพ) 1.  บริโภคใชสอยปจจัย 4 ในปริมาณและคุณภาพ 
ที่เหมาะสม ไดคุณคาแท 
2.  การดูแลรางกาย และการแตงกายสะอาดเรียบรอย 
3.  ดํารงชีวิตอยางเกื้อกูลส่ิงแวดลอม 

2.  ศีล (สังคม) 1.  มีศีล 5 เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
2.  มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ตรงเวลา 
3.  สามารถพึ่งตนเองได หรือทํางานเลี้ยงชพีดวย 
ความสุจริต 

พัฒนากาย ศีล จิต 
และปญญาอยาง
บูรณาการ  
(ภาวนา 4) 

3.  จิต (จิตใจ/
อารมณ) 

1.  มีความกตญัูรูคุณ ตอบแทนคุณ 
2.  มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟอ เผ่ือแผ แบงปน)  

 3.  ทํางานและเรียนรูอยางตั้งใจ อดทน ขยนัหมั่นเพียร 
4.  มีสุขภาพจติดี แจมใส ราเริงเบิกบาน 

 

4.  ปญญา 1.  มีศรัทธาและความเขาใจที่ถูกตองในพระรัตนตรัย 
2.  รูบาป-บุญ คุณ-โทษ ประโยชน-มิใชประโยชน 
3.  ใฝรู ใฝศึกษาแสวงหาความจริง และใฝสรางสรรค
พัฒนางานอยูเสมอ 
4.  รูเทาทัน แกไขปญหาชีวติและการทํางานไดดวย
สติปญญา 

 
 2.4  ตัวช้ีวดัดานผลกระทบ (Outcomes/ Impact)  กําหนดจากผลการพัฒนาตามระบบ
ไตรสิกขาที่สถานศึกษาดําเนินการทั้งระบบแลวกอใหเกิดผลดี และผลตอเนื่องกับผูเกี่ยวของนอก
สถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย บาน (ผูปกครอง ชุมชน) วดั และราชการอืน่ การกําหนดปจจัยดาน
ผลกระทบเพื่อใหเกิดความตระหนกัถึงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ จะกอใหเกดิผลตอเนื่องและสง
ผลดีตอสังคมในวงกวาง 



 52

 มาตรฐานดานผลกระทบที่ประสงคใหเกดิ คือ บาน วัด โรงเรียน ไดรับประโยชนจาก
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและเกิดความสมานฉันทรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนและสงัคมตาม 
วิถีพุทธอยางตอเนื่อง 

 
ตารางที่  4  ตัวช้ีวัดดานผลกระทบ  (Outcomes/ Impact)   

 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ขอบงชี้คุณภาพ 

1.  บาน 
(ผูปกครองและ
ชุมชน) 

1.  บานและชมุชนมีสมาชิกที่เปนคนดีไมยุงเกีย่วกับ 
อบายมุขเพิ่มขึน้ 
2.  ชุมชนมีสวนชวยเหลือในการพัฒนาชุมชน     
มากยิ่งขึ้น 

บ ว ร ไดรับ
ประโยชนจากการ
พัฒนาโรงเรียน 
วิถีพุทธ 

2.  วัด วัดไดศาสนทายาทและกําลังชวยงานสงเสริม   
พระพุทธศาสนามากขึ้น 

 3.  โรงเรียน โรงเรียนไดรับความไววางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา  
และไดรับความชวยเหลือจากผูมีสวนเกีย่วของ  
(บาน วดั ราชการ) 

หมายเหต ุ  การใชตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 จุดมุงหมาย  การพัฒนาตัวช้ีวัดฯ นี้ เพื่อใหโรงเรียนวิถีพทุธนําไปเปนเครื่องมือใน 
การทบทวนและพัฒนาตนเองไดอยางมีทศิทางที่ชัดเจนมากขึ้น และผูเกี่ยวของทุกระดับสามารถ
นําไปใชเปนเครื่องมือในการนิเทศติดตาม หรือประเมินผลการพัฒนา 
 สําหรับเกณฑความคาดหวัง หรือเกณฑการประเมินของตัวช้ีวดัฯ แตละดาน โรงเรียน 
และผูเกีย่วของสามารถกําหนดตามความเหมาะสมของสภาพและเงื่อนไขความพรอมของตนเอง  
อีกมีการปรับปรุงไดตามความเหมาะสมของชวงเวลาและพัฒนาการที่มี 
 3.  คําอธิบายขอบงชี้คณุภาพของตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหคําอธบิายขยายความใหเห็นภาพ
หรือแนวคิดและเหตุผลขอบงชี้คุณภาพนั้น ๆ  มากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน,  2548, หนา 6-13) 
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ตารางที่  5  ดานปจจยันําเขา (Input) 
 
องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลักท่ี 1 บุคลากรมี
คุณลักษณะที่ดี 
องคประกอบยอยท่ี 1 ผูบริหาร 
1.  มีวิถีชีวิตทีส่อดคลองกับหลัก 
พุทธธรรม (ลด ละ เลิก อบายมุข) ถือศีล 5 
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 
 
 
2.  มีพรหมวหิารประจําใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.  ผูบริหารมีการดําเนนิชีวติปกติ เปนผูทาํ 
ความดี ละเวนความชั่ว มจีติใจที่ดีงาม โดยมี
จุดเนนที่การปฏิบัติในศีล 5 เปนปกติ และมี 
ความพยายามในการลด ละ หรือเลิกอบายมุข  
อีกทั้งการดําเนินชีวิตโดยรวมเปนแบบอยางที่ดี
แกผูอ่ืนได 
2.  ผูบริหารมีจิตใจและการกระทําที่มีความเมตตา 
ปรารถนาดีตอผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนักเรียน 
ผูปกครอง มีความเมตตาที่จะชวยเหลือ 
ผูเดือดรอน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนกัเรียน มี
มุทิตาจติยินดตีอผูอ่ืนที่ไดดี มีความสุข หรือ
ประสบความสําเร็จ และมีอุเบกขาในการวางใจ
เปนกลางกับผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือผลที่
เกิดดวยความยุติธรรม เชน วางใจเปนกลางตอ
นักเรียนตองรับโทษจากการทําผิดระเบียบหรือ
ขอตกลงของโรงเรียน โดยมกีารทําความเขาใจ
หรือตักเตือนกนัแลว 
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ตารางที่  5  (ตอ) 
 
องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 

3.  มีความซื่อสัตย จริงใจในการทํางาน 
 

3.  ผูบริหารมีลักษณะการทาํงานที่จริงใจ มี      
เปาหมายหลักที่การพัฒนางานมิใชเพื่อประโยชน
สวนตนและทาํงานอยางโปรงใส 

4.  มีความเขาใจที่ถูกตองในพระรัตนตรัย 
นับถือและศรัทธาในพระพทุธศาสนา 

4.  ผูบริหาร มีความรูความเขาใจที่สามารถ     
อธิบายไดวา พระรัตนตรัย คืออะไร มี
คุณประโยชน มีคุณงามความดีอยางไรนับถือ       
และเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย ในพุทธศาสนา       
วาเปนสิ่งดี เปนหนทางการพัฒนาชีวิตทีด่ ีเปนตน 

องคประกอบยอยท่ี 2  ครู 
1.  มีวิถีชีวิตทีส่อดคลองกบัหลัก 
พุทธธรรม (ลด ละ เลิก อบายมุข) ถือศีล 5 
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 
 
2.  มีพรหมวหิารธรรม มีความเปน
กัลยาณมิตรมุงพัฒนาใหผูเรียนเกดิ 
ความเจริญงอกงามตามหลักไตรสิกขา 
 
 
 
 
 
3.  รู เขาใจ หลักการพัฒนาผูเรียนตาม
หลักไตรสิกขา 
 

 
1.  ครูมีการดําเนินชวีิตปกติ เปนผูทําความดี  
ละเวนความชัว่ มีจิตใจที่ดีงาม โดยมีจุดเนนที่ 
การปฏิบัติในศีล 5 เปนปกต ิและมีความพยายาม
ในการลด ละ หรือเลิกอบายมุข อีกทั้งการ 
ดําเนินชวีิตโดยรวมเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืนได 
2.  ครูมีความเมตตา กรุณา มทุิตา และอุเบกขาตอ
ผูอ่ืน (ดูตัวอยางพรหมวหิารธรรมใน
องคประกอบยอยผูบริหาร) โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งมีความรัก ปรารถนาดี และความพยายาม
ในการอบรม พัฒนานักเรียนใหดีที่สุด ครอบคลุม
ทั้งทางดานศีล (พฤติกรรม/ การกระทํา) สมาธิ 
(จิตใจ) และดานปญญา (ความรู ความคิดที่
ถูกตอง) 
3.  ครู มีความรูความเขาใจในการจัดการเรยีน      
การสอน การพัฒนานักเรียนเพื่อใหนักเรียน     
ไดรับการพัฒนาครอบคลุมทั้งทางดานศีล      
(พฤติกรรม/ การกระทํา) สมาธิ (จิตใจ) และ 
ดานปญญา (ความรู ความคิดที่ถูกตอง) 
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ตารางที่  5  (ตอ) 
 
องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลักท่ี 2 การบริหารจัดการ 
ดําเนินการอยางมีระบบ 
องคประกอบยอยท่ี 1 ระบบบริหาร 
1.  มีวิสัยทัศนหรือปรัชญา พันธกิจ 
เปาหมาย ธรรมนูญ หรือแผนกลยุทธที่มี
จุดเนนในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
2.  แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือ
คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธและบริหารการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องโดยมผูีเกี่ยวของทกุฝาย (บ ว ร) มี
สวนรวม 
 

 
 
 
1.  ในวิสัยทัศนหรือปรัชญา หรือพันธกิจ หรือ      
เปาหมาย หรือธรรมนูญ หรือแผนกลยุทธของ
โรงเรียน กําหนดจุดเนนทีจ่ะพัฒนาโรงเรยีนตาม
แนวทางโรงเรยีนวิถีพุทธไวอยางชัดเจน 
2.  โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา    
หรือคณะกรรมการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ      
คณะกรรมการควรประกอบดวยผูปกครองหรือ
ชุมชน คณะสงฆ และบุคลากรโรงเรียนโดย
ผูเกี่ยวของทกุฝายมีสวนรวมในการกําหนดหรือ
คัดเลือก ที่จะทําใหไดบุคคลที่ดี ไดรับการยอมรับ 
และคณะกรรมการที่แตงตั้งมีการทํางาน 
อยางตอเนื่อง 

3.  ปลูกฝงศรัทธา สรางเสริมปญญาใน
พระพุทธศาสนาใหเกิดขึ้นกบับุคลากร
ผูเกี่ยวของ 
 

3.  โรงเรียนจดัใหมกีิจกรรมในลักษณะตาง ๆ 
เชน การเขาคายปฏิบัติธรรมฯ สงเสริมความรู 
ความเขาใจ และความเชื่อมัน่ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาแกบุคลากรและผูเกีย่วของ 

4.  รวมมือกับผูปกครอง วัด และชุมชน 
เพื่อพัฒนาผูเรียนและชุมชน 
 

4.  โรงเรียนรวมมือกับผูปกครอง วัด และชมุชน 
หรือเชิญผูปกครอง วัด และชุมชนมารวมกัน
พัฒนานักเรียน โดยเนนการพัฒนา ตามหลัก
ไตรสิกขา และรวมมือกนัพฒันาชุมชน เพือ่ให
เกิดสาธารณประโยชน 
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ตารางที่  5  (ตอ)  
 
องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 

5.  มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม  
การดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
อยางตอเนื่อง 

5.  โรงเรียนจดักิจกรรมหรือมีระบบนิเทศ กํากับ     
ติดตาม การดําเนินกจิกรรมตามโครงการ        
โรงเรียนวิถีพทุธ อยางตอเนือ่ง เพื่อชวยให        
การดําเนนิงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

6.  มีระบบตรวจสอบประเมนิผล และ 
เปดโอกาสใหมีการเสนอแนะอยางเปน
กัลยาณมิตร เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

6.  โรงเรียนมีการตรวจสอบประเมินผล 
การดําเนนิโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยาง       
ชัดเจนโดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของรวม     
ประเมินหรือใหขอเสนอแนะการพัฒนาดวย 
ความปรารถนาดี ซ่ึงจะทําใหโรงเรียนมีขอมูล     
ผลการดําเนินงานที่ดี มีความรอบคอบ เกิด     
ประโยชนตอการพัฒนางานตอไป 

องคประกอบยอยท่ี 2 หลักสูตร
สถานศึกษา 
มีหลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู
และแผนการจดัการเรียนรู ทีบู่รณาการ
พุทธธรรมทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 

 
 
องคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา  เชน 
วิสัยทัศน หรือคุณลักษณะอนัพึงประสงค 
สะทอนใหเหน็วาโรงเรียนมจีุดเนน  การพฒันา
นักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ และ 
ในหนวยการเรียนรู หรือแผนการจัดการ เรียนรู
ของครูสวนใหญทุกกลุมสาระการเรียนรู 
พบไดวามีความพยายามในการบูรณาการ หรือ 
สอดแทรกพุทธธรรมในการเรียนรู 
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ตารางที่  5  (ตอ) 
 
องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลักท่ี 3 กายภาพและ
สิ่งแวดลอมจัดอยางรอบคอบ 
องคประกอบยอยสภาพแวดลอม 
1.  จัดประดษิฐานพระพุทธรูปประจํา
โรงเรียนและประจําหองเรยีนไดอยาง
เหมาะสม 
 
 
2.  มีปายนิเทศ ปายคติธรรม คําขวัญ
คุณธรรม จริยธรรมโดยทั่วไป ในบริเวณ
โรงเรียน 
 

1.  โรงเรียนมีพระพุทธรูปประจําโรงเรียนและ     
หองเรียน โดยจัดประดษิฐานไวอยางเหมาะสม     
สงเสริมใหนักเรียนเห็น และแสดงความเคารพได
โดยงาย เพื่อใหเกิดการระลกึถึงพระรัตนตรัยหรือ
พระพุทธเจาไดมาก 
2.  ในบริเวณโรงเรียนโดยทัว่ไป มีการตดิปาย      
ขอธรรม คําขวัญ  หรือขอความสงเสริม     
คุณธรรมจริยธรรม ในจํานวนมากพอและรูปแบบ
นาสนใจพอทีจ่ะทําใหนกัเรยีนสนใจอาน และ 
เรียนรู 

3.  สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ 
รมร่ืน เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ 
 
4.  บริเวณโรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติด
อบายมุข ส่ิงมอมเมาทุกชนิด 

3.  สภาพแวดลอมโรงเรียนจัดไดสะอาด   
ปลอดภัย รมร่ืนเปนธรรมชาติ ดูเรียบงายทีจ่ะ
สงเสริมใหนักเรียนมีความสขุสงบ 
4.  บริเวณโรงเรียนปราศจากสื่อ หรือส่ิงของที่       
สงเสริมใหนักเรียนรับรูกระตุนใหตองการ      
เสพสิ่งเสพติด และอบายมุข ส่ิงมอมเมา ตาง ๆ 
เชนปฏิทินภาพลามก และการโฆษณาสิ่งเสพติด 
ส่ือ/ หนังสือลามกตาง ๆ ขวดเหลา  ขวดเบยีรที่ตั้ง
โชว และที่เปนขยะ เปนตน 

 
 
 
 
 



 58

ตารางที่  6  ดานกระบวนการ (Process) 
 

องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลักท่ี 3 การเรียนการสอนที่
บูรณาการไตรสิกขา 
องคประกอบยอยท่ี 1  กระบวนการจัดการ
เรียนรู 
1.  จัดการเรียนรูโดยบูรณาการพุทธธรรม หรือ
หลักไตรสิกขาในทุกกลุมสาระการเรียนรูและ
เชื่อมโยงกับชวีิตประจําวัน 
 
 
 
2.  สงเสริมใหมีการนําหลักธรรมมาเปนฐานใน
การคิดวิเคราะหและแกปญหา 
 
 
3.  จัดการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูและแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 
 
 
 
 
 
4.  จัดการเรียนรูอยางมีความสุข ทั้งผูเรียนและ
ผูจัดการเรียนรู 
 
 

 
 
 
 
1.  ในการจดัการเรียนการสอน หรือการ
จัดการเรียนรูของครูโดยสวนใหญจะ 
บูรณาการหรือสอดแทรกพุทธธรรม หรือ 
ใชหลักไตรสกิขาในทกุกลุมสาระการเรียนรู
และการเรียนการสอน มีความพยายามทีจ่ะ
เชื่อมโยงหรือนําไปใชในชีวติประจําวนั 
2.  ในการเรียนการสอน รวมทั้งการทํางานใน
วิถีชีวิต ครูสงเสริมใหนักเรยีนนําหลักธรรม
มาใชในการคิดวิเคราะห และแกปญหาตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้น 
3.  ในกระบวนการเรียนการสอน ครูสงเสริม
ใหนกัเรียน ใฝรู หรือรักการเรียนรู และ
แสวงหาความรูดวยตนเอง อาจโดยการ
กระตุน จูงใจ ช้ีประโยชน สงเสริมหรือ
มอบหมายการคนควาจากแหลงความรูตาง ๆ 
ซ่ึงเปนกระบวนการของวัฒนธรรมแสวง
ปญญา 
4.  ครูจัดบรรยากาศขณะเรียนรูใหทุกฝาย คือ 
ทั้งนักเรียน และครูมีความสุขในการเรียนรู 
เชน บรรยากาศของการกระตือรือรน จูงใจ        
ทาทายใหอยากเรียนรู เปนตน 
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ตารางที่  6  (ตอ) 
 

องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
5.  จัดกิจกรรมบริหารจิต เสริมปญญา ทั้งใน
การเรียนการสอน และในกิจกรรมการดํารง 
ชีวิตประจําวัน 

5.  ครูจัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญา เชน 
กิจกรรมพัฒนาสมาธิ สติ ความรูตัว การคิด
วิเคราะห คนหาทําความเขาใจความจริง 

 ของชีวิตของธรรมชาติ และความเปนไป 
ตาง ๆ รวมกับการเรียนการสอนทั่วไปและ
สงเสริมใหนําไปใชในชวีิตประจําวนัตาง ๆ 
เชน การสงเสริมการฝกสมาธิกําหนดสตกิอน
เรียน กอนแขงขันกีฬา หรือกอนนอน เปนตน 

องคประกอบยอยท่ี 2  การใชสื่อและแหลงการ
เรียนรู 
1.  ใชส่ือการเรียนรูที่สงเสริมการใฝรูและ
แสวงหาความรูดวยตนเองอยูเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  นิมนตพระสงฆ หรือเชิญวิทยากรภูมิปญญา
ทางพุทธศาสนา สอนนักเรยีนสม่ําเสมอ 
 
 
 
 

 
 
1.  ครูมีความพยายาม หรือดําเนินการอยูเสมอ   
ในการเลือกใชส่ือที่สงเสริมใหนกัเรียนใฝรู/     
รักการเรียนรู และแสวงหาความรูดวยตนเอง     
เชน ส่ือที่นักเรียนสนใจ ซ่ึงจะสงเสริม ทาทาย   
ใหนกัเรียนใฝรู/ รักการเรียนรูไดมาก และสื่อ    
ที่นักเรียนจะตองแสดงพฤตกิรรมการเขาหา     
ส่ือ การสืบคน การเลือกขอมูลเปนตน ซ่ึงอาจ    
เปนสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือเปนสื่อจากแหลง     
ความรูตาง ๆ เชน หองสมุดหรือพิพิธภณัฑ     
ก็เปนไปได 
2.  ครูไดมีการนิมนตพระสงฆ หรือเชิญ
วิทยากรภูมิปญญาทางพระพุทธศาสนามาให
ความรู หรือมาจัดกิจกรรมใหนักเรยีนได
เรียนรูในลกัษณะสม่ําเสมอ และหลายหลาก
ลักษณะ ก็จะสงเสริมใหเกดิความนาสนใจ 
ในการเรยีนรู 
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ตารางที่  6  (ตอ) 
 
องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
3.  จัดใหนักเรียนไปเรยีนรูทีว่ัด หรือ 
ศาสนสถานที่ใชเปนแหลงเรียนรูประจํา 
ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

3. โรงเรียนมีวดั หรือ ศาสนสถานที่ใชแหลง 
 เรียนรูประจํา และมีกิจกรรมใหนกัเรียนไป 
 เรียนรูอยางตอเนื่อง 

องคประกอบยอยท่ี 3 การวัดประเมินผล 
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการ 
ที่หลากหลาย ครอบคลุมตามหลักภาวนา 4  
(กาย ศีล จิต ปญญา) โดยมีจดุเนนเพื่อพัฒนา
นักเรียนตอเนือ่ง 

 
ดําเนินการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง     
โดยวิธีการทีห่ลากหลาย และมีจุดเนนเพื่อ     
พัฒนานักเรียนตอเนื่อง โดยการวดัประเมินผล  
สามารถทําไดครอบคลุม ทั้งดานพฤติกรรม 
ที่มีตอส่ิงแวดลอม (ดานกาย) ดานพฤตกิรรม 
ที่มีตอคนอื่น (ศีล) ดานคุณลักษณะของจิตใจ 
(จิต) และดานปญญาที่มีความคิด ความรู ที่
ถูกตอง ซ่ึงรวมเปนภาวนา 4 (พัฒนากาย ศลี 
จิต  ปญญา) ซ่ึงขอมูลจากการวัดประเมนิผลที่ 
เหมาะสม รอบคอบ จะชวยใหการพัฒนา   
ตอเนื่อง และมีความชัดเจนมาก 

องคประกอบหลักท่ี 2 บรรยากาศ และ 
ปฎิสัมพนัธท่ีเปนกัลยาณมติร 
องคประกอบยอย บรรยากาศ ปฏิสัมพนัธ 
สงเสริมการสอนใหรู ทําใหดู อยูใหเปน 
1.  สงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร  
ออนนอมถอมตน เคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกัน  
ยิ้มแยม มีเมตตาตอกัน ทั้งครูตอนักเรียน ครูตอ
ครู  นักเรียนตอนักเรียน และครูตอผูปกครอง 
 
 
 

 
 

 
 
1.  โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรและ
ผูเกี่ยวของมีความสัมพันธ หรือปฏิบัติตอกัน
อยางเปนกัลยาณมิตร ที่มีลักษณะของการมี
ความรัก  ปรารถนาดี ชวยเหลือกัน ยิ้มแยม
แจมใส  ออนนอมถอมตนเคารพใหเกยีรติ 
ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงชวยใหมีความสุขใจ ในการ
อยูรวมกนั ทํางานรวมกนั โรงเรียนจัด
บรรยากาศสงเสริม โดยรวม 
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ตารางที่  6  (ตอ) 
 

องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
2.  สงเสริมบรรยากาศใฝรู ใฝเรียน 
ใฝสรางสรรค 
 

2.  ใหทุกคนรักการเรียนรูอยางตอเนื่องหรือ      
สรางเสริมคุณลักษณะของการใฝรู ใฝเรียน     
ใฝสรางสรรค เชน โรงเรียนมีกิจกรรม ที่      
นอกจากการเรยีนการสอนปกติแลว จะมี       
การจัดใหหองแตละหอง แตละชั้นเรียน 

 กระตุนใหเกิดการศึกษา คนควา หรือคิดคน      
พัฒนาสิ่งใหม ๆ อยางตอเนือ่ง หรือเปน     
ระยะ ๆ อาทิ กิจกรรมวางทกุงานอานทกุคน     
หลังอาหารกลางวัน 

3.  สงเสริมบุคลากรและนักเรียน ใหปฏิบัติตน
เปนตัวอยางทีด่ีตอผูอ่ืน 
 
 
 
 
4.  สงเสริม ยกยอง เชิดชู ผูทําดี  เปนประจํา 

3.  โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรและนกัเรยีน     
ใหปฏิบัติตนเปนตัวอยางทีด่ีตอผูอ่ืน โดยอาจ    
มีกิจกรรมที่หลากหลายในการกระตุน      
สงเสริม เชน กิจกรรมตนแบบความดี       
กิจกรรมกระตุนที่เปนตวัอยางแกนอง ๆ  
หรือพอพิมพ แมพิมพคณุธรรม ฯลฯ 
4.  โรงเรียนสงเสริม เชิดชู ยกยอง ผูทําดี เปน    
ประจํา หรือตอเนื่อง เชน มกีารประกาศ    
แนะนําคนดีประจาํวนั จัดปายนิเทศแนะนํา     
ประชาสัมพันธผูทําความดี การมอบรางวลั     
หรือยกยองคนดีในโอกาสตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง  เปนตน 
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ตารางที่  6  (ตอ) 
 

องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลักท่ี 3 กิจกรรมพื้นฐานชีวิต 
องคประกอบยอยท่ี 1 กิจกรรมพื้นฐาน
ชีวิตประจําวัน 
1.  ฝกฝนอบรมใหเกิดการกนิ อยู ดู ฟง เปน  
(รูเขาใจเหตุผล และไดประโยชนตามคุณคาแท
ตามหลักไตรสิกขา) 
 
 

 
  
 
1.  โรงเรียนฝกฝนอบรม หรือจัดกิจกรรมให     
นักเรียน มีลักษณะและพฤติกรรมใน      
ชีวิตประจําวันที่ กินเปน อยูเปน ดูเปน ฟงเปน   
หรือการดํารงชีวิตประจําวันที่เขาใจเหตุผล     
รูจักเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เกดิประโยชนตอชีวติ    
ตอการเรียนรู หรือพัฒนาโดยปราศจากโทษ      
หรือไมใหเกิดโทษตอตนเอง ผูอ่ืน และ      
ธรรมชาติแวดลอม เชน การจัดกิจกรรมซื้อกิน  
อยางรูคุณคา ไมถูกหลอก (เดก็ไทยรูทัน)       
กิจกรรมฉลาดบริโภค ฯลฯ 

2.  สงเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบดูแลรักษา
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยาง
สม่ําเสมอจนเปนนิสัย 

 2.  โรงเรียนจดักิจกรรมใหนักเรียนไดฝก    
การชวยเหลือ และรับผิดชอบดูแลรักษาหรือ
พัฒนาอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอมสวนรวม 
หรือสาธารณสมบัติอยางตอเนื่องสม่ําเสมอจน
เปนลักษณะนสัิย 

องคประกอบยอยท่ี 2 กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
1.  สงเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนา
อยางเหน็คุณคา รูเขาใจเหตุผล 
 

 
 
1.  โรงเรียนสงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทาง     
พระพุทธศาสนา รวมทั้งศาสนพิธีตาง ๆ      
พรอม ๆ กับสรางความรูความเขาใจเหตุผล     
ความสําคัญ และคุณคาของการปฏิบัติ
กิจกรรมนั้น ๆ ควบคูกันไป 
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ตารางที่  6  (ตอ) 
 

องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
2.  จัดกิจกรรมสงเสริมการระลึก และศรัทธาใน
พระรัตนตรัย เปนประจํา และในโอกาสสําคัญ
อยางตอเนื่อง เปนวิถีชีวิต 
 
 
 
 
3.  สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม และเห็นคณุคา
ในการรักษาและสืบตอพระพุทธศาสนา 

2.  โรงเรียนจดักิจกรรมที่เกีย่วของหรือ
สงเสริมใหนักเรียนไดระลึกถึงและเพิ่มศรทัธา
ในพระรัตนตรัย เปนประจํา เปนวิถีชีวติ  
เชน การกราบพระกอนเขาโรงเรียนทุกเชา  
การสวดมนตทุกวัน กิจกรรมวันพระ และจัด
กิจกรรมบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสวัน      
สําคัญตาง ๆ อยางชัดเจน เปนตน 
3.  โรงเรียนสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม  
และเหน็คุณคาในการรักษาและสืบตอ 
พระพุทธศาสนา เชน การจดักิจกรรม
พระพุทธศาสนาและกจิกรรมวันสําคัญ โดย
โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากร นักเรียน 
ทุกคนและผูเกีย่วของเขารวมกิจกรรม และ 
มีกิจกรรมการประชาสัมพันธคุณคา และ 
ความสําคัญของการรวมกันรักษาและสืบตอ
พระพุทธศาสนา 
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ตารางที่  7  ดานผลผลิต  (Output) 
 

องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลัก พัฒนากาย ศีล จิต และ
ปญญา อยางบรูณาการ (ภาวนา 4) 
องคประกอบยอยท่ี 1 กาย (กายภาพ) 
1.  บริโภคใชสอยปจจัยส่ี ในปริมาณและ
คุณภาพทีเ่หมาะสม ไดคุณคาแท 
 
 

 
 
 
1.  นักเรียนมพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ    
บริโภคใชสอยปจจัย 4 (อาหาร เครื่องนุงหม    
ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค) หรือการกินการใช     
ของใชในชวีติประจําวนัในปริมาณที่     
เหมาะสม และรูจักเลือกกินเลือกใชส่ิงที่มี     
คุณภาพเหมาะสมไดประโยชน ไดคุณคาตอ     
ชีวิต เชน การเลือกรับประทานอาหารที่     
สะอาด มีคุณคาโภชนาการเปนหลัก มิใช     
เลือกรับประทานอาหารที่ดูสวยงาม รสชาต ิ    
ถูกปาก และมกีารโฆษณามากเปนหลัก ฯลฯ 

2.  การดูแลรางกาย และการแตงกายสะอาด
เรียบรอย 
 
3.  ดํารงชีวิตอยางเกื้อกูลส่ิงแวดลอม 
 
 
องคประกอบยอยท่ี 2 ศีล 
1.  มีศีล 5 เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
2.  มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ตรง 
ตอเวลา 
 
 
 

2.  นักเรียนดูแลรักษารางกายใหมีสุขภาพดี      
และแตงกายสะอาด เรียบรอยอยูเสมอ (ตาม     
กาลเทศะ) 
 3.  การดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนม ี     
ลักษณะไมทําลายส่ิงแวดลอมแตมีลักษณะ      
ชวยดแูลสิ่งแวดลอมใหมีสภาพที่ด ี
 
1.  นักเรียนปฏิบัติในศีล 5 เปนปกติของชวีิต 
2.  นักเรียนมีวนิัย หรือมีการปฏิบัติตามกฎ     
กติกา ขอตกลง ของสวนรวม มีความ     
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ     
มอบหมายจนสําเร็จและตรงตอเวลาที ่
นัดหมาย หรือที่ตกลงกัน มีความซื่อสัตย  
หรือจริงใจไมหลอกหลวง 
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ตารางที่  7  (ตอ) 
 

องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
3.  สามารถพึ่งตนเองไดหรือทํางานเลี้ยงชพีได
ดวยความสุจริต 
 

3.  นักเรียนสามารถพึ่งตนเองได หรือทํางาน
เล้ียงชีพ ดวยความสุจริต ตามวุฒิภาวะของ
ตนเอง  เชน เดก็ระดับอนุบาล และ
ประถมศึกษา สามารถดูแลในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน ดวยตนเอง โดยพึ่งผูอ่ืนนอย 
หรือนักเรียน ระดับมัธยมศกึษาที่สามารถ
ทํางานใหไดมาซึ่ง เงินทองหรอืปจจัยในการ
ดํารงชีวิตประจําวันใหเปนการทํางานที่สุจริต 
ฯลฯ 

องคประกอบยอยท่ี 3 จิต (จิตใจ/ อารมณ) 
1.  มีความกตญัูรูคุณ ตอบแทนคุณ 
 
 
 
 
 
2.  มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟอ เผ่ือแผ 
แบงปน) ตอกนั 
 
 
 
3.  ทํางานและเรียนรูอยางตั้งใจ อดทน ขยนั 
หมั่นเพยีร 
 
 

 
1.  นักเรียนมีกตัญูรูคุณ ตอบแทนคุณตอผูมี    
พระคุณ โดยมีการแสดงออกมาเปนพฤติกรรม  
ที่ปฏิบัติใหเหน็ เชน การแสดงความเคารพตอ   
พอแม ผูปกครอง และการมนี้ําใจชวยเหลือ
งานของพอแมผูปกครอง หรือผูมีพระคุณ 
อ่ืน ๆ 
2.  นักเรียนมีจติใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟอ  
เผ่ือแผ แบงปน) ตอกนั เชน มีน้ําใจทีจ่ะ
ชวยเหลือผูอ่ืน  เมื่อผูอ่ืนเดือดรอนตองการ
ความชวยเหลือ หรือมีน้ําใจแบงปนความรู 
ส่ิงของใหผูอ่ืนไดรับประโยชน เปนตน 
3.  นักเรียนทํางานและเรยีนรูอยางตั้งใจ มี
ความขยันหมัน่เพียร  และอดทนที่จะทํางาน 
หรือเรียนรูอยางตอเนื่องจนสําเร็จผลของ 
การทํางานและการเรียนรูนัน้ 
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ตารางที่  7  (ตอ) 
 

องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
4.  มีสุขภาพจติดี แจมใส ราเริง เบิกบาน 4.  นักเรียนมสุีขภาพจิตดี มคีวามราเริงแจมใส  

หรือมีอารมณดีอยูเสมอ 

องคประกอบท่ี 4 ปญญา 
1.  มีศรัทธา และความเขาใจที่ถูกตองในพระ
รัตนตรัย 
 
 
 
 
 
2.  รูจักบาป-บุญ คุณ-โทษ ประโยชน-มิใช
ประโยชน 
 
 
 
3.  ใฝรู ใฝศึกษาแสวงหาความจริง และใฝ
สรางสรรคพัฒนางานอยูเสมอ 
 
 
 
 
 
 
4.  รูเทาทัน แกไขปญหาชีวติและการทํางานได
ดวยสติปญญา 

 
1.  นักเรียนมีความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นใน     
พระรัตนตรัย หรือ พระพุทธ พระธรรม     
พระสงฆ วามคีุณตอมนุษยหรือสัตวโลก  เปน    
ที่ควรเคารพบูชา และมีความเขาใจที่ถูกตองใน     
พระรัตนตรัยคือ มีความเขาใจดวยเหตุผลวา     
พระรัตนตรัยมีประโยชนตอมนุษยโลก     
อยางไรบาง 
2.  นักเรียนรูเขาใจ อธิบายไดถึงการกระทาํและ
ผลของการกระทําที่จะเกดิขึ้นวาการกระทาํ
อยางไรเปนบญุ หรือเปนบาป เปนคุณหรือเปน
โทษ การกระทําอะไรเปนประโยชน มิใช
ประโยชน 
3.  นักเรียนมีลักษณะของการเปนผูใฝรู ใฝศึกษา   
กระตือรือรนหาความรูหาความจริง และม ี   
ความตองการหรือใฝสรางสรรคพัฒนางานของ    
ตนเองอยูเสมอ เชน เมื่อมีเวลาวางมักชอบอาน    
หนังสือหรือดส่ืูอที่ใหความรูเปนตน และถา    
ตองทํางานในลักษณะที่เคยทําอยูแลวนักเรียน     
มักจะคดิสรางสิ่งที่แปลกใหมหรือพัฒนาจาก     
เดิมมากขึ้น 
4.  นักเรียนรูเทาทัน แกไขปญหาชีวิต หรือ 
การทํางานในชีวิตประจําวันไดเสมอ  โดยม ี    
การใชสติปญญาหรือแกปญหานั้น ๆ ดวย     
ความรู ดวยหลักการ หลักธรรม ที่เหมาะสม 
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ตารางที่  8  ดานผลกระทบ  (Outcomes/ Impact)  
 

องคประกอบตัวช้ีวดัและขอบงชี้คุณภาพ คําอธิบาย 
องคประกอบหลัก บ ว ร ไดรับประโยชนจาก
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
องคประกอบยอยท่ี 1 บาน (ผูปกครองและ
ชุมชน) 
1.  บานและชมุชนมีสมาชิกที่เปนคนด ี
ไมยุงเกีย่วกับอบายมุขเพิ่มขึน้ 
 
 
2.  ชุมชนมีผูชวยเหลือในการพัฒนาชุมชน 
มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
1.  สมาชิกของบานนักเรยีนและในชมุชนที่    
โรงเรียนตั้งอยูมีคนดีมากขึ้นโดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง มีผูลด ละ เลิก และไมยุงเกีย่วกับ
อบายมุขมากขึน้ 
2.  ในการพัฒนาชุมชนหรือการทํางาน
สวนรวมของชุมชนมีอาสาสมัครหรือมี 
ผูรวมมือ ผูใหความชวยเหลือมากขึ้น 

องคประกอบยอยท่ี 2 วัด 
วัดไดศาสนทายาทและกําลังชวยงานสงเสริม
พระพุทธศาสนามากขึ้น 

 
วัดในชุมชนมศีาสนทายาท หรือผูชวยงาน  
ชวยกิจกรรมตาง ๆ ของวัดมากขึ้น เชน ม ี
ผูรวมงานศาสนประเพณี หรือกิจกรรมวนั 
สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดจดัมากขึน้ 
หรือเมื่อวัดตองการความรวมมือชวยเหลือ 
ในกจิการตาง ๆ จะมีผูมาชวยเหลือให 
ความรวมมืออยูเสมอ หรือมากขึ้น เปนตน 

องคประกอบยอยท่ี 3 โรงเรียน 
โรงเรียนไดรับความไววางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา 
และไดรับความรวมมือจากผูมีสวนเกีย่วของ 
(บาน วดั ราชการ) 

 
โรงเรียนไดรับความไววางใจและยอมรับจาก 
ผูเกี่ยวของ (ผูปกครอง ชุมชน วัด และ 
หนวยงานตาง ๆ) จากผลการพัฒนานักเรียน 
ตามแนวทางวถีิพุทธ และผูเกี่ยวของตาง ๆ  
ใหความรวมมอื หรือชวยเหลือในการพัฒนา 
โรงเรียนเปนอยางดี หรือมากขึ้น 
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การดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน 
 โรงเรียนวิถีพทุธดีเดนมีหลายโรงเรียน ในที่นี้ขอนําเสนอ  2  โรงเรียน  ดังนี ้
 1.  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา อําเภอเมือง จังหวดัสุโขทัย  การรายงานโรงเรียนวิถีพทุธ
ดีเดน กิจกรรมเดน ที่ดําเนินการในปการศกึษา 2546-2547 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน,  2549 จ) 
 1.1  จัดระบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ ชวยแกไขปญหานักเรยีนหนีเรียน  
 1.2  จัดใหครูไดพัฒนาความเขมแข็งของจติใจ 2 วัน 1 คืน  
 1.3  จัดใหครูไดฝกอบรมการจัดคายพุทธบตุร   
 1.4  ผลการดําเนินงาน  
 1.5  นักเรียนกนิ อยู ดู ฟง อยางมีศีล  
 1.6  นักเรียนเดินเขาหองเรยีน อยางมีสติ ปดวาจา  
 1.7  นักเรียนเขาแถว อดทน รอคอย ซ้ืออาหาร เก็บภาชนะเมื่อรับประทานเสร็จ 
 1.8  นักเรียนเชื่อฟง พอแม ครู มากขึ้น  
 1.9  นกัเรียนราเริง มีสติมากขึ้น  
 1.10  ครูไดหารืองานกันมากขึ้น  
 1.11  โรงเรียนไดภาคีเครือขายพระสงฆและสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดั  
 1.12  โรงเรียนไดรับเกยีรติบตัร โรงเรียนวถีิพุทธดีเดน ผูบริหารดีเดน ครูผูสอนดีเดน  
 1.13  เพิ่มทักษะครูและนกัเรยีนใหระมดัระวัง ตั้งใจ ไมประมาทในการกิน อยู ดู ฟง  
 1.14  วิจัย ทบทวน เพื่อรักษา และพัฒนาระบบตอไป  
 1.15  ชวยขยายเครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ และเครือขายพระสงฆ 
 2.  แผนการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนวถีิพุทธโรงเรียนวัดนอยนพคณุ (โรงเรียน 
วัดนอยนพคณุ,  2549) 
 2.1  พัฒนาการเรียนการสอนโดยจดัทําแผนจัดการเรยีนรูบูรณาการวิถีพุทธในทุกกลุม
สาระการเรียนรูโดยจัดทําตามลักษณะโครงสรางวิชาในแตละกลุมสาระ อาจสอดแทรกในกจิกรรม   
การเรียนการสอน  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  การวัดผลประเมินผล ส่ือการเรียนการสอน กิจกรรม  
 2.2  จัดทําปฏิทินการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึ่งประสงค 
โดยกําหนดแผนการจัดกจิกรรมตามวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   และวันสําคัญของ
โรงเรียน 
 2.3  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง อาคารสถานที่  สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูดวย 
ตนเอง เชน จดัทําปายนเิทศ  รมวิถีพุทธ  มีหองศูนยวิชา หองคอมพิวเตอร  หองสมุด มีบรรยากาศ 
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ที่รมร่ืน  มีการปลูกตนไมที่มคีวามหมายหรอืเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา 
 2.4  กิจกรรมพัฒนาศูนยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของนักเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง   
 2.5  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เชน อบรมธรรมะ 5 นาที ทกุวันพุธ 
หนาเสาธง  การถวายภัตตาหารแดพระสงฆ  โดยนักเรียนเปนผูปฏิบัติสวดมนตถวายสังฆทานและ 
รับพรดวยตนเอง  การทําบุญตักบาตร  การฟงธรรม  ฯลฯ 
 2.6  กิจกรรมสวดมนตหมูทาํนองสรภัญญะประจําสัปดาห โรงเรียนกําหนดให
นักเรียนทุกคนสวดมนต เพือ่ความเปนสิริมงคล    
 2.7  กิจกรรมจดัปายนิเทศ วนัสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ประเพณี
วัฒนธรรมและเหตกุารณสําคัญ 
 2.8  กิจกรรมเผยแพรผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธสูสังคม รูปแบบการจัด 
นิทรรศการ แสดงผลงานของนักเรียนในรปูแบบโครงงานตาง ๆ การจดัทําเอกสารสิ่งพิมพ  
ส่ือเทคโนโลยี 
 2.9  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เชน ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  เพื่อสรางเสริม
ประสบการณ กอใหเกิดความชํานาญการในการดําเนินงานและประสานงานในการชวยเหลือพัฒนา
ผูเรียน 
 2.10  กิจกรรมประกวด แขงขัน ตามที่หนวยงานตาง ๆเ ชิญมา เชน สวดมนตหมู
ทํานองสรภัญญะ ตอบปญหาธรรมะ เลานิทานธรรมะประกอบการแสดง โครงงานแนววิถีพุทธ 
ฯลฯ 
 2.11  กิจกรรมกีฬาสีแนววิถีพุทธ  ใหนกัเรยีนบริหารคณะสดีวยตนเอง โดยยดึหลัก
อิทธิบาท 4 แบงนักเรียนเปน 4 สี 4 กลุม กลุมฉันทะ (สีเหลือง) กลุมวิริยะ (สีชมพู) กลุมจิตตะ 
(เขียว) กลุมวมิังสา (สีแสด) งานกีฬาสีจะสําเร็จไดดวยความรวมแรงรวมใจสามัคคีและชวยเหลือกนั
อยางกัลยาณมติรของทั้ง 4 กลุม 
 
แนวทางการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544 
 กระทรวงศกึษาธิการไดประกาศใหป 2549  เปนปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จงึมุงเนนที่จะสรางความเขาใจ
ใน 4  เร่ือง ไดแก  หลักสูตร ส่ือการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน,  2549 ก,  หนา  1)  
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 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  
 กระทรวงศกึษาธิการไดกําหนดแนวทางเกีย่วกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช  2544  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2549 ก, หนา 1- 7)  ดังนี ้
 1.  ดานหลักสตูร สาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  เปน
หลักสูตรแกนกลางที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุขและมี
ความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพโดยมมีาตรฐานเปนตัวกํากับใน
การพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมาย 
 1.1  หลักการ เปนการจดัการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทย
ควบคูกับความเปนสากล  เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาคและเทาเทยีมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนือ่งตลอดชีวิต มีความยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลาและการจัดการเรียนรู
สามารถจัดการศึกษาไดทกุรูปแบบคือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  และสามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ
ในระหวางรูปแบบเดยีวกันหรือตางรูปแบบได 
 1.2  จุดหมาย  มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดคณุลักษณะอันพึงประสงค  เห็นคณุคาของ
ตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมอนัพงึประสงค   
มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา มีความรูอันเปน
สากลรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  มีทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร วทิยาศาสตร และทักษะในการดําเนินชวีิต  รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมี
สุขภาพและบคุลิกภาพที่ดี  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค  ภูมิใจในความเปนไทยและ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีจติสํานึกในการ
อนุรักษภาษา  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม  มีความรักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 1.3  โครงสรางของหลักสูตร 
 1.3.1  ระดับชวงชั้น  หลักสตูรกําหนดเปน 4 ชวงชั้น  ตามระดับพัฒนาการของ
ผูเรียน คือ ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศกึษาปที่ 1 - 3 ชวงชัน้ที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6   
ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3  และชวงชั้นที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6  
 1.3.2  สาระการเรียนรู  ซ่ึงประกอบดวยองคความรู  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู
และคุณลักษณะหรือคานยิม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียน  หลักสูตรกาํหนดสาระการเรียนรูที่ 
เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูไว  8 กลุมสาระการเรียนรู  ไดแก ภาษาไทย  คณิตศาสตร   
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วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศกึษา  ศิลปะ  การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ 
 1.3.3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกจิกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ  มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง   
8  กลุม  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน  2  ลักษณะ  คือ  กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน  
เชน  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยวุกาชาด  ผูบําเพญ็ประโยชน 
 1.4  มาตรฐานการเรียนรู  หลักสูตรไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระ 
การเรียนรู  8  กลุม  เพื่อเปนขอกําหนดคณุภาพผูเรียนดานความรู  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยมของแตละกลุม  สําหรับใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  เมื่อเรียนจบในแตละชวงชัน้  คือ  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  และ  6  และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  และ  6 
 1.5  เวลาเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานกําหนดเวลาในการจดัการเรียนรู  และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไว  ดังนี้ 
 ป.1 – 3  มีเวลาเรียนประมาณปละ  800 – 1,000  ช่ัวโมง  เฉลี่ยวันละ  4 – 5 ช่ัวโมง
 ป.4 – 6  มีเวลาเรียนประมาณปละ  800 – 1,000  ช่ัวโมง  เฉลี่ยวันละ  4 – 5 ช่ัวโมง
 ม.1 – 3  มีเวลาเรียนประมาณปละ  1,000 – 1,200 ช่ัวโมง  เฉลี่ยวันละ 5 – 6 ช่ัวโมง
 ม.4 – 6  มีเวลาเรียนประมาณปละไมนอยกวา 1,200 ช่ัวโมง  เฉลี่ยวันละไมนอยกวา  
6 ช่ัวโมง 
 1.6  การจัดหลักสูตร  โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ประกอบดวย  สาระ
การเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูที่แสดงคุณภาพผูเรียนเมื่อเรียนจบ  12  ป  และเมื่อจบแตละชวง
ช้ันของแตละกลุมสาระการเรียนรู  และจํานวนเวลาเรียนอยางกวาง ๆ สถานศึกษาตองนําโครงสราง
ดังกลาวนีไ้ปจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยคํานึงถึงสภาพปญหา  ความพรอม  เอกลักษณ   
ภูมิปญญาทองถ่ิน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ทั้งนี้สถานศึกษาตองจัดทํารายวชิาในแตละกลุม
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนด  นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระ
การเรียนรูเพิ่มเติมเปนรายวิชาใหม  รายวิชาที่มีความเขมขึน้  เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรยีนตาม 
ความถนัด  ความสนใจ  ความตองการ และความแตกตางระหวางบคุคล โดยเลือกสาระการเรียนรู
จาก  8  กลุมในชวงชั้นที่ 2, 3 และ 4  สวนชวงชั้นที่ 1  ควรเรียนเฉพาะรายวิชาพืน้ฐานกอน 
 การจัดหลักสตูรชวงชั้นที่ 1 และ 2  (ป.1 – 3 และ ป.4 – 6)  เนนใหผูเรียนไดพัฒนา
คุณภาพชวีิต  กระบวนการเรียนรูสังคม  ทักษะพื้นฐานดานการอาน  การเขียน  การคิดคํานวณ   
การคิดวิเคราะห  การติดตอส่ือสาร  และพื้นฐานการเปนมนุษย  เนนการบูรณาการอยางสมดุล   
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ทั้งดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ  สังคม  และวัฒนธรรม 
 ชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – 3)  เนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนดั  ความสนใจของตนเอง   
การพัฒนาบุคลิกภาพ  ความสามารถ  ทักษะพื้นฐานดานการเรียนรูและการดําเนนิชีวติ  ใหม ี
ความสมดุลทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  ความรับผิดชอบ  การสรางเสริม
สุขภาพของตนเองและชุมชน  ความภูมใิจในความเปนไทย  เพื่อใหเปนพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาตอ 
 ชวงชั้นที่ 4  (ม.4 – 6)  เนนใหผูเรียนเพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน มุงปลูกฝง
ความรู  ความสามารถ  และทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยี 
 1.7  การจัดเวลาเรียน  สถานศึกษาสามารถจัดเวลาเรียนไดยดืหยุนตามความเหมาะสม
ในแตละชั้นป  โดย ป.1 – 3  ป.4 – 6  และ ม.1 – 3  จัดเวลาเรียนใหเปนรายป  สวนม.4 – 6   
จัดเวลาเรียนเปนรายภาคและมีการคิดน้ําหนักของรายวิชาเปนหนวยกิต (40 ช่ัวโมง/ ภาค  มีคา
น้ําหนกัวิชา  1  หนวยกิต) 
 2.  ดานสื่อการเรียนการสอน 
 2.1  หลักการของสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ส่ือที่ใชสําหรับการจัดการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เนนการใชส่ือที่หลากหลายทั้งสื่อส่ิงพิมพ  
ส่ือเทคโนโลยี  ตลอดจนการใชแหลงการเรยีนรูตาง ๆ ประกอบการจดัการเรียนการสอน 
 2.2  ประเภทของสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ส่ือที่ใชในการจดัการเรียน 
การสอน  อาจแบงตามบทบาทหนาที่  ลักษณะการใชเปน  2  ประเภท  ดังนี ้
 2.2.1  ส่ือการเรียนการสอนที่ใชเปนสื่อหลักประจํากลุมสาระการเรียนรู  ไดแก  
หนังสือเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู  และหนังสือแบบฝกหัด  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมี
เฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  คณิตศาสตร  และภาษาตางประเทศ  ระดับประถมศึกษา  
เทานั้น 
 2.2.2  ส่ือการเรียนการสอนที่ใชเปนสื่อประกอบการจดัการเรียนการสอน  ไดแก  
หนังสืออ่ืน ๆ  นอกเหนือจากหนังสือเรียน  ซ่ึงมีเนื้อหาสาระที่ชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  
เชน  หนังสืออานเพิ่มเติม  หนังสือสงเสริมการอาน  หนังสืออางอิง  นอกจากนี้ยังรวม
ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน  ส่ือวีดีทัศน  อินเทอรเน็ต  แหลงการเรียนรูตาง ๆ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2.3  การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 2.3.1  ส่ือหลักประจํากลุมสาระการเรียนรู  ไดแก  หนังสอืเรียน  แบบฝกหัดใน
กลุมสาระการเรียนรูที่กระทรวงกําหนดใหมี  ผูมีหนาที่จดัทํา  ไดแก 
 2.3.1.1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และสถาบัน 
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สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จัดทําฉบบัของกระทรวงศึกษาธิการสาํหรับใช 
ทั่วประเทศ 
 2.3.1.2  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา (สพท.)  จัดทําสําหรับใชภายในเขตพื้นที่
การศึกษา 
 2.3.1.3  สํานักพิมพเอกชนจดัทํา  โดยสงให  สพฐ.  ตรวจพิจารณาคณุภาพและ
อนุญาตใหใช 
 2.3.1.4  ครูผูสอนจัดทําใชไดภายในสถานศกึษาของตนเองโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
 2.3.2  ส่ือประกอบการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ  นอกเหนือจากหนังสือเรียนและ
แบบฝกหัดทีก่ระทรวงกําหนดใหจัดทําไดโดยเสรี  สําหรับการเลือกใชอยูในดุลยพินจิของ
สถานศึกษา 
 2.4  การเลือกใชส่ือการเรียนการสอน  ในการเลือกใชส่ือการเรียนการสอนดําเนนิการ  
ดังนี ้
 2.4.1  หนังสือเรียน  แบบฝกหัดใหกลุมสาระการเรียนรูทีก่ระทรวงกําหนดใหมีให
เลือกจากบัญชรีายช่ือส่ือที่ไดรับใบอนุญาตจาก สพฐ. 
 อนึ่ง  สถานศึกษาควรจดัซื้อหนังสือเรียนที่ไดรับอนุญาตใหใชในโรงเรียนทุกฉบับ
ไวในหองสมดุนอกเหนือจากที่นักเรยีนมีไวประจําตวัเพือ่การศึกษาคนควาของครูและนักเรียน 
 2.4.2  ส่ือประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ อยูในดุลยพินจิของสถานศึกษาที่จะ
จัดซื้อจัดหาเขาหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควาของครูและนักเรียน 
 3.  ดานการจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2544  
ครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนวฒันธรรมการทํางานและบทบาทจากผูที่สอน ผูช้ีนํา  ผูถายทอด มาเปน
ผูนําในการเรยีนรู (Teacher as Leader)  เรียนรูไปพรอมกบัผูเรียนเปนผูเอื้ออํานวยความสะดวก  
ชวยเหลือ  สงเสริม  สนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรู  โดยเสนอแนะวิธีการ  และยุทธศาสตร
การเรียนรูใหผูเรียนลงมือเรียนรู  และคนพบความรู  จากการปฏิบัติของตนเองจากสื่อและแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ ครูจะเปนผูใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน  เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปสรางองคความรูใน
สมอง (Constructivism)  ของตนเอง  กระบวนการเรยีนการสอน  อาจแบงออกเปน  2  ลักษณะ  คอื 
  1.1  กระบวนการเรียนการสอนทั่วไป  (Generic Learning) เปนกระบวนการเรียน 
การสอนที่ใชไดกับทุกกลุมสาระการเรียนรู  เชน  กระบวนการกลุม  กระบวนการสืบเสาะ   
กระบวนการแกปญหา  กระบวนการเสริมสรางคานิยม  กระบวนการวจิัย  กระบวนการเชิงเหตุผล   
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กระบวนการคดิวิเคราะห  กระบวนการไตรสิกขา  (ศีล  สมาธิ  ปญญา)  กระบวนการกลุมสัมพันธ  
เปนตน 
  1.2  กระบวนการเรียนการสอนเฉพาะ  (Specific  Learning)  เปนกระบวนการตาม
ธรรมชาติของศาสตรซ่ึงจะใชในการเรยีนการสอนเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูนัน้  เชน 
  1.2.1  กลุมภาษา (ไทย, อังกฤษ)  เนนกระบวนการสื่อความหรือทักษะทางภาษา
หรือกระบวนการทางภาษา  กระบวนการอาน  กระบวนการฟง  กระบวนการพูด  กระบวนการ
เขียน  กระบวนการดูหรือพนิิจ (Viewing)  กระบวนการคิดวิเคราะหในเชิงตรรกะ ฯลฯ 
  1.2.2  กลุมคณติศาสตร  เนนทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  ทักษะการคิด
คํานวณ  กระบวนการเชิงเหตุผล  กระบวนการคิดวเิคราะหในเชิงตรรกะ 
  1.2.3  กลุมวิทยาศาสตร  เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการคิด
วิเคราะห  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะ  กระบวนการฝกปฏิบัติทางเทคโนโลยี  
กระบวนการทดลอง  ฯลฯ 
  1.2.4  กลุมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เนนกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม  กระบวนการสืบสวน สอบสวน กระบวนการสืบคน กระบวนการทางจริยธรรม 
กระบวนการพัฒนาคานิยม  กระบวนการประชาธิปไตย  วธีิการทางประวัติศาสตร  กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร  กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการเชิงระบบ  ฯลฯ 
  1.2.5  กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา  เนนทักษะชวีิต  ทักษะทางสุขภาพ  
กระบวนการฝกปฏิบัติทางพลศึกษา  กระบวนการคิดวิเคราะห  ฯลฯ 
  1.2.6  กลุมศิลปะ  เนนกระบวนการฝกปฏบิัติทางทัศนศลิป  กระบวนการฝก
ปฏิบัติทางดนตรี (ไทย  สากล) 
  1.2.7  กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เนนกระบวนการทํางาน  ทักษะการ
จัดการ  กระบวนการแกปญหา  การออกแบบเทคโนโลยี (Design Technology)  กระบวนการฝก
ปฏิบัติทางเทคโนโลยี  ฯลฯ 
 4.  ดานการวัดและประเมินผล 
 4.1  หลักการวดัและประเมินผลผูเรียน  การวัดและประเมินผลเปนกระบวนการที่ชวย
ผูสอนไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการ  ความกาวหนาและความสําเร็จของการเรียนรูของ
ผูเรียนซึ่งเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรยีนรูเต็มศักยภาพ 
 วิธีการวัดและประเมินผลตองใชวิธีที่หลากหลาย  สอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัดทั้งที่
เปนความรู  ความคิดและการปฏิบัติ  และจะดําเนินการควบคูกับการจดัการเรียนการสอน  การวัด
ความรู  ความคิดสวนใหญใชการทดสอบ  แบบทดสอบที่อาจเปนแบบเลือกตอบหรือใหเขียน 



 75

คําตอบเองดวยขอสอบอัตนัย  ควรเนนการตอบโดยการเขียนและการนําเสนอคําตอบดวยตัวผูเรียน 
เพราะเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาการคิดและการเขียนไปพรอม ๆ กันไดดกีวาเครื่องมือ
ชนิดเลือกตอบ  นอกจากนีก้็อาจใชแฟมสะสมงาน  การสังเกต  การสัมภาษณ  เปนวิธีที่เหมาะกบั
การวัดและประเมินความดีงามและการปฏบิัติ 
 4.2  ระดับของการวัดและประเมินผล  การวัดและประเมนิผลผูเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานแบงได 3 ระดับ  คือ 
 4.2.1  การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรยีน  เปนการวดัและประเมินผลเพื่อมุงหา
คําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู  ทักษะกระบวนการ  และคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงคจากการเรียนการสอนหรือไมเพยีงใด  ผูใชผลการประเมินในระดับชั้นเรยีนที่
สําคัญ  คือ  ผูเรียน  ผูสอน  และพอแม  ผูปกครอง  สถานศึกษาเปนผูกาํหนดหลักเกณฑการประเมนิ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 4.2.2  การประเมินผลระดับสถานศึกษา  เปนการประเมนิเพื่อตรวจสอบ
ความกาวหนาของผูเรียนเปนรายชั้นปและชวงชัน้  สถานศึกษานําขอมูลผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนและคณุภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร  
รวมทั้งนําผลการประเมินไปพิจารณาตดัสินผลการผานระดับชั้นและผานชวงชั้น 
 4.2.3  การประเมินคุณภาพระดับชาติ  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทกุคนที่เรียน
ในปสุดทายของแตละชวงชัน้  ไดแก  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3  และชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาต ิ ตามที่
กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
 4.3  เอกสารหลักฐานการศึกษา  เอกสารหลักฐานที่กระทรวงศึกษาธิการเปนผูจัดทํา
และกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองใช  ไดแก 
 4.3.1  ระเบียบแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)  เปนเอกสารบันทึกผลการเรียนของ
ผูเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู  และกจิกรรมตาง ๆ ที่ไดเรียนในแตละชวงชั้น  เพื่อเปนหลักฐาน
แสดงสถานภาพความสําเร็จในการศึกษาของผูเรียนแตละคน  และใชเปนหลักฐานในการสมัครเขา
ศึกษาตอ  สมคัรเขาทํางานหรือดําเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ 
 4.3.2  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (ปพ.2)  เปนเอกสารที่สถานศึกษาออกใหกับ
ผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ  9  ป  และผูสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐาน  เพือ่แสดงศักดิแ์ละสิทธิ์ของ
ผูเรียนใหผูเรียนนําไปใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของตน 
 4.3.3  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.3)  เปนแบบบนัทกึรายงานรายชื่อและ 
ขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อใชเปนหลักฐานสําหรับ 
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ตรวจสอบ  ยนืยันและรับรองความสําเร็จและวุฒกิารศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาแตละคนตอเขต
พื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
 นอกจากเอกสารทั้ง  3 ประเภทแลว สถานศึกษาสามารถจัดทําเอกสารอื่น ๆ ที่จะเปน
การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับตวันักเรียนในทกุ ๆ ดาน  เพื่อประโยชนของตวันักเรียน เอกสารแสดงผล
การเรียนของผูเรียน แบบบนัทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายวิชาตาง ๆ ระเบียบสะสมแสดง
พัฒนาการดานตาง ๆ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค  เปนตน 
 การบริหารการจัดหลักสูตร 
 หลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายขึน้อยูกับกระบวนการบริหารจดันํา
หลักสูตรไปใช  ดังนั้นสถานศึกษาจึงจําเปนตองมีการวางแผนบริหารจัดการหลักสตูร (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 ก,  หนา 22 - 23) เพื่อชวยสงเสริมสนับสนุนใหการนํา
หลักสูตรไปใชบรรลุผลสูงสุด 
 การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรเปนการกําหนดแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรมที่ 
ชวยใหทราบแนวปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่สนับสนุนการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อใหสถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรในชุมชน  ทั้งทรัพยากร
ที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน  และทรัพยากรอืน่  มาใชใหเกดิประโยชนสูงสุดในการจดัการศึกษา  
รวมทั้งการสรางความเขมแขง็ใหคณะกรรมการสถานศึกษา  และการมีสวนรวมของชุมชน 
ในทุกรูปแบบ  โดยใชรูปแบบการบริหารจดัการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management)  เปน 
การกระจายอํานาจการจดัการศึกษาจากสวนกลางหรือจากเขตพื้นทีก่ารศึกษาไปยังสถานศึกษา   
ทําใหสถานศกึษามีอํานาจหนาที่รับผิดชอบและมีความเปนอิสระและคลองในการบริหารจัดการใน
การตัดสินใจสัง่การเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา  ทั้งดานหลักสูตร  การเงินงบประมาณ   
การบริหารบุคคล  และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาเอง โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ซ่ึง
ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  ตวัแทนครู  ตัวแทนผูปกครอง  องคกรและชุมชน  รวมกนั
บริหารจัดการสถานศึกษาใหสอดคลองและตอบสนองความตองการของผูเรียน  ของผูปกครองและ
ชุมชนมากที่สุด 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะประสบความสําเร็จ  คือ การดําเนินการใหบุคลากร
ที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษามีความรูและทักษะในการบริหารจัดการการประชาสัมพันธและสื่อสาร
ใหทุกคนที่เกีย่วของไดรับรูและเขาใจตรงกนั การประสานงานรับการสนับสนุนจากรัฐและเขต
พื้นที่การศึกษาใหเปนไปดวยดี  ทั้งดานงบประมาณ  การชวยเหลือดานวิชาการ  การบริหารและ
ดานอื่น ๆ อยางตอเนื่องและเพียงพอ 
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 กลยุทธสําคัญสําหรับการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหประสบ
ความสําเร็จนัน้  ควรใหความสนใจและมกีารดําเนนิการในเรื่องตอไปนี้ 
 1.  การเผยแพรประชาสัมพันธแกผูเกีย่วของอยางทั่วถึง 
 2.  การกําหนดบทบาท  หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใหชัดเจน 
 3.  การสรรหา  คัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา  ควรใหไดคนมีความรู  ความสามารถ  
เสียสละ  และเปนตัวแทนของกลุมตาง ๆ อยางแทจริง 
 4.  จัดการฝกอบรม สัมมนาใหคณะกรรมการสถานศกึษา  มีความรูความเขาใจเรื่อง 
การบริหารและจัดการศึกษา  และดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 5.  การสนับสนุนใหครู  อาจารยไดปฏิบัตหินาที่รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาอยาง
ใกลชิด 
 6.  การจัดใหมเีครือขายคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ
และความรวมมือกัน 
 7.  จัดใหมีการกําหนดมาตรฐานงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  และกํากับ  ดแูล  
ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนนิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 8.  การพิจารณาใหสวัสดกิารและการบริการพเิศษแกคณะกรรมการสถานศึกษาตามที่
เห็นสมควรและชอบธรรม 
 
แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)  กําหนดวิสัยทศัน
การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  20  ปขางหนาวามีจุดมุงหมายเปนการแกปญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศใหเกดิ “การพัฒนาที่ยั่งยืน  และความอยูดมีีสุข
ของคนไทย”  และสรางคานิยมรวมใหคนไทยตระหนักถึงความจําเปน และปรับเปลี่ยน
กระบวนการคดิ  ทัศนคติ  และกระบวนการทํางานโดยยดึ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เปน
ปรัชญานําทางใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจดัการประเทศแบบใหมที่มุงประสิทธิภาพ
และคุณภาพ  แลวกาวตามโลกไดอยางรูเทาทัน  และไดกาํหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงคใน
อนาคตวาเปนสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  
2549 ข, หนา 1)  ประกอบดวย 3 ดาน คือ สังคมคุณภาพที่ยึดหลักความพอดี สรางคนใหเปนคนดี 
คนเกง พรอมดวยคณุธรรม  สังคมแหงภูมปิญญาและการเรยีนรู  ที่เปดโอกาสใหคนไทยทุกคน
สามารถคิดเปน ทําเปน  มีเหตุผล  รูเทาทันโลก  และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน 
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เพื่อนําสูแนวทางการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ขอนําเสนอสาระสําคัญที่เกี่ยวของ  ดังนี ้
 1.  การดําเนินการระบบปองกันคุณภาพการศึกษา    
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีกระบวนการดําเนินการที่สัมพันธกัน  3  ประการ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2549 ข,  หนา 4 - 6)  ดงันี้ 
 1.1  การพัฒนาคุณภาพ  เปนการดําเนนิงานเพื่อพัฒนาคณุภาพสถานศกึษาใหบรรลุถึง
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว (ทั้งระดับชาติ  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน/ ปฐมวัย  ระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา  หรือระดับสถานศึกษาที่กําหนดขึ้นเพิ่มเติมตามบริบทหรือเอกลักษณของสถานศึกษา)  
หัวใจสําคัญในการพัฒนาคณุภาพ  คือ  การสรางจิตสํานึกใหทกุคนตระหนกัถึงความจําเปนของการ
ทํางานเปนกลุม  ทํางานอยางมีระบบและทุกคนตองถือเปนหนาที่ทีจ่ะปรับปรุงการทํางานอยาง
ตอเนื่อง  จัดทาํขอมูลสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบ  ใชขอมูลสารสนเทศนั้นใหเปนประโยชนใน
การพัฒนางานเปนประจํา มกีารเก็บรวบรวมขอมูลและจัดหมวดหมูขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 
 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุถึงมาตรฐานที่กําหนดนั้น ตองมีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรที่ทุกกิจกรรม/ โครงการ/ งานมีเปาหมายเดยีวกัน  คือ  การยกระดับคุณภาพผูเรียน
ทุกดาน  มกีารพัฒนาดานปจจัยใหสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  สรรหาใหเพยีงพอ  ดูแล
รักษาใหใชไดอยูเสมอและปลอดภัยในการใช  ประการสาํคัญตองมีระบบและกลไกการปฏิบัติงาน
ตามแผน  รวมทั้งติดตามกํากบัการดําเนนิงานอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 1.2  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  เปนการดําเนินงานเพือ่ชวยเหลือ  สนับสนุน  
กํากับ  ติดตามความกาวหนา  และยนืยันการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให
เปนไปตามเปาหมายและบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด  โดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสามารถ
ดําเนินงานในแตละระดับได  ดังนี ้
 1.2.1  การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา 
ตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  การดาํเนินงาน/ โครงการ  ตลอดปการศึกษา 
ทั้งดานการพฒันาคุณภาพผูเรียน  คุณภาพการจัดการเรยีนการสอน  คุณภาพการบรหิารและการจดั
การศึกษา  และดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  จดัทําเปนระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถ 
นําผลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาไดทนัทวงที  และเปนขอมูลสําหรับประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษาได 
 1.2.2  การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบสถานศึกษา  เพื่อใหการสงเสริม  สนับสนุนและชวยเหลือให
สถานศึกษาสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนดไว  สถานศึกษา
ทุกแหงควรไดรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากเขตพื้นที่การศึกษาอยางนอย 1 คร้ัง ภายใน 3 ป  
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สําหรับสถานศึกษาที่มีความเขมแข็ง  เขตพื้นที่การศึกษาควรสงเสริมใหพัฒนาอยางตอเนื่อง ยกยอง
สถานศึกษาทีม่ีรูปแบบการพัฒนาที่ดีใหเปนตัวอยางแกสถานศึกษาแหงอื่นได  สวนสถานศึกษาที่มี
คุณภาพต่ําหรือมีแนวโนมต่าํลงอันเนื่องมาจากปญหาตาง ๆ เขตพื้นที่การศึกษาควรตัง้คณะทํางาน
เขาไปชวยเหลือสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  และติดตามความกาวหนาเปนระยะ  เขตพืน้ที่การศึกษา
ตองทํารายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพือ่ทราบดวย 
 1.2.3  การติดตามตรวจสอบ  และประเมนิผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
ในภาพรวมระดับประเทศ  โดยหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ  คือ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาประกอบการกําหนดนโยบาย  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และ
ผลักดันใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง  กําหนดมาตรฐานเพื่อยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาที่ไมผานเกณฑ  สงเสริมการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษา  เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพสถานศึกษาใหบริหารและจดัการการศึกษาไดอยางเต็มที ่
 1.3  การประเมินและรับรองคุณภาพ  เปนการดําเนนิงานเพื่อตรวจสอบผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยแบงเปน 2 สวนที่เกีย่วของกัน ดังนี ้
 1.3.1  การประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษานําขอมลูสารสนเทศมาประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนดจัดทําเปนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา  รายงานตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  ชุมชน  หนวยงานตนสังกัด  และรายงานตอสาธารณชน 
 1.3.2  การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา  การประเมินในสวนนี้เปนการ
ดําเนินงานโดยองคกรภายนอกกระทรวงศกึษาธิการ  ไดแก  สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ซ่ึงเปนองคการมหาชน  ทําหนาที่ประเมินและใหการรับรองวา
สถานศึกษาจดัการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษาทีก่ําหนดในทุก ๆ 5 ป  ผลจาการประเมินใน
ภาพรวม  จะนาํเสนอรัฐบาลเพื่อนําไปใชในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  การกําหนดทิศทาง 
การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาเพื่อใหทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 การดําเนนิการทั้ง 3 ประการ  เปนกระบวนการที่มีความสัมพันธและสงผลซ่ึงกันและ
กันโดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  สามารถดําเนินการไดทั้งในสวนการพฒันาคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ 
 2.  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 จากมาตรา 47  ในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และทีแ่กไขเพิม่เติม  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2545  ที่กําหนดวา  ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให 
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เปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงนั้นไดนําไปสูการจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ประกอบดวย  การดําเนนิงานโดยยึด 
หลักการมีสวนรวม 8 ประการ  ดังนี้ (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 ข, หนา  
6 - 16) 
 2.1  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  รัฐกาํหนดมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ  เพื่อเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคณุลักษณะ  คุณภาพ  ท่ีพึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการให
เกิดขึ้นในสถานศึกษาทกุแหง และใชเปนหลักในการเทยีบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล  
การตรวจสอบ  การประเมินผล  และประเมินคุณภาพทางการศึกษา จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานไดนําสูการปฏิบัติใหเกิดผล เพื่อยกระดบัการศึกษา
ของประเทศใหเกิดประโยชนกับประชาชนคนไทยทกุคน  และเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขนั
ของประเทศ  นํามาจัดทําเปนมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
จากนั้นสถานศึกษานํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ประกาศไว
เปนเปาหมายการพัฒนาสถานศึกษา  ซ่ึงสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  และสถานศึกษาอาจเพิ่มเติม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดเฉพาะเจาะจงตามบริบทและความตองการของทองถ่ิน  โดยการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และเอกลักษณของสถานศึกษาใหเหมาะสมครอบคลุมสาระ 
การเรียนรู  และศักยภาพของผูเรียน  สถานศึกษาและทองถ่ิน 
 2.2  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  สถานศึกษาควรจัดโครงสรางการบริหาร
จัดการทีเ่อื้อตอการพัฒนางาน และการสรางระบบการประกนัคณุภาพภายใน สถานศกึษาขนาดใหญ
และขนาดกลางควรมีคณะทาํงานทําหนาทีว่างแผนตดิตามตรวจสอบคุณภาพ  และจดัทํารายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศกึษาประจําปของสถานศึกษา โดยแตงตั้งคณะทํางานที่มีตัวแทนบุคลากร
จากหลายฝายมารวมคิดรวมวางแผน และรวมติดตามตรวจสอบเก็บขอมูล สวนสถานศึกษาขนาด
เล็กที่มีจํานวนครูนอยมากควรรวมกันวางแผนจัดระบบการเก็บและรวบรวมขอมูลเปนหมวดหมู
ตั้งแตตนปการศึกษา  ทําใหไดตามแผนทีว่างไว  เพื่อไมใหสะสมจนทําไมสําเร็จเมื่อถึงสิ้นป
การศึกษา 
 สําหรับการจัดระบบสารสนเทศนั้น  สถานศึกษายอมทราบดีวามีอยูมากมาย  เชน  
ขอมูลผูเรียน  ครูและบุคลากร ขอมูลอาคารและสถานที่  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ขอมูลการพัฒนา
บุคลากร  ขอมูลทรัพยากร  ขอมูลงบประมาณ  ฯลฯ  สถานศึกษาควรมกีารจัดระบบสารสนเทศให
เปนหมวดหมูใหครอบคลุมและขอมูลมีความสมบูรณ  คนไดงายและสะดวกรวดเร็ว มีการนําขอมูล 
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มาใชใหเกิดประโยชนอยูเสมอ  การจัดหมวดหมูขอมูลสารสนเทศ  อาจแบงเปนดานก็ได  เชน  
ดานคุณภาพผูเรียน  คุณภาพการเรียนการสอน  คุณภาพการบริหารและการจัดการ  และคุณภาพ 
การพัฒนาชุมชนแหงการเรยีนรู  หรือจะจดัโดยวิธีอ่ืนทีส่ถานศึกษาเหน็วาเหมาะสมก็ได 
 2.3  การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการจัด
การศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาตองมีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนน
คุณภาพการศกึษา ในการจดัทําแผนดังกลาวนี้  สถานศึกษาตองคํานึงถึงหลักการกระจายอํานาจ  
การมีสวนรวม  และการนําสูการปฏิบัติไดจริง แผนพัฒนาสถานศึกษาที่ดีควรคํานึงถึงวิธีดําเนนิการ
ในเรื่องตอไปนี้  คือ 
 2.3.1  มีการวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนอยางเปนระบบ  และมี
แผนปฏิบัติการประจําปรองรับทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
 2.3.2  มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  เปาหมายการพัฒนา และสภาพความสําเร็จ
ของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาทีก่ําหนดไวอยางตอเนื่อง  ชัดเจน และเปนรูปธรรม 
 2.3.3  กําหนดวิธีการดําเนนิงานโดยอาศยัหลักวิชา  หรือผลการวิจัย  หรือขอมูล
เชิงประจักษทีอ่างอิงได  ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร  ดานการจดัการเรียนการสอน/ การจัด
ประสบการณการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  การสงเสริมการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  การ
พัฒนาบุคลากร  และการบรหิารจัดการเพือ่นําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
 2.3.4  เสาะหาและประสานสัมพันธกับแหลงวิทยากรภายนอกทีใ่หการสนับสนุน
ทางวิชาการได  และระบไุวในแผนใหชัดเจน 
 2.3.5  กําหนดบทบาทหนาทีใ่หบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน รวมทั้งผูเรียน
รับผิดชอบและดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.3.6  กําหนดบทบาทหนาทีแ่ละแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา  
ผูปกครองและบุคลากรภายในชุมชน  เพื่อการพัฒนาผูเรียนรวมกัน 
 2.3.7  กําหนดการใชงบประมาณ  และทรพัยากรอยางมปีระสิทธิภาพ 
 2.3.8  มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนและการนําผลไปใชในการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
 2.4  การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  ในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนน
คุณภาพการศกึษา  มีโครงการ/ กิจกรรม  ที่ตองดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเกดิผล
สําเร็จตามที่ระบุไวในตวัช้ีวดัของโครงการ  การดําเนินงานตามแผนนัน้สถานศึกษาตองสรางระบบ
การทํางานที่เขมแข็ง  เนนการมีสวนรวมใชเทคนิคการบริหารและการจัดการที่จะทําใหดําเนินงาน
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ตามแผนพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย  เทคนิคการบริหารและการจดัการที่ใชแลวประสบ
ผลสําเร็จ  มีดงันี้ 
 2.4.1  วงจรการพัฒนาคุณภาพ  PDCA ของเดมมิ่ง (Demming Cycle) เปนเทคนิค 
ที่ผูบริหารสวนใหญนยิมใชกันแพรหลาย  เพราะเปนกระบวนการที่มกีารตรวจสอบตนเองอยู 
ตลอดเวลา  ตั้งแตขั้นการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผนหรือขั้นตอนที่วางไว (Do) การตรวจสอบ
หรือการประเมิน (Check) และการนําผลการประเมินยอยกลับไปทบทวน ปรับปรุงแกไข  
วางมาตรฐาน/ มาตรการกําหนดขั้นตอนกันใหม (Act) เพื่อการดําเนินงานตอ ๆ ไป 
 วงจรการพัฒนา PDCA สามารถนําไปใชดําเนินการไดในทุกขั้นตอนทุกงาน และ
สอดรับกันไดอยางตอเนื่อง 
 2.4.2  แนวคดิ Balanced  Scorecard สถานศึกษาหลายแหงใชแนวคิดในการ
กําหนดผลสําเร็จอยางสมดุลรอบดานเปนเทคนิคการบริหาร  เชน  โรงเรียนในฝน  โดยใชการ
กําหนดมุมมองที่เกี่ยวของกบัผลสําเร็จของการดําเนนิงาน  4  ดาน  คือ 
 2.4.2.1  มุมมองดานนกัเรียน  (Student  Perspective) โดยพิจารณาความ
ตองการที่เกี่ยวของเกีย่วกับคุณลักษณะของผูเรียนที่คาดหวัง 
 2.4.2.2  มุมมองดานกระบวนการจัดการศกึษาภายใน (Internal Process 
Perspective) โดยพิจารณาผลสําเร็จและแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการและการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน 
 2.4.2.3  มุมมองดานการเรยีนรูและการพัฒนา (Learning  and  Growth  
Perspective)  โดยพิจารณาปจจัยทีใ่ชขับเคลื่อนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพตามที่คาดหวัง  
ไดแก  การสรางความเขมแขง็ใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรยีนรู  การพัฒนาศกัยภาพและ
ทักษะของครู  ผูบริหารสถานศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา  การเพิ่มสมรรถนะของสถานศึกษา
ในการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
 2.4.2.4  มุมมองดานงบประมาณและทรัพยากร (Budget and Resource  
Perspective)  โดยพิจารณาปจจัยสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุภาพความสําเร็จในดาน
งบประมาณและทรัพยากรโดยคํานึงถึงแหลงสนับสนุน  อัตรากําลัง  คาใชจาย  ประสิทธิภาพใน
การใชทรัพยากรและงบประมาณ 
 จากมุมมองทั้งสี่ดานนํามากําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic  
Objectives)  ที่จะนําไปสูความสําเร็จโดยคํานงึถึงความครอบคลุมและสมดุล  จัดทําแผนกลยุทธเพื่อ
ตรวจสอบลําดบัความสําคัญและความเหมาะสมของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่กําหนดไว   
ผานมุมมองดานตาง ๆ วามีความสัมพันธ  เปนเหตุเปนผล  เชื่อมโยงไปสูความสําเร็จไดอยางไร   
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แลวจัดทาํกรอบกลยุทธ  โดยการนําวัตถุประสงคเชิงกลยทุธมากําหนดตัวช้ีวดั  เปาหมายและ 
กลยุทธริเร่ิม 
 นอกจากวงจรการพัฒนา PDCA และเทคนคิ Balanced  Scorecard  แลว  ยังม ี
เทคนิคการบริหารอีกหลายรปูแบบที่ผูบริหารนํามาใชแลวประสบความสําเร็จ  เชน  เทคนิค  5ส,   
TQM,  QC,  Six  Sigma,  Benchmarking,  ToPSTAR  เปนตน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถของ
ผูบริหารเปนสําคัญ  อยางไรก็ตาม  การพฒันาคณุภาพสถานศึกษาในปจจุบัน  ผูบริหารตองให
ความสําคัญกับคุณภาพเชิงวชิาการใหมากยิ่งขึ้น 
 2.5  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  คือการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  สถานศึกษาควรตั้ง
คณะทํางานเพือ่วางแผนตดิตามและรวบรวมขอมูลสารสนเทศการดําเนนิงาน โครงการตลอดป
การศึกษาโดยใชมาตรฐานการศึกษาเปนกรอบการติดตามตรวจสอบ  ทั้งนี้ขอมูลเหลานี้จะเปน
ประโยชนในการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษาอกีดวย 
 สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกป  
ดําเนินการอยางจริงจัง  ตอเนือ่งและเปนระบบ  สนับสนุนใหครู  ผูปกครอง  และผูแทนชุมชนเขา
มามีสวนรวม 
 นอกจากนี้  สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายใน  เกี่ยวกบัเรื่อง
ตอไปนี้  เพื่อใหกาวหนาทนัสภาวการณปจจุบันดวย  คือ 
 2.5.1  วิสัยทัศน  และภารกิจของสถานศึกษา  เชน  วิเคราะหดวูาวิสัยทศันและ
ภารกิจสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และสอดคลองกับ
สภาวะปจจบุนัหรือไม  ควรปรับปรุงเปลี่ยนอะไรบาง  จัดกิจกรรมอยางไรจึงจะเหมาะสม 
 2.5.2  แผนพฒันาสถานศึกษา  เชน  แผนพัฒนาสะทอนความตองการของชุมชน
จริงหรือไม  มกีารรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตลอดจนนําผลมาใชในการวางแผนครอบคลุม
ครบถวนหรือไม  กิจกรรมตามแผนสัมพันธกันและสอดรับกับวิสัยทัศนและเปาหมายหรือไม  
แผนพัฒนาโดยรวมมีความชดัเจน  เขาใจงาย  และมีทิศทางการพัฒนาทีชั่ดเจนหรือไม 
 2.5.3  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  เชน  บรรยากาศและ
สภาพแวดลอมสนบัสนุนการเรียนรูมากนอยเพียงใด  สะทอนความสาํเร็จของผูเรียนอยางไร   
ครูเลือกใชยุทธศาสตรการสอนหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือไม   
ครูและผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่สงผลตอการเรียนของผูเรียนอยางไร  การจัดกระบวนการเรียนรูเนน
ใหผูเรียนไดมโีอกาสฝกแกปญหา  ฝกการคิดสรางสรรคที่สัมพันธกับชีวิตจริง  ตลอดจนพัฒนา
นิสัยรักการเรยีนหรือไม  ผูเรียนกลาคิดกลาแสดงออกหรอืไม  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนา
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หลักสูตรที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ ปฐมวัย  
หรือไม 
 2.5.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน เชน  ผูเรียนประสบความสําเร็จจากการ 
เรียนรูที่ผูสอนเปนผูจัดกจิกรรมการเรียนการสอนหรือไม  ผลงานของผูเรียนมีความหมายบงบอก 
ถึงสิ่งที่ผูเรียนรูเขาใจ  และทาํไดหรือไม  ผลงานแสดงความคิดสรางสรรคหรือไม  และผูเรียนไดม ี
โอกาสนําความรูไปใชมากนอยเพียงใด  ผูสอนใชวิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคลองกับ
สภาพจริงเพยีงใด  มีการเปดโอกาสใหผูเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการ
ประเมินหรือไม  สถานศึกษาจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนสามารถทํางานรวมกันได 
อยางดีหรือไม 
 2.5.5  การพัฒนาองคกร  เนือ่งจากสถานศึกษาเปนแหลงหรือศูนยการเรียนรูที่
สําคัญในชุมชน  ฉะนั้นนอกเหนือจากการบริหารจัดการดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 
การสอน  การพัฒนาผูสอนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของแลว  สถานศึกษาตองมุงเนนการพัฒนา
สถานศกึษาโดยเฉพาะหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชนไดเปนอยางดี  ดังนั้น  ประเด็นใน
การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพภายใน  จึงควรวิเคราะหดูวา  ผูบริหารอุทิศตนเพื่อองคกร  เพื่อน
รวมงาน  และเพื่อการพัฒนาการศึกษาอยางไร  เปนผูนําในการสรางสังคมแหงการเรยีนรู  และ
สามารถแนะนาํนวัตกรรมหรือแหลงนวัตกรรมสําหรับผูสอนไดหรือไม  มีการประชมุแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็และเปดโอกาสใหผูสอน คณะทํางานมีสวนรวมในการตัดสินใจในเชิงบริหารหรือไม
มากนอยเพียง  มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและรวมกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชนหรือไม 
มากนอยเพียงใด  มีการรวบรวมแหลงภูมปิญญาชาวบาน  และเชิญปราชญชาวบานมาเปนที่ปรึกษา
หรือใหความรูหรือไม  มีการพบปะและเปลี่ยนประสบการณกับสถานศึกษาอื่น ๆ เพือ่เทียบเคียง
การพัฒนาหรอืไมอยางไร  
 2.5.6  การพัฒนาวิชาชีพครู เชน มีการใชแหลงวิทยาการภายนอก (สถาบันอุดมศึกษา 
องคกรธุรกิจภาครัฐและเอกชน)  ชวยใหครูเกิดการเรยีนรูอยางไรบาง  มีการเปดโอกาสใหครู
แลกเปลี่ยนประสบการณ  และความคิดในการพัฒนาวิชาชีพดวยวิธีการใดบาง  สนับสนุนใหครู 
มีการวิจยัคนควาความรูใหมเกี่ยวกับการเรยีนการสอนและการประเมนิผลบางหรือไม  บอยเพียงใด  
จัดหางบประมาณและสิ่งสนับสนุนมากนอยเพียงใด  สงเสริมใหมีการสัมมนาหรือพฒันาวิชาชีพใน
รูปแบบอื่นใดหรือไม 
 การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพภายในสถานศึกษาทีด่ําเนินการอยางจริงจัง   
จะชวยใหสถานศึกษามขีอมลูถูกตองและเพียงพอในการวางแผนพฒันาสถานศึกษาทีเ่นนคุณภาพ 
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การศึกษาในรอบปถัดไป  นอกจากนี้  ผลจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา
ยังมีสวนชวยกระตุนผูที่เกีย่วของ  ทั้งนักการศึกษา  ผูปกครอง  และชุมชนใหตระหนักถึงการ
กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระดับทองถ่ิน  หรือระดับชาติอีกทางหนึ่งดวย 
 2.6  การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน  จากการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพภายในสถานศึกษานั้นสถานศึกษาจะมีขอมูลสารสนเทศสําหรับประเมินคุณภาพการศกึษา 
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทีก่ําหนดไดดวย  อยางไรกต็าม  สถานศึกษาที่มีความพรอม 
อาจตั้งคณะทํางานขึ้นทําหนาที่ประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาก็ได  ซ่ึงจะเปนการสรางระบบ
การประเมินตนเองอีกทางหนึ่ง  นําผลจากการประเมินไประบุไวในรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปตอไป  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตองครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ ปฐมวัยทีก่ําหนดไว 
 นอกเหนือจากนี้  สถานศึกษาอาจทําการประเมินคุณภาพผูเรียนโดยรวม  จําแนกตาม
กลุมสาระการเรียนรู  เพื่อเปรยีบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนเปนรายคน  เปน
การตรวจสอบและยนืยันคณุภาพผูเรียนทางดานวิชาการโดยขอใชแบบทดสอบจากองคกรที่มี
แบบทดสอบที่ไดมาตรฐาน 
 2.7  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  การจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําป  เปนหนาที่ที่สถานศึกษาตองปฏิบัติ  เพราะการทํางานใด ๆ ก็ตาม  ตองมีการ
รายงานผลและนําผลไปใช  จึงจะเปนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  อยางไรก็ตาม  เนือ่งจากในอดีต
มีการละเลยกนัมาก  จนทาํใหเกิดจุดออนเรื่องระบบฐานขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนา จึงมีการตราไว
ในพระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา 48 ใหสถานศึกษาจดัทํารายงานประจําป  
เสนอตอหนวยงานตนสังกดั  หนวยงานทีเ่กี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  และเพื่อรองรับการ
ประกันคณุภาพภายนอก 
 ในการจดัทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษาหรือที่เรียก
ส้ัน ๆ วา  รายงานประจําปนัน้  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)  ไดให
แนวทางไวเปนตัวอยางในเอกสารชื่อ  “แนวทางการเขยีนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปของสถานศึกษา”  โดยเสนอใหแบงรายงานเปน  4  บท  คือ บทที่ 1 สะทอนสภาพทั่วไป
ของสถานศึกษา  บทที่ 2 ระบุเปาหมายการพัฒนาของสถานศึกษา  บทที่ 3 ระบุความสําเร็จของการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสถานศึกษา บทที่ 4 ระบุจดุเดน จุดดอย  
และความตองการการชวยเหลือ  นอกจากนี้  ควรระบุหลักฐานขอมูลผลสัมฤทธ์ิของการประเมิน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไวดวย 
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 เมื่อจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศกึษาประจําปเสร็จเรียบรอยแลว สถานศึกษา
สงรายงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดภายในเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ป  และสงให
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพสถานศกึษา (สมศ.)  เฉพาะในปที่เขารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จะนํารายงานของสถานศึกษาทั้งหมด
มาสังเคราะหเปนภาพรวมระดับเขตพืน้ที่  และเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานภายในเดือนกรกฎาคมของทุก ๆ ป  จากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
จะไดนํารายงานการพัฒนาคณุภาพการศึกษาระดับเขตพืน้ที่การศึกษามาสังเคราะหเปนภาพรวม
ระดับประเทศ  นําผลที่ไดมากําหนดนโยบาย  กลยุทธ  และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ของประเทศตอไป 
 ประโยชนสําคญัของการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของ
สถานศึกษา  ไมไดอยูที่จดัทาํเพื่อรายงานใคร  แตอยูที่การนําผลไปใชวางแผนปรับปรุงงาน 
ตอ  ๆ ไป  ดังนี้  สถานศึกษาตองตระหนกัถึงความจําเปนในการจัดทํารายงาน  และนําขอมูลไปใช
ใหเกิดประโยชนอยางจริงจงั 
 2.8  การพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง  ในการทาํใหคุณภาพของสถานศึกษา
ดํารงอยูอยางยัง่ยืนนัน้  สถานศึกษาควรตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรมอยูเสมอ  โครงการ/ กิจกรรมที่ทําตองคุมคา  และเกดิประโยชนสงผลถึงผูเขาเรียน   
การพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมที่จะทําตอไปหรือไมนั้น  ควรพิจารณา  ดังนี ้
 2.8.1  ถาเปนโครงการที่ดี  สมควรดําเนนิตอไปก็ดํารงโครงการนั้นไว 
 2.8.2  ถาเปนโครงการที่ดี  แตยังดําเนินการไมสําเร็จหรือไมบรรลุเปาหมายเพราะ
มีจุดบกพรอง  ถาปรับปรุงแกไขสามารถบรรลุผลสําเร็จไดก็ดําเนินการตอไปและทําใหดียิ่งขึน้ 
 2.8.3  ถาเปนโครงการที่มีความกาวหนาในการดําเนนิงานอยูตลอดเวลา  ก็พัฒนา
ดําเนินโครงการนั้นตอไปอยางไมหยุดยั้ง 
 2.8.4  หากมีเหตุการณหรือส่ิงที่สอเคาวาจะเกิดปญหาตองหาทางปองกันไวกอนก็
จําเปนตองจดัทําโครงการใหม ๆ ขึ้นเพื่อปองกันปญหา 
 อยางไรก็ตาม  ในการทําใหคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่องนัน้
สถานศึกษาตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี ้
 1.  สรางจิตสํานึกการพัฒนาใหเกิดขึ้นในหมูครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
 2.  เนนย้ําหรือกําหนดเปนนโยบายการทํางานอยางมีระบบ  รวมทั้งตองทํางานอยางมี
เปาหมาย  ทํางานเปนหมูคณะ และตองทําอยางตอเนื่อง 
 3.  พัฒนาสถานศกึษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning  Organization) การจะ 
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ทําใหสถานศกึษาเปนองคกรแหงการเรยีนรูได  ตองทําใหบุคลากรทุกคนในสถานศกึษาเปนบุคคล
แหงการเรยีนรู  คือรูจักพัฒนาตนเอง  ใฝรู  หมั่นแสวงหาความรูอยูเสมอ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
แบงปนความรูกันตลอดเวลา  เกิดทีมผูเชี่ยวชาญในเรื่องตาง ๆ หลากหลายจนไดรับการยอมรับจาก
ผูเกี่ยวของ  มกีารเผยแพรประชาสัมพันธและแลกเปลีย่นความรูกับองคกรอื่น ๆ สถานศึกษาก็จะ 
เปนองคกรแหงการเรยีนรูทีม่ีความเคลื่อนไหวในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยูตลอดเวลา 
 ผลผลิตขององคกรแหงการเรยีนรูเหน็ไดจากผลสัมฤทธิ์ของงานสูงขึ้น เกิดการพัฒนาคน 
มีการพัฒนาความรู  และองคกรมีศักยภาพสูงขึ้น 
 
มาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาเปนขอกาํหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคณุภาพทีพ่ึงประสงค  เพื่อใชเปน
หลักในการเทยีบเคียงสําหรับสงเสริม  กํากับดูแล  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเพื่อการประกัน
คุณภาพการศกึษา  ซ่ึงมาตรฐานการศึกษาที่ตองศึกษา  ทําความเขาใจใหตรงกนั  เพือ่ประโยชนใน
การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของชาติ มีดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  
2549 ข, หนา 16 - 33) 
 มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ เปนเปาหมายการจัดการศกึษาของชาติ  ครอบคลุมการจัด
การศึกษาทกุระดับ  ทุกประเภท  นั่นคือ  ครอบคลุมการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
การอาชีวศึกษา  การอุดมศึกษา  และครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ดังนัน้  มาตรฐานการศึกษาของชาติจึงเปนการกําหนดเปาหมายที่กวาง
เพื่อใหองคกรหลักที่จัดการศึกษาสามารถนําไปกําหนดแนวทางนําสูการปฏิบัติไดชัดเจนยิ่งขึ้นได 
มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ แบงออกเปน  3  มาตรฐาน  11  ตัวบงชี้  ดงันี้ 
 1.  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค  ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก 
(คนไทยเปนคนเกง  คนดี  และมีความสุข)   
 ตัวบงชี ้
  1.1  กําลังกาย  กําลังใจที่สมบูรณ 
  1.2  ความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดํารงชวีิตและการพฒันาสังคม 
  1.3  ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว 
  1.4  ทักษะทางสังคม 
  1.5  คุณธรรม  จิตสาธารณะ  และจิตสํานกึในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
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 2.  มาตรฐานที่ 2  แนวการจัดการศึกษา 
 ตัวบงชี ้
 2.1  การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 2.2  มีการพัฒนาผูบริหาร  ครู  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ
และมีคุณภาพ 
 2.3  มีการบริหารจัดการทีใ่ชสถานศึกษาเปนฐาน 
 3.  มาตรฐานที่ 3  แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/ สงัคมแหงความรู 
 ตัวบงชี ้
 3.1  การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู/ สังคมแหงความรู 
 3.2  การศึกษาวิจัย  สรางเสรมิ  สนับสนุนแหลงการเรียนรูและกลไกการเรียนรู 
 3.3  การสรางและการจดัการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม 
 ในแตละตัวบงชี้  ยังมีตัวบงชีย้อยอีก  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และหนวยงานที่
เกี่ยวของควรศึกษาเพิ่มเติม 
 มาตรฐานการศึกษาของแตละระดับการศึกษา  จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ  องคกร
หลักที่จัดการศึกษาตองนํามาตรฐานการศกึษาของชาติมากําหนดเปนมาตรฐานสูการปฏิบัติใน 
แตละระดับ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ซ่ึงจัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  และการศึกษาพเิศษ  ตองจัดทาํมาตรฐานการศึกษาทั้ง  3  ประเภทใหครบถวน  ขณะนี้
ไดมีการจดัทํามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานและประกาศไปแลว  
สวนมาตรฐานการศึกษาพเิศษกําลังอยูระหวางดําเนินการ  การจัดทํามาตรฐานดังกลาวไดคํานงึถึง
อุดมการณและหลักการของการศึกษาระดบั/ ประเภทนัน้ ๆ ดวย 
 สถานศึกษาทกุแหงตองใชมาตรฐานที่กําหนดไวนี้  เปนเปาหมายในการพัฒนาการจดั
การศึกษาควบคูไปกับระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา และขอเสนอรายละเอียดของ
มาตรฐานการศึกษา  ดังนี ้
 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 1.  อุดมการณการศึกษาปฐมวัย  เปนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานระดับแรกเพื่อ
วางรากฐานชวีิตของเดก็ไทยใหเจริญเติบโตอยางสมบูรณ  มีพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล  ทั้งดาน
รางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  บนพื้นฐานความสามารถและความแตกตางระหวาง
บุคคลโดยใชกจิกรรมกระตุนและสงเสริมพัฒนาการของสมองอยางเต็มที่  รวมทั้งเตรยีมเดก็ให
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พรอมที่จะเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานและระดับที่สูงขึ้น  อันจะนําไปสูความเปนบุคคลที่มี
คุณภาพของประเทศชาติตอไป  การศึกษาปฐมวัยมุงเนนการพัฒนาเดก็บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู
และสงเสริมกระบวนการเรยีนรูที่สนองตอธรรมชาติ  และพัฒนาการของเด็กแตละบุคคลภายใต
บริบททางวัฒนธรรม  อารยธรรม  และวิถีชีวิตทางสังคม  ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะและแตกตางกัน 
 2.  หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2.1  หลักการพัฒนาเดก็โดยองครวม  โดยเริ่มจากการพัฒนาดานรางกายใหแขง็แรง 
สมบูรณ  กระตุนใหสมองไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่พฒันาดานจิตใจและอารมณใหเปนผูม ี
ความรูสึกที่ดตีอตนเองเชื่อมั่นในตนเอง ราเริงแจมใสสามารถควบคุมอารมณตนเองได พัฒนา 
ดานสังคมโดยใหมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคล  และสิ่งแวดลอมรอบตัว  มีมนษุยสัมพันธที่ดี  
สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข รวมทัง้พัฒนาสติปญญา สงเสริมความคิด
สรางสรรค  บนวถีิชีวิตของเด็กตามสภาพครอบครัว  บริบทของชุมชน  สังคม  และวฒันธรรมไทย 
 2.2  หลักการจดัประสบการณที่ยดึเดก็เปนสําคัญ โดยจัดการอบรมเลี้ยงดูดวยความรกั  
ความเอาใจใส  และจัดการเรยีนรูผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกบัวัย  โดยคํานงึถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล  เนนเรียนใหสนุก  เลนใหมีความรู  และเกิดพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล 
 2.3  หลักการสรางเสริมความเปนไทย  โดยการปลูกฝงจติสาํนึกความเปนคนไทย  
ความเปนชาตไิทยที่มีวฒันธรรมอันดีงาม  เคารพนับถือและกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา  มีชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย  เปนศูนยรวมจิตใจ  ทําใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในตนเอง  ครอบครัว  
ทองถ่ิน  และประเทศไทย 
 2.4  หลักความรวมมือ  โดยครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษารวมมอืกันในการ
อบรมเลี้ยงดู  และพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  สามารถดาํรงชีวิตประจาํวันไดอยางมี
คุณภาพ  และมีความสุข  ตลอดจนพรอมที่จะเรียนรูในการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป 
 2.5  หลักแหงความสอดคลอง  อุดมการณและมาตรฐานในการจดัการศึกษาปฐมวัย
ตองสอดคลองกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช  
2545  นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา  สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ
 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มีรายละเอียดดังนี ้
 มาตรฐานดานคุณภาพเด็ก 
 1.  มาตรฐานที่ 1  เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค 
 ตัวบงชี ้
 1.1  มีวินัย  มคีวามรับผิดชอบ  ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน 
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 1.2  มีความซื่อสัตยสุจริต 
 1.3  มีความกตญัูกตเวท ี
 1.4  มีเมตตากรุณา  มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 
 1.5  ประหยดั  รูจักใชและรักษาทรัพยากร  และสิ่งแวดลอม 
 1.6  มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 
 2.  มาตรฐานที่ 2  เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 ตัวบงชี ้
 2.1  รับรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
 2.2  เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/ โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 3.  มาตรฐานที่ 3  เด็กสามารถทํางานจนสาํเร็จ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีความรูสึก 
ท่ีดีตออาชพีสจุริต 
 ตัวบงชี ้
 3.1  สนใจและกระตือรือรนในการทํางาน 
 3.2  ทํางานจนสําเร็จและภูมใิจในผลงาน 
 3.3  เลนและทาํกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได 
 3.4  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต 
 4.  มาตรฐานที่ 4  เด็กสามารถคิดรวบยอด  คิดแกปญหา  และคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 ตัวบงชี ้
 4.1  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจากการเรยีนรู 
 4.2  แกปญหาไดเหมาะสมกบัวัย 
 4.3  มีจินตนาการ  และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 5.  มาตรฐานที่ 5  เด็กมีความรูและทักษะเบื้องตน 
 ตัวบงชี ้
 5.1  มีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ – เล็ก 
 5.2  มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 
 5.3  มีทักษะในการสื่อสาร 
 5.4  มีทักษะในการสังเกตและสํารวจ 
 5.5  มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ 
 5.6  มีทักษะในเรื่องจํานวน  ปริมาณ  น้ําหนัก  และการกะประมาณ 
 5.7  เชื่อมโยงความรูและทักษะตาง ๆ 
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 6.  มาตรฐานที่ 6  เด็กมีความสนใจใฝรู  รักการอาน  และพัฒนาตนเอง 
 ตัวบงชี ้
 6.1  รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล  และมีความสนใจใฝรู 
 6.2  มีความกระตือรือรนในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัว  และสนุกกับการเรียนรู 
 7.  มาตรฐานที่ 7  เด็กมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีด ี
 ตัวบงชี ้
 7.1  รักการออกกําลังกาย  ดแูลสุขภาพ  และชวยเหลือตนเองได 
 7.2  มีน้ําหนกั  สวนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
 7.3  เห็นโทษของสิ่งเสพติดใหโทษและสิง่มอมเมา 
 7.4  มีความมัน่ใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
 7.5  ราเริง  แจมใส  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน  ครู  และผูอ่ืน 
 8.  มาตรฐานที่ 8  เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และ 
การเคล่ือนไหว 
 ตัวบงชี ้
 8.1  มีความสนใจและรวมกจิกรรมดานศิลปะ 
 8.2  มีความสนใจและรวมกจิกรรมดานดนตรี 
 8.3  มีความสนใจและรวมกจิกรรมการเคลื่อนไหว 
 มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู 
 1.  มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ/ ความรูความสามารถตรงกับงาน 
ท่ีรับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  เขากับชมุชนไดดี  และมีครูพอเพียง 
 ตัวบงชี ้
 1.1  มีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 1.2  มีมนุษยสมัพันธที่ดีกับเด็ก  ผูปกครอง  และชุมชน 
 1.3  มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก 
 1.4  มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ รับฟงความคิดเหน็  ใจกวาง  และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 1.5  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทยีบเทาขึ้นไป 
 1.6  สอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือตรงตามความถนัด 
 1.7  มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 
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 2.  มาตรฐานที่ 10  ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนเด็กเปนสําคัญ 
 ตัวบงชี ้
 2.1  มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
 2.2  มีการวิเคราะหเดก็เปนรายบุคคล 
 2.3  มีความสามารถในการจดัประสบการณที่เนนเดก็เปนสําคัญ 
 2.4  มีความสามารถในการใชส่ือที่เหมาะสมและสอดคลองกับการเรียนรูของเด็ก 
 2.5  มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงโดยคาํนึงถึงพัฒนาการตามวยั 
 2.6  มกีารนําผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนา 
เด็กใหเต็มตามศักยภาพ 
 2.7  มีการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและนําผลไปใชพัฒนาเดก็ 
 มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
 1.  มาตรฐานที่ 11  ผูบริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผูนํา  และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ 
 ตัวบงชี ้
 1.1  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชพี 
 1.2  มีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทศัน  และเปนผูนําทางวิชาการ 
 1.3  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจดัการ 
 1.4  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูเกี่ยวของพึงพอใจ 
 2.  มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดองคกร  โครงสราง  ระบบการบริหารงานและ
พัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 
 ตัวบงชี ้
 2.1  มีการจัดองคกร  โครงสราง  และระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและ
ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ 
 2.2  มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  ครอบคลุมและทันตอการใชงาน 
 2.3  มีระบบการประกนัคุณภาพภายในที่ดาํเนินงานอยางตอเนื่อง 
 2.4  มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 2.5  ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาเด็ก 
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 3.  มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 ตัวบงชี ้
 3.1  มีการกระจายอํานาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา 
 3.2  มีการบริหารเชิงกลยุทธ  และใชหลักการมีสวนรวม 
 3.3  มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 
 3.4  มีการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3.5  มีการตรวจสอบและถวงดุล 
 4.  มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  และประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็ก
เปนสําคัญ 
 ตัวบงชี ้
 4.1  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกบัเด็กและทองถ่ิน 
 4.2  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจดัประสบการณการเรียนรูที่ตอบสนองความ
สนใจและเหมาะสมกับวยัของเด็ก 
 4.3  มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณการเรียนรูและสื่อ
อุปกรณการเรยีนที่เอื้อตอการเรียนรู 
 4.4  มีการจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการผานการเลนและเด็กไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรง 
 4.5  มีการบันทึก  การรายงานผล  และการสงตอขอมูลของเด็กอยางเปนระบบ 
 4.6  มีการนิเทศและนําผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/ ประสบการณอยางสม่ําเสมอ 
 4.7  มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดประสบการณ 
 5.  มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพเด็กอยางหลากหลาย 
 ตัวบงชี ้
 5.1  มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กอยางทัว่ถึง 
 5.2  มีการจัดกจิกรรม  กระตุนพัฒนาการทางสมอง  ตอบสนองความสนใจ  และ
สงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็ก 
 5.3  มีการจัดกจิกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 
 5.4  มีการจัดกจิกรรมสงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว 
 5.5  มีการจัดกจิกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 
 5.6  มีการจัดกจิกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
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 6.  มาตรฐานที่ 16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหเด็ก
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
 ตัวบงชี ้
 6.1  มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  มอีาคารสถานที่เหมาะสม 
 6.2  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก 
 6.3  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง  และการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 
 6.4  มีหองเรียน  หองสมุด  สนามเด็กเลน  พื้นที่สีเขียว  และสิ่งอํานวยความสะดวก 
พอเพียงและอยูในสภาพใชการไดด ี
 6.5  มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
 1.  มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น 
 ตัวบงชี ้
 1.1  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกบัแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 
 1.2  สนับสนุนใหแหลงเรียนรู  ภูมิปญญา  และชุมชน  เขามามีสวนรวมในการจดัทํา
หลักสตูรระดบัสถานศึกษา 
 2.  มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน  องคกรทางศาสนา  สถาบัน
ทางวิชาการ  และองคกรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถกีารเรียนรูในชมุชน 
 ตัวบงชี ้
 2.1  เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 
 2.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.  อุดมการณการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนการจัดการศกึษาเพื่อปวงชนโดยรัฐตองจัดใหมี
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพฒันาเยาวชนไทยทุกคนใหมคีณุลักษณะทีพ่ึงประสงค  ทั้งในฐานะที่เปน
พลเมืองไทยและพลเมืองของโลก  เพื่อเปนรากฐานที่พอเพียงสําหรับการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต
รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหนาทีก่ารงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว  และเพื่อ
สรางรากฐานที่แข็งแกรงสําหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรยีนรู  เพื่อการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต 
 2.  หลักการสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.1  หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ  ทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา   
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ความรู  และคณุธรรม  เปนผูที่มีจริยธรรมในการดําเนินชวีิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข  ใฝรู  มีทักษะในการแสวงหาความรูที่พอเพียงตอการพัฒนางานอาชีพและคณุภาพชวีิต
สวนตน  สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทนัและชาญฉลาด  และมีความเปน
ประชาธิปไตย 
 2.2  หลักการจดัการศึกษาเพือ่ความเปนไทย  ใหมีความรกั  และภาคภูมใิจในทองถ่ิน  
และประเทศชาติ  มีความรูและทักษะพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชพีสุจริต  มีความมุงมั่น  ขยัน  
ซ่ือสัตย  ประหยัด  อดทน  มีลักษณะนิสัยและทัศนคติทีพ่ึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีทั้งของ 
ครอบครัว  ชุมชน  สังคมไทย  และสังคมโลก 
 2.3  หลักแหงความเสมอภาค  คนไทยทั้งปวงตองมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ไมนอยกวา  12  ป  อยางทั่วถึงเทาเทียมกนัควบคูไปกับความมีคุณภาพ โดยไมแบง 
ชนชั้นหรือความแตกตางทางสังคมวัฒนธรรม 
 2.4  หลักการมีสวนรวม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนมีสวนรวมใน 
การบริหารและการจัดการศกึษารวมกับคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา   
เพื่อเสริมสรางเอกลักษณศักดิ์ศรีและตอบสนองความตองการของทองถ่ินตามนัยของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 
 2.5  หลักแหงความสอดคลอง  อุดมการณและมาตรฐานในการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานตองสอดคลองกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พุทธศักราช  2540  
พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  
2545  นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา  สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาของชาติ  
และสัมพันธเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีรายละเอยีดดังนี ้
 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
 1.  มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพงึประสงค 
 ตัวบงชี ้
 1.1  มวีินัย  มคีวามรับผิดชอบ  และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตน
นับถือ 
 1.2  มีความซื่อสัตยสุจริต 
 1.3  มีความกตญัูกตเวท ี
 1.4  มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผ่ือแผ  และเสียสละเพื่อสวนรวม 
 1.5  ประหยดั  รูจักใชทรัพยส่ิงของสวนตน  และสวนรวมอยางคุมคา 
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 1.6  ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทย และดํารงไวซ่ึง 
ความเปนไทย 
 2.  มาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมีจิตสํานึก  ในการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม 
 ตัวบงชี ้
 2.1  รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ส่ิงแวดลอม 
 2.2  เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/ โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 3.  มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
 ตัวบงชี ้
 3.1  มีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ 
 3.2  เพียรพยายาม  ขยัน  อดทน  ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
 3.3  ทํางานอยางมีความสุข  พัฒนางานและภูมใิจในผลงานของตนเอง 
 3.4  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 3.5  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกีย่วกับอาชีพที่ตนสนใจ 
 4.  มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  
มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คดิไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน 
 ตัวบงชี ้
 4.1  สามารถวิเคราะห  สังเคราะห  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอยางเปนระบบและมี
การคิดแบบองครวม 
 4.2  สามารถคาดการณ  กําหนดเปาหมาย  และแนวทางการตัดสินใจได 
 4.3  ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ  และแกไขปญหาอยางมีสติ 
 4.4  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มองโลกในแงดี  และมีจินตนาการ 
 5.  มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมคีวามรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 ตัวบงชี ้
 5.1  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ 
 5.2  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ 
 5.3  สามารถสื่อความคิดผานการพูด  เขียน  หรือนําเสนอดวยวิธีตาง ๆ 
 5.4  สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 5.5  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
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 6.  มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 ตัวบงชี ้
 6.1  มีนิสัยรักการอาน  การเขียน  และการฟง  รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล 
 6.2  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว  ใชหองสมุด  แหลงความรูและสือ่
ตาง ๆ ไดทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 6.3  มีวิธีการเรียนรูของตนเอง  เรียนรูรวมกับผูอ่ืนได  สนุกกับการเรียนรูและชอบมา 
โรงเรียน 
 7.  มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสขุภาพจติท่ีด ี
 ตัวบงชี ้
 7.1  มีสุขนิสัยในการดแูลสุขภาพ  และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
 7.2  มีน้ําหนกั  สวนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
 7.3  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสื่อมตอความรุนแรง  
โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ 
 7.4  มีความมัน่ใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  และใหเกยีรติผูอ่ืน 
 7.5  มีมนุษยสมัพันธที่ดีตอเพื่อน  ครู  และผูอ่ืน 
 8.  มาตรฐานที่ 8  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกฬีา 
 ตัวบงชี ้
 8.1  ช่ืนชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานศิลปะ 
 8.2  ช่ืนชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานดนตรี/ นาฏศิลป 
 8.3  ช่ืนชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานกีฬา/ นันทนาการ 
 มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
 1.  มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ/ ความรูความสามารถตรงกับงาน 
ท่ีรับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  เขากับชมุชนไดดี  และมีครูพอเพียง 
 ตัวบงชี ้
 1.1  มีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 1.2  มีมนุษยสมัพันธที่ดีกับผูเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน 
 1.3  มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 
 1.4  มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ รับฟงความคิดเหน็  ใจกวาง  และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
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 1.5  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทยีบเทาขึ้นไป 
 1.6  สอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือ  ตรงตามความถนัด 
 1.7  มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 
 2.  มาตรฐานที่ 10  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ตัวบงชี ้
 2.1  มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.2  มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
 2.3  มคีวามสามารถในการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.4  มีความสามารถใชเทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
 2.5  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรยีนรูที่จัดใหผูเรียน 
และอิงพัฒนาการของผูเรียน 
 2.6  มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ 
 2.7  มีการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
 มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
 1.  มาตรฐานที่ 11  ผูบริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผูนํา  และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบงชี ้
 1.1  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชพี 
 1.2  มีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทศัน  และเปนผูนําทางวิชาการ 
 1.3  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจดัการ 
 1.4  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูเกี่ยวของพึงพอใจ 
 2.  มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดองคกร  โครงสราง  ระบบการบริหารงาน  และ
พฒันาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 
 ตัวบงชี ้
 2.1  มีการจัดองคกร  โครงสรางและระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและ
ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ 
 2.2  มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุมและทันตอการใชงาน 
 2.3  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดาํเนินงานอยางตอเนื่อง 
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 2.4  มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 2.5  ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียน 
 3.  มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 ตัวบงชี ้
 3.1  มีการกระจายอํานาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา 
 3.2  มีการบริหารเชิงกลยุทธ  และใชหลักการมีสวนรวม 
 3.3  มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 
 3.4  มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 3.5  มีการตรวจสอบและถวงดุล 
 4.  มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
 ตัวบงชี ้
 4.1  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกบัผูเรียนและทองถ่ิน 
 4.2  มีรายวิชา / กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรยีนตามความสนใจ 
 4.3  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจดัการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผูเรียน 
 4.4  มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู  และสื่ออุปกรณการเรียนที่
เอื้อตอการเรียนรู 
 4.5  มีการจัดระบบการบันทกึ  การรายงานผล  และการสงตอขอมูลของผูเรียน 
 4.6  มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ 
 4.7  มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน 
 5.  มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
 ตัวบงชี ้
 5.1  มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทัว่ถึง 
 5.2  มีการจัดกจิกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิด
สรางสรรคของผูเรียน 
 5.3  มีการจัดกจิกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ  และความถนัดของ
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
 5.4  มีการจัดกจิกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 
 5.5  มีการจัดกจิกรรมสงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี/ นาฏศลิป  และกีฬา/ นันทนาการ 
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 5.6  มีการจัดกจิกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 
 5.7  มีการจัดกจิกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
 6.  มาตรฐานที่ 16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาตเิต็มศักยภาพ 
 ตัวบงชี ้
 6.1  มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  มอีาคารสถานที่เหมาะสม 
 6.2  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
 6.3  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง   
และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 6.4  มีหองเรียน  หองปฏิบัตกิาร  หองสมุด  พื้นที่สีเขียว  และสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียงและอยูในสภาพใชการไดด ี
 6.5  มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
 1.  มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน
ทองถิ่น 
 ตัวบงชี ้
 1.1  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกบัแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 
 1.2  สนับสนุนใหแหลงเรียนรู  ภูมิปญญา  และชุมชน  เขามามีสวนรวมในการจดัทํา
หลักสูตรระดบัสถานศึกษา 
 2.  มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน  องคกรทางศาสนา     
สถานบันทางวิชาการ  และองคกรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชมุชน 
 ตัวบงชี ้
 2.1  เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 
 2.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 จากมาตรฐานการศึกษาทีก่ําหนด  หากเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาประสงคจะ
เพิ่มเติมใหครอบคลุมบริบทและเอกลักษณของตนกย็อมทําได  โดยในสวนของเขตพื้นที่การศึกษา  
หากจะออกเปนประกาศก็ใหออกเปนประกาศเฉพาะสวนที่เขตการศึกษาเพิ่มเติมเทานั้น  สวน
สถานศึกษากด็ําเนินการทํานองเดียวกนั  คือ  ประกาศเฉพาะสวนทีเ่พิ่มเติมของสถานศึกษาเอง  
ประชาสัมพันธใหครูและบคุลากรที่เกี่ยวของทราบหรืออาจเพียงแตเพิม่เติมตัวบงชีภ้ายใตมาตรฐาน
ที่มีอยูแลวก็ได 
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 มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศกึษา (สมศ.) องคการมหาชนไดปรับปรุงใหสอดรับกบัมาตรฐานทีก่ระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศไปแลว 
 มาตรฐานเพื่อการประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานมี 14 มาตรฐาน 60 ตัวบงชี้  
ซ่ึงทั้ง  14  มาตรฐาน จะเปนสวนหนึ่งในมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐานหมดแลว  สวนมาตรฐาน
เพื่อการประเมนิภายนอกระดับปฐมวยัมี  14  มาตรฐาน 50 ตัวบงชี้  ซ่ึงทั้ง 14 มาตรฐาน จะเปน 
สวนหนึ่งในมาตรฐานการศกึษาปฐมวัยทั้งหมดเชนเดยีวกัน 
 มาตรฐานเพื่อการประเมินภายนอกระดับการศึกษาปฐมวยั  มีดังนี ้
 1.  มาตรฐานดานคณุภาพผูเรียน 
 1.1  มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิมที่พึงประสงค 
 1.2  มาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมสุีขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
 1.3  มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมสุีนทรียภาพ  และลักษณะนสัิยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 1.4  มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห  คิดสังเคราะห   
มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน  
 1.5  มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทกัษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 1.6  มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู  
และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 
 1.7  มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 2.  มาตรฐานดานคร ู
 2.1  มาตรฐานที่ 8  ครูมีคุณวฒุิ/ ความรู  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
 2.2  มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.  มาตรฐานดานผูบริหาร 
 3.1  มาตรฐานที่ 10  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 
 3.2  มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจดัองคกร  โครงสรางและการบริหารงานอยาง
เปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 
 3.3  มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจดักจิกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
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 3.4  มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรทีเหมาะสมกบัผูเรียนและทองถ่ิน  มีส่ือ
การเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 
 3.5  มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมอืกับชุมชน  
ในการพัฒนาการศึกษา 
 มาตรฐานเพื่อการประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  มีดังนี ้
 1.  มาตรฐานดานคณุภาพผูเรียน 
 1.1  มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิมที่พึงประสงค 
 1.2  มาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมสุีขนิสัย  สุขภาพกาย  และสขุภาพจิตทีด่ ี
 1.3  มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมสุีนทรียภาพ  และลักษณะนสัิยดานศิลปะ ดนตรี  และกฬีา 
 1.4  มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห  คิดสังเคราะห   
มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน 
 1.5  มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทกัษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 1.6  มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู  
และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 
 1.7  มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 2.  มาตรฐานดานคร ู
 2.1  มาตรฐานที่ 8  ครูมีคุณวฒุิ/ ความรู  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และ 
มีครูเพียงพอ 
 2.2  มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ  และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.  มาตรฐานดานผูบริหาร 
 3.1  มาตรฐานที่ 10  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 
 3.2  มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจดัองคกร  โครงสรางและการบริหารงานอยาง
เปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 
 3.3  มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจดักจิกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.4  มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกบัผูเรียนและทองถ่ิน  มีส่ือ
การเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 
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 3.5  มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมอืกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 
 มาตรฐานการเรียนรูตามหลกัสูตร   หลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   
ที่ใชอยูในปจจบุัน เปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซ่ึงหมายถึงหลักสูตรที่มีมาตรฐานเปนเปาหมายใน 
การพฒันาผูเรียน มาตรฐานในที่นี้ หมายถึง มาตรฐานการเรียนรู  ซ่ึงเปนการระบุส่ิงที่ผูเรียนพึงรู   
พงึปฏิบัติไดเมือ่เรียนจบการศึกษา  มาตรฐานการเรียนรูจงึเปนเปาหมายและกรอบทิศทางใน 
การพัฒนาหลกัสูตร  และเปนตัวจกัรสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศกึษา  ดังนั้น  
มาตรฐานการเรียนรูตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงมีความเกี่ยวของกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  นัน่คือ  หากสถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลกัสูตร  โดยยดึมาตรฐานการเรียนรูทุกกลุม
สาระการเรียนรูครบถวนในแตละชวงชัน้  ในขณะเดยีวกนักพ็ัฒนาองคประกอบอื่น ๆ ที่เอื้อตอ 
การจัดการเรยีนรู  โดยดําเนนิการอยางจริงจังและเขมแขง็  ยอมสงผลถึงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแนนอน 
 ในทํานองเดียวกัน  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั  กย็อมสงผลถึง
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาปฐมวัยดวย 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 
 จิตรประสงค ขาวเจริญ (2540, หนา 127-131) ไดวิจัยเร่ือง ความคิดเหน็ของครูเกี่ยวกบั
การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศกึษาตอนตนในเขตพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวนัออก ผลการวิจยัพบวา 
 1.  ความสําคัญของการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม ครูเห็นดวยระดับมาก 
 2.  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม ครูเห็นดวยระดับปานกลาง 
 3.  การอบรมนักเรียน ครูเหน็ดวยระดับมาก 
 4.  การเรียนการสอนในหองเรียน ครูเหน็ดวยระดับมาก 
 5.  การเรียนการสอนนอกหองเรียน ครูเหน็ดวยระดับมาก 
 6.  การวัดผลประเมินผล ครูเห็นดวยระดับมาก 
 7.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ระหวางเพศชายและเพศหญิง เกี่ยวกับ 
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การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม รวม 6 ดาน คือ ดานความสําคัญของการปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรม ดวยหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม ดานการอบรมนักเรียน ดานการเรียนการสอนในหองเรียน ดานการเรียน 
การสอนนอกหองเรียน และดานการวัดผลและประเมนิผล พบวา แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 8.  ความคิดเหน็ของครูระหวางหมวดวิชา เกี่ยวกับการปลกูฝงคุณธรรมและจริยธรรม
ดานความสําคญัของการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม ดานหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) เกี่ยวกับคุณธรรมมและจริยธรรม ดานการอบรมนักเรียน 
และดานการเรยีนการสอนในหองเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 9.  ความคิดเหน็ของครูที่สอนในโรงเรียนขนาดตางกนั เกี่ยวกับการปลกูฝงคุณธรรมและ
จริยธรรม ดานหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมดานการเรียนการสอนในหองเรียน ดานการเรียนการสอนนอกหองเรียน 
และดานการวดัผลและประเมินผล แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 กรองทอง รัตนจันทร (2543, หนา 140-142) ไดวิจัยเร่ืองสํารวจความคดิเห็นของครู
เกี่ยวกับหลักธรรมพระพุทธศาสนาที่จําเปนสําหรับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในชวง
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของประเทศ ผลการศึกษาพบวา  
 1.  ครูเห็นดวยอยางยิ่งในการสอนหลักธรรมสําหรับนักเรยีนในระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน ควรเนนธรรมเกี่ยวกับไตรลักษณ (อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา) ซ่ึงเปนเรื่องของความไมเทีย่งแท
แนนอนของทกุสรรพสิ่งในโลก ใหเหน็เปนปกติธรรมดา 
 2.  ครูใหความสําคัญกับการมีหลักธรรมที่เกี่ยวกับ เบญศลี-เบญจธรรม ซ่ึงสอนใหคน
ระมัดระวังกาย วาจาของตนเพื่อความไมเบียดเบยีนตนเอง ทั้งทางกาย ทางเพศ และทรัพยสินของ
ผูอ่ืน และยังสอนใหมจีิตใจที่ออนโยน เหน็ใจผูอ่ืน มวีาจาที่ดีมีประโยชน 
 3.  ครูเห็นดวยอยางยิ่งในการสอนหลักธรรม ควรสอนหลักธรรมมรรคมีองค 8 ซ่ึงเปน
ธรรมะเกี่ยวกบัการปฏิบัติดวย กาย วาจา ใจ ใหอยูในศีล สมาธิ ปญญา และการมีสัมมาอาชีพ อัน
เปนสิ่งเชื่อมโยงซึ่งกันและกนัของสังคม และเปนเศรษฐศาสตรแนวพทุธ หรือเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  ครูใหความสําคัญกับการสอนใหนกัเรียนรูและมีหลักธรรมที่เกี่ยวกบัฆราวาสธรรม 
เปนแนวประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันของนักเรียนในชวงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา โดยเหน็ดวย
อยางยิ่งในการสอนธรรมะสําหรับนักเรยีน ควรเนนธรรมะเกีย่วกับการครองเรือนซึ่งหมายถึงบุคคล
ในครอบครัวควรมีคุณธรรมตอกัน ตามฐานะของพอ แม หรือลูก ซ่ึงเปนเรื่องการรักษา
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ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เกิดความสขุ ความไววางใจซึ่งกันและกนั ทําใหสามารถรวมกัน
เผชิญปญหา อุปสรรคไดเปนอยางด ี
 5.  ครูใหความสําคัญกับการมีหลักธรรมที่เกี่ยวกับทิฏฐธมัมิกัตถประโยชน เปนแนว
ประพฤติปฏิบัติในชีวติประจาํวันของนกัเรยีนในชวงที่สภาวะเศรษฐกจิตกต่ํา โดยเหน็ดวยอยางยิ่ง
ในการสอนหลักธรรมสําหรับนักเรียน ควรเปนธรรมะเกีย่วกบัประโยชนในปจจุบันซึง่เปนคุณตอ
ผูปฏิบติในทันที โดยเริ่มที่ความขยันหมัน่เพียร การรูจักรักษาทรัพย การรูจักคบมิตรที่ดีและการรูจัก
ใชจายใหเหมาะสมกับอัตภาพไมฟุมเฟอย รูจักใชจายใหเกิดประโยชนสูง ประหยัดสดุ 
 6.  ครูใหความสําคัญกับการมีหลักธรรมที่เกี่ยวกับอิทธิบาท 4 เปนแนวประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันของนกัเรียนในชวงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา โดยเหน็ดวยอยางยิ่งในการสอน
หลักธรรมสําหรับนักเรยีน ควรเนนพฤตกิรรมที่เกี่ยวกับหลักธรรมอิทธิบาท 4 ซ่ึงเปนเรื่องของ
คุณธรรมชวยใหกิจการงานประสบผลสําเร็จดวยดี อันประกอบดวย ฉนัทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา  
 7.  ความคิดเหน็ของครูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันโดยภาพรวมเกีย่วกบัหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่นักเรยีนควรนําไปประพฤติปฏิบัติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคดิเห็นแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง 
 นรา  ตรีธัญญา  (2543, หนา 56-58) วจิัยเร่ืองการนําหลักธรรมวิชาพุทธศาสนาไป
ประยุกตใชในสถานการณทีสั่มพันธกับชีวติประจําวนั ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัชัยภูมิ และศึกษาเปรียบเทยีบ จําแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบวา 
 1.  การนําหลักธรรมวิชาพุทธศาสนาไปประยุกตใชในสถานการณที่สัมพันธกับชีวิต 
ประจําวนัของนักเรียนอยูในระดับมาก 
 2.  นักเรียนหญิงและนักเรียนชายนําหลักธรรมไปประยกุตใชในชีวิตประจําวนัแตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนหญิงมีระดับการนําหลักธรรมไปประยุกตใช
มากกวานักเรยีนชาย 
 3.  นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ  ใหญพิเศษ มีการนําหลักธรรมวิชา 
พุทธศาสนาไปประยุกตใชไมแตกตางกัน 
 ประเวศ  แจงประดิษฐ  (2544, หนา 72-75)  ไดทําการวจิัยเร่ือง  ประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดสระบุรี  เพื่อเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของบุคลากรที่มีสถานะ
ผูบริหารกับครูผูสอนและบุคลากรในโรงเรียนที่จัดการศกึษา 2 ระดับ กับ 3 ระดับ  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียน  5 มาตรฐาน ไดแก   
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 1.  การใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารงาน  
 2.  การสนับสนุนบุคลากรใหเกิดความมุงมั่นในการพัฒนา   
 3.  การจัดกจิกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
 4.  การประสานความรวมมอืจากฝายตาง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน  
 5.  การประเมนิผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ    
 ผลการวิจัยพบวา 
  1.  ประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนตามความคิดเหน็ของ 
บุคลากรในโรงเรียนในภาพรวมอยูในระดบัมาก 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1, 2, 3  และระดับ 
ปานกลาง 2  มาตรฐาน  คือมาตรฐานที่ 4  และ 5    
 2.  ประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนตามความคิดเหน็ของ 
บุคลากรในโรงเรียนที่มีสถานะผูบริหารกบัครูผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 
 3.  ประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนตามความคิดเหน็ของ
บุคลากรในโรงเรียนที่จดัการศึกษา 2 ระดบั กับ 3 ระดับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 บุญเจือ เสียงวฒันะ  (2546, หนา 97-98)  ไดทําการวจิัยเร่ือง ภาวะผูนําดานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวดัเพชรบรีุ ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ภาวะผูนําทางดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวดัเพชรบรีุ โดยรวมอยูในระดับมาก พจิารณารายดานพบวาทกุดานอยูในระดับมาก โดยดานที่
มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การยดึหนาทีใ่นการปรับปรุงงานดานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนใหสูงขึ้น 
 2.  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกบัคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมมีความสมัพันธกันในทางบวกทุกดาน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .25  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายดาน ความสัมพนัธดานความสามารถ 
เชิงวิเคราะหมากที่สุด   
 3.  ภาวะผูนําดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอคุณภาพการศกึษา ไดแก ดาน
การสังเกตการสอนของครู และใหขอมูลยอนกลับ ดานการยึดหนาทีใ่นการปรับปรุงทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใหสูงขึน้ และดานความกระตือรือรนในการใชกลยุทธเพื่อปรับปรุงงาน
วิชาการ 
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 รัตนา สนั่นเอื้อ (2546, หนา 82-84)  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาและผลการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาในโรงเรียน ของโรงเรียน
ประถมศึกษา สํานักงานเขตบึงกุม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ผูบริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นเกีย่วกับพฤติรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา อยูในระดับมาก เรียงตามลําดบั ไดแก ดานภาวะผูนํา ดานการจูงใจ และดานการ
ติดตอส่ือสาร   
 2.  ครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัพฤติกรรมบริหารของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดบัมาก 
2 ดาน ไดแก ดานภาวะผูนํา และดานการติดตอส่ือสาร   
 3.  ผูบริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นวา พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาและผลการ
ดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01   
 4.  ครู มีความคิดเห็นวา พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาและผลการดําเนนิงานประกัน
คุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    สุชิน มั่นศิล (2546, หนา 112-114) การศกึษาความสัมพันธระหวางมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาดานกระบวนการกบัผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรยีนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จังหวดัพระนครศรอียุธยา ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ระดับคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดานกระบวนการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตามกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน ปรากฏผลวามีการปฏิบัติอยูในระดับคณุภาพ
มากทุกมาตรฐาน  
 2.  เมื่อแยกผลการวิเคราะหขอมูลตามขนาดของโรงเรียน คือ เร่ืองการบริหารการจัดการ
อยางเปนระบบ พบวา โรงเรียนขนาดใหญมีคาเฉลี่ยสูงสุด และโรงเรียนขนาดกลางมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
เร่ืองการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรขั้นพื้นฐานและความตองการของผูเรียนและ
ทองถ่ิน โรงเรียนขนาดใหญและเล็กมีคาเฉลี่ยสูงสุด และโรงเรียนขนาดกลางมีคาเฉลี่ยต่ําสุด เร่ือง
การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภยัของนักเรียน 
โรงเรียนขนาดใหญมีคาเฉลีย่สูงสุด และโรงเรียนขนาดกลางมีคาเฉลี่ยต่ําสุด เร่ืองการพัฒนาครู 
และบุคลากรอื่นใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได 
เต็มศักยภาพ โรงเรียนขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยสูงสุดและโรงเรียนขนาดกลางมีคาเฉลี่ยต่ําสุด และ 
เร่ืองสงเสริมความสัมพันธและความรวมมอืระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ 
และเอกชนในการจัดการศกึษา โรงเรียนขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยสูงสุด และโรงเรียนขนาดกลางมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด  
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 3.  ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา พบวา ผลการเรียนเฉลี่ยอยูในระดับพอใช    
 4.  ความสัมพันธระหวางระดับคุณภาพมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดานกระบวนการกับ
ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับคอนขางต่ํา 
 ลัดดา ผสมทรัพย (2548, หนา 79-81) ไดวิจยัเร่ือง ศึกษาการใชคุณธรรมของผูบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผลการวิจยัพบวา การใชคุณธรรมของผูบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในภาพรวมทั้ง 10 ดาน คือ วาชชวะ ศลี อวิหิงสา ขันติ 
มัททวะ บริจาคะ อักโกธะ อวิโรธนะ ทาน และตบะ อยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบการใช
คุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนพระปรยิัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา ระหวางผูบริหารที่มี
ประสบการณนอยกับผูบริหารที่มีประสบการณมากโดยรวม และคณุธรรมดานทาน บริจาคะ 
อาชชวะ ขันติ และอวิโรธนะ มีระดับการใชคุณธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนคุณธรรมดานศีล มัททวะ ตบะ อักโกธะ และอวหิิงสา มีระดับการใชคุณธรรมของ
ผูบริหารโรงเรียนพระปรยิัตธิรรม แผนกสามัญศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 วุฒิชัย วีระวัฒน (2549, หนา 62-64) ไดวิจยัเร่ือง การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานในจังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบวา 
 1.  การดําเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามกีารดําเนินงานอยูในระดบัมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยไดดังนี้ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานผลกระทบ 
 2.  การดําเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี จําแนกตามตาํแหนง ในภาพรวมดานปจจยั
นําเขา ดานกระบวนการ ดานผลการผลิต และดานผลกระทบ แตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทาง
สถิติ 
 3.  การดําเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมปจจยันําเขา ดานกระบวนการ 
ดานผลผลิต และดานผลกระทบ แตกตางกนัอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ 
 อัมพร บํารุงผล (2549, หนา 96-98) ไดวิจยัเร่ือง การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา  
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเดน และวิถีพุทธทั่วไปของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกดัสํานักงาน 
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เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 ดานกายภาพ ดานกจิกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน 
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยมากทีสุ่ด คือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ เมื่อเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
ดีเดนกับโรงเรียนวิถีพุทธทัว่ไปของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ทุกดานแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 Johnson  (1977,  p. 2769 -A) ไดศึกษาการใชทีมงานรวมกันรักษาวินยัดานตาง ๆ ของ
โรงเรียน และจัดกลุมใหคําปรึกษาของครูเพื่อชวยลดพฤติกรรมทําผิดตาง ๆ ละสงผลตอการหยดุ 
และเลิกพฤติกรรมนั้น ๆ นอกจากนี้ยังไดสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารที่มีตอการจัดทีมงาน
รวมกันรักษาระเบียบวนิยั และจัดกลุมมาเพื่อใหคําปรึกษาของครูวาจะชวยปองกันปญหาการทําผิด
วินัยซ่ึงจะทําใหโรงเรียนลมเหลว โดยกลุมตัวอยางเปนผูอํานวยการ 180 โรงเรียน ผูบริหารทุกคน
เห็นดวยวา ทมีงานรวมกนัรักษาวนิัย และการจัดกลุมใหคําปรึกษาของครูชวยลดปญหา การทําผิด
วินัย และชวยปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน และลดเลิกพฤติกรรมที่ผิดวินยั มีความสัมพนัธกับ
ความเหน็ของผูบริหารตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานทั้งสองอยาง 
 Killion (1977, p. 4612 – A) ไดศึกษาวิธีการและเครื่องมือที่ผูบริหารในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอินเดยีนาใชในการจดัเกีย่วกับระเบยีบวนิยัของโรงเรียน การศึกษามวีตัถุประสงค
เพื่อ สํารวจวิธีการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจดัการเกีย่วกับนักเรียนที่ประพฤติผิดวินยั 
จากการศึกษาพบวา วิธีการที่ใชไดผลดีคอื การพูดคุยทางโทรศัพท วธีิการที่ใชไดผลนอยที่สุดคือ
การกักขังหนวงเหนีย่ว และสาเหตุเบื้องตน ของปญหาคือผูปกครองขาดความเอาใจใส และปญหาที่
สําคัญอันดับหนึ่งของการประพฤติผิดระเบยีบวนิัยคือ ความเมินเฉย ไมเอาใจใสนกัเรียน และเมื่อ
เปรียบเทียบ ตามขนาดของโรงเรียนพบวา โรงเรียนขนาดใหญมักมีปญหาดานการประพฤติผิดวนิัย 
มากกวาโรงเรยีนขนาดเล็ก 
 Price (1992,  p. 735 - A) ไดทําการศึกษาผลของเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับอุดมศกึษา 
โดยวิธีการสังเคราะหผลงานวิจัย 62 เร่ือง สรุปการศึกษาได 6 ขอหลัก ดังนี้  
 1.  เหตุผลเชิงจริยธรรมพัฒนาขึ้นตามระดบัการศึกษา  
 2.  เหตุผลเชิงจริยธรรมพัฒนามากในระดบัมัธยมศึกษาตอนตน และมากกวาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและวทิยาลัย 
 3.  เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับวิทยาลัยชวงปแรกจะพฒันามากกวาปอ่ืน 
 4.  การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมไมแตกตางกันระหวางเพศ 
 5.  การพัฒนาของเหตุผลเชิงจริยธรรมจากนักศึกษาปที่ 1 ถึงปที่ 4 ในวชิาเอกที่ตางกนั 
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ไมพบวามีความแตกตางกัน 
 6.  ประเภทของสถาบันที่มีผลตอการพัฒนาทางเหตุผลเชิงจริยธรรมจากปที่ 1 ถึง 4 ไดแก   
สถาบันทางทหาร  และสถาบันทางศาสนา 
 Kopel  and Elain (1997,  p. 2913-A)  ไดศึกษาการนําการจัดการคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จไป
ใชในโรงเรียนมัธยมในรัฐมนินิโซตา  สหรัฐอเมริกา ประกอบดวย  1)  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง   
2)  การมุงเนนผลผลิต  3)  การตัดสินใจโดยอาศัยขอมูล  4)  ความเปนผูนํา  5) การประเมินผล   
6)  การคิดแบบเปนระบบ  และ 7)  การฝกอบรมโดยมีจดุมุงหมายเพื่อศึกษาปริมาณการนําหลักการ
จัดการคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จไปใช  และปญหาอุปสรรค ผลการศึกษาพบวา  1)  มีการใชหลักการจัด
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จทั้ง 7 ในโรงเรียนมธัยมในรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกาในระดับที่แตกตางกัน  
2) ยังไมมีโรงเรียนใด นําหลักการจัดคณุภาพแบบเบ็ดเสร็จ ทั้ง 7 หลักไปใชไดอยางเตม็ที่  
3) ขาดวิทยากรและบุคคลที่เปนผูนํา สวนอุปสรรคในการนําโครงการไปใช มีปญหาจากเวลา เจตคติ
ของบุคลากร และการฝกอบรมไมเพียงพอ 
 Bof  (1998,  p. 2914–A)  ไดศึกษาการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของ 
การประถมศึกษาในประเทศบราซิล  ศึกษากรณีโรงเรียนประถมในเขตเทศบาลนครโดโนโปลิส   
จังหวดัมาโตกรอสโซ  จํานวน 11 แหง เปนการศึกษาโปรแกรมการปรบัปรุงคุณภาพ และ 
ประสิทธิภาพการประถมศึกษา  ในดานการเรียนซ้ําชั้น  และการลดอัตราการออกกลางคัน 
ในโรงเรียน  โดยมุงเนนรูปแบบของการจัดการระดับโรงเรียนขึ้นใหม  มีรูปแบบการบริหารจัดการ   
2  ขั้นตอน คือ  ขั้นแรก  บริษัทใหคําปรึกษาแกผูบริหารและผูประสานงาน  ขั้นที่สอง  บุคลากรของ
โรงเรียนทําการฝกอบรมบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน 
 ผลการศึกษาพบวา  มีเพียง 4 โรงเรียนมีการใชโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพอยางสมบรูณแบบ  
การใชโปรแกรมมีปญหาและขอจํากดั ดังตอไปนี ้

    1.  การตอตานการนําโปรแกรมคุณภาพมาใชในโรงเรยีน 
    2.  ความรอบรูดานแนวคดิและอุปกรณ  เครื่องมือไมเพียงพอ 
    3.  การอภิปรายซักถามเกี่ยวกับโปรแกรมในระดับโรงเรียนไมเพียงพอ 
    4.  ผูบริหารและผูประสานงานมีเวลาไมเพียงพอตามโปรแกรม 

     นอกจากนี้ยังพบวา  การตอตานของผูใชโปรแกรม  เมื่อเวลาผานไปมีจาํนวนลดลง  และ
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโรงเรียน  คือลดอัตราการเรียนซ้ํา และการออกกลางคัน เนื่องจาก 
มีการสอนซอมเสริม  การออกเยีย่มครอบครัวนักเรยีนและใหผูปกครองมีสวนรวม 
 Bugg (2000,  p. 61)  ศึกษาวจิัยเร่ือง การประกันคณุภาพการศึกษาและการวางแผน
พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในมลรัฐอิลลินอยซ  การวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ
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ตรวจสอบประสิทธิผลของคณะกรรมการการศึกษาของรัฐในโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาแผน ที่ใชเปนตวักระตุนการพฒันากระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบในโรงเรียน
มัธยมปลายของรัฐ การศึกษาครั้งนี้เพื่อตัดสนิใจเกี่ยวกับขอบเขตที่โรงเรียนสองแหงใชการประกัน
คุณภาพการศกึษา เปนเครื่องมือในการปรบัปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง ผลการวิจัยพบวา 
 1.  กอนที่จะมกีารนําการประกันคณุภาพและแผนพัฒนามาใชโรงเรียนทั้งสองแหง 
ยังไมไดใชระเบียบโครงสรางในการปรับปรุงโรงเรียน 
 2.  โรงเรียนในชนบทสามารถใชกระบวนการประกันคณุภาพ เพื่อเปนการกระตุน 
การพัฒนาโครงสรางการจัดระเบียบของโรงเรียนในขณะที่โรงเรียนในเมืองไมสามารถทําตาม
กระบวนการไดสําเร็จ 
 3.  การประกนัคุณภาพมีผลดีตอแผนการสอนในโรงเรียนทั้งสองแหง 
 4.  ถึงแมวาการประกันคุณภาพจะประสพความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุง แตยัง
เปนที่ถกเถียงวาสิ่งแวดลอมบางประการอาจทําใหโรงเรียนไมสามารถคนหาปญหาทีแ่ทจริงได 
 5.  โครงรางของการประกันคุณภาพสามารถชวยโรงเรียนในการพัฒนาวัฒนธรรม  
การปรับปรุงโรงเรียนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดีการขาดตวัแปรบางตวั เชน ภาวะผูนํา ทรัพยากรทาง
การเงิน ทําใหกระบวนการไมสามารถบรรลุเปาหมาย 
 Floit (2000, p. 61)  วิจยัเร่ือง ผลกระทบของรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
ตอโรงเรียนในมลรัฐอิลลินอยซ การวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวาการมีสวนรวมใน 
การทบทวนการดําเนินงานจากภายนอกจะมีสวนชวยใหกระบวนการพัฒนาโรงเรียนแบบบูรณา
การดําเนนิไปไดอยางตอเนือ่งหรือไม ผูวจิัยวเิคราะหจากรายงานการประเมินภายนอก ไดระบใุห
เห็นถึงประเดน็บรรยากาศการเรียนรู และถึงแมวารายงานนี้ไดกลาวถึงความจําเปนตองมีการ
กําหนดทิศทางของหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานของรัฐ แตมีหลักฐานอางอิงนอยมากใน 
การปรับปรุงหลักสูตร การประเมิน และกลยุทธการสอน สวนการสนบัสนุนจากชุมชน และ
ผูทรงคุณวุฒิในชุมชนไมไดบูรณาการกับกิจกรรมการเรยีนรูและกิจกรรมที่กําหนด ผลการวิจัย 
พบวารายงานการประเมินภายนอก และรายงานขอคิดเหน็จากโรงเรียนแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง
และความพยายามในการพัฒนาหลายอยางยังไมตอเนื่องและไมอาจบงบอกไดวาเปนองคประกอบ
ของการประกนัคุณภาพไมได 
 Mackey (2003, p. 1146-A) ไดศึกษาผลกระทบของอุดมการณในการควบคุมอัตราการ
ออกโรงเรียนกลางคันของนกัเรียน ตามการรับรูของคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ตอนปลายในรฐัเท็กซัส  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีบทบาทสําคัญของการเรียนตอหรือออก
กลางคัน การรักษาใหนกัเรียนยังเรียนอยูในโรงเรียนนัน้ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางบรรยากาศ 
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กับการออกจากโรงเรียนอยางชัดเจน ผูบริหารควรเปนแบบอยาง สรางบทบาทในทางบวกและสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางคณะครูกับนักเรียน ผูบริหารตองเปนผูสงเสริมชี้นํา โดยใชการฝกอบรม
ครูประจําการ ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเรื่องมนุษยสัมพันธใหมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสู
บรรยากาศทางสังคมของโรงเรียน ใหดยีิ่งขึ้น 
 กลาวโดยสรุป แนวทางจัดการเรียนการสอนและการจัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมนั้นควรที่จะจัดกจิกรรมที่หลากหลายเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีจิตสํานึกที่ดีนอมนําเอา 
หลักธรรมพระพุทธศาสนามาเปนหลักในการดําเนนิชีวติ ทําใหชีวิตมคีวามสุข บริสุทธิ์ รูจักกระทาํ
ความดี ละเวนความชั่ว นอกจากนี้สมควรอยางยิ่งที่จะนอมนําเอาพระบรมราโชวาทหรือกระแส 
พระราชดํารัสมาเปนแนวการจัดกิจกรรม  เมื่อศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนจนเขาใจ และนํามาปฏิบัติ
จะทําใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งตนเอง สังคม ประเทศชาติ ไมมีการ
เบียดเบยีนกัน ไมทํารายซึ่งกนัและกนัจึงตองใหนกัเรียนเขาใจหลักธรรมและนอมนํามาปฏิบัติใน
ชีวิตประจํา และคุณภาพของการศึกษายังขึ้นอยูกับการพัฒนาอยางหลากหลายของสถานศึกษา  ซ่ึง
อาจขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอม  ครู บุคลากร และผูบริหาร ภาวะความเปนผูนํา และสังคมชุมชนเปนสิ่งที่
ชวยเสริมสราง ทําใหโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ําหนด 
 


