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บทนำ
การพัฒนาประเทศท่ีผานมาและผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน ทำใหคนไทยและสังคม

ไทยมลีกัษณะวตัถนุยิมหรอืบรโิภคนยิมมากข้ึน คานิยมของสังคมท่ีมใีนอดตี เชน ความสันโดษ
การพึง่ตนเอง ความเอือ้เฟอทีม่ตีอกนัลดลงและจากการทีโ่ครงสรางเศรษฐกจิของไทยเปล่ียนจาก
ภาคการเกษตรกรรมมาเปนภาคอตุสาหกรรมและบรกิาร ทำใหสงัคมเปลีย่นจากสงัคมชนบทเปน
สังคมเมืองมากขึ้น ประกอบกับภาวะเจริญพันธุที่ลดลงสงผลทำใหโครงสรางของครอบครัวมี
ขนาดเลก็ลง นอกจากนีค้วามจำเปนในการดิน้รนของการเลีย้งชพีของประชาชนทำใหความผกูพนั
หรอืความสมัพนัธของสมาชกิในครอบครวัชมุชนเลอืนรางลง ความเมตตาและความเอ้ืออาทรที่
มตีอกนัลดลง แนวโนมทีเ่ดก็และผสูงูอายจุะถกูทอดทิง้มมีากขึน้กอใหเกิดปญหาทัง้ทางดานจติ
ใจและปญหาสังคมตามมา๑ พทุธศาสนาเปนประดุจแกวมณทีีม่คีาทางปญญาของสังคมไทยมา
เปนเวลานาน  ทีผ่านมาสังคมไทยหันไปยินดกีบักระแสวัตถนุยิม หรอืบริโภคนิยม จากท่ีเคยถือ
หลกัไมเบยีดเบยีน  เนนเรือ่งการใหทาน มกีารพฒันาจติจนหลดุพนจากความเหน็แกตวั มคีวาม
สันโดษ คนไทยกลบัทอดทิง้การศึกษาทีด่แีบบนี ้หนัไปนิยมกระแสวทิยาศาสตร เทคโนโลยดีวย
โลภะจรติ โมหะจรติ กอใหเกดิความขดัแยง ชงิดชีงิเดน เกดิการทำลาย ทำใหเกดิวกิฤตทัง้สงัคม
ไทยและวิกฤตไปท้ังโลก การศึกษาในปจจบุนั ประเวศ วะสี เหน็วา “เปนการศึกษาแบบแยก
สวน” คอื การศึกษาอยางหน่ึง ชวีติกอ็ยางหน่ึง เพราะการศึกษาท่ีรบัเอาวิชาเปนตวัตัง้ไมได
เอาชวีติเปนตวัตัง้ ทอดทิง้ชวีติ เปนการเรยีนรเูฉพาะเรือ่งขางนอก ไมมกีารเรยีนรตูวัเองตรง
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ขามกบัการศกึษาในทางพระพทุธศาสนาเพราะพระพทุธศาสนาจะไมคดิแบบแยกสวนเปนการคดิ
แบบเชือ่มโยงถงึกนัและกนัไดอยางมหีลกัการตลอด บทความนีม้งุอธบิายถึงแนวคดิการบรหิาร
การศกึษาโดยความเปนองครวมและเชือ่มโยงซึง่เปนชดุความคดิทีส่ามารถนำมาประยกุตใหสอด
คลองกับการศึกษาในสังคมไทยปจจุบันได

ความหมายของการศึกษา
ความหมายของการศึกษาน้ัน มนีกัวชิาการ นกัการศึกษาไดใหนยิามความหมายไวหลาย

ประการ เชน  พุทธทาสภิกขุ ไดใหความหมายของการศึกษาไววา คำวา “การศึกษา” นี ้เคย
พดูกันมาบางแลววา เรายังมคีวามเขาใจผิดกนัอยมูาก วาการศกึษาหมายถงึอะไรทีม่นัผิวเผิน
เกนิไป ยงัไมใชการศกึษา สวนมากกม็กัจะหมายถงึการเรยีนหนังสืออะไรๆ รวมอยใูนการเรยีน
หนงัสอืเปนการศกึษา เรยีนในโรงเรยีนหรอืในสถานทีเ่รยีนดวยตำราเรยีน แลวกจ็ำได แลวกพ็อ
จะคดิเปนบางจากแนวท่ีไดเรยีนมาแลว แลวกเ็รยีกวาการศึกษา และยังมจีดุมงุหมายท่ีไมถกูตรง
ตามท่ีมนษุยควรจะมี คำวา “การศึกษา” นี ้ในภาษาศาสนา หมายถึง การประพฤติ หรอืการ
ปฏบิตั ิหรอืการกระทำ ไมไดหมายถึงการเลาเรียนโดยสวนเดียว คำวา “ปรยิตั”ิ นีก้เ็ปนการ
ศกึษา แตไมถกูตอง ไมสมบรูณ คำวา “ปฏบิตั”ิ นัน่เปนคำทีถ่กูตองและสมบูรณ สำหรบัคำวา
การศึกษา สกิขา คอื สกิขฺา ในภาษาบาลี หรอื ศกิษฺา ในภาษาสันสกฤต หรอืศกึษาในภาษาไทย
๓ คำนีม้นักค็ำเดยีวกนั ถอดรูปออกมาไดวา สะ   คำหนึง่ แลวก ็อกิขะ โดยบาลีวา อกิขฺ หรอื
โดยสันสกฤตวา อกิษฺ มนัประกอบข้ึนดวยคำ ๒ คำคอื สะ กบั อกิขะ อกิขะ แปลวา เหน็ สะ นัน้
แปลวา เอง แต เอง ในหลายๆ ความหมาย คอื ทำดวยตนเอง ทำเพือ่ตนเอง ทำในตนเอง
ทำแกตนเอง อะไรกไ็ด ใชคำวา เอง อกิขะ นีแ้ปลวา เหน็ ไมไดแปลวา    ดเูฉยๆ เพราะวา การ
ดนูัน้ บางทีกไ็มเหน็ ตองเปนการดูทีถ่กูตองแลวเหน็ เมือ่เหน็แลวจงึจะเรียกวาเหน็ มนัรวมกัน
อย ูคำวา ด ูกบั เหน็ นี ้จงึยอมใหไปดวยกันวา มทีัง้ดแูละทัง้เหน็ แตสำเรจ็ประโยชนตอเมือ่
เหน็๒  พระราชวรมนุ ี(ประยรู ธมฺมจติโฺต) ไดใหความหมายของการศกึษาไววา การศกึษามา
จากภาษาบาลวีา สกิขฺา คำวา สกิขฺา มรีากศพัทวา สกิขฺ หมายถึง วชิโฺชปาทาน แปลวา การ

๒ ดรูายละเอยีดใน พทุธทาสภกิขุ, คมูอืการศกึษาพระพทุธศาสนา, (กรงุเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๔), หนา ๔-๖.
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แสวงหาวิชชา สวนคำวา วชิชา หมายถึง ความรสูภาวะแทจรงิของส่ิงทัง้หลาย ดงัน้ัน สกิขา
หรอืศกึษา จงึหมายถงึการแสวงหาวชิชาหรอืความรแูจง  ซึง่กค็อืปญญาน่ันเอง นัน่คอื การ
ศกึษาเปนกระบวนแสวงหาปญญาและกำจดัอวชิชาไปพรอมกนั๓  สาโรช บวัศร ีใหความหมาย
ของศึกษาวา การศกึษาคอืการพฒันาขนัธ ๕ เพือ่วา โลภะ โทสะ โมหะ จะไดลดนอยถอยไป
หรอืวาหมดไปในท่ีสดุ และไดบรรลชุวีติทีด่๔ี   สมุน อมรววิฒัน ใหความหมายของการศกึษา
ไววา การศกึษาคอืชวีติ และชวีติคอืการศกึษา การศกึษา หมายถงึ การส่ังสอน การฝกหดั ฝกปรือ
ฝกฝน อบรมบมนสิยั โดยมีผเูรยีน คอื ลกูหลานในครอบครัว ผสูอน คอื พอแม ปยูาตายาย
วงศาคณาญาติ๕  จะเห็นไดวาความหมายของการศึกษาน้ันเปนเร่ืองของชีวติ เปนการเรียนรู
เพือ่อบรมชดัเกลาตนเองอยางตอเนือ่งเปนการรกูารเหน็เพือ่ขดัเกลาความไมดตีางๆ ในจติใจจนให
เกิดปญญาการเห็นแจงภายในจิตใจตน

ความสำคัญของการศึกษา
ประเวศ วะส ีไดกลาวถงึความสำคญัของการศกึษาไววา การศกึษาเปนเรือ่งทีใ่หญมาก

ควรจะเปนพลงัทีส่ำคญัทีส่ดุของชาติ เพือ่ทกุคนและทุกเรือ่ง (Education For All) ทกุภาค
สวนของสังคมตองทมุเทเพ่ือการศึกษา (All For Education) ไมใชเรือ่งของโรงเรียนและครู
เทานัน้ และการศึกษาตองสามารถแกปญหาท้ังหลายท้ังปวง มคีวามยากจนเปนอาทิ ซึง่กลาว
เปนสำนวนวา การศกึษาเปนยารกัษาทกุโรค (Education Cure All) การศกึษาจงึเปนเรือ่ง
ใหญมาก แตเราไปลดทอนใหเหลือเลก็นดิเดยีว วาการศึกษาเปนเรือ่งของการทองตำรา และ
การศึกษาเปนเร่ืองของครูในโรงเรียนเทาน้ัน กลายเปนการกักขงัการศึกษาไวในหองส่ีเหล่ียม

๓ ดูรายละเอียดใน พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ขอบฟาแหงความรู, พิมพครั้งที่ ๒. (กรุงเทพฯ :
สหธรรมกิ, ๒๕๔๐), หนา ๓.

๔ ดรูายละเอยีดใน สาโรช บวัศร ีบทความเรือ่ง “ปรชัญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร” ใน ชม ภมูภิาค
(บรรณาธิการ), “การศกึษาตามแนวพุทธศาสตรเพือ่สันตภิาพและการพัฒนา เลม ๑, (กรงุเทพฯ : ศลิปสนองการ
พมิพ, ๒๕๓๑), หนา ๓๘๘.

๕ ดูรายละเอียดใน สุมน อมรวิวัฒน, หลกับรูณาการทางการศึกษาตามนยัแหงพุทธธรรม, (นนทบุรี : โรง
พมิพมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, ๒๕๔๔), หนา ๓๗.
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แคบๆ และทองบนวชิากันอยแูคนัน้ แทนท่ีจะเปนการเรียนรใูนการปฏบิตักิารจรงิรวมกัน ของ
คนทั้งมวลในพื้นที่อันกวางขวางของชีวิตและสังคม๖ องคการสหประชาชาติ (United
Nations : UN) ไดกลาวถึงความสำคญัของการศึกษาไวในแผนปฏิบตักิารท่ี ๒๑ (Agenda
๒๑) ในขอความของบทท่ี ๓๖ ไววา การศึกษาเปนปจจยัสำคญัของการเสริมสรางการพัฒนาท่ี
ยัง่ยนื การศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน จะตองมจีดุมงุหมายในการเปล่ียนทศันคตขิอง
คนเพ่ือใหมีความตระหนักในปญหาท่ีเกิดจากการพัฒนา มีทักษะและพฤติกรรมท่ีสงเสริมการ
พฒันาท่ียัง่ยนืโดยบูรณาการในทุกรายวิชา๗ สวนองคการยูเนสโก (UNESCO) ไดกลาวถงึ
ความสำคัญของการศึกษาไววา การศึกษาเปนความหวังที่ดีที่สุดของมนุษยชาติในการบรรลุ
เปาหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยืน แตการศกึษาไมไดหมายถงึการศกึษาในระบบโรงเรยีนและนอก
ระบบโรงเรียนเทานัน้ การศึกษามีความหมายรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรทูีไ่ม
เปนทางการทัง้หลาย ทีส่ามารถเรยีนรใูนวถิชีวีติประจำวนัทัง้ทีบ่านและชมุชนในวงกวาง๘ เมือ่
พจิารณาความสำคญัของการศกึษาในความเปนองครวมจะพบวาการศกึษาเปนทกุสิง่ทกุอยางที่
จะชวยยกระดบัความเปนอยขูองมนษุยชาตใิหมคีวามสงบสขุรมเยน็ เปนการพฒันาทัง้ในแงของ
ตนเองและสังคมโดยรวมใหสามารถอยรูวมกนัไดอยางปกตสิขุ

พทุธบริหารการศึกษา : แนวคิดเพือ่พฒันาการศึกษาไทย
ในทศันะของพระพุทธศาสนาน้ัน เหน็วา การศกึษา (Education) คอื กระบวนการพัฒนา

ชวีติ เปนทัง้ตวัพฒันาเพ่ือมนุษยจะไดมโีอกาสส่ิงดสีงูสดุทีม่นษุยควรจะได เปนทัง้เคร่ืองมือสำหรับ
พัฒนา กลาวคือเปนการพัฒนาบุคคลขึ้นโดยพัฒนาตัวคนทั้งตัวหรือชีวิตทั้งชีวิตสวนที่เปน

๖ดูรายละเอียดใน ประเวศ วะสี, ระบบการศึกษา ที่แกความทุกขยากของคนท้ังแผนดิน, พิมพครั้งท่ี ๒,
(นครปฐม : ฟสกิสเซน็เตอร, ๒๕๕๔), หนา ๓๕.

๗ดรูายละเอยีดใน องคการสหประชาชาต ิอางใน พฤทธิ ์ศริบิรรณพทิกัษ, การจดัการศกึษาเพือ่การพัฒนาที่
ยัง่ยนื : พืน้ฐานการศกึษาดานเศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดลอม, พมิพครัง้ที ่๓, (กรงุเทพฯ: ไทยสมัพนัธ, ๒๕๕๕),
หนา ๗๙.

๘ดูรายละเอียดใน ยูเนสโก (UNESCO), อางใน พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ, การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน: พื้นฐานการศึกษาดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม, หนา ๘๐.
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ตวัพัฒนาคือการศึกษาเม่ือผเูรยีนมกีารศึกษาแลว กจ็ะเอาคุณสมบัตหิรอืกจิกรรมท่ีไดจากการ
ศกึษานัน้ไปเปนเครือ่งมอืในการดำเนนิชวีติและสรางสรรคสิง่ตางๆ การศกึษากเ็ลยกลายเปน
เคร่ืองมอืในการพัฒนา ซึง่ตรงกับหลกัศาสนาท่ีมงุอบรมใหคนพฒันา และตัง้อยใูนคุณธรรมความ
ดีการศึกษาชวยพัฒนาคนใหมีความเจริญกาวหนาในชีวิต ทำใหรูจักคิด รูจักแยกแยะสิ่งที่มี
ประโยชนและไมมปีระโยชน สิง่ไหนควรทำ สิง่ไหนไมควรทำ ทัง้น้ี ตองอาศยัการจดัการศกึษา
ทีถ่กูตองตามวัตถปุระสงค ตามเปาหมายท่ีวางไว โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนใหถกูวธิ ีการ
ศกึษาเปนเครือ่งมอืทีใ่ชในการพฒันาคนใหเปนกำลงัคนทีม่คีณุภาพ โดยอาศยัการเรยีนการสอน
ทีม่รีะบบแบบแผนถกูวธิเีปนเครือ่งมอืการเรยีนการสอน ซึง่ในศาสตรดานการบริหารการศกึษา
มอีงคประกอบท่ีสำคัญอย ู๗ ประการ คอื๙ (๑) ครผูสูอน (๒) ผเูรยีน  (๓) หลกัสตูร (๔) วธิสีอน
(๕) วตัถปุระสงคของการเรียน (๖) สือ่การสอน (๗) การประเมินผล ซึง่แนวคิดการจัดการศกึษา
ตามหลกัพระพทุธศาสนา  ใหความสำคญัทีก่ระบวนการเรยีนร ูเพ่ือสรางความรรูะดบัตางๆ ให
เกดิขึน้ รสูจัจะตางๆ เมือ่รแูลวจะไดเกดิการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดแีละสรางสรรคในตัวเอง
ในคนอ่ืนและในสังคม ตามหลักพระพุทธศาสนา คนเราเกิดมาเพ่ือเรียนร ูรแูลวจะไดไมตองเกิด
อกี เพราะการเกิดอีกซ้ำๆ ซากๆ เปนทกุข รตู่ำเกดิมาก รสูงูเกดินอย รสูงูสุดไมเกดิเลย โลกคอื
โรงเรยีน ทกุคนคอืคร ูทกุสิง่คอืบทเรยีน๑๐  นอกจากน้ีการจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนาน้ัน
ยงัมงุพฒันาคุณภาพชีวติของมนุษยโดยการฝกฝนอบรมพัฒนากายใจใหเจริญข้ึน สวนวิธกีาร
หรอืหลกัการจดัการศกึษานัน้ ในพระพทุธศาสนาไดดำเนนิการแบบบรูณาการหรอืเปนไปตาม
ขัน้ตอนอยางมรีะบบ จงึกลาวไดวาการศกึษาในพระพทุธศาสนานัน้เปนกระบวนการแกปญหา
เพือ่ขจัดทกุขใหหมดส้ินไปโดยมงุแกปญหาดานพฤติกรรมยกระดับอารมณใหปกติ  ซึง่ส่ิงเหลา
นี้ไมอาจแสวงหาไดจากตำราแตอาศัยการปฏิบัติการฝกอบรมตัวเองเพ่ือเปล่ียนคุณภาพดาน
อารมณใหมคีวามมัน่คง คอืสามารถควบคมุไดสวนความรทูางวชิาการชวยใหเกดิประโยชนในการ
นำไปแกปญหาตางๆ และประกอบอาชีพ  ความประพฤติชวยควบคุมตวัเองไมใหเปนอนัตราย

๙ ลำพอง บญุชวย, การสอนเชงิระบบ, (ปทมุธาน ี : วทิยาลยัครเูพชรบรุวีทิยาลงกรณ, ๒๕๓๐), หนา ๑.
๑๐ แสง จันทรงาม, วิธีสอนของพระพุทธเจา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา

๑๐๔.
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ตอสงัคมใหมคีวามเสียสละเห็นอกเห็นใจผอูืน่สวนความซาบซ้ึงในความงามหรือศลิปะน้ันชวยให
บคุคลมอีารมณสนุทรยีมองโลกในแงดมีอีารมณแจมใสมัน่คงคนคนนัน้กจ็ะเปนคนทีส่มบรูณ พระ
พทุธศาสนาใชคำวา “เปนมงคล” คอื ทำใหเกดิความเจรญิได๑๑

พระพทุธศาสนาเปนศาสนาแหงการศกึษา ทีน่ำเอาการศกึษาเขามาเปนสาระสำคญั เปน
เนือ้แทของการดำเนินชวีติและทำใหการดำเนินชวีติของมนุษยเปนการศึกษา  สกิขาหรือการศึกษา
แปลวาการฝกฝนพฒันา   การฝกฝนพฒันาตนน้ันองิอาศยัความเช่ือทีว่ามนุษยมศีกัยภาพทีพ่ฒันา
ไดหรอืวามนษุยเปนสตัวทีป่ระเสรฐิไดดวยการฝกฝนพฒันา เมือ่ฝกฝนพฒันาดวยไตรสิกขาให
ชวีติดำเนนิตามวถิแีหงมรรคในทีส่ดุก็จะบรรลจุดุหมายแหงชวีติทีด่งีามเปนสัตวประเสรฐิมคีณุ
สมบัตทิีบ่รบิรูณ มทีัง้ปญญาทีห่ยัง่รสูจัธรรมเปนอสิระดำเนินชวีติดวยสันตสิขุและนอมชวีติของ
ตนออกไปเพือ่ประโยชนสขุและอสิรภาพของเพือ่นรวมโลก๑๒  การพัฒนามนุษยใหดำเนนิชวีติ
ดงีามถกูตองทำใหมวีถิชีวีติทีเ่ปน มรรค เปนทางดำเนนิชวีติ หรอื วถิชีวีติทีถ่กูตองดงีามของ
มนษุย ตองเรียนรฝูกฝนพัฒนาตน คอื สกิขา   เมือ่มองในแงอรยิสจัสีก่เ็ปน อรยิมรรค คอื วถิี
ชวีติอันประเสรฐิเมือ่เปนมรรค กด็ำเนนิกาวหนาไปสจูดุหมาย โดยกำจดัสมทุยัใหหมดไป ชวย
ใหเรามชีวีติทีพ่ึง่พาอวชิชา ตณัหา อปุาทานนอยลงไป ไมอยใูตอำนาจครอบงำของมนั พรอม
กบัทีเ่รามีปญญาเพ่ิมขึน้และดำเนินชวีติดวยปญญามากข้ึน ทกุขกน็อยลงไป สขุจะมากข้ึนตาม
ลำดบั จนกระทัง่ในทีส่ดุพอสมทุยัหมด ทกุขกห็มด กบ็รรลเุปาหมายเปนนิโรธโดยสมบรูณ๑๓ ศลี
สมาธ ิปญญา เปนการรวมตวัของมรรคมอีงค ๘ ซึง่เปนวถิชีวีติของชาวพทุธและเปนทางสายกลาง
ดำเนนิการดับทกุข เพือ่สขุอนัสมบูรณมนุษยตองการพนทกุขกนัทกุคน แตไมรทูางเขาจะพนทกุข
ไปไดอยางไร เมือ่รทูางอันถูกตองและดำเนนิการตามทางนัน้ ทกุขจะลดลง ทกุขลดลงมากเทาใด
สขุก็เพิม่มากขึน้ตามสดัสวน โดยนยันีเ้ราไมตองแสวงหาความสุขกไ็ด เพยีงแตทำอยางไรใหทกุข
ลดลงก็พอแลว ชวีติจะดำเนินสคูวามสะอาด สงบและสวางไสวไดเหน็ความงามแหงชวีติซึง่มศีลี

๑๑ สนทิ ศรสีำแดง, พทุธศาสนากับการศึกษา, (กรงุเทพมหานคร: นลีนาราการพิมพ, ๒๕๓๔), หนา ๑๗๐.
๑๒พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎก, (กรงุเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒),

หนา ๑๗๑.
๑๓พทุธทาสภิกขุ, อรยิสจัจากพระโอษฐภาคตน, (กรงุเทพมหานคร: การพิมพพระนคร, ๒๕๓๗), หนา ๖๖.
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สมาธ ิปญญาเปนเคร่ืองประดบัอนัล้ำเลิศ เราจะรสูกึชวีติมคีามากขึน้เมือ่มธีรรมเพ่ิมขึน้ คณุคา
ทางวตัถเุปนสิง่ทีเ่จอืดวยอนัตราย แตคณุคาทางธรรมเปนคณุคาทีบ่รสิทุธิแ์ละปลอดภัย๑๔ การ
พฒันาตนเองตามหลักไตรสกิขานี ้ นอกจากแนวคดิเรือ่งไตรสกิขาแลวยงัมแีนวคดิอืน่ๆ อกีมาก
มายท่ีควรนำมาประยุกตใชในวงการศกึษาไทยไดแก หลกัสกิขา ๓  หลกัปญญา ๓ หลกัปรโต
โฆสะ หลักโยนโิสมนสกิาร หลกัสทัธรรม ๓  หลกัปญญา ๓ หลกัขนัธ ๕ หลกัสปัปายะ ๗ หลกั
ปญญาวฒุธิรรม ๔ หลกักลัยาณมติร หลกัจรติ ๖  วธิกีารเทศนา ๕ หลกัประโยชน ๓ หลกั
ภาวนา ๔ เปนตน  จงึมคีวามจำเปนอยางย่ิงทีน่กัวชิาการทางดานการศึกษาควรท่ีจะนำหลัก
การดังกลาวไปออกแบบใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาท้ังในแงของ
ครผูสูอน  ผเูรยีน   หลกัสตูร  วธิสีอน   วตัถปุระสงคของการเรียน   สือ่การสอน   การประเมิน
ผลเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาไดอยางแทจริงและสอดคลองกับบริบทของสังคม
ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกตอไปทัง้นีจ้ะเปนความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนาและสังคมสม
ดงัคำกลาวทีว่า “พระพทุธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา หรอือาจกลาวอีกนยัวา เปนศาสนา
แหงการเสขบุคคล คอืบคุคลท่ีตองศึกษาจนกวาจะเขาถงึความเปนอเสขบุคคล คอืบคุคลท่ีไมตอง
ศกึษาอกีตอไป”

๑๔วศนิ อนิทสระ, ศลี สมาธิ ปญญา หลักการศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวติ, (กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๙๑.
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