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การศึกษาแนวพุทธ – โรงเรียนวิถีพุทธ  (version 3.01)
พระมหาพงศนรินทร ฐิตวํโส  วัดสุทัศนเทพวราราม  ..รวบรวมเรียบเรียง ๑๙/๐๗/๒๕๔๘

การศึกษาแนวพุทธ คือ
การศกึษาทีอ่ยูบนฐานของความจริงตามธรรมดาธรรมชาติ
ทีมี่กระบวนการการศึกษา ๓ ดาน (ไตรสิกขา : ศลี(พฤติกรรม)-สมาธิ(จิตใจ)-ปญญา)
เพ่ือใหเกิดพัฒนาการ ๔ ดาน (ภาวนา ๔ : กาย-ศีล(สังคม)-จิต-ปญญา)
จนบรรลุถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ

วถิีพุทธ : วิถีทางของพุทธะ    =   วิถีแหงปญญา
วถีิ = หนทาง = การดํ าเนินชีวิต = วิถีชีวิต
พุทธ = ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน <-- โพธิ ปญญา
วถีิชวีติ = การงาน = การเรียนรู = การปฏิบัติธรรม = การศึกษาแนวพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธ คือ
โรงเรียนที่บุคลากรทกุฝายเปน “กลัยาณมิตร” ชวยกนัด ําเนนิการจัดการศึกษาใหมี วิถีการ
ท ํางาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู วิถีวฒันธรรม ตาง ๆ ตามหลักไตรสิกขา ทีนํ่ าไปสู "ปญญา"

ไตรสิกขา : หลักการศึกษาที่มองคนเต็มคน มองมนุษยเต็มความเปนมนุษย

อธิปญญาสิกขา ปญญา  ปญญา
อธิจิตตสิกขา สมาธิ   จิตใจ
อธิสีลสิกขา ศีล พฤติกรรม

ไตรสิกขา : การศึกษา ๓ ดาน อยางเปนองครวม
-เอา"ปญญา" กับ "จิตใจ" มาชวยกันเรียนรูและรักษา "ศีล"
-เอา"ปญญา" กับ "จิตใจ" มาใชพัฒนาพฤติกรรมสัมพันธกับโลกสังคมและสิ่งแวดลอม

เรียนรู โลก-ความจริง
โลกภายใน  รูจัก โลกปรุงแตง ดี-ชั่ว กุศล-อกุศลธรรมในตนเอง
โลกภายนอก รูจัก โลกสังคม/บุคคล/สรรพสัตว/สรรพชีวิต
โลกภายนอก รูจัก โลกสิ่งแวดลอมทางกายภาพ/สสาร-พลังงาน

เรียนรูสู "ปญญา"
๑. เห็น-เขาใจ "โลก-ความจริง" ตามธรรมดาธรรมชาติ
๒. รูวิธีปฏิบัติ ทีเ่หมาะสมตอ “โลก-ความจริง” น้ัน



ระบบการศึกษาแนวพุทธ
(แบบจ ําลองระบบการศึกษาอยางงาย : การศึกษาแบบองครวม ๑-๒-๓-๔)
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ปจจัย ๒ (ภายนอก-ภายใน)  ไตรสิกขา  ภาวนา ๔
๒  ๓ ๔

(เตรยีมการ – ดํ าเนินการ - พัฒนาการ)  (ผลผลิต)

ินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ขา  ปจจัยกระบวนการ ผล / ผลตอเนื่อง

       P O

Preparing-Processing-Progressing Output /Outcome

จจัยกระบวนการ ๘
ัศน/วัตถุประสงค/รากฐานของความคิด/สัมมาทิฏฐิ
าณมิตรตน) ผูบริหาร-ครู(+พอแม) ๓. ผูเรียน นักเรียน(+พอแม)
ิต ๕. หลักสูตร/สาระการเรียนรู
ีทางการศึกษา ๗. สถานที่/สภาพแวดลอม
ัดการ

ทัศน/วัตถุประสงค/รากฐานของความคิด/สัมมาทิฏฐิ
็นแจมแจง ตรงกัน (ทลายภาพลวงตา-มิจฉาทฏิฐทิางการศึกษาเสียกอน)

ะ มติ คานิยม เปาหมายรวมกัน  (ทิฏฐิสามัญญตา)
ะหนกั  -->    ศรัทธา (ใฝจะรู)   -->  ฉันทะ (ใฝจะทํ า)
หา+สาเหตุ       ทางออก                 วิธีการแกปญหา
ุกข+สมุทัย)   (นิโรธ) (มรรค)

ที่เปนนามธรรมตรงกันเปนที่ประจักษแลว ใหแปลงเปนรูปธรรมเบื้องตนสํ าหรับ
อง  ธรรมนูญโรงเรียน, ปรัชญา, วิสัยทัศน, นโยบาย, พันธกจิ, คติพจน, คํ าขวัญ,
ะจํ าโรงเรียน, ฯลฯ โดยความเห็นพองรวมกัน และมีวัฒนธรรมที่จะยกยองใหเปน
ียนอยางจริงจังจริงใจหนักแนนอยูเสมอ)

วฒันธรรมแสวงปญญา  
วฒันธรรมเมตตา            ♥



๒. บคุคลากร ผูบริหาร-ครู-พอแม (กัลยาณมิตรตน - มีศีลธรรมนํ าดวยเมตตา)
- ทศพิธราชธรรม ๑๐ (ทาน, *ศีล, เสียสละ, ซื่อตรง, ออนโยน, เพียรฝก, ไมโกรธ,

ไมกดขี่ขมเหง, อดทน, ไมหวั่นไหว-ตั้งม่ันในหลักธรรม)
- สัปปรุสิธรรม ๗ (รูจักเหตุ,ผล,ตน,ประมาณ,กาล,ชุมชน,บุคคล)
- กลัยาณมติร ๗ (เปนที่รัก,นาเคารพ,นาเจริญใจใหพัฒนาตาม,สอนสั่งบอกแสดง,

อดทนตอถอยค ํา, ท ํายากใหเปนงาย, ไมชักนํ าในทางเสื่อมเสีย)
- ทิศ ๖ - ทกัษนิ ทศิเบือ้งขวา ๕ (สอนใหดี, ใหเขาใจ, ไมหวงวิชา, ยกยอง, คุมภัย)

-*ปลอดอบายมุข ๔/๖ (สุรายาเสพติด,เที่ยวกลางคืน,การพนัน,คบคนชั่ว (+หมกมุนบันเทิง, เกียจครานการงาน))
-*พรหมวิหารธรรม ๔ (เมตตา, กรณุา, มุทติา, อุเบกขา)
- เวนอคติ ๔ (ไมลํ าเอียงเพราะ รัก, โกรธ, หลง, กลัว)
- ๓ อ (โกศล ๓) :อาย-, อปาย-, อุปายโกศล (ฉลาดใน ความเจริญ,ความเสื่อม,อุบายวิธี)
- หลักการสอน  ๓ ป :ปรยิตั,ิ ปฏบัิติ, ปฏิเวธ (สอนใหรู, ทํ าใหดู, อยูใหเห็น)

และ  ๔ ส :สันทัสสนา,สมาทปนา,สมุตเตชนา,สัมปหังสนา (แจมแจง,จูงใจ,แกลวกลา,ราเริง)

๓. ผูเรียน นักเรียน (ใหใฝดีใฝรูใฝทํ า = ใฝสรางสรรค + ใฝแสวงปญญา)
ศรัทธา* บุคคล = รกัพอแม,ครูอาจารย (สอนใหรักพระรัตนตรัย)  กตญักูตเวที*

ธรรม = ใฝดี + ใฝรู
ฉันทะ* ใฝท ํา + ใฝสรางสรรค
วิริยะ(+ขันติ) ขยัน(+อดทน)
จิตตะ บริหารจิต  = เจรญิ สติ + สมาธิ(มุทุตา-เรียนรูเร็ว, กมัมนียะ-ใชงานดี)
วิมังสา เจรญิปญญา(ตน) (โยนิโสมนสิการ)
ปญญา(เจริญ)

สราง “องคธรรมแหงการเรียนรู” ของผูเรียนใหมีและงอกงามในจิตตนอยางตอเนื่อง
อินทรีย ๕ : สัทธา,วริิยะ,สติ,สมาธิ,ปญญา ผานกระบวนการเรียนรูแบบ มรรค ๘
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ิตใจ" มาชวยกันเรียนรูและรัก
ู ฟง เปน  ปาริสุทธิศีล ๔ 
ธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา เจ
คาย สู วิถีชีวิตปกติในโรงเรีย
สนพิธี สู วินัย  วินัย สู ธรร
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ตนเองไดวาอยูขั้นไหน)
ร ผานวถิชีีวิตวันพระ, วนัสํ า
สติ | สมาธ
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๕. หลักสูตร/สาระการเรียนรู  ทกุวชิาเปนอุบายพัฒนาผูเรียนตามหลักไตรสิกขา
เอา "ปญญา" กับ "จิตใจ" มาศกึษาหาความรูในศาสตรตาง ๆ เพ่ือ ..
.. สีลภาวนา (พัฒนาพฤติกรรมสัมพันธตอโลกสังคม-ความจริงแหงสรรพชีวิต)
.. กายภาวนา (พัฒนาพฤติกรรมสัมพันธตอโลก-ความจริงทางกายภาพสิ่งแวดลอม)
บูรณาการหลกัธรรมในทุกกลุมสาระการเรียนรู   และแทรกการบริหารจิตกอนเรียน

ไตรสิกขา เปนเสนดายรอยทุกวชิา เขากับวิถีชีวิต
การจดัตารางสอนใหสอดคลอง ตอเนื่อง เชื่อมโยง สัมพันธอยางกลมกลืนอยูใน “วิถีชีวิต”

๖. ส่ือ-เทคโนโลยีทางการศึกษา   (ใหละชั่วทํ าดี กาวไปในไตรสิกขา)
หนังสือ-หองสมดุ กระดานขาว จดหมายขาว เสียงตามสาย โทรทัศน นิทรรศการ จัดอภิปราย ฯลฯ
- แสดงโทษของอบายมุข และอกุศลทั้งหลาย   ไมยั่วยุ ยั่วยอม มอมเมา
- สงเสรมิคานิยม-ความรูสึก ละอายชั่วกลัวบาป ยํ าเกรงในกฎแหงกรรม
- ใหระลกึถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ ปลุกเราคุณธรรม สรางคานิยมใฝดี ยกยองคนดี
- รูโลกกวาง-ลึกถึงภูมิหลัง รูที่มาที่ไป ทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง เห็นคุณคาแท-เทียม
- ตวัอยาง การคิด วิเคราะห วิจารณ สังเคราะห โดยสะทอนคุณธรรม อยางสรางสรรค

สราง กระบวนการเรียนรู เปน อุบายพัฒนา ผูเรียน ใหยกระดับจาก
ผูเสพ --> ผูผลิต (ส่ือ)
ผูรับ --> ผูให, ชี้นํ า (ชุมชน, สังคม)

๗. สถานที่ / สภาพแวดลอม :  อาคารสถานที่ ตนไม อาณาบริเวณภายใน-โดยรอบ
๔ ส - สวยงาม (ศีล) รมรื่น รมเย็น เปนระเบียบ  นาอยู เจริญตาเจริญใจ

- สะอาด (ศีล)  ถูกสุขลักษณะ  ปลอดอบายมุขส่ิงมอมเมา  ปลอดภยันตราย
- สงบ  (สมาธิ) ไมมีเสียงดังรบกวน ลดความเรงรอน ใหความสงบ เย็นใจ ไมขุนมัว
- สวาง (ปญญา)  แวดลอมดวยสิ่งระลึกเตือนใหละชั่ว ทํ าดี มีปญญา ใฝหาความรู

๘. ระบบบริหารจัดการ (ท้ังองคกร)
- ธรรมาธิปไตย  ถือธรรมเปนหลักใหญกวา อัตตา-ตัวตน
- สมัครสมานสามัคคีดวย  สังคหวัตถุ ๔ + สาราณียธรรม ๖
- สืบตอองคกรมิใหเส่ือมทรามดวย อปริหานิยธรรม ๗
๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย ๒) พรอมทํ ากิจไมเกี่ยง กอน-หลัง
๓) ตัง้ม่ันในหลักการไมหาญหัก ๔) เคารพรัก พระ ปราชญ ผูเฒาผูใหญ
๕) คุมกันภัย มวลหมู มิใหหวั่นหวาด ๖) รักในชาติ ศาสน กษัตริย ศูนยรวมใจ
๗) ส่ังสม-สงเสริมให พระดี-คนดี มีกํ าลัง นํ าสังคม
- ใชหลัก ปวารณา  เปดโอกาสใหกัลยาณมิตรตักเตือนกันได ชี้ขุมทรัพยใหแกกัน
- แผขยายความเจริญใหงอกงามดวย จักร ๔ (ท ําเลทีต่ัง้ภูมิประเทศเหมาะสม-จุดยทุธศาสตรดี,
ส่ังสม/สมาคม คนดีมีฝมือ, ตั้งตนไวในทางที่ถูกตรง ไมหวั่นไหวเรรวน, มีทุนทางความรูความ
สามารถและศกัยภาพ-ท ําบญุและเหตุปจจัยมาดี)  และกาวไปอยางมีพลังดวยหลัก พละ ๔



Process – กระบวนการ  (เตรยีมการ – ดํ าเนินการ – พัฒนาการ)
ทุกคนทกุฝาย (ผูบริหาร ครู ผูปกครอง นักเรียน บุคลากรอื่นๆ ) ตางก็อยูในระบบที่ตางก็ตอง
เรยีนรู-ฝกฝน-พัฒนาตนเอง และเปนกลัยาณมิตรตอกนั ผานการดํ าเนินชีวิตที่หอมลอมดวย

 วัฒนธรรมแสวงปญญา    (เพ่ือใหเกิด ปญญาภาวนา)
รุงอรณุแหงการศึกษา (บพุนิมิตแหงมรรค ๗) สูกระบวนการเรียนรูแบบ มรรค ๘
ปญญาวุฒิธรรม ๔ (ใกลบัณฑติ, ฟงค ําทาน, หม่ันพิจารณา, ปฏิบัติตอเนื่องไปตามลํ าดับ)
ฟง-คิด-ถาม-เขียน-เพียรปฏิบัติ (สุ-จิ-ปุ-ลิ-ป)  หัวใจนักปราชญแท

♥ วัฒนธรรมเมตตา     (เพ่ือใหเกิด จิตตภาวนา)
ไมเบียดเบียน ไมสรางภัย ไมเปนมลภาวะแกกัน (กศุลกรรมบถ ๑๐)
มี พรหมวิหาร ๔ เปนเรือนใจ เกื้อกูลอาศัยกันดวย สังคหวัตถุ ๔,   บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
สงเสริมใหเกิดการเรียนรู โดยเปน กลัยาณมิตร หรือ ปรโตโฆสะ ที่ดีตอกัน

Output/Outcome : ผล/ผลตอเนื่อง --> การวัดผล

การด ําเนินชีวิต : กนิ-อยู-ดู-ฟง เปน

อินทรีย ๕ (ศรทัธา, วิริยะ, สติ, สมาธิ, ปญญา)

หวังผลไดแตไมหลงทาง ตองเริ่มที่ "การทํ าเหตุใหถึงพรอม" – ติดตามวัดผลตั้ง

การวัดผล --> การวิจัย (ตอเนื่อง)
๑) ตนเอง เรียนรู-ฝกฝน-พัฒนาตนเองตลอดชีวิต
๒) ภายในองคกร บรหิารจดัการ-เก็บเกี่ยวความรูจากการแกปญ
๓) ภายนอกองคกร บรหิารจดัการ-เชื่อมโยงเครือขาย-วางยทุธศา
ส่ังสมองคความรูตอเนื่องอยางเปนระบบ-พัฒนาเปนศาสตร/อารยธรร

ปฏิบัติ-วัดผล-วิจัย : เรียนรู-พัฒนา ไมหยุดยั้ง
อปัปมาทธรรม (สติ + สัมมัปปธาน ๔ (เพียร ๔ :ลดละ-ปองกัน ส่ิงไ
ไมประมาทขาดสติ หลงตน จนนํ าไปสูความเสื่อม (หลงตนจนขัดแยงห
อุปญญาตธรรม ๒ (ไมสันโดษในกุศลธรรม+ไมระยอทอถอยจากความ

• 
• 
• 
• 

ผลผลิต :  มนษุยที่สมบูรณ  (ระดับฐานเจดีย)
พึง่ตนเองได* / เกง, ดี, มีสุข / กิน-อยู-ดู-ฟง เปน

- พัฒนาการทั้ง ๔ ดาน  ภาวนา ๔ (กาย, ศีล, จิต, ปญญา)
- เปนที่พ่ึงของตนเองและผูอื่นได นาถกรณธรรม ๑๐ (ประพฤติดีมี
วินัย, ใฝหาความรู, หมูมิตรดีงาม, วานอนสอนงาย, ขวยขวายมนีํ ้าใจ, ใครรู
หลักธรรม, หมั่นทํ าความเพียร, เพียงพอสันโดษ,  มีสติ, มีปญญา)
อารยวัฑฒิ ๕ (ศรัทธา, ศีล, สุตะ, จาคะ, ปญญา), อินทรีย ๕ งอกงาม
อริยทรัพย ๗ (ศรัทธา, ศีล, หิริ, โอตตัปปะ, พาหุสัจจะ, จาคะ, ปญญา)
ปญญา ๓ (สุตมยปญญา, จนิตามยปญญา, ภาวนามยปญญา)
ผลตอเนื่อง / ผลกระทบ
(บ-ว-ร วิถีพุทธ)

ครอบครัวอบอุน
ชุมชนเขมแข็ง
สังคมเจริญอยางยั่งยืน
น ําพาโลกสูสันติสุข

ชมุชนกัลยาณมิตร
สงัคมแหงการเรียนรู
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แต การทํ าเหตุ

หา
สตร/วิสัยทัศน-
มแกโลก

มดี,รักษา-สราง ส่ิงดี))
ม่ันไสกันเอง)
เพียร)


