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บนพืน้ฐานแหงการปฏบิตัใินชวีติประจำวนัและเปนทีท่ราบกนัดวีา ประเทศไทยไดรบั

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติในทางพฤตินัยมาตั้งแตแผนดินสมัยกรุงสุโขทัย
เปนราชธานี และยึดเปนแกนของการปฏิบัติโดยไดนำหลักคำสอนของพระพุทธเจามาเปน
รากฐานของการดำรงอยตูลอด และถอืเปนจดุเริม่ตนทางดานจารตีประเพณแีละวฒันธรรมที่
ดงีาม   ปจจบุนัในประเทศไทยมคีนไทยทีน่บัถอืศาสนาพทุธเกนิกวา ๙๖ เปอรเซน็ต และไดรบั
การยอมรบัจากชาวตางชาติวาเปน “ดนิแดนแหงความสงบสขุและเปนเมอืงแหงผาเหลอืง”
คงจะดวยเหตผุลสำคญัทีช่าวตางชาติเหลานัน้ไดมาสมัผสัและประจกัษกบัวถิชีวีติความเปนจรงิ
ของคนไทยในสงัคมไทย ทีม่วีดัเปนศนูยกลางของการประกอบกจิกรรมตางๆ และเปนศนูยรวม
ทางดานจติใจของประชาชนคนไทยทัง้ชาต ิปจจบุนัมวีดัจำนวนมากมายโดยมพีระภกิษสุงฆองค
สามเณรตามวดัตางๆ ทัว่ประเทศไทย เปนผนูำทางดานศาสนาในฐานะทีเ่ปนผสูบืทอดและเปน
ศาสนทายาทเพือ่เผยแผหลกัคำสอนของพระพทุธองค ภาพสำคญัอกีประการหนึง่ทีเ่กดิขึน้ คอื
ความมีอัธยาศัยไมตรีที่งดงาม  มีใบหนาที่มีรอยยิ้มแจมใสอยูเสมอจนไดรับสมญานามวา
“เปนสยามเมอืงยิม้” แสดงใหเหน็ถงึภาวะแหงจติใจทีด่งีามและงดงามเปนผลมาจากการไดรบั
อทิธพิลดานพระพทุธศาสนาและการไดรบัอทิธพิลทางดานคำสอน ดานคณุธรรม ดานพทุธธรรม
และดานจรยิธรรม ทีก่ลอมเกลาจติใจคนไทยใหมคีวามออนโยนเยอืกเยน็และเปนกลัยาณมติร
ทีด่ตีอชนทกุชาติทกุภาษาทกุชัน้วรรณะนัน่เอง
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หลักพุทธธรรมคำสอน๑ หลักคุณธรรมและหลักจริยธรรมแหงการปฏิบัติขององค
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาผตูรัสรดูวยพระองคเองโดยดโีดยชอบ และทรงมพีระมหากรณุาธคิณุ
ทรงโปรดสอนแกชนนกิรทัว่ถวนหนากนั

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค เปนสิ่งที่ถูกตอง เปนหลักธรรมชาติ
เปนวทิยาศาสตร สามารถทีจ่ะพสิจูนไดดวยเหตผุล เปนสภาวะทีเ่ปนอมตะ ไมประกอบดวยกาล
เวลามีความทันสมัยอยูเสมอ โดยเนนหลักการประพฤติดีและปฏิบัติชอบ หลักพุทธธรรม
หลกัคณุธรรม หลกัจริยธรรมเปนศาสตรทีใ่หคณุและรกัษาผปูระพฤตธิรรมทีด่งีามโดยสม่ำเสมอ
ดงับาลไีดอางวา  ธมโฺม หเว รกขฺติ ธมมฺจาร ึ หมายความวา  ธรรมยอมรกัษาผปูระพฤติ
ธรรม สำหรบัหลกัพทุธธรรมทีจ่ะนำไปสกูารปฏบิตัทิีด่งีามนัน้ม ี๓ ระดบั คอื ระดบัตน ระดบั
กลางและระดบัสงู ระดบัตนเปนธรรมสำหรบัสาธชุนคนธรรมดาทัว่ไป ระดบักลางเปนธรรม
สำหรบัคนทัว่ไปทีห่วงัความกาวหนาขึน้ไปสรูะดบัสงู และระดบัสงูสำหรบัผทูีป่ระสงคกาวไปสู
ความสะอาด สวาง สงบ พบความสขุทีเ่ปนอมตะ ไดแก การปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐานและ
ศกึษาธรรมในเรือ่งของจติมนษุยเปนตน

ประเทศไทยไดนำหลกัธรรมคำสอนทางพระพทุธศาสนาและความเปนมาของพระพทุธ
ศาสนาบรรจไุวในหลกัสตูรทางการศกึษาสำหรบัการเรยีนรขูองนกัเรียนในสถานศกึษาประกอบ
ดวยหลักสูตรกอนวัยเรียน หลักสูตรประถมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาและหลักสูตรระดับ
อดุมศกึษา โดยมจีดุประสงคเพือ่ใหนกัเรยีนไดนำเอาหลกัพทุธธรรมคำสอนไปประพฤตปิฏบิตัิ
เพ่ือใหเกดิสตปิญญาเกิดความดงีามแกตนเองและทำใหสงัคมสงบรมเยน็และเกดิสนัตสิขุได


พุทธจริยศาสตร หมายถึงวิชาที่วาดวยจริยศาสตรในทางพุทธศาสนา และเมื่อ

วเิคราะหสาระธรรมของพืน้ฐานจรยิธรรมแบบพทุธศาสตรแลว  ทำใหตองนยิาม คำวา จริยธรรม
และจรยิศาสตรดวยวาหมายถงึอะไร ซึง่มคีวามสอดคลองกนัโดยตรง

๑ ศรี แนวณรงค, บทความทางวิชาการหลักพุทธธรรม, วารสารวิทยาลัยเอกชน, ๒๕๒๓,
หนา ๒๗.
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จรยิธรรม (Ethics) ในความหมาย มาจากคำ ๒ คำ คอื
-  จริย หมายถงึ ความประพฤติ
-  ธรรม หมายถงึ ความด ีหลกัคำสอนทางศาสนา หลกัปฏบิตัิ
ดังนั้น จริย + ธรรม = จริยธรรม หมายถึงหลักความประพฤติหรือแนวทาง

แบบอยางของความประพฤต ิ จรยิธรรมตรงกบัความหมายของศพัทภาษาองักฤษวา Ethics,
Ethicality, Ethical rules หมายถงึประมวลกฎหมายทีก่ลมุชนในสงัคมหนึง่ๆ ยอมรบัเปนแนว
ควบคมุความประพฤต ิและ Ethics อกีความหมายหนึง่ ซึง่นกัปราชญไดแปลวา จรยิศาสตร
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหความหมายวา เปนปรัชญาสาขาหนึ่ง
ทีว่าดวยความประพฤตแิละการครองชวีติ วาอะไรด ีอะไรชัว่ อะไรถกู อะไรควร อะไรไมควร

สรุปแลว จริยธรรม คือหลักการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดีและเปนกฎเกณฑ
ความประพฤตขิองมนษุยทีเ่กิดขึน้จากธรรมชาตขิองมนษุย คอื ความเปนผมูเีหตผุลทำใหมนษุย
มมีโนธรรม รจูกัไตรตรองแยกแยะ ความด-ีความชัว่ ความถกู-ความผดิ อะไรควร-ไมควรทำให
เกดิการควบคมุตนเองและกลมุหรอืศลีธรรมเฉพาะกลมุ

ศาสตราจารย ดร.วทิย วศิทเวทย และเสฐยีรพงษ วรรณปก ใหความหมายจรยิธรรม
ไววา เปนหลกัคำสอนวาดวยความประพฤตเิปนหลกัสำหรบัใหบคุคลยดึถอืปฏบิตัิ

จากความหมายตามรปูศพัท ทัง้ ๓ ศพัทเบือ้งตนแลว ลวนเปนศาสตรทางพระพทุธ
ศาสนาที่มุงเนนใหมนุษยในสังคมไดประพฤติดีปฏิบัติชอบและทำตนใหเปนคนดีโดยยึดหลัก
ศีลธรรมทางศาสนาเปนกรอบในการปฏิบัติ

จรยิธรรม คอื การประพฤตปิฏบิตัริวมกนัของมนษุยในสงัคมซึง่เกีย่วของกบัปจจยั
ตางๆ ๔ ประการ คอื

๑. ธรรมชาติ
๒. ตัวเราเอง
๓. ผอูืน่
๔. ความสมัพนัธระหวางธรรมชาต ิตวัเราเอง และผอูืน่
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เมือ่พดูถึงพทุธจรยิศาสตรเปนสาระทางธรรมทีส่อดคลองกนัระหวางจรยิธรรมกบัพทุธ

จริยศาสตรแลวพื้นฐานของจริยธรรมแบบพุทธ นั้นไมไดมีพื้นฐานความเชื่ออยูที่ภาวะสูงสุด
หรอืพระผเูปนเจาเทานัน้ แตใหพจิารณาสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงในภาวะทีเ่ปนกระบวนการเปลีย่นแปลง
ของธรรมชาตโิดยอาศยัจากเหตปุจจยัเพือ่รวมกนัเปนหนึง่เดยีวแบบพระผเูปนเจา

ในทางศาสนาพระผเูปนเจาไดชีใ้หเหน็ถงึวธิกีารพ้ืนฐานหรอืจรยิธรรมพืน้ฐานทีด่ำเนนิ
ชวีติไปสคูวามสขุแบบพืน้ฐานระดบักลางและระดบัสงูสดุ

พืน้ฐานจรยิธรรมแบบพทุธ คอื ธรรมสำหรบัควบคมุความประพฤตเิบือ้งตน  ๓ ทาง
คือ

๑. ทางกาย - กายทวาร
๒. ทางวาจา - วจทีวาร
๓. ทางใจ - มโนทวาร

ทางกาย  คอื การทำความดทีางกาย ๓ ประการ คอื
๑) การละเวนจากการฆาสัตว
๒) การละเวนจากการลักทรัพย
๓) การละเวนจากการประพฤติผิดในกาม

ทางวาจา  คอื การประพฤตดิทีางวาจา ๔ ประการ คอื
๑) การละเวนจากการพดูเทจ็
๒) การละเวนจากพดูสอเสยีด
๓) การละเวนจากการพูดคำหยาบ
๔) การละเวนจากการพดูเพอเจอเหลวไหล

ทางใจ คอื การประพฤตดิทีางใจ ๓ ประการ คอื
๑) การละเวนจากการเพงโทษหรอืมงุรายผอูืน่
๒) การละเวนจากการพยาบาทผูอื่น
๓) การละเวนจากการประพฤตผิดิธรรม(ประพฤตถิกูตองตามหลกัธรรม)
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ในการศกึษาทางพทุธศาสนาไดกำหนดจดุมงุหมายทางพทุธจรยิศาสตร ออกเปน ๔

ระดบั คอื
๑. จดุหมายระดบัพืน้ฐาน เปนระดบัทีพ่ระพทุธเจาตองการใหพทุธศาสนกิชน มี

ศลีเปนพืน้ฐาน ในการดำเนนิชวีติเพ่ือทำใหชวีติเปนปกตสิขุ ไมเบยีดเบยีน ไมเอารดัเอาเปรยีบ
กนั มคีวามเอือ้เฟอเผือ่แผเก้ือกลูกนัและกนั คอื มกีาย วาจา ใจ ทีส่ภุาพและอยรูวมกนัอยาง
มคีวามสขุ ซึง่จะเปนพืน้ฐานทีด่ตีอไปยงัจดุหมายระดบักลาง

๒. จดุหมายระดบักลาง เปนจดุหมายทีพ่ระพทุธองคตองการใหพทุธศาสนกิชน
มจีติใจทีเ่ปนสมาธ ิคอื สงบและเยอืกเยน็แนวแนเดด็เดีย่วและเขมแขง็ในการดำเนนิชวีติซึง่จะเปน
พืน้ฐาน พฒันาความดใีหสงูยิง่ขึน้ไปถงึจดุหมายระดบัสงู

๓. จดุหมายระดบัสงู เปนจดุหมายทีพ่ระพทุธเจาทรงตองการใหพทุธศาสนกิชน
มปีญญา ความรคูคูณุธรรม ใชปญญาความรเูปนเครือ่งมอืหลกัในการดำเนนิชวีติและใชปญญา
ความรเูพือ่นำชวีติไปสจูดุมงุหมายทีส่งูสดุ คอืพระนพิพาน

จดุมงุหมายของพทุธจรยิศาสตรทัง้ ๓ ระดบัดงักลาว สามารถประยกุตหวัขอของ
หลกัธรรมในหลายประเดน็เขาสกูระบวนการจดัหลกัสตูรทางการศกึษาและการจดัการเรยีนการ
สอนในสถานศกึษาตางๆ ทกุระดบั คอื

⌦
หลกัธรรมพทุธจรยิศาสตรกบัการศกึษาประกอบดวยหลกัธรรมสำคญัดงัตอไปนี้

๑. จรยิธรรมสำหรบันกัเรยีน
๒. การบูรณาการจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตรกับการศึกษา
๓. การประยุกตวิธีการสอนแนวไตรสิกขากับการศึกษา
๔. จริยธรรมกับหลักสูตรทางการศึกษา

๑. จริยธรรมสำหรบันกัเรยีน
จริยธรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา คือ จริยธรรมที่มาจากศาสนา

เพราะศาสนาเปนแหลงรวบรวมคำสอนและหลกัปฏบิตัใินการกระทำความด ี ละเวนความชัว่
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เปนตัวกำหนดศีลธรรมจรรยา เพื่อใหมนุษยมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน การประพฤติ
ปฏบิตัจิรยิธรรมยิง่ปฏบิตัมิากเทาใด กเ็ทากบัไดใกลชดิกบัศาสนามากเทานัน้ หลกัจรยิธรรม
ของพระพทุธศาสนาสอนใหประพฤตติามหลกัสจัธรรม คอื การนำเอาหลกัธรรมของพระพทุธ
ศาสนามาปฏิบัติไดตลอดเวลาและเปนการสอนใหอยูในสังคมโดยใชหลักความเมตตา
มากกวาการแสวงหาผลประโยชนสวนตน และใหประพฤติปฏิบัติอยูในสายกลางที่เรียกวา
มชัฌมิาปฏปิทา คอื ปฏบิตัเิปนกลางๆ ไมตงึหรอืหยอนจนเกนิไป และเปน “วถิขีองคนด”ี
สามารถทีจ่ะสรางดลุยภาพในการดำรงชวีติได

หลกัจรยิธรรมทีน่กัเรยีนควรยดึในการศกึษาเลาเรยีน๒

๑. หวัใจนกัปราชญ
๒. อทิธบิาท ๔
๓. หลกัจรยิธรรมสำหรบัปลกูฝงตวัเอง

๑. หวัใจนกัปราชญ ม ี๔ ประการ คอื
๑.  ส ุ– สตุะ - คอื การฟงอยางตัง้ใจ
๒.  จ ิ- จนิตะ - คอื คดิตดิตามและไตรตรอง
๓. ป ุ– ปจุฉา - คอื การใหถามหากมคีวามสงสยั
๔.  ล ิ- ลขิติ - คอื การจดบนัทกึยอไวใหอาน

หัวใจนักปราชญเปนหลักธรรมเบื้องตน สำหรับนักเรียนถาหากปฏิบัติตามใน ๔
ประการจะชวยใหการเรียนดีขึ้นสามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหากอนหลัง
ดงับทกลอนหวัใจนกัปราชญ คอื

๒ สริพิชัร เจษฏาวโิรจน. ผศ.ดร. จรยิธรรมและภาวะผนูำในการพฒันาหลกัสตูร. (กรงุเทพมหา
นคร : มหาวทิยาลยัรามคำแหง, ๒๕๕๐), หนา ๒๓.
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สุ. สดบัถอยทาน วญิู ชนเฮย
จิ. จงุตริตรองดู ทานให
ปุ ถามเพือ่เพิม่พนู เตอืนสติ
ลิ. จดบนัทกึไว เพือ่ไดกนัลมื

๒. อทิธบิาท ๔ เปนหลกัธรรมทีจ่ะกอใหเกดิความสำเรจ็ในการดำเนนิกจิการตางๆ
๔ ประการ คอื

๑. ฉนัทะ - มคีวามพอใจรกัใครในสิง่ทีก่ระทำ
๒. วริยิะ - มคีวามเพยีรพยายามในการปฏบิตัสิิง่นัน้
๓. จติตะ - การเอาใจใสในสิง่ทีก่ระทำอยู
๔. วมิงัสา - หมัน่ไตรตรองพจิารณาในการกระทำนัน้

๓.  หลกัจรยิธรรม  สำหรบัปลกูฝงตวัเอง ไดแก
การพ่ึงตนเองขยนัหมัน่เพยีรและมคีวามรบัผดิชอบ
การประหยดัและรจูกัอดออม
ความซือ่สตัยสจุริต
การมรีะเบยีบวนิยัและเคารพกฎหมาย
การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
ความรกัชาต ิศาสน กษตัรยิ

นอกจากนี้ ยังมีคุณธรรมที่นักเรียนควรยึดถือปฏิบัติซึ่งมีเนื้อหาและตัวอยางของ
พฤตกิรรมดงันี้

จริยธรรมทีค่วรปลกูฝงสำหรบัเยาวชนนกัเรยีนและนกัศกึษา ๑๐ ประการ
๑. ความมรีะเบยีบวนิยั
๒. ความซือ่สตัยสจุริตและยตุธิรรม
๓. ความขยนั ประหยดัและยดึมัน่ในสมัมาชีพ
๔. การสำนกึในหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบตอสงัคมและประเทศชาติ
๕. ความคดิรเิร่ิมวจิารณและตดัสนิใจอยางมเีหตผุล
๖. ความกระตอืรอืรนในการปกครองระบอบประชาธปิไตย รกัและเทดิทนู ชาติ

ศาสนา พระมหากษตัรยิ
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๗. การมีพลานามยัสมบรูณทัง้รางกายและจติใจ
๘. การรจูกัพึง่ตนเองและมอีดุมคติ
๙. ความภาคภมูใิจและรจูกับำรงุศลิปวฒันธรรมและทรพัยากรของชาติ

๑๐. ความเสยีสละ เมตตาอาร ี กตญัูกตเวท ี กลาหาญและสามคัคี

๒. การบรูณาการจรยิธรรมแบบพทุธจรยิศาสตรกบัการศกึษา
ไดกลาวถงึความหมายของพทุธจรยิศาสตรและพืน้ฐานทางจรยิธรรมแบบพทุธศาสตร

และการกำหนดจดุมงุหมายโดยรวมแลวเปนหลกัธรรมทางศาสนาทีเ่กีย่วของกบัมนษุยในแงของ
การประพฤตแิละการปฏบิตั ิ ซึง่ในยคุปจจบุนันี ้ สงัคมโลกมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว มี
การนำเอาวตัถนุยิมทางเทคโนโลยสีมยัใหมเขามาปนเปอนในชวีติประจำวนัอยางไมมขีดีจำกดั
ประเทศไทยก็เปนสังคมโลกอีกสังคมหนึ่งที่นำวัตถุนิยมเหลานี้มาใชจนกระจายไปทั่วในกลุม
ชนทุกระดับ ทำใหมีผลกระทบตอสภาพความเปนอยู ทางการศึกษา ทางดานเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของเยาวชน ที่กำลัง
เตบิโตเปนกำลงัสำคญัของประเทศชาต ิสิง่ทีน่าเปนหวงในขณะนี ้คอื ความบกพรองทางดาน
จรยิธรรม จงึจำเปนตองสรางภมูคิมุกนัทางจรยิธรรมใหเขมแขง็ โดยบรรจสุาระธรรมเหลานี้
ไวในหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา

การจดัการศกึษาใหแกเยาวชนในสถานศกึษานัน้มกีารจดัความรทูีห่ลากหลาย ในสวน
ของจรยิธรรมไดถกูบรรจไุวในหลกัสตูรกลมุสาระสงัคม ศาสนาและวฒันธรรม ทีม่จีดุมงุหมาย
ใหเยาวชนไดพฒันาตนเองใหเปนผทูีม่คีวามสมบรูณในตนและในกจิกรรมการเรยีนการสอนวชิา
จรยิศกึษานัน้ ไดประยกุตเอาหลกัวิธกีารสอนแนวไตรสกิขา ทีป่ระกอบดวยขัน้ตอนในการศกึษา
๓ ชัน้คอื ศลี สมาธแิละปญญา เปนพืน้ฐานสำคญัทีจ่ะพฒันาเยาวชนตอไป

๓. การประยกุตวธิกีารสอนแนวไตรสกิขากับการศกึษา
หลกัไตรสกิขาเปนหลกัธรรมพืน้ฐานทีใ่กลกบัความเปนอยขูองมนษุยมากทีส่ดุ สามารถ

ที่จะปฏิบัติไดในเบื้องตนและกระบวนการเรียนรูในพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน จงึจำเปนตองจดัการเรียนรทูีเ่นนความรคูคูณุธรรมตามสาระรฐัธรรมนญู พทุธศกัราช
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๒๕๔๐ มาตรา ๘๑ เมือ่นำมาประยกุตกบักจิกรรมการเรียนการสอนในสถานศกึษาแลว มจีดุ
ประสงคเพือ่กระตนุใหนกัเรยีนเกดิการเรยีนรแูละคนพบจากการปฏบิตัหิลกัธรรมดวยตนเองทกุ
ขณะจติและทกุอริยิาบถและจะทำใหมสีตริเูสมอทีไ่ดยนิ ไดเหน็ ไดคดิ ไดพดู สามารถทีจ่ะควบ
คมุตนเองใหอยใูนระเบยีบวนิยั ทัง้ทางกาย วาจา ใจ รวมถงึควบคมุสตใิหมคีวามแนวแนในจดุ
เดยีวกนัเมือ่มสีตมิัน่แลวจะทำใหเกิดปญญาและเกดิความรแูจงเขาใจและแกปญหาได

ไตรสิกขาเปนหลักธรรมที่เนนบทบาทของนักเรียนในการปฏิบัติใหถูกตองทางกาย
วาจา คือ ขั้นศีล การฝกจิตใหตั้งมั่นมีระเบียบทางการคิด คือ ขั้นสมาธิ และพิจารณา
สภาวธรรม หรือสภาพปญหานั้นจนเกิดความรูถึงขั้นปญญานั่นเอง ดังกรอบแนวคิดทฤษฎี
ไตรสิกขา๓

ปญญา-สวาง
(เกง)

สมาธิ –สงบ
(มีสุข)

ศีล-สะอาด
(ดี)

ไตรสิกขา
(ระบบการบริหาร)

แสดงกรอบแนวคิดทฤษฎีไตรสิกขา

๓ พระเมธีธรรมาลังการและคณะ, งานวิจัย “เรื่อง การศึกษาศักยภาพการบริหารการศึกษา
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลตีามทรรศนะของผบูรหิารและครผูสูอนและนกัเรยีน: ศึกษาเฉพาะกรณี
วดัจองคำ จงัหวดัลำปาง”, ๒๕๔๗. หนา ๖๔-๖๕.
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จากกรอบแนวคดิทฤษฎไีตรสกิขาทำใหเหน็ความสมัพนัธของรปูแบบในการบรหิาร
แนวไตรสกิขาดวยการเทยีบกบัมรรคมอีงคแปด โดยเริม่ตนทีป่ญญามคีวามสวาง (เกง) ประกอบ
ดวยสัมมาทิฏฐิ คือ การทำใหผูเรียนเห็นคุณคาของจริยธรรมและปจจัยสัมมาสังกัปปะ คือ
การคดิทีจ่ะสรางจรยิธรรม คอื มคีวามสะอาด (ด)ี ประกอบดวยสมัมาวาจา คอื การใชคำพดู
ทีถ่กูตองเหมาะสม ปจจยัสมัมากมัมนัตะ คอื การฝกฝนลงมอืปฏบิตั ิปจจยัสมัมาอาชวีะ คอื
การประพฤตติามกฎ ระเบยีบ วนิยั วฒันธรรมและประเพณ ีสมาธ ิมคีวามสงบ (มคีวามสขุ)
ประกอบดวยสมัมาวายามะ คอื การพยายามปฏบิตัใิหเอือ้ตอหลกัการศกึษาของสงัคม ปจจยั
สมัมาสต ิคอื การระลกึถึงจริยธรรม หนาทีผ่เูรยีนอยเูสมอ และปจจยัสมัมาสมาธ ิคอื การตัง้
จติมัน่ตอหลกัจรยิธรรม

กระบวนการเรยีนรไูตรสกิขาสำหรบันกัเรยีนสรปุการเรยีนรไูดใน ๓ ประเดน็ คอื
๑. การเรยีนรขูัน้ที ่๑ นกัเรยีนไดใชความรเูดมิประกอบกบัการเรยีนรใูหมทีไ่ดรบั

จากครเูปนการพึง่พงิ ผลพลอยไดจากการเรยีนรตูรงนี ้ครผูสูอนจะตองใหความรกั ความเมตตา
ซึง่อยใูนขัน้ศลี คอืความบรสิทุธิใ์สสะอาดไมมสีิง่ใดมารบกวน

๒. การเรียนรขูัน้ที ่๒ นกัเรยีนเริม่ใชขอมลูใหมๆ  มาสรางรปูแบบการเรยีนรู
การคดิ การปฏบิตั ิ สามารถแกปญหาของตนเองดวยการคดิวเิคราะหมคีวามมัน่ใจ ซึง่อยใูน
ขัน้ สมาธ ิหรอืการเรยีนรอูยางอสิระ

๓. การเรยีนรขูัน้ที ่๓ นกัเรยีนไดใชความคดิในการสรางรปูแบบใหมๆ  รวมพฒันา
สงัคมเปนการเรยีนรแูบบบรูณาการระหวางความรรูอบ รลูกึและรแูจง ซึง่อยใูนขัน้ปญญา

๔. จรยิธรรมกบัหลกัสตูรทางการศกึษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ๔ พุทธศักราช ๒๕๔๒ (ฉบับปรับปรุงที่ ๒)

พทุธศกัราช ๒๕๔๔ ไดกำหนดในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๔๔ เพือ่ความ

๔ พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ (ฉบบัที ่๑-๒) พทุธศกัราช ๒๕๔๒-๒๕๔๔, ปรบัปรงุ ๒๕๔๖
-๒๕๔๘. หนา ๖.
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เปนไทย ความเปนพลเมอืงทีด่ขีองชาต ิ การดำรงชวีติและการประกอบอาชพี ตลอดจนเพือ่
การศกึษาตอและใหสถานศกึษาจดัทำหลกัสตูรสถานศกึษาในสวนทีเ่กีย่วของกบัสภาพปญหา
และความเปนอยใูนชมุชนและสงัคม วฒันธรรมและประเพณ ี ภมูปิญญาทองถิน่ คณุลกัษณะที่
พงึประสงค เพือ่ใหเปนสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั ชมุชน สงัคมและประเทศชาต ิสอดคลองกบั
มาตรา ๖ ไดกำหนดจดุมงุหมาย และหลกัการจดัการศกึษา ตองเปนไปเพือ่พฒันาคนไทยให
เปนมนษุยทีส่มบรูณทัง้รางกาย จติใจ สตปิญญา ความรคูกูบัคณุธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรม
ในการดำรงชวีติสามารถอยรูวมกับผอูืน่ไดอยางมีความสขุ และมาตรา ๒๓ การจัดการศกึษา
ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ตองเนนความสำคญั
ทั้งความรูคุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแตละระดับ
การศกึษา มาตรา ๒๔ (๔) จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรดูานตางๆ อยาง
ไดสดัสวนสมดลุกนั รวมทัง้ปลกูฝงคณุธรรม คานยิมทีด่งีามและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค

ในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๔๔ ไดกำหนดกลมุสาระการเรยีน
รูมาตรฐานการเรียนรูแตละกลุม โดยแบงมาตรฐานการเรียนรูออกเปนชวงชั้น กำหนดชวง
ชัน้ละ ๓ ป คอื

๑. ชวงชัน้ที ่๑ ชัน้ประถมศกึษาปที ่๑ - ชัน้ประถมศกึษาปที ่๓
๒. ชวงชัน้ที ่๒ ชัน้ประถมศกึษาปที ่๔ - ชัน้ประถมศกึษาปที ่๖
๓. ชวงชัน้ที ่๓ ชัน้มธัยมศกึษาตอนตนปที ่๑ - ชัน้มธัยมศกึษาตอนตนปที ่๓
๔. ชวงชัน้ที ่๔ ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายปที ่๔ - ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายปที ่๖

ในแตละชวงชัน้จดัเฉพาะในสวนทีจ่ำเปนสำหรบัการพฒันาคณุภาพชวีติความเปนไทย
ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาตอ
ใหสถานศึกษาจัดทำสาระในรายละเอียดเปนปการศึกษาและภาคการศึกษาเหมาะกับสภาพ
ปญหาของชมุชน สงัคม ภมูปิญญาทองถิน่ มคีณุสมบตัอินัพงึประสงคเปนสมาชกิทีด่ขีองครอบ
ครวั ชมุชน สงัคมและประเทศชาต ิใหสอดคลองกบัความรคูวามสามารถ ความถนดัและความ
สนใจของผเูรยีนแตละกลมุเปาหมายเปนสำคญั
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จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ พทุธศกัราช ๒๕๔๒  (ฉบบัปรบัปรงุ ๒๕๔๔)
ในมาตราที่ ๔๐ ไดกำหนดใหผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ไดเปน
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยิง่ทำใหเกดิการทำงานประสานกนัในทองถิน่ ประกอบ
ดวย  ๓ หนวยงานหลกั คอื บาน วดั โรงเรยีน  = บวร , บาน คอื ตวัแทนผปูกครอง/ศษิยเกา/
องคกรปกครองสวนทองถิน่ วดั คอื ตวัแทนจากพระภกิษสุงฆ และ โรงเรยีน คอื ตวัแทนจาก
ตวัแทนคร ูทีจ่ะไดชวยกนัพฒันาการจดัการศกึษาในโรงเรยีนไดกาวไปพรอมๆ กนัและในมาตรา
ที ่๒๗ วรรคแรกของพระราชบญัญตักิารศกึษาฉบบันี ้ใหคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน
กำหนดหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐานเพือ่ความเปนไทย ความเปนพลเมอืงดขีอง
ชาต ิการดำรงชีวติและการประกอบอาชพี ตลอดจนการศกึษาตอ  หมายถงึ๕ ความเปนคนดมีี
ศลีธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนา ซึง่เปนรากฐานของวฒันธรรมไทยโดยครอบคลมุสาระของ
วชิาพระพทุธศาสนา มาตรา  ๒๓ การจัดการศกึษาตองเนนความสำคญัทัง้ ความร ูคณุธรรม
จริยธรรม และ(๓) คอื ความรทูีเ่ก่ียวกบั ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การกฬีา ภมูปิญญาไทย
และการประยกุตภมูปิญญาไทย  ซึง่หมายความวา ความรเูกีย่วกบัศาสนา หมายถงึ วชิาเก่ียว
กบัศาสนาในฐานะทีเ่ปนศาสนาประจำชาต ิศาสนาไดถกูกำหนดไวในพระราชบญัญตักิารศกึษา
แหงชาตใินหลายมาตรามผีลตอการจดัการศกึษาของชาตใินแตละชวงชัน้ตามมาตรฐานของการ
เรยีนรู

นอกจากนัน้ ยงัไดเปดโอกาสใหสถาบนัศาสนา คอืวดั ไดจดัตัง้ศนูยเดก็เลก็ขึน้ในวดั
สำหรบัเดก็กอนวยัเรยีนขึน้อกีทางหนึง่ดวย เพือ่เปนการปลกูฝงเยาวชนกอนวยัเรยีนใหมคีวาม
พรอมทางดานรางกายและจติใจ เปนการสรางความเขมแขง็ดานจรยิธรรมขัน้พืน้ฐานใหกบัเดก็ๆ
ไดซมึซบัตัง้แตเยาววยั

๕ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). การคณะสงฆกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ.
(กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ๒๕๔๒), หนา ๑๘-๑๙.
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⌦
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ กำหนดรายวิชาสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมแบงเนื้อหาออกเปน ๒ สาระ สาระที่ ๑ เปนเรื่องศาสนา ศีลธรรม
จรยิธรรม ม ี๓ มาตรฐาน คอื

มาตรฐานสงัคมศกึษา ๑.๑ : เขาใจประวตัคิวามสำคญัหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา
หรอืศาสนาทีต่นนบัถอืและนำหลกัธรรมของศาสนามาเปนหลกัปฏบิตัใินการอยรูวม

มาตรฐานสงัคมศกึษาที ่๑.๒ : ยดึมัน่ในศลีธรรม การกระทำความด ีมคีานยิมทีด่งีาม
และศรทัธาในพระพทุธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอื

มาตรฐานสงัคมศกึษาที ่๑.๓ : ประพฤตดิปีฏบิตัตินตามหลกัธรรมและศาสนพธิขีอง
พระพทุธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนบัถอืคานยิมทีด่งีาม และนำไปประยกุตใชในการพฒันาคน
บำเพญ็ประโยชนตอสงัคมสิง่แวดลอมและการอยรูวมกนัอยางสนัตสิขุ

สาระที ่๒ หนาทีพ่ลเมอืง วฒันธรรมและการดำเนนิชวีติในสงัคม ม ี๒ มาตรฐาน
คือ

มาตรฐานสงัคมศกึษาที ่๒.๑ : ปฏบิตัตินตามหนาทีข่องการเปนพลเมอืงดตีามกฎหมาย
ประเพณแีละวฒันธรรมไทยดำรงชวีติอยรูวมกันในสงัคมไทยและสงัคมโลกอยางสนัตสิขุ

มาตรฐานสังคมศึกษาที่ ๒.๒ : เขาใจระบบการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเปนประมขุ

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไดจัดรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยนำสาระทางพระพทุธศาสนาดานหลกัธรรมและจรยิธรรมในมาตรฐานที ่ ๑-๓ นัน้เนนและ
ใหความสำคญักบัหลกัธรรมและจรยิธรรมทางศาสนาสกูารปฏบิตั ิ การยดึมัน่ในศลีธรรมและ
สอนใหเปน คนด ีศรทัธาในศาสนาของตนเองสามารถทีจ่ะนำไปปรบัใชและพฒันาตนเอง พฒันา
สงัคมโดยองครวมทัง้หมดเพือ่ใหเกดิสนัตสิขุในภาพใหญเมือ่อยรูวมกนั ในมาตรฐานที ่๒ สอน
ใหเคารพกฎหมายและสิทธิที่พึงมีพึงไดในสังคมไมลวงละเมิดและยึดมั่นในระบอบของ
ประชาธิปไตย จะเห็นไดวาจริยธรรมที่บรรจุอยูในหลักสูตรทางการศึกษาไดถูกปูพื้นฐานให
นกัเรยีนไดเกดิการเรียนรสูกูารปฏบิตัมิาตัง้แตชวงชัน้ที ่๑ ถงึชวงชัน้ที ่๔ ซึง่ความยากงายของ
เนือ้หาทางจรยิธรรมเปนการเริม่ตนจากสิง่ทีอ่ยใูกลตวั คอื การเรยีนรจูากครอบครวัการไดเหน็
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ในสิง่ทีพ่อแมปฏบิตัจิะทำใหเกดิการซมึซบัสิง่ทีด่งีามเปนประสบการณของชวีติ เพือ่ตอยอดการ
เรยีนรจูากสิง่ทีอ่ยไูกลตวัทีล่ะเอยีดและซบัซอนขึน้

ในการจดัการศกึษาปจจบุนัมงุเนนและใหความสำคญัทางดานความร ูความคดิ ความ
สามารถ ทางคณุธรรม - ศลีธรรม และจรยิธรรม เปนกระบวนการเรยีนรใูหนกัเรยีนมคีวาม
รบัผดิชอบตอสงัคม และพฒันาคนใหมคีวามพอด ี โดยยดึผเูรียนเปนสำคญั  ขณะเดยีวกนัผู
เรยีนทกุคนมคีวามสามารถในการเรยีนรแูละพฒันาตนเองได พรอมกนันัน้กส็งเสรมิใหผเูรยีน
สามารถพฒันาตนเองไดตามธรรมชาตอิยางเต็มตามศกัยภาพ ใหความสำคญัตอความรเูกีย่ว
กับตนเองและความสัมพันธของคนในสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก
รวมทัง้ความรเูกีย่วกบัประวตัศิาสตรและความเปนมาของสงัคมไทยทีม่รีะบอบการปกครองแบบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริยทรงเปนประมขุ เพิม่ความรทูางดานศาสตรสาขาอืน่ๆ  เชน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ความรคูวามเขาใจและประสบการณการจดัการ การบำรงุรกัษา
และการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมอยางสมดลุยัง่ยนื ความรเูกีย่วกบั
ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การกีฬา ภมูปิญญาไทย และการประยกุตใชภมูปิญญา ความรู
ทกัษะในการประกอบอาชพีและการดำรงชวีติในสงัคมไดอยางมีความสขุ

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๔๔ มงุพฒันาคนไทยใหเปนมนษุยที่
สมบรูณ เปนคนด ีมปีญญา มคีวามสขุและมคีวามเปนคนไทย มศีกัยภาพในการศกึษาจงึกำหนด
จดุหมายซึง่ถอืเปนมาตรฐานการเรยีนรเูพือ่ใหผเูรยีนไดเกดิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคทีส่ำคญัๆ
คอืเหน็คณุคาของตนเองและมวีนิยัสามารถปฏบิตัตินตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรอื
ศาสนาทีต่นนบัถอื มคีณุธรรม จริยธรรมและคานยิมอนัพงึประสงค

ในการจดักจิกรรมสำหรบัผเูรยีน เปนกจิกรรมทีจ่ดัใหผเูรยีนไดพฒันาความสามารถ
ของตนเองตามศกัยภาพ มงุเนนใหไดเรยีนรตูามกลมุสาระการเรยีนรทูัง้ ๘ กลมุสาระ การเขา
รวมและปฏบิตักิจิกรรมทีเ่หมาะสมรวมกับผอูืน่อยางมีความสขุกบักจิกรรมทีเ่ลอืกดวยตนเอง
ตามความถนดั ตามความสนใจอยางแทจรงิ การพฒันาทีส่ำคญัไดแกการพฒันาองครวมของ
ความเปนมนษุยใหครบทกุดาน ทัง้ทางรางกาย สตปิญญา อารมณและสงัคม โดยอาจจดัเปน
แนวทางหนึง่ทีจ่ะสนองตอนโยบายในการสรางเยาวชนของชาตใิหเปนผทูีม่ศีลีธรรม จริยธรรม
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มรีะเบยีบวนิยัและมคีณุภาพ เพือ่พฒันาองครวมของความเปนมนษุยโดยสมบรูณ ปลกูฝงและ
การสรางจิตสำนกึของการทำประโยชนเพือ่สงัคมและประเทศชาติ

สำหรบัการจดักจิกรรมการเรยีนร ูในสาระการเรยีนรตูางๆ มกีระบวนการและวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย ผสูอนตองคำนงึความพรอมและพฒันาการ ทางดานรางกาย อารมณ สงัคม
และสติปญญา เทคนิควิธีการเรียนรู การรับรู ความสนใจและความสามารถของผูเรียน
โดยใชวิธีการประเมินจากการติดตามผลการเรียนและการสังเกตเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
ดงันัน้การจดัการเรียนรใูนแตละชวงช้ัน ควรทีจ่ะใชรปูแบบ / วธิทีีห่ลากหลายและวฒุภิาวะของ
ผเูรยีน เนนการจดัการเรยีนการสอนตามสภาพจรงิและสถานการณจรงิ เชน การเรยีนรดูวย
ตนเอง การเรยีนรรูวมกนั การเรยีนรจูากธรรมชาต ิการเรยีนจากสถานการณจรงิ การเรยีน
รจูากการปฏบิตั ิ จริงในหองทดลอง / ภาคสนามและการเรยีนรแูบบบรูณาการ การใชการ
วจิยัมาเปนสวนหนึง่ของกระบวนการเรยีนรสูคูณุธรรม สอดคลองกบัพระราชบญัญัตกิารศกึษา
แหงชาต ิพทุธศกัราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ (๕) สงเสรมิสนบัสนนุใหผสูอนสามารถจดับรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมทั้ง
สามารถใชการวจิยัเปนสวนหนึง่ของกระบวนการเรยีนร ู ทัง้นีผ้สูอนและผเูรยีนอาจเรยีนรไูป
พรอมๆ กันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และ มาตรา ๓๐
ใหสถานศกึษาพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพรวมทัง้การสงเสรมิใหผสูอน
สามารถวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรเูหมาะสมกบัผเูรยีนในแตละระดบัการศกึษา

จรยิธรรมเปนสิง่ทีม่อียแูลวในตวัมนษุย โดยธรรมชาต ิซึง่จะตองพฒันาขึน้โดยอาศยั
กฎเกณฑความประพฤติที่มนุษยควรประพฤติที่ไดทางศีลธรรม หลักปรัชญา ประเพณีและ
วฒันธรรม กฎหมายหรอืจารตีประเพณ ี เพือ่ประโยชนสขุอนัเกดิแกตนเองและสงัคมนอกจาก
นีจ้รยิธรรมยงัใชแนะแนวทางประกอบการตดัสนิใจเลอืกความประพฤตหิรอืการกระทำทีถ่กูตอง
เหมาะสมในแตละสถานการณดวย ซึง่สิง่ตางๆ เหลานีส้ามารถใชระบบการศกึษาพฒันาใหเกดิ
แกผเูรยีนทกุคน
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การประยุกตหลักพุทธจริยศาสตรกับการศึกษา คือ การกำหนดหรือการตีกรอบ

แหงการเรยีนรทูางดานพระพทุธศาสนา หลกัจรยิธรรม หลกัคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมา
สมัพุทธเจาสกูารปฏบิตัทิีด่ ีดงันัน้ในระบบการศกึษาแลวจะเหน็ไดวาหลกัจรยิธรรมทางพระพทุธ
ศาสนานั้นเปนหัวใจสำคัญที่จะชวยพัฒนาการเรียนรูของเยาวชนใหดีขึ้นทำใหเกิดการเรียนรู
คคูณุธรรมได โดยเฉพาะอยางยิง่ชวยพฒันาฐานการเรยีนรเูดมิใหมัน่คงเพือ่ทีจ่ะพฒันาไปสสูาระ
ความรใูหมๆ  ไดเปนอยางด ี ในขณะเดยีวกนัตองประยกุตพทุธจรยิศาสตรในหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  ๒๕๔๔  สอดคลองกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพทุธศกัราช
๒๕๔๒ นอกจากนัน้ในปจจบุนัเปนทีน่ายนิดยีิง่นกัทีก่ระทรวงศกึษาธกิารไดจดัโครงการครพูระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนผูดำเนินการโครงการนี้ทั่วประเทศ ทำใหวางใจไดวาพระพุทธศาสนาและหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนาไดรบัการดแูลและไดรบัการบรูณาการการเรยีนการสอนในสถานศกึษาอยาง
เปนรปูธรรม เปนการสรางภมูคิมุกนัทาง กาย วาจา และใจใหกบัเยาวชนของชาตใิหเขมแขง็
ตลอดไปดงับทกลอนของนกัภาษาศาสตร คอื ผชูวยศาสตราจารยศร ีแนวณรงค ประพนัธไววา

จริยศาสตรพทุธวสิทุธิ
สรางเสรมิผลคิณุธรรมนำศกึษา
การเรยีนดมีวีนิยัใชปญญา
แกปญหา  การศกึษา  พฒันาไกล

วชิาการ นัน่งาน การเรียนเลา
จรยิา นัน่เรา เฝาอาศยั
คกูารเรียน  เพยีรระวงั หยดุรัง้ใจ
สงัวรใน พฤติกรรม นำอบาย

สตมิัน่  หมัน่ตรอง  ผองการกจิ
เรยีนสมัฤทธิ ์ ชดิธรรม นำเฉดิฉาย
สมาธ ิ มัน่คง  ดำรงกาย
จดุมงุหมาย คนด-ีเกง เชลงบญุ.



พทุธจรยิศาสตรกบัการศกึษา 175


บญุม ีแทนแกว. ผศ. จรยิศาสตร. กรงุเทพมหานคร : สำนกัพมิพโอเดยีนสโตร, ๒๕๓๙.
ประภาศร ี สหีอำไพ. ศ. พืน้ฐานการศกึษาทางศาสนาและจรยิธรรม. กรงุเทพมหานคร :

สำนกัพมิพแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, ๒๕๔๓.
พระเมธธีรรมาลงัการและคณะ. งานวจิยั “เรือ่ง การศกึษาศกัยภาพการบรหิารการศกึษา

โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลตีามทรรศนะของผบูรหิารและครผูสูอนและ
นกัเรยีน : ศกึษาเฉพาะกรณวีดัจองคำ จงัหวดัลำปาง”, ๒๕๔๗.

พระราชวรมนุ ี (ประยรู ธมมฺจติโฺต). การคณะสงฆกบัพระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาติ.
กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๒.

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๑-๒) พุทธศักราช ๒๕๔๒-๒๕๔๔. ปรับปรุง
๒๕๔๖-๒๕๔๘.

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช ๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร : อาทรการพมิพ,
๒๕๔๐.

ลำดวล ศรีมณี. พ.ต.ท.ดร. จริยธรรมและจริยศาสตรตะวันออก. กรุงเทพมหานคร :
สำนกัพมิพ ดอกแกว, ๒๕๓๘.

ศร ีแนวณรงค. ผศ. บทความทางวชิาการหลกัพทุธธรรม. วารสารวทิยาลยัเอกชน. ๒๕๒๓.
สนิท ศรีสำแดง. พุทธศาสนาหลักการศึกษา : ภาคทฤษฎีความรู. กรุงเทพมหานคร :

นลีนาราการพมิพ, ๒๕๓๔.
สริพิชัร เจษฏาวโิรจน. ผศ.ดร. จรยิธรรมและภาวะผนูำในการพฒันาหลกัสูตร. กรงุเทพ

มหานคร : มหาวทิยาลยัรามคำแหง, ๒๕๕๐.
สุวรรณ เพชรนิล. รศ. พุทธปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจำกัดแสงจันทร

การพมิพ, ๒๕๒๘.



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต176


