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กรณีศึกษาแรก : ประสบการณของโรงเรียนรุงอรุณในการ

ประยุกตใชหลักทางศาสนาในระบบการเรียนรูแบบองครวม

ของโรงเรียน 
โดย รศ. ประภาภัทร นิยม 

อธิการบดีสถาบันอาศรมศลิป กรุงเทพ ประเทศไทย 

 

ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 

โรงเรียนรุงอรุณกอตั้งข้ึนในฐานะโรงเรียนเอกชน เม่ือป พ.ศ ๒๕๔๐  บนพ้ืนท่ีประมาณ 

๕๐ ไรในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ประเทศไทย และตอมาโรงเรียนไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิ

เพ่ือจุดประสงคในการเปนองคกรไมแสวงผลกําไร ปจจุบันทางโรงเรียนมีนักเรียนจํานวนกวา 

๑,๒๐๐ คน พรอมครู ๑๔๐ คน ซ่ึงทํางานในโรงเรียนยอย ๓ โรงเรียนไดแก โรงเรียนอนุบาล 

โรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยม  โดยแตละโรงเรียนจะมีครูใหญของตนเองในการดูแลจํานวน

นักเรียนและครูอยางเหมาะสม  ในปพ.ศ ๒๕๕๐ มูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณไดมีสวนรวมในการกอตั้ง

สถาบันอุดมศึกษาภายใตแนวคิดเดียวกันคือ “สถาบันอาศรมศิลป”  ซ่ึงมีหลักสูตรการเรียนการ

สอน  ๓ สาขา ไดแก หลักสูตรการศึกษาแบบองครวม หลักสูตรสถาปตยกรรมเพ่ือการพัฒนา

ชุมชนและสิ่งแวดลอม และหลักสูตรผูประกอบการสังคม ท้ังนีโ้รงเรียนรุงอรุณและสถาบันอาศรม

ศิลปไดเลือกแนวทางของพระพุทธศาสนามาเปนทิศทางหลักในการเรียนการสอน รวมถึงดาน

วิชาการ หลักสูตร  วิธีการสอน และวัฒนธรรมของโรงเรียน 

 ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา คุณคาท่ีทรงพลังท่ีสุดในมนุษยคือศักยภาพการเรียนรู

ท่ีบมเพาะไดดวยการฝกการปฏิบัติท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องแนวคิดหลักท่ีวา ชีวิตคือการ

เรียนรู หรือการเรียนรูคือชีวิต ซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีถูกท่ีชอบของมนุษย หัวใจของพระธรรมคําสอนคือ

แนวคิดหลักในการเรียนรูของโรงเรียนรุงอรุณ โดยโรงเรียนรุงอรุณไดคัดเลือกหลักทางพุทธ

ศาสนาท่ีสําคัญมาเพ่ือการสํารวจและนําไปใชในเชิงลึก ในการนี้โรงเรียนรุงอรุณไดปรับหลักสูตร

พ้ืนฐานเบื้องตนโดยการจัดวางและออกแบบใหมใหเขากับหลักสูตรพ้ืนฐานของโรงเรียนเพ่ือขยาย

และยกระดับเปาหมายความสําเร็จในการเรียนรูใหเปนมากกวาเพียงแคในระดับของเนื้อหาหรือ

การเรียนรูในรายวิชาเทานั้น พัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะในดานของสติปญญาจําเปนตองมี

ระบบและกระบวนการการเรียนรูแบบองครวม ซ่ึงสามารถเขาถึงไดในพ้ืนท่ีการฝกปฏิบัติ และ

ปจจัยสําคัญพิเศษสําหรับการเรียนรูไปบนความเขาใจท่ีสอดคลองกับหลักทางพุทธศาสนา 

 

 



 
 

2 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

หลักสําคัญทางพุทธศาสนา ๓ ประการ ท่ีเปนกรอบแนวทางของโรงเรียนรุงอรุณ   ไดแก 

ไตรสิกขา ,กัลยาณมิตร, โยนิโสมนสิการ และสติปฏฐาน ๔    มีรายละเอียดดังนี้ 

   ๑. ไตรสิกขา : โดยพ้ืนฐานแลวโรงเรียนไทยวิถีพุทธสวนมากจะใชหลักไตรสิกขา (ไดแก 

ศีล สมาธิ ปญญา เปน แนวทางหลักในการเรียนรูของโรงเรียน    ตามหนังสือพุทธธรรมซ่ึงเขียน

โดยพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตตโต พระเถระนักปราชญ ผูมีชื่อเสียง ไทย  หลักท้ังสาม

ประการนี้คือ ๓ หมวดหมูยอยของ “มรรคแปด” อันประกอบไปดวยการฝกปฏิบัติท่ีเริ่มจาก 

“ศีล” (ไดแกวาจาชอบ การงานชอบ การเลี้ยงชีพชอบ “สมาธิ” (ไดแกความเพียรชอบ สติชอบ 

และสมาธิชอบ และ “ปญญา” (ไดแกการเห็นชอบ และดําริชอบ ตามลําดับ โดยการปฏิบัติ

ตามหลักไตรสิกขา หรือ “ศีล-สมาธิ-ปญญา” ๓ หมวดหมูในมรรคแปดนี้   มนุษยจะสามารถ

เรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถขยายและยกระดับความสามารถในการปลอย

วางตนเองจากเหตุแหงทุกข (ความโศกเศรา ความชอบ-ไมชอบท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม แ ละ

สามารถเขาถึงความจริงอันประเสริฐหรือบมเพาะดุลยภาพในการใชชีวิตไดอยางถึงท่ีสุด 

 หลักไตรสิกขานี้เปนแรงบันดาลใจใหเราในเรื่อง “ทัศนะท่ีถูกตองเก่ียวกับการศึกษา” วา

การศึกษาเปนกระบวนการท่ีมีความหมายในการพัฒนามนุษยมากกวาเปนแคเพียงการเรียนการ

สอนในโรงเรียนท่ีอยูแคเนื้อหาวิชาการ  หนาท่ีท่ีแทจริงของโรงเรียนควรจะเปนการขยายและ

ยกระดับความสําเร็จของนักเรียนโดยมุงเปาไปท่ีการพัฒนาสูความเปนมนุษยอยางแทจริง 

 

 ๒. กัลยาณมิตรและโยนโิสมนสิการ : จากหนังสือพุทธธรรม ยังมีหลักพระธรรมคําสอน

อีกมากท่ีเชื่อมโยงกับและมีความสําคัญกับหลักไตรสิกขา ในรายละเอียดกอนหนานี้  อยางไรก็

ตามโรงเรียนรุงอรุณเลือกท่ีจะนําหลักสําคัญอีก ๒ ประการ ซ่ึงชวยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู

ควบคูไปกับหลักไตรสิกขา นั่นคือ “กัลยาณมิตร” และ “โยนิโสมนสิการ” ปจจัยหลัก ๒ 

ประการท่ีเปนปจจัยภายนอกและปจจัยภายในในการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซ้ึงข้ึนใน

ตัวผูเรียน เม่ือพลังดานในของโยนิโสมนสิการประกอบเขากับการมีกัลยาณมิตรซ่ึงเปนปจจัย

ภายนอก   เราม่ันใจไดวาผูเรียนสามารถท่ีจะแผวถางทางใหตนเองไปสูความเห็นชอบ เห็นตรง 

คือเขาสูชวงขณะของ “รุงอรุณแหงการเรียนรู”  และแนนอนวายอมนําไปสูการดําเนินชีวิตชอบ

ไปตามหนทางของมรรคแปด     โดยความหมายของรุงอรุณแหงการเรียนรูนี้บังเอิญตรงกับ

ความหมายของโรงเรียนรุงอรุณพอดี 

 ความหมายท่ัวไปของกัลยาณมิตรคือ ผูท่ีเปนครู ผูชี้แนวทาง หรือผูฝกท่ีมีสติปญญา  

รวมถึงผูปกครองซ่ึงเปนปจจัยนอกบริบททีมีอิทธิพลโดยตรงตอตัวนักเรียนเอง  พระพรหมคุณา

ภรณไดใหคําอธิบายคุณลักษณะของกัลยาณมิตร๗ ประการ  ดังนี้ 



 
 

3 
 

 ๑) ปโย หมายถึง เปนท่ีรัก ท่ีนารัก นาอยูใกล 

 ๒ ครุ  หมายถึง เปนท่ีนาเคารพ เปนผูหนักแนน เปนท่ีพ่ึงได ควรไดรับการชื่นชม 

 ๓) ภาวนีโย หมายถึง เปนท่ีนายกยอง เปนผูฝกฝนปรับปรุงตน เปนแบบอยางได 

 ๔ วตฺตา หมายถึง เปนผูใหคําแนะนํา ปรึกษาท่ีดี 

 ๕ วจนกฺ ขโม หมายถึง เปนผูฟงท่ีดี 

 ๖ คมฺภีรญจ กถํ กตฺตา หมายถึง สามารถชี้แจงเรื่องท่ีลึกซ้ึงใหเขาใจได 

 ๗ โน จฏ ฐาเน นิโยชเย หมายถึง เปนผูไมชักนําไปสูเรื่องเหลวไหลหรือเสื่อมเสีย 

 

 ความหมายของคําวา “โยนิโสมนสิการ” ในภาษาบาลี คือ การสะทอนยอนมองตนเอง
ดวยสติปญญา หรือระบบการคิดไตรตรองอยางรอบคอบ แยบคาย ท้ัง ๑๐ ประการ  โดยพระ
พรหมคุณาภรณ (ปยุตโต พระเถระ นักวิชาการผูเปนท่ีเคารพนับถือไดกลาวไวในหนังสือ “พุทธ
ธรรม (๒๐๐๗”  วา โยนิโสมนสิการ คือ กรอบแนวการคิดท่ีบรรยายไวในพระไตรปฎกเปนเวลา
กวา ๒๕๐๐ ปมาแลว โยนิโสมนสิการ ประกอบไปดวยระบบวิธีคิด ๑๐ ประการดวยกัน ไดแก ๑.
วิธีคิดแบบคุณคาแท คุณคาเทียม  ๒. วิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา ๓. วิธีคิดแบบเปนอยูในปจจุบัน
ขณะ ๔.วิธีคิดแกปญหาตามหลักอริยสัจสี่   ๕.วิธีคิดแบบแยกแยะประเด็น ๖. วิธีคิดแบบแยกแยะ
องคประกอบ ๗. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจุบัน ๘. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ  ๙.วิธีคิดแบบ
ปลุกเราคุณธรรม และ ๑๐.วิธีคิดเปรียบเทียบคุณ-โทษและทางออก   

 การศึกษาจากงานเขียนท่ีวางโครงสรางไวเปนอยางดีนี้ในการอธิบายความหมายโยนิโส

มนสิการ จินตนาการไดถึงความสําคัญของพระธรรมขอนี้ในการหนุนเสริมความกาวหนาในการ

ฝกสติปฏฐาน หรือการฝกเจริญสติ ซ่ึงตามแบบแผนจะสงผลยอนกลับมาชวยบมเพาะศักยภาพ

ของผูฝกปฏิบัติท้ัง ๒ ประการนี้ดวย (ความมีโยนิโสมนสิการและความมีสติสัมปชัญญะ  

 อีกมุมมองหนึ่งตามคําอธิบายของ Steve Weissman (ปค.ศ. 2011  คําบาลี 

“โยนิโสมนสิการ” หมายถึง “การสะทอนยอนมองตนเอง” ดวยสติปญญานั้น ไดชวยเรา

ผสมผสานสมาธิและสติจากการฝกสมาธิในชีวิตประจําวัน และไดชวยพัฒนาความเห็นชอบและ

ความตั้งใจชอบข้ึน   ซ่ึงพระพุทธองคไดทรงแสดงไววาความคิด ความดําริชอบนําไปสูการหลุดพน 

เปนอิสระจากสิ่งเศราหมองและสิ่งชั่วรายไดนี้  นับเปนพ้ืนฐานในการสรางวาจาชอบ กระทําชอบ 

และเลี้ยงชีพชอบ  คําอธิบายนี้นับไดวาเปนข้ันท่ีสูงข้ึนสําหรับผูฝกปฏิบัติทักษะวิธีคิดนี้ใน

ชีวิตประจําวันหรือในการทํางาน ณ ท่ีนี่โรงเรียนรุงอรุณไดตีความและประยุกตใชปจจัยเหลานี้ใน

ระบบโรงเรียน 

ผลงานการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในปค.ศ. 2013 “การบูรณาการแนวคิดโยนิโสมนสิการเขาสู
วงจรการแกปญหา : การวิจัยเชิงปรากฏการณในโรงเรียนรุงอรุณ” โดย Mohjhaw, A. และคณะ
ไดใหความสนใจกับการใชระบบวิธีคิดนี้รวมกับหลักทางพระพุทธศาสนาอ่ืนในการดําเนินกิจวัตร
ประจําวันภายในโรงเรียน จากการศึกษาวิจัยกับกลุมผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอน 
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ทางคณะวิจัยไดคนพบหลักฐานสําคัญท่ีแสดงถึงลักษณะความเปนผูนํา วัฒนธรรม นโยบาย และ
กระบวนการท่ีมีเอกลักษณตามหลักการทางพระพุทธศาสนารวมถึงการใชโยนิโสมนสิการ  
ทางดานครูผูสอนก็รับรู ฝกฝน และปรับใชหลักการเหลานี้เขากับการทํางานในแตละวัน  ทาง
คณะวิจัยไดบรรยายไววาผูอํานวยการของโรงเรียนประยุกตใชหลักสําคัญทางพุทธศาสนาเขากับ
บริบทของโรงเรียน ซ่ึงรวมถึงแผนการพัฒนาคุณภาพครู วัฒนธรรมขององคกร และการออกแบบ
หลักสูตรของโรงเรียน  นอกจากนี้คณะผูบริหารของโรงเรียนยังไดทําหนาท่ีเปนแบบอยางและเปน
ผูฝกสอนครูผูสอนทานอ่ืนในการใชและประยุกตใชแนวคิดทางพุทธศาสนา  รวมท้ังกรอบแนวคิด
โยนิโสมนสิการ  

 ผลการวิจัยยังไดกลาวถึงการท่ีผูอํานวยการของโรงเรียนไดวางหลักการทางพุทธศาสนา
ไวในหลายบริบทดวยกัน อาทิ การใหครูผูสอนไดฝกคิดตามแนวทางโยนิโสมนสิการท้ังในวง
ประชุม การฝกอบรม การนําเสนอแผนการสอน และอ่ืนๆ    การสงครูผูสอนไปฝกปฏิบัติกับครู
อาจารยผูเปนท่ีรูจักภายนอกโรงเรียนก็เปนอีกหนึ่งตัวอยางในการบูรณาการหลักทางพุทธศาสนา
เขากับแผนการพัฒนาคุณภาพครู   ในดานของการออกแบบหลักสูตร  ผูอํานวยการโรงเรียนไม
เพียงแตบูรณาการแนวคิดโยนิโสมนสิการเขากับการออกแบบการสอนเทานั้น แตยังคอยซักถาม
ครูผูสอนใหคิดใครครวญและเชื่อมโยงวัตถุประสงคเขากับผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน ในท่ี
ประชุมนําเสนอแผนการสอนอีกดวย (ประภาภัทร นิยม, “โรงเรียนรุงอรุณ  ปฏิบัติงานใหเปนการ
ปฏิบัติธรรม”, พ.ศ ๒๕๕๔  โดยสรุป ในขณะท่ีคณะผูบริหารโรงเรียนตั้งใจทําหนาท่ีเปน
กัลยาณมิตรและนําทักษะการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ   วงจรการทํางานเปนการปฏิบัติธรรม
ครบวงจรจะหยั่งรากลงเปนพันธกิจของโรงเรียนอยางมีพลวัตร  ดังนั้น ภารกิจของโรงเรียนจําเปน
ท่ีจะตองถูกออกแบบเพ่ือสรางกิจกรรม โครงสราง และระบบท่ีเหมาะสมตามแตละจุดประสงค
ของแตละกลุมซ่ึงจะถูกนําเสนอในยอหนาตอไปนี้  

 หลักปจจัยท้ังสองประการประกอบเขาเปนรากฐานของระบบโรงเรียน  ซ่ึงควรมีครูและ

ผูปกครองเปนกัลยาณมิตรของนักเรียนหรือเด็กๆ ในโรงเรียน สวนระบบอ่ืนๆ เชนวิชาการและ

วิธีการสอนในโรงเรียนนั้นควรไดรับการออกแบบและนําไปปฏิบัติอยางรอบคอบใหพรอมรองรับ

คุณคาท่ีแทจริงของการเรียนรูผานเนื้อหาสาระวิชา กระบวนการ เครื่องมือ กิจกรรม และ

ความสัมพันธระหวางครูและนักเรียน 

 

 3 สติปฏฐาน ๔: การฝกเจริญสติ 

 ความหมายของคําบาลีนี้ประกอบดวยคําวา “สติ” หมายถึงความระลึก รูสึกตัว และ 

“ปฏฐาน” หมายถึงที่ตั้ง  สติปฏฐาน ๔ จึงหมายถึงที่ตั้งในการบมเพาะความระลึกรูสึกตัว 

๔ ดาน คือหลักการสําคัญในการฝกเจริญสติตามคําสอนของพระพุทธเจาซ่ึงโรงเรียนรุงอรุณ

ตองการนํามาประยุกตใชเขากับชุมชนการเรียนรูแบบองครวมของโรงเรียน 

 รากฐานของสติปฏฐาน ๔ ในมหาสติปฏฐานสูตร เปนแนวทางการฝกฝนตนเองท่ีสุด  

สําหรับผูฝกแตละคนเม่ือเริ่มเขาสูหนทางแหงมรรค ๘ สติปฏฐาน ๔ หลักคําสอนวาดวยท่ีตั้งท้ังสี่ 
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ในการบมเพาะความระลึกรูสึกตัวหรือการหยั่งรากของสติลงในองคประกอบ ๔ ดานของชีวิตนั้น

ประกอบดวย 

  ๑ กายานุปสสนาสติปฏฐาน  การมีสติระลึกรูกายและอากัปกิริยาของตน 

 ๒ เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  การมีสติระลึกรูในผัสสะและการรับรูท้ังทางกาย

และทางใจ 

 ๓ จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  การมีสติระลึกรูในพฤติกรรมของจิตและการ

ตอบสนองตอผัสสะท้ังหก 

 ๔ ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน   การมีสติระลึกรูความจริงตามสภาพธรรมชาติ 

ธรรมดา ท้ังในดานบวกและดานลบในสัจธรรมท้ังสี่และการตระหนักในตนเอง 

 ตามคําสอนของพระพุทธเจา สติปฏฐานเปนหนทางตรงหรือหนทางเดียวท่ีจะฝกฝน
อบรมจิตไปสูนิพพานได แนนอนวาการฝกเจริญสติเปนพ้ืนฐานเบื้องตนสําหรับการอบรมจิตใจ
แบบอ่ืน ๆ ดวยเชนกัน 

 โรงเรียนรุงอรุณมีความประสงคท่ีจะนําหลักการทางศาสนาพุทธขอสุดทายท่ีลึกซ้ึงนี้ใน

การสรางการฝกตนในชุมชนของโรงเรียน นอกจากนี้ ทางครูผูสอนและบุคลากรของโรงเรียน 

กัลยาณมิตรอ่ืนๆ สามารถมีสวนรวมสรางเครือขายและวัฒนธรรมบาน-วัด-โรงเรียนของโรงเรียน

วิถีพุทธไดเชนกัน ผานการปฏิบัติภารกิจนี้ ทางโรงเรียนไดเปนจุดศูนยกลางของการพัฒนาชุมชน

แหงการปฏิบัติภาวนาใหเปนฐานเริ่มตนสําหรับรองรับสังคมท่ีเขมแข็งตอไป  

 

การประยุกตใชหลักพุทธธรรม ๓ ประการในโรงเรียนรุงอรุณ: 

 

 โรงเรียนรุงอรุณไดนําหลักพุทธธรรมท้ัง ๓ ประการขางตนมาเปนแนวทางในการกําหนด

วัตถุประสงคการเรียนรูท่ีมุงคุณภาพระดับสูง  และกระบวนการฝกฝนในระบบการจัดการเรียน

การสอน และหลักสูตรของโรงเรียน ซ่ึงจะไดอธิบายตอไป    อยางไรก็ตาม ใชวาโรงเรียนวิถีพุทธ

ทุกแหงจะสามารถนําหลัก  ๓ ประการนี้มาใชในระบบวิชาการของโรงเรียนไดอยางท่ัวถึง   ถึง

กระนั้นมีโรงเรียนไมก่ีแหงเชนโรงเรียนรุงอรุณท่ีไดตั้งใจทําการทดลองผานระบบ โครงสราง และ

กิจกรรมเปนการเฉพาะเพ่ือดํารงรักษาแกนพระธรรมคําสอน และบรรลุผลการพัฒนาเด็กอยาง

รอบดานไปพรอมๆกัน ในการทดลองในโรงเรียนรุงอรุณ ไดวางโครงสรางกรอบแนวคิดตามหลัก 

๓  ประการไดทําลงสูการปฏิบัติอยางพิถีพิถัน ในรูปของคุณคาหลัก ๓ ประการของโรงเรียน  

ดังท่ีไดแสดงไวในแผนภูมิและคําอธิบายดังตอไปนี้ 
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คุณคาหลักประการแรก :  “การเรียนรูแบบองครวม” หรือ “การเรียนรูคือชีวิต หรือชีวิตคือ

การเรียนรู” ดังปรากฏในแผนภูมิคุณคาหลักประการท่ี ๑  
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 ตามหลักไตรสิกขา ทัศนะทางการศึกษาท่ี ถูกตองนั้น เก่ียวกับในเปาหมายและ

วัตถุประสงคของโรงเรียน  โรงเรียนรุงอรุณไดกําหนดหนาท่ีของโรงเรียนเพ่ือวาเปน “สถานท่ีท่ี

เหมาะสม” ในการสรางกระบวนการเรียนรูท่ีถูกตองเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานจิตวิญญาณของ

ผูเรียน  เชนเดียวกับดานความรูและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ คุณคาในขอนี้จะ

ครอบคลุมองคประกอบ ๒ ดานดวยกัน ไดแกผลลัพธเชิงคุณคา และกระบวนการเรียนรูอยางมี

สติท่ีมีเปาหมายใหเกิดผลลัพธเหลานั้น  ในชวงเริ่มตน โรงเรียนรุงอรุณไดตั้งเปาหมายและ

วัตถุประสงคในการบรรลุผลกับผลลัพธท่ีเกิดกับนักเรียนไปบน “ผลลัพธเชิงคุณคา” เพ่ือสะทอน

ถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน นอกจากความรูพ้ืนฐานและทักษะการเรียนรูของ

ศตวรรษท่ี ๒๑ แลว นักเรียนควรไดรับการสงเสริมและบมเพาะผานการเรียนรูท้ังในหองเรียน

อยางมีสติกับการทํากิจวัตรประจําวันท่ีมีความหมายท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบานเพ่ือบรรลุถึงศักยภาพ

รอบดานท่ีพัฒนาข้ึนจากการรูเทาทันตนเอง การตระหนักในศักยภาพของตน การสะทอนยอน

มองตนดวยสติปญญา และการเปนผูเรียนท่ีอยูใน “ความเห็นชอบ” หรือสัมมาทิฐิ 

 ตามหลักไตรสิกขา “ความเห็นชอบ” หรือ “สัมมาทิฐิ” ในภาษาบาลีนั้น เปนเปาหมาย

อันดับแรกๆ ท่ีควรตั้งไวกอนท่ีจะกาวตอไปสูกระบวนการท่ีเหลือของมรรคแปด กลาวคือ หากติด

กระดุมเม็ดแรกถูกตอง ท่ีเหลือก็จะเปนไปตามทางท่ีควร และนําไปสูเปาหมายท่ีถูกตองในท่ีสุด 

เปาหมายท่ีถูกตองของโรงเรียนควรเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญในการสรางกระบวนการท่ีมีความหมาย

ขององคประกอบท่ีเหลือ  แนนอนวาเปาหมายของโรงเรียนรุงอรุณคือพัฒนาการสูงสุดของมนุษย

ผานระบบการเรียนรูแบบองครวมซ่ึงมุงเนนไปท่ีความสําเร็จสูงสุดของผูเรียนแตละคน ท้ังในดาน

ของความรู ทักษะการเรียนรู และการพัฒนาดานจิตวิญญาณ 

คุณคาหลักประการท่ี 2  : หลักสูตรและการสอนเชิงคุณคา ดังปรากฏในแผนภูมิคุณคาหลักท่ี

สอง ดังตอไปนี้ 
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 ในการบรรลุเปาหมายความเห็นชอบท่ีตั้งไวในคุณคาหลักประการแรกนี้ โรงเรียนรุงอรุณ

ไดคํานึงถึงปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดซ่ึงมีผลตอคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน จากเนื้อหาในหนังสือ

พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณไดอธิบายไวอยางชัดเจนวา การประกอบเขาดวยกันของ

กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการนั้นเปนปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดศักยภาพการเรียนรูดวยตนเอง

อยางแทจริงดังท่ีไดกลาวไวในยอหนาขางตน   โรงเรียนรุงอรุณถอดความหมายของกัลยาณมิตร

วาเปนไดท้ังครูหรือผูฝกท่ีทรงภูมิปญญา หรืออาจรวมถึงสื่อและกระบวนการท่ีกระตุนใหเกิดการ

เรียนรูไดเชนกัน ในขณะท่ีโยนิโสมนสิการซ่ึงเปนปจจัยภายในท่ีสําคัญตอการเรียนรูดวยตนเองนั้น

หมายถึงวงแลกเปลี่ยนอยางมีสติและกิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางปญญาท้ังใน

การจัดการหองเรียนและเวทีประชุมสะทอนผลการทํางานของครู 

 จากองคประกอบตามความหมายของกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการดังท่ีไดกลาวถึงนี้ 

โรงเรียนรุงอรุณเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาปจจัยภายนอกไดหลากหลายมากข้ึนในการคัดสรรการ

เรียนรูท่ีดีท่ีสุดสําหรับนักเรียน นอกจากนี้ในการจัดสรรโอกาสอันแตกตางหลากหลายในดานของ

กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ โรงเรียนรุงอรุณไดพัฒนาการออกแบบระบบเพ่ือรองรับ

เปาหมายของระบบ “การเรียนรูแบบองครวม” ซ่ึงประกอบดวยระบบเชิงคุณคา ๕ ระบบยอย

ดวยดังนี้ 

  ๑ หลักสูตรเชิงคุณคา  

  ๒ แผนการสอน บูรณาการเชิงคุณคา  

  ๓  การเรียนการสอนอยางมีสติในชั้นเรียน  

  ๔ การประเมินผลเพ่ือพัฒนาและมอบอํานาจผูเรียน   

  ๕ ระบบการสะทอนตนเองและผลการทํางานอยางมีสติ ของครูผูสอน 

 ในความเปนจริงแลว ระบบยอยท้ัง ๕ กับเวทีการเรียนรูพิเศษสําหรับนักเรียนและ

ครูผูสอนนั้นถูกกําหนดข้ึนเพ่ือสรางพ้ืนท่ีการเรียนรูอยางมีสติในระบบการเรียนวิชาการท่ัวไปของ

โรงเรียน  ท้ังนี้คําอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบยอยแตละระบบอาจชวยสรางความเขาใจให

กระจางข้ึนวาระบบตางๆ นี้ไดถูกออกแบบและบูรณาการเขากับหลักพุทธธรรมท้ังสองประการ

อยางไร  

VOS 1 ระบบหลักสูตรเชิงคุณคา  

 ภารกิจนี้เปนนโยบายเดนท่ีจําเปนประการแรกสุดของโรงเรียนตั้งแตแรกเริ่ม และยังเปน

ตัวบงชี้ วาผูบริหารของโรงเรียนไดใหความใส ใจกับการนําแกนสารของหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาอยูในภารกิจหลักของโรงเรียนอยางใชวิจารณญาณลึกซ้ึงแคไหน และสงผล

กระทบตอครูผูสอนและนักเรียนมากนอยอยางไร 
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 ระบบนี้ดูเหมือนเปนตัวแปรหลักในการปรับทัศนคติของครูผูสอนเก่ียวกับคุณภาพในการ

พัฒนานักเรียนของตน เม่ือพิจารณาจากจุดนี้ หลักสูตรมาตรฐานแกนกลางอาจเปนแนวทาง

เบื้องตนหรือมาตรฐานข้ันต่ําเทานั้น ไมใชบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับนําไปใชในหองเรียนแตอยางใด 

ในการประยุกตใชหลักสูตรมาตรฐานนี้โรงเรียนในระบบท่ัวไปและครูผูสอนมักนิยมพ่ึงพาผลผลิตท่ี

เปนกลางของตัวชี้วัดจากการเรียนเนื้อหาวิชาและผลคะแนนสอบ มากกวาผลลัพธท่ีเกิดกับผูเรียน

เปนรายบุคคล ซ่ึงโรงเรียนวิถีพุทธอยางโรงเรียนรุงอรุณนั้นใหความสําคัญกับผลลัพธท่ีเกิดกับ

ผูเรียนเปนรายบุคคล แมกระนั้น ผลท่ีไดคือหลักสูตรท่ีเนนผลลัพธหรือหลักสูตรเชิงคุณคานี้ได

กอใหเกิดผลตอนักเรียนท้ังผลในเชิงคุณคาและความสามารถทางวิชาการท่ีดียิ่งข้ึน 

 ในการปรับระบบหลักสูตรท่ัวไปใหเปนหลักสูตรเชิงคุณคานี้ ทางโรงเรียนรุงอรุณไดริเริ่ม 

“หลักสูตรการเรียนรูบูรณาการเชิงคุณคา” ใหเปนแบบแผนและกระบวนการของระบบการ

พัฒนาโรงเรียน โครงสรางท่ีสําคัญท่ีสุดหรือการทํางานเปนทีมรวมกันของครูผูสอนท่ีครูผูใหญเขา

มามีสวนรวมเต็มตัวนั้นไดถูกกําหนดไวบนการปฏิบัติงานเปนประจําปกติอยางนอยปการศึกษาละ

ครั้งหรือบอยกวานั้น ครูผูสอนจะศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางเพ่ือทําความ

เขาใจโครงสรางท้ังหมดท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงค-กระบวนการเรียนรู-การประเมินผล และ

จุดประสงคข้ันต่ําท่ีควรบรรลุในแตละวิชารวมถึงตัวชี้วัดตางๆ  ดังนั้น ครูผูสอนจึงสามารถ

มองเห็นความเปนไปไดท่ีจะบูรณาการวัตถุประสงคท่ีควรบรรลุเพ่ิมเติมในดานของคุณคาภายใน

ระบบความสัมพันธของวัตถุประสงค กระบวนการ และการประเมิน (O-L-E ควบคู ไปกับการ

ปรับใชหลักสูตรนี้ โรงเรียนรุงอรุณไดพัฒนา “เคาโครงแผนประจําปหรือประจําภาคการศึกษา” 

ของแผนการสอนท่ีสามารถออกแบบและเตรียมการลวงหนาได ในการสนับสนุนการออกแบบแผนการ

สอนครูใหญจะคอยใหแนวทางในการใชผังสําหรับออกแบบแผนการสอนท่ีมีพ้ืนฐานจากระบบการคิด

แบบโยนิโสมนสิการเพ่ือชวยใหครูผูสอนเขาใจวงจรพลวัตรของความสัมพันธระหวาง “วัตถุประสงค-

กระบวนการเรียนรู-การประเมินผล” ไดดีพอท่ีจะสามารถนําไปปรับใชในข้ันปฏิบัติการ 

 ขอคนพบท่ีสําคัญท่ีสุดจากระบบปฏิบัติการเชิงคุณคาประการแรกนี้คือ ยิ่งคาดหวัง

ผลลัพธเชิงคุณคาของนักเรียนมากเทาใด “การเรียนรูผานการปฏิบัติ” หรือ “การเรียนรูอยางมี

ความหมายตอผูเรียน” ก็ยิ่งเปนสิ่งจําเปน ความเขาใจยิ่งข้ึนในวงจรการเรียนรูอยางครบถวนของ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตนั้นจะยืนยันไดจากองคประกอบตัวสุดทายคือการ

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาท่ีจะยอนกลับทางอยางสัมพันธสอดคลองไปท่ีหลักสูตรแบบเนนผลลัพธท่ี

ตัวผูเรียน แบบแผนของโรงเรียนรุงอรุณท่ีสะทอนจากวงจรสัมพันธของวัตถุประสงค-กระบวนการ

เรียนรู-การประเมินผล (O-L-E  นั้นคือแบบแผนท่ีเนนผลลัพธท่ีเกิดกับผูเรียนเปนฐานจากการ

เรียนรูผานการปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือพัฒนา หรือแบบแผน O-L-F   ดังแสดงในแผนภูมิ

ตอไปนี้ 
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VOS2) ระบบการออกแบบแผนการสอนเชิงคุณคา 

 เชนเดียวกันกับโรงเรียนแหงอ่ืน โรงเรียนรุงอรุณเองก็ไดเผชิญความทาทายในจุดออน

จากความไมเหมาะสมของหลักสูตรและวิธีการสอนเม่ือนําไปใชจริงในการเรียนและการสอนในชั้น

เรียนตั้งแตปแรกท่ีกอตั้งโรงเรียนข้ึน ภายหลังจากท่ีไดตระหนักถึงชองโหวดังกลาว    โรงเรียนรุง

อรุณไดตัดสินใจเติมเต็มชองวางนั้นโดยการจัดตั้งกระบวนการ “การออกแบบแผนการสอนเชิง

คุณคา” ข้ึนเพ่ือเปนหนึ่งในระบบปฏิบัติการทางวิชาการตามปกติของโรงเรียนกอนเริ่มแตละภาค

การศึกษา  โครงสรางท่ีสองนี้จําเปนตองไดรับความรวมมือจากท้ังครูผูสอนและครูใหญทุกทานใน

โรงเรียนทํางานรวมกันเพ่ือฝกฝนวิธีการสรางแผนการสอนเชิงคุณคาสําหรับใชในชั้นเรียนจาก

แผนงานตามหลักสูตร O-L-E  

 ระบบคุณคาหลักท่ีสองนี้เปนอีกหนึ่งตัวชี้วัดการทํางานท่ีบงบอกวาครูผูสอนมีความเขาใจ

ในคุณคาหลักท่ีเชื่อมโยงกับหลักพุทธธรรมและการนําไปใชในการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยู

มากนอยเพียงใด ครูเตรียมออกแบบแผนการสอนสําหรับใชในชั้นเรียนอยางรอบคอบเร็วเทาไร 

ครูยิ่งสามารถจัดการชั้นเรียนเชิงคุณคาของตนไดงายข้ึน 
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 แนนอนวาครูผูสอนควรเปนบุคคลสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจวาสิ่งจําเปนตอนักเรียนใน

ชั้นเรียนนั้นมีอะไรบาง ในการเตรียมความพรอมใหกับครูผูสอนสําหรับทําการสอนนี้ โรงเรียนรุง

อรุณไดเปดโอกาสใหครูออกแบบแผนการสอนดวยตนเองโดยคํานึงถึงคุณคาท่ีอยูเบื้องหลังการ

เรียนรูเนื้อหารายวิชาและคุณคาท่ีสรางคุณลักษณะซ่ึงสามารถทําใหเกิดกับนักเรียนผานกิจกรรม

การเรียนรูเฉพาะเหลานี้  ครูผูสอนควรคํานึงถึงประเด็นตางๆ และระบุถึงวัตถุประสงคในแผนการ

สอนของตนอยางเปนระบบ แมวาภารกิจนี้จะดูทําไดยากสําหรับครูผูสอน แตครูผูสอนควรท่ีจะมี

โอกาสพิเศษในการฝกสะทอนยอนมองหรือโยนิโสมนสิการผานการทํางานรวมกันใหมากท่ีสุด

เทาท่ีจะทําไดในทางปฏิบัติ  ครูใหญจําเปนท่ีจะตองเขามาใหแนวทางและจัดเวทีการทํางาน

รวมกันระหวางครู รวมถึงผังแนวทางการออกแบบแผนการสอน เพ่ือใหครูผูสอนทุกทานสามารถ

แบงปนและเรียนรูจากกันและกันไดในกระบวนการออกแบบแผนการสอนนี้ บทบาทกัลยาณมิตร

ของครูใหญนับเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จจากแผนการสอนเชิงคุณคาและความมีสติของ

ครูผูสอน 

 อยางไรก็ดี ดวยกระบวนการนี้ ศักยภาพพิเศษของครูผูสอนตางงอกงามข้ึนไปพรอมๆ 

กันกับการออกแบบแผนการสอนเชิงคุณคา ครูผูสอนใชเครื่องนําทางคือแบบแผนท่ีเรียกวา 

“แผนการสอนหนาเดียว” ซ่ึงเปนไปตามครรลองของกระบวนการ O-L-E ท่ีตองระบุผลท่ีตองการ

และผลลัพธเชิงคุณคาอยางชัดเจน พรอมท้ังหัวขออ่ืนๆ ในกระบวนการเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีควบคูไปกับ

สื่อและกิจกรรมท่ีเหมาะสม รวมถึงแผนการประเมินผลเพ่ือพัฒนาและประเมินเพ่ือตัดสินท่ี

สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีไดวางไว ตัวอยางของแบบแผนนี้แสดงไวในแผนภูมิท่ี ๕ และ ๖ 

ดานลาง  ทางโรงเรียนไดใชแบบแผนดังกลาวมาตั้งแตชวงปแรกๆ ในการเรียนการสอน 
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 ระบบแผนการสอนเชิงคุณคานี้นับวามุงตรงไปท่ีการเรียนรูบูรณาการเชิงคุณคามากท่ีสุด

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค การเรียนรูในแตละแผนการสอนท่ีครอบคลุมเปาหมายหลัก ๓ ประการ 

นอกจากความสําเร็จดานพุทธพิสัยและทักษะการเรียนรูของศตวรรษท่ี ๒๑  แลว ผลสําเร็จท่ี

สําคัญท่ีสุดไดแกผลสัมฤทธิ์ทางดานคุณคาภายในตัวเองของนักเรียน โดยการใชแบบแผนนี้ 

ครูผูสอนจําเปนตองระบุและบูรณาการคุณคาเขาสู ทุกแผนการสอน เชนเดียวกันกับการ

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาหรือระบบการประเมินผลซ่ึงสามารถสะทอนไดท้ังผลผลิตและผลลัพธท่ีเกิด

ข้ึนกับนักเรียนได 

 อาจกลาวไดวาแบบแผนเชิงคุณคานี้เปนกรอบแนวทางแรกท่ีไดวางไวสําหรับกิจกรรม

การเรียนรูบูรณาการสูคุณคาอยางเปนระบบในการเรียนการสอนในชั้นเรียน ครูผูสอนในโรงเรียน

รุงอรุณทุกทานตางผานการฝกออกแบบแผนการสอนของตนเองตามฐานของหัวเรื่องเชิงคุณคา

เปนประจําในชวงเริ่มตนของทุกๆ ภาคการศึกษา ทุกแผนการสอนจะถูกนํามาเสนอในท่ีประชุม

ใหมของแตละโรงเรียนเพ่ือใหครูผูสอนสามารถแบงปนและเรียนรูดวยกันไดกอนในเวทีประชุม

กอนปฏิบัติ  ท้ังนี้เราไดพบวาจุดท่ียากท่ีสุดในการออกแบบแผนการสอนเชิงคุณคาของครูผูสอน
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นั้นอยูท่ีการขาดความใสใจและการไตรตรองหาแงมุมท่ีมีความหมายซ่ึงอยูเบื้องหลังเนื้อหาความรู 

และอาจรวมถึงขาดทักษะการคิดอยางเปนระบบ  ในขณะท่ีครูท่ีมีสติตระหนักรูบางทานสามารถ

วิเคราะหและถอดรหัสประเด็นสําคัญจากเนื้อหาใดๆ ก็ตามท่ีอาจกระตุนใหเกิดบทเรียนท่ีมี

ความหมายสําหรับการเรียนรูของนักเรียนได เปนขอสังเกตวาการทํางานของสมองในการ

เชื่อมโยงและฝงการใหความหมายเชิงคุณคานั้นอาจเกิดข้ึนไดเม่ือสติของคนคนหนึ่งไดมีความตั้ง

ม่ันดีและใชโยนิโสมนสิการไดเปนอยางดี 

 ในการผานกระบวนการออกแบบแผนการสอนนี้ ครูผูสอนบางทานไดตระหนักถึงความ

จําเปนในการพัฒนาทักษะโยนิโสมนสิการของตนเพ่ือชวยในการคิดตีความคุณคาของตน ตราบใด

ท่ีแผนการสอนเชิงคุณคานี้ไดถูกเตรียมการมาเปนอยางดี ครูผูสอนสามารถท่ีจะรองรับนวัตกรรม

การเรียนรูหรือกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผลดีใด ๆ ก็ได เชน กิจกรรมท่ีอิงจากปญหา อิงจากโครงงาน 

หรือการเรียนรูท่ีอิงจากการทํางาน รวมถึงกิจกรรมประจําวัน และการศึกษาภาคสนามเปนตน 

 ขอคนพบท่ีสําคัญท่ีสุดจากระบบปฏิบัติการเชิงคุณคาหลักท่ีสองนี้คือการออกแบบยอน

ทางของ “กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการหรือแบบองครวม” เม่ือใดก็ตามท่ีการเรียนรูผาน

การปฏิบัติไดถูกนํามาใชในแผนการสอน กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพิเศษก็จะถูกเตรียมการ

พรอมมาเปนอยางดีเพ่ือสรางพ้ืนท่ีในการเรียนรูใหนักเรียนสามารถทําการทดลอง รวมถึงการ

สังเกต การไดลองผิดลองถูก การแกปญหา การแบงปนและเรียนรู การจัดการขอมูลและการ

สื่อสาร และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท้ังนี้ยังพบอีกวาบริบทการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพสวนมากควรท่ีจะ

มีพ้ืนฐานจากเหตุการณจริงในชีวิต โครงสรางการทํางาน และการแกปญหา ซ่ึงผูเรียนสามารถเขา

มามีสวนรวมไดดวยความตั้งใจอันแนวแน ยิ่งการสอนและการเรียนรูในหองเรียนมีความสมจริง

และมีความหมายมากเทาใด ยอมหมายถึงการมีสวนรวมและการเรียนรูของนักเรียนมากข้ึนเทานั้น 

  

 VOS3 ระบบการเรียนการสอน ในหองเรียน  

 ในทางทฤษฎีแลว ระบบวิชาการหลักของโรงเรียนควรท่ีจะอางอิงจากหลักสูตรและ

วิธีการสอนเปนหลัก อยางไรก็ตามเราควรพึงระลึกถึงจุดออนท่ีมีแนวโนมเกิดข้ึนไดหากครูผูสอน

พ่ึงพาตําราเรียนหรือหนังสือแบบฝกหัดสําเร็จรูปมากเกินไป ลักษณะเชนนี้สามารถนําไปสูความ

ไมรูถึงสถานการณของผูเรียนท่ีมีอยูในชั้นเรียนไดงาย การสอนนักเรียนจํานวนมากอยางขาดสติ 

ปดบังนักเรียนบางสวนออกไปจากสายตาครู  ไมวาจะมีการเตรียมหลักสูตรท่ีดีขนาดไหนก็ตาม 

ครูผูสอนอาจหาประโยชนจากหลักสูตรดังกลาวไดยากเม่ือไมสามารถมองเห็นนักเรียนเปน

รายบุคคลได แมวานวัตกรรมตาง ๆ จะไดถูกนํามาเสนอและประยุกตใชในโรงเรียนสวนมาก 

แตกระนั้นนวัตกรรมเหลานั้นยังถือวาไมมีความยั่งยืนเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดผลได โดยเฉพาะใน

ดานของคุณภาพการเรียนรู เปนท่ีเขาใจไดวาผลของระบบวิชาการของโรงเรียนนั้นไมสามารถ
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ดํารงอยูดวยเนื้อหาหลักสูตรลําพังเพียงอยางเดียวหากครูขาดความใสใจอยางชาญฉลาดท่ีจะ

นําไปใชในชั้นเรียน 

 ครูผูสอนสวนมากมักประสบปญหาจากการหลงลืมวัตถุประสงคตามแผนการสอนของตน

เม่ือยืนอยูหนาชั้นเรียน แมวาครูผูสอนจะเตรียมแผนการสอนมาเปนอยางดี ก็ยังตองการทักษะ

พิเศษในการจัดการชั้นเรียนซ่ึงผูจัดการศึกษาสวนใหญควรรู อยางไรก็ดี ความสําเร็จสูงสุดของ

การจัดการชั้นเรียนนั้นอยูท่ีวาครูสอนพ่ึงพาปจจัยภายนอก เนื้อหาและอุปกรณการสอน และเวลา

ท่ีจํากัดในการจบบทเรียนนอยกวาปจจัยภายในเชนการรูเทาทันตนเองท่ีจะเห็นและตระหนักถึง

ตัวตนของนักเรียน ดวยเหตุนี้ เราจึงตองการครูท่ีมีสติผูซ่ึงสามารถรับมือกับการวางวัตถุประสงค

การเรียนรูดานเนื้อหา ทักษะ และคุณคาไดมากพอๆ กับการรับมือกับความสามารถในการเรียนรู

ของนักเรียน 

 ท้ังนี้ไดมีการทดลองภายในโรงเรียนรุงอรุณมาเปนเวลานานเพ่ือท่ีจะสรางการจัดการ

หองเรียนแหงสติข้ึน ครูท่ีไดรับความไววางใจมากท่ีสุดจะเปนครูท่ีสามารถรับมือกับการเรียนการ

สอนอยางมีสติไดอยางเปนผลสําเร็จ ครูผูมีสติท่ีมีแผนการสอนท่ีเตรียมการมาเปนอยางดีนั้นจะ

สามารถกระตุนนักเรียนทุกคนไดผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสม และสามารถนํานักเรียน

บรรลุเปาหมายการเรียนรู โดยเฉพาะในดานผลลัพธเชิงคุณคาตามพ้ืนฐานของนักเรียนแตละคน 

ภายในหองเรียนแหงสตินี้  นักเรียนสามารถเรียนรูท่ีจะบมเพาะการตระหนักในตนเองและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ครูท่ีมีทักษะเหลานี้สามารถสรางพ้ืนท่ีและกิจกรรมการเรียนรูมากมาย

และหลากหลาย เพ่ือใหนักเรียนสามารถแบงปนความคิดสรางสรรคและความตั้งใจอยางมี

เปาหมายดวยตนเอง นี้เปนโอกาสอันสําคัญในการฝกจิตใจโดย “เริ่มตนท่ีความเห็นชอบ” การ 

“เริ่มตนท่ีความเห็นชอบ” นั้นไดกลาวมาแลวกอนหนานี้ตอนท่ีกลาวถึงขอเสนอแนะของพระ

พรหมคุณาภรณวาดวยเรื่องการฝกฝนดวยสติปญญา จึงเปนเหตุท่ีวาทําไมโรงเรียนรุงอรุณได

คัดเลือกระบบหองเรียนแหงสติดวยกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ เพ่ือใหไดฝกเจริญสติใน

สถานการณจริงมากข้ึน ดังนั้น ทุกคนจะตระหนักวาการฝกเจริญสติสามารถประยุกตใชใน

หองเรียนโดยครูสติอยางไร และผลกระทบท่ียิ่งใหญในการบมเพาะคุณลักษณะของนักเรียนท่ีมี

ความเห็นชอบอยางไร 

 ขอคนพบท่ีชัดเจนจากระบบเชิงคุณคาท่ีสามนี้ คือความเปนไปไดท่ีจะประยุกตใช

นวัตกรรมการเรียนรูเกือบทุกรูปแบบเขากับการจัดการหองเรียนแหงสติซ่ึงสามารถสงเสริมผูเรียน

ใหบรรลุถึงผลลัพธเชิงคุณคาไดมากเทาผลผลิตดานอ่ืน ๆ 
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VOS4 ระบบ การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

 ภารกิจนี้นับวาเปนแนวทางท่ีเหมาะสมในการชวยใหนักเรียนและครูพัฒนาการเรียนรูใน

แตละกิจกรรมการเรียนรูไดท้ังในและนอกหองเรียน การประเมินผลท่ีไดวางแผนมาเปนอยางดี

ควรบรรจุอยูในการออกแบบแผนการสอนเชนเดียวกับท่ีระบกิุจกรรมการเรียนรูในแตละชั้นเรียน 

การออกแบบบทเรียนท่ีครบวงจรสมบูรณเชนนี้นั้นท่ีจริงแลวเปนวิธีการคิดอยางเปนระบบท่ีนํามา

ประยกุตใชกับการจัดการชั้นเรียนในทางปฏิบัติ เนื่องจากผลดีท่ีเกิดข้ึนนั้นสมัพันธกับกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีเหมาะสม ซ่ึงทางครูผูสอนคัดเลือกมาแลวลวงหนาและจัดการดวยทาทีท่ีเหมาะสม ครูจึง

สามารถคาดการณผลผลิตและผลลัพธท่ีตามมาไดทันทีหลังจบชั้นเรียน 

 ในการคิดอยางเปนระบบนี้ ครูผูสอนไดเรียนรูท่ีจะตระหนักถึงความสัมพันธของเหตุและ

ผล แนนอนวาครูผูสอนจําเปนตองมีทักษะอยางมากในการสะทอนผลดวยสติปญญา นอกจาก

แผนการประเมินท่ีดีแลว ทางโรงเรียนรุงอรุณไดจัดเตรียมเวทีพิเศษของการประชุมอยางมีสติท้ัง

กอนการปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน ซ่ึงโดยสวนมากก็ไดใชความสามารถในการโยนิโสมนสิการ  

เวทีนี้ไดเลือกมาเพ่ือรองรับการประเมินเพ่ือพัฒนาดังท่ี ศ. นพ.วิจารณ พานิช ไดเสนอไวใน

หนังสือเม่ือปค.ศ. 2014 ซ่ึงโรงเรียนรุงอรุณพบวาเปนวิธีท่ีทําใหการประเมินผลการเรียนรูท่ี

สอดคลองกับการเรียนการสอนอยางมีสติในชั้นเรียนพัฒนาข้ึน  เม่ือใดก็ตามท่ีวัตถุประสงคการ

เรียนรูไดมุงเนนไปท่ีผลลัพธและมาตรฐานท่ีจําเปน ความแมนยําในการสังเกตของครูผูสอนท่ีมีตอ

นักเรียนในการจัดการชั้นเรียนก็จะเกิดข้ึน ตั้งแตแรกเริ่ม ทางโรงเรียนรุงอรุณไดใชบันทึกหลังการ

สอนของครูผูสอน ซ่ึงเนื้อหาจะข้ึนอยูกับการสังเกตการเรียนรูของนักเรียนแตละคน อยางไรก็ตาม 

บันทึกสังเกตการณนี้จําเปนตองอาศัยแนวทางท่ีมีแบบแผนตามวัตถุประสงคของการเรียนรูท่ีระบุ

ไวในแผนการสอน เปนเรื่องงายกวาสําหรับครูผูสอนของโรงเรียนรุงอรุณท่ีจะปฏิบัติตามการ

ประเมินผลอยางเอาใจใสมากข้ึนดังท่ี ศ. นพ.วิจารณ พานิช ไดเสนอไว เนื่องจากครูผูสอนได

เตรียมการเรียนรูเชิงบูรณาการ “คุณคา” ไวในแผนการสอนลวงหนาแลว ทําใหครูผูสอนสามารถ

ปรับบันทึกสังเกตการณไดโดยงายและสามารถใหความสําคัญไปท่ี “ศักยภาพในการเรียนรูของ

นักเรียน” พอๆ กับการสะทอนผลเชิงสรางสรรค 

VOS5) ระบบสะทอนผลเชิงคุณคา: 

 ในเนื้อหาเบื้องตนเราไดกลาวถึงการสนทนาสะทอนผลของครูในท่ีประชุม AAR-BAR ไป

บางแลว ระบบนี้ไดเตรียมไวเพ่ือเปนปจจัยสนับสนุนการพัฒนาครูในระหวางกระบวนการ

ปฏิบัติงาน แมวาครูผูสอนจะมีเครื่องมือท่ีดี เชน บันทึกสังเกตการณและผลสะทอนกลับ  ขอมูลนี้

อาจทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพในการสะทอนสถานการณในชั้นเรียนหรือแมแตทาทีของ

นักเรียนและครูผานการถกเถียงอภิปรายกันในทีมครูในการประชุมอยางมีสติท้ังกอนการ

ปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน(AAR-BAR ประจําสัปดาห โรงเรียนรุงอรุณพบวาครูผูสอนแม
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พัฒนาการสะทอนผลและความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากข้ึนแลวจากบันทึก

สังเกตการณท่ีสรางสรรค  แตยังไมสามารถสะทอนบทบาทของตนในชั้นเรียนไดจริง และ

ยิ่งกวานั้นในดานการออกแบบแผนการสอน ครูผูสอนตองการการสังเกตการณมากข้ึนจากทีม

ของตนขณะแบงปนประสบการณในท่ีประชุม AAR-BAR  ควรท่ีจะหมายเหตุไวตรงนี้วาโดยอาศัย

การฟงและพูดอยางมีสติ ครูผูสอนจะสามารถแบงปนประสบการณและผลความสามารถในการ

เรียนรูของนักเรียนไดงายในวงสนทนาสะทอนผลในท่ีประชุม AAR-BAR แนนอนวาวงสนทนา

สะทอนผลจะชวยสงเสริมการพัฒนาท้ังครูผูสอนและนักเรียนผานการงานปกติในหองเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เม่ือพิจารณาระบบเชิงคุณคาท้ัง ๔ ระบบท่ีไดนําเสนอไปแลวขางตน อาจมองไดวาระบบ

ท้ังหมดนี้เปนปจจัย “นําเขา” ในกระบวนการการเรียนการสอนซ่ึงจําตองมีปจจัย “ผลผลิต” อยู

แลวโดยธรรมชาติเพ่ือทําใหระบบโดยรวมนั้นสมดุล การสะทอนผลเชิงคุณคาหรือระบบการ

ประเมินนั้นจําเปนเพ่ือครอบคลุมวงจรการทํางานแบบ PDCA (Plan Do Check Act ใหสมบูรณ 

นี่เปนโอกาสเหมาะสมอีกโอกาสหนึ่งท่ีจะนําการฝกฝนจิตใจมาใช ทําใหกระบวนการนี้เปนเวทีท่ี

เหมาะสมในการแบงปนและเรียนรูเก่ียวกับการประเมินเพ่ือพัฒนา ในเวลาเดียวกัน ทีมครูอาจ

ไดรับการเสริมแรงจากเวทีนี้ โดยกําหนดการประชุม BAR-AAR ใหเปนกิจวัตรและมีความตอเนื่อง

ในตารางการทํางาน เชนรายสัปดาห ซ่ึงจะสงผลท้ังคุณภาพการเรียนการสอนภายในหองเรียน

และขีดความสามารถในการเจริญสติกับการสะทอนผลของครูผูสอนใหดีข้ึนดวย 

นอกจากนี้ เวที AAR-BAR โดยครูใหญซ่ึงเปนกัลยาณมิตรไดสรางพ้ืนท่ีเปดกวางและ

ปลอดภัยสําหรับการแบงปนและเรียนรูจากผลการเรียนการสอนในชั้นเรียนระหวางครูผูสอน

ดวยกัน ท้ังผลสําเร็จและขอผิดพลาดตางถูกนํามาสะทอนและใหความสําคัญในฐานะบทเรียนจาก

ประสบการณ แนนอนวาการพูดอยางมีสติและการฟงอยางลึกซ้ึงนั้นเปนสิ่งจําเปน ณ ท่ีนี้ 

บางครั้ง ครูผูสอนบางทานรูสึกวาตนจําเปนตองมีครูผูอาวุโสกวามาชวยสังเกตการเรียนการสอน

ในหองเรียนของตน โดยเฉพาะในเรื่องของอุปสรรคบางประการท่ีไมสามารถนํามาสะทอนไดอยาง

ชัดเจน ในกรณีเชนนั้นปฏิบัติการ “ครูคูฝก” จึงถูกจัดสรรเขามาในระบบนี้ ยกตัวอยางเชน ครูคู

ฝกหนึ่งคนไดรับมอบหมายใหเขาไปชวยชั้นเรียน ๔ หองตอกลุมในโรงเรียนอนุบาล เม่ือแงมุมเชิง

คุณคาเชนการพูดอยางมีสติและการฟงอยางลึกซ้ึงประยุกตเขาใชในกิจกรรมสะทอนผลตามปกติ

แลว ผูเขารวมกิจกรรมทุกคนสามารถไดผลลัพธท่ีไมคาดคิด ไมเพียงแคการปรับปรุงการสอน

ภายในหองเรียนเทานั้น แตยังรวมถึงความตระหนักรูตนและตระหนักคุณคาในตนอีกดวย ใน

ทํานองเดียวกันกับตัวอยางท่ีไดกลาวไปเบื้องตน กิจกรรมอ่ืนๆ ตางผานการออกแบบมาอยาง

ละเอียดเพ่ือเพ่ิมพูนและสนับสนุนดานคุณคาในครูผูสอน 
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คุณคาหลักท่ีสาม :  ชุมชนแหงการปฏิบัติภาวนา 

 

 
 

 อีกประเด็นหนึ่งเก่ียวกับการเปนโรงเรียนวิถีพุทธคือวัฒนธรรมชุมชน  วิถีพุทธซ่ึง

ประกอบวาบาน-วัด-โรงเรียน ชุมชนบาน-วัด-โรงเรียนนี้ไดมีบทบาทในฐานะกําลังสนับสนุนหลัก

ในวัฒนธรรมสังคมไทยมาเปนเวลานาน ปจจุบันนี้ ในการกอโครงสรางรากฐานนี้ข้ึนมาอาจตอง

เริ่มจากโรงเรียนเปนจุดศูนยกลางและคอยๆ เชื่อมโยงเครือขายผานชุมชนแหงการปฏิบัติภาวนา 

อยางไรก็ตาม ในบรรดาวิธีการฝกปฏิบัติท่ีจําเปนนั้น พ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทุกคนควรปฏิบัติตาม

ไดคือหนทางตรงหนทางเดียว นั่นคือ สติปฏฐาน ๔ การฝกเจริญสติท่ีพิเศษนี้ไดอธิบายไวในยอ

หนากอนๆ ถึงองคประกอบหลัก ๔ ประการไดแก รูป เวทนา จิต และธรรม ซ่ึงไมเปนท่ีสงสัยเลย

วานี่เปนขอไดเปรียบและโอกาสเดียวท่ีพิเศษเฉพาะสําหรับมนุษย ไมวาจะตระหนักอยูหรือไม

มนุษยก็ยังคงถือครองความพิเศษนี้อยู 

 วิธีการตาง ๆ สําหรับการฝกเจริญสตินั้นไดรับการนํามาฝกฝนในประเทศไทยมาเปน

เวลานานแลว บุคลากรภายในโรงเรียนรุงอรุณเองก็ไดรับการฝกฝนจากครูบาอาจารยทางจิต

วิญญาณหลายทานตามแตความประสงคของบุคลากร อยางไรก็ตาม พึงระลึกวาในคําสอนของ

พระพุทธเจานั้น การฝกเจริญสติมักมาควบคูกับ “สัมปชัญญะ” ซ่ึงหมายถึงความเขาใจท่ีชัดเจน

หรือปญญาในการกระทํา ในการฝกฝนท้ังสองสวนโรงเรียนรุงอรุณไดนําท้ังการฝกปฏิบัติตามแบบ

แผนและการฝกปฏิบัติในกิจวัตรประจําวันมาใช เนื่องจากพระพุทธเจาไดทรงสอนไวในสติปฏฐาน

สูตรวาแมแตละการกระทําหรือการเคลื่อนไหวของรางกายและจิตก็สามารถเปนวัตถุประสงคใน

การฝกเจริญสติได การหายใจเขาออกแตละครั้ง การเค้ียวคําขาวแตละคํา การดื่ม การแปรงฟน 

การกาวเดินแตละกาว การนั่งแตละครั้ง การเอนตัวลงนอน การขยับมือและอ่ืนๆอีกมากมายตาง

สามารถนํามาใชในการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องเพ่ือใหคุนชินกับพฤติกรรมท่ีมีสติ นอกเหนือจาก
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การฝกเหลานี้แลว สัมปชัญญะยังเปนเครื่องนําทางในการตรวจสอบและการปลอยวางจากการยึด

ม่ันถือม่ันไปตามความชอบหรือไมชอบของเราไดดวยความรูชุดนี้ การฝกตามแบบแผนเชนการฝก

ตอเนื่องเปนเวลา ๕, ๗, ๙ วัน หรือมากกวานั้นมีความจําเปนสําหรับการลับคมใหกับทักษะการ

รูทันตนเบื้องตนในขณะท่ีการฝกอยางไมเปนทางการจําเปนตอการนําไปใชรูเทาทันตนในชีวิตจริง 

การฝกเจริญสติท้ังสองรูปแบบในโรงเรียนรุงอรุณไดกลายเปนหนทางตรงของความเปน

กัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการ ซ่ึงท้ังสองประการนี้ไดชื่อวามีอิทธิพลมากท่ีสุดในการเสริมสราง

ชุมชนการเรียนรูแบบองครวมดังท่ีไดอธิบายไวกอนหนานี้ 

 โรงเรียนเอกชนวิถีพุทธเชนโรงเรียนรุงอรุณไดใชความพยายามเปนอยางมากในการวาง

โครงสรางระบบโรงเรียนข้ึนใหมเพ่ือสงเสริมชุมชนการเรียนรูเชิงคุณคาใหเกิดเวทีและระบบท่ีเอ้ือ

ตอการบูรณาการใหการฝกเจริญสติเขามาอยูในทุก ๆ บริบทของโรงเรียนนอกเหนือจากเพียงการ

ทําสมาธิเจริญสติตามแบบแผน อีกนัยหนึ่ง ความเชื่อมโยงระหวางกันในความสัมพันธระหวาง

โรงเรียน ผูปกครอง และวัดพุทธหรือพระสงฆกับครูทานอ่ืน ๆ ไดมีสวนกระตุนการสรางชุมชน

บาน-วัด-โรงเรียนข้ึนเพ่ือเปนชุมชนการเรียนรูเชิงคุณคา  ดวยเหตุนี้ พ้ืนท่ีมากมายและกิจกรรม

ตางๆ จึงเกิดข้ึนเพ่ือชวยใหการฝกเจริญสติและฝกสะทอนยอนมองตนนั้นงายข้ึนสําหรับการ

แบงปนและเรียนรูกับผูเปนกัลยาณมิตร (ครูหรือผูฝกผูมีปญญา ดังตอไปนี้  

  CCP1: การอบรมสมาธิเจริญสติตามแบบแผน 

  CCP2: การสวดมนตและการสนทนาธรรมยามเชา 

  CCP3: หองเรียนกัลยาณมิตรปฏิบัติภาวนา 

  CCP4: การทํากิจกรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรรมจิตอาสา 

 เม่ือไมก่ีปกอนหนานี้ ทางโรงเรียนไดตัดสินใจสรางศูนยปฏิบัติภาวนาข้ึนในบริเวณใกลๆ 

กันกับโรงเรียน เพ่ือจัดหาสถานท่ีสัปปายะสําหรับการฝกอยางสมํ่าเสมอ นั่นคือ “ครุสติสถาน” 

ซ่ึงกอตั้งเปนอนุสรณสถานแดหลวงพอคําเขียน สุวัณฺโณ ผูเปนวิปสสนาจารยท่ีทางโรงเรียนให

ความเคารพนับถือมากท่ีสุดรูปหนึ่งซ่ึงไดมรณภาพไปในปเดียวกันนั้น ศูนยนี้สามารถรองรับผูฝก

ปฏิบัติธรรมครั้งละ ๖๐ คน พรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกและพ้ืนท่ีปฏิบัติสมาธิภาวนาท่ี

เตรียมการไวอยางดีท้ังสําหรับผูฝกปฏิบัติธรรมแบบเดี่ยวหรือเปนหมูคณะ ตารางการฝกอบรบ

จัดวางกิจกรรมไวในแตละเดือนสําหรับท้ังบุคลากรของทางโรงเรียนและบุคคลภายนอก ท้ังนี้ศูนย

ปฏิบัติภาวนาสามารถดําเนินการไดโดยความกรุณาของพระสงฆผูเปนกัลยาณมิตรและชวยเขามา

นําทางการปฏิบัติท่ีถูกตองใหแกผูฝก ความสัมพันธคอยๆ หยั่งรากลงในขณะท่ีนําเสนอกิจกรรม

การฝกเจริญสติ  ทางศูนยฯ ก็ไดเขาถึงผูฝกท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนายินดีท่ีมีครู

และพระสงฆผูเปยมประสบการณยินดีฝกฝนและใหการสนับสนุนกิจกรรมของศูนยฯ เสมอมา 
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 หลังจากการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องในหลายๆ ลักษณะ ไดมีกลุมการฝกปฏิบัติท่ีจัดข้ึน

เปนประจําและเปนกลุมปฏิบัติท่ีมารวมกันดวยความสมัครใจ ไดแก 

 ลําดับแรก “หองเรียนพอแมมีสติ”  

เปนกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปกครองโรงเรียนรุงอรุณ การเขาฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการหองเรียนพอแมเปนเวลา ๓๐ ชั่วโมงคือกิจกรรมท่ีผูปกครองนักเรียนใหมตองเขา

รวมทุกวันสุดสัปดาหเปนเวลา  ๙  สัปดาหตอเนื่องกอนเริ่มปการศึกษาแรก  จะเปนการดีกวานี้

หรือไม หากกิจกรรมการอบรมเหลานี้บูรณาการการฝกเจริญสติเขามาดวย? เชน ความสัมพันธ

เบื้องตนระหวางผูปกครองและบุตรหลานนั้นควรมีความไววางใจตอกันอยางจริงจัง เราใช

กิจกรรมงายๆ เพ่ือทาทายความรูสึกตัวของผูปกครอง เชน เม่ือผูปกครองมีเวลาในการทานขาว

กลางวันกับบุตรหลานจํากัด ผูปกครองจะจัดการตนเองอยางไรไมใหตนเขมงวดกับบุตรหลานมาก

หรือนอยเกินไป? ในอีกกรณีหนึ่ง ในการเลนกีฬาเปนทีม ผูปกครองจะสามารถสังเกตวาตนเอง

กําลังบั่นทอนความมุงม่ันของบุตรหลานโดยการตัดสินใจแทนหรือการปดโอกาสบุตรหลานจาก

การทําสิ่งตางๆ ดวยตนเองหรือไม? การสนทนาสะทอนยอนมองตนเองอยางมีสติในวงประชุม

หลังปฏิบัติการจะชวยใหผูปกครองไดระลึกยอนกลับมามองความรูสึกของตนเอง เชนวาตนรูสึก

อยางไรเม่ือไดเห็นบุตรหลานไมสามารถจัดการตนเองใหเรียบรอยในเวลาอาหารกลางวันไดอยาง

ท่ีคาดไว และปฏิกิริยาตอบสนองท่ีมีตอความรูสึกนั้นเปนอยางไร คําถามตอไปนี้มีความจําเปนใน

การเปดใจของผูปกครองใหพรอมในการพิจารณาดวยสติ เชน หากผูปกครองสามารถยอนเวลา

กลับไปจนถึงตอนตนได ผูปกครองอยากจะทําหรือไมทําอะไรบาง? เราสามารถคาดไดวา

ผูปกครองอาจจะตอบวาอยากจะใหตนมีสติใหมากกวานี้ กิจกรรมใดๆ ก็สามารถจัดข้ึนไดใน

หองเรียนพอแมหรือหองเรียนครูตราบเทาท่ีชวงเวลาของวงสนทนา AAR ยังเปนสวนท่ีสําคัญ 

เพ่ือท่ีทุกคนสามารถแบงปนและเรียนรูอยางลึกซ้ึงถึงคุณคาสูงสุดในการรูทันตนเองหรือการ

ตระหนักในตนได เม่ือนั้น ท้ังผูปกครองและครูผูสอนจะสามารถเปนกัลยาณมิตรใหแกบุตรหลาน

หรือนักเรียนของตนได  

 ปจจุบันกลุมผูปกครองจัดกิจกรรมของการศึกษา อบรมข้ึนเปนประจําในโอกาสพิเศษ

ของโรงเรียน โดยผูปกครองมักเชิญบุคคลหรือนิมนตพระสงฆท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักมาใหคํา

บรรยายแนะนําแกนสารของคําสอนของพระพุทธองคหรือเพ่ือนําฝกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน 

ทุกๆ สองปทางกลุมผูปกครองจะจัดพิธีบวชเณรใหแกนักเรียนชายเพ่ือเดินทางไปศึกษาพระธรรม 

ณ ประเทศอินเดีย กิจกรรมเหลานี้ไดชวยสรางแรงบันดาลใจและกระตุนความใสใจอยางจริงจังใน

การพัฒนาความรูเทาทันตน  ซ่ึงสงผลใหเกิดการพัฒนาในดานพฤติกรรมและความสัมพันธใน

ครอบครัว 
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 ลําดับท่ีสอง “ครูสติ”   

๑) “การสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะในหมูกัลยาณมิตร” : สําหรับคณะผูบริหารโรงเรียน 

ทีมหัวหนาระดับชั้นและสายวิชา คณะครู และบุคลากร ในการบมเพาะความเปนกัลยาณมิตรตอ

กัน การสนทนาหรือการประชุมกลุมไดจัดข้ึนเสมอๆ ตามวาระโอกาสและลักษณะของกลุมตางๆ 

การจัดกิจกรรมเหลานี้มีตั้งแตการ “แบงปนทัศนคติ” ประจําปกอนเริ่มปการศึกษาใหม การ

ประชุมรวมนี้โดดเดนในเรื่องการกระตุนใหทุกคนในโรงเรียนเขาถึงคุณคาท่ีมีความหมายซ่ึงไม

เพียงแตเฉพาะตอโรงเรียนเทานั้น   แตยกระดับความเปนมนุษยเพ่ือการดํารงชีวิตของคนท้ังมวล

อยางยั่งยืน อันชวยทําใหบทบาทการเปนองคกรไมแสวงผลกําไรของโรงเรียนและบทบาทของ

บุคลากรแตละคนชัดเจนข้ึนในการเปนหุนสวนท่ีแนวแนและมีสวนรวมสนับสนุน การไดรับฟง

เรื่องราวท่ีเสริมสรางแรงบันดาลใจจากคนในชุมชนนั้นไดชวยเสริมสรางแรงจูงใจภายในของแตละ

บุคคลไดเสมอมา ท้ังกิจกรรมดานดนตรี การเคลื่อนไหวออกกําลังกาย รวมถึงงานศิลปะ และงาน

ฝมือท้ังหลายตางไดชวยขัดเกลาใหจิตใจดีและมีเหตุผล  

 ๒  “ครูสติ” ครูผูเปนกัลยาณมิตรท่ีสงผลกระทบตอนักเรียนมากท่ีสุด ไมเพียงในดาน

ของศักยภาพการเรียนรูเทานั้น แตยังรวมถึงทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี ๒๑ และท่ีสําคัญ

ท่ีสุดคือรากฐานดานมนุษยธรรมและจริยธรรม ในยอหนาขางตนไดกลาวถึงการท่ีโรงเรียนรุงอรุณ

จัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติภาวนาสําหรับครูทุกทานตั้งแตปแรก รวมถึงการฝกอบรมสมาธิเพ่ิมเติม

ในสํานักปฏิบัติตามทางเลือกของแตละคน อยางไรก็ตามเขาเหลานั้นเขาใจวา การปฏิบัติงานใน

กิจวัตรประจําวันนั้นเปนแบบฝกจิตฝกใจท่ีสมจริงกวา ในทุกปจจุบันขณะของความสัมพันธ

ระหวางครูและนักเรียนนับเปนชวงเวลาในการฝกท่ีมีคาซ่ึงครูผูสอนควรรูสึกขอบคุณและจัดการ

ดวยความระมัดระวัง  ครูใหญของโรงเรียนตั้งแตครูใหญโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม 

ไปจนถึงโรงเรียนมัธยมตางเห็นชอบในการจัดเวทีสะทอนผลภายในตารางการทํางานรายสัปดาห

บนฐานการประชุม “การสะทอนผลเชิงคุณคากอนและหลังปฏิบัติการ” เพ่ือใหครูผูสอนสามารถ

ฝกการรูเทาทันตนและการตระหนักในคุณคาตน ผานการนิเทศจากครูใหญซ่ึงทําหนาท่ีเปนผู

ฝกสอนและผูอํานวยการสนทนาอยางมีเปาหมาย เม่ือไมนานมานี้ กระบวนการนี้ไดถูกนํามา

จัดตั้งอยางถาวรในระบบของโรงเรียน ท้ังนี้ เพ่ือรักษาสมดุลระหวางเปาหมายท้ังสองประการของ

การจัดการหองเรียนและการจัดการตนเองซ่ึงเปนประเด็นท่ีทาทายสําหรับครูใหญของโรงเรียน

ตลอดมา 

ลําดับท่ีสาม “บทสนทนาอยางมีสติระหวางครูและผูปกครอง”  

เวทีนี้ไดจัดสรรและกําหนดตามเวลานัดหมาย เนื่องจากความเห็นท่ีตรงกันและไววางใจ

ซ่ึงกันและกันระหวางครูกับผูปกครองเองก็เปนเรื่องสําคัญมาก มิเชนนั้น นักเรียนอาจตกอยู

ทามกลางความขัดแยงท่ีมองไมเห็น ซ่ึงทําใหนักเรียนสูญเสียความมีวินัยในตนเองและการ
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ตระหนักในคุณคาของตนได การเสริมสรางความสัมพันธและการสื่อสารอันดีระหวางครูและ

ผูปกครอง ทางครูผูสอนควรไดรับการชี้แนะและฝกใชทักษะการสนทนา แนนอนวาในการพูดคุย

กันแบบตัวตอตัว การรับฟงและการพูดอยางมีสติดวยความเปนกัลยาณมิตรและใชโยนิโส

มนสิการนั้นเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง บรรดาครูท่ีไดผานการฝกมาอยางเพียงพอสามารถใชประโยชน

สูงสุดจากเวทีนี้และใหประโยชนแกหุนสวนท้ังหมดของตนได ในทางกลับกัน ครูท่ีมีทักษะดานนี้

นอยจะจับใจความยากลําบากหรือเขาใจผิดพลาดกันยิ่งข้ึนหรือเสียความม่ันใจในตัวเองไป ใน

ความเปนจริงแลว เวทีนี้ควรเปนโอกาสท่ีดีสําหรับครูและผูปกครองในการฝกสติของตนและสราง

สัมพันธภาพใหงอกงามเต็มท่ีเพ่ือชวยสนับสนุนนักเรียนใหมีทักษะเดียวกัน 

ลําดับท่ีส่ี “กัลยาณมิตรผูสรางแรงบันดาลใจ”  

นอกจากกิจกรรมการประชุมวงสนทนาตาง ๆ ระหวางหองเรียนและครูผูสอนประจําวิชาแลว 

ยังมีกลุมครูสอนวิชาพิเศษท่ีสามารถสรางแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลตอนักเรียนยิ่งข้ึนไปอีกอยู 

เชน ครูในวิชา “ยิ่งกวาศิลปะ (More than Arts ” “ยิ่งกวากีฬา (More than Sports ” และ 

“ดนตรีเพ่ือการเคลื่อนไหวอิสระ (Music for Play ” โดยครูวิชาพิเศษเหลานี้เองก็จําเปนตอง

พัฒนาการรูเทาทันตนเองและตระหนักคุณคาในตนเองอยูเปนนิจผานทางศิลปะ กีฬา และดนตร ี

ทันทีท่ีครูผูสอนตระหนักถึงคุณคารวมถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและผูเรียน เม่ือนั้นท่ีครูเหลานี้

สามารถเปนครูท่ีสรางแรงบันดาลใจไดมากข้ึนหรือเปนสื่อแหงการเปลี่ยนแปลงมากกวาเปนเพียง

ผูสงตอสาระความรูเทานั้น จากประสบการณของโรงเรียนรุงอรุณ พัฒนาการของกัลยาณมิตรท่ี

แทซ่ึงสามารถปลุกศักยภาพท่ีซอนเรนอยูภายในตัวนักเรียนนั้น อาจเกิดข้ึนไดโดยอาศัยการ

สนทนาอยางมีสติและการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางศิลปะ กีฬา หรือกิจกรรมทางดนตรีเคียงขางไป

กับนักเรียน หรือทาทายศักยภาพของนักเรียนดวยแบบฝกท่ียากและซับซอนยิ่งกวาท่ีเคยคิดไว 

โดยสรุป ทางโรงเรียนรุงอรุณไดมีประสบการณยาวนานในการนําหลักพุทธธรรมท่ีสําคัญ 

๓ ประการ มาใชในระบบของโรงเรียนผานระบบปฏิบัติการเชิงคุณคาหลักท้ัง ๓ ระบบ โรงเรียน

รุงอรุณไดพิจารณาวานี้เปนท้ังเรื่องท่ีนายินดีและเปนขอไดเปรียบสําหรับนักเรียน ครูผูสอน และ

ผูปกครอง รวมถึงชุมชนบาน-วัด-โรงเรียนท้ังหมด เนื่องจากทุกกลุมนี้มีโอกาสมากมายในการเขา

รวมและมีสวนในพ้ืนท่ีกับชวงเวลาแหงการเรียนรูเชิงคุณคานี้ตามความสมัครใจของตน ซ่ึงหาได

ยากในสถาบันอ่ืน ดวยเหตุนี้ ระบบท่ีเปนพลังในความสัมพันธระหวางพวกเราทุกคนไดเริ่มเคลื่อน

ไปขางหนา ชุมชนท่ีเล็กแตสวยงามแหงนี้สามารถยั่งยืนไปพรอม ๆ กับสงผลกระทบตอสังคมท้ัง

ผองอันเปนหนึ่งเดียวนี้ 


