
 
ประกาศโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

เรื่อง  นโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมเป�นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา 

 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได(ดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ท่ีดําเนินการพัฒนาผู(เรียนโดยใช(หลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ป/ญญา อย1างบูรณาการ ผู(เรียนได(เรียนรู(ผ1านการพัฒนา “การกิน อยู1 ดู ฟ/ง เป�น”  
คือ มีป/ญญารู(เข(าใจในคุณค1าแท(ใช(กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาป/ญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป�นฐาน
การดําเนินชีวิต โดยมีผู(บริหาร และคณะครูเป�นกัลยาณมิตร ช1วยกันพัฒนาดําเนินการจัดการศึกษาให(ผู(เรียน 
มีวิถีการทํางาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู(  วิถีวัฒนธรรมต1าง ๆ ตามหลัก “ไตรสิกขา” ท่ีนําไปสู1 “ป/ญญา” วิถีชีวิต
ท่ีดีงามตามหลักไตรสิกขาท้ัง  ๓ ด(าน  และโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมได(ร1วมโครงการดังกล1าวต้ังแต1 
ป;พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 

เพ่ือให(นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  เป�นผู(มีสมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร  
ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก(ป/ญหา  ความสามารถในการใช(ทักษะชีวิต  ความสามารถ 
ในการใช(เทคโนโลยี  มีคุณลักษณะสามารถอยู1ร1วมกับผู(อ่ืนในสังคมได(อย1างมีความสุข  ในฐานะเป�นพลเมืองไทย
และพลโลก  ในเรื่องรักชาติ  ศาสน� กษัตริย�  ซ่ือสัตย�สุจริต  มีวินัย  ใฝBเรียนรู(  อยู1อย1างพอเพียง  มุ1งม่ัน 
ในการทํางาน  รักความเป�นไทย  มีจิตสาธารณะ  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด(านคุณภาพผู(เรียน  
คือมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค1านิยมท่ีพึงประสงค�  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล(อม  มีทักษะ
ในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร1วมกับผู(อ่ืนได( และมีเจตคติท่ีดีต1ออาชีพสุจริต  มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห�  คิดสังเคราะห�  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร(างสรรค�  คิดไตร1ตรองและมีวิสัยทัศน�   
มีความรู(และทักษะท่ีจําเป�นตามหลักสูตร  มีทักษะในการแสวงหาความรู(ด(วยตนเอง รักการเรียนรู( และพัฒนา
ตนเองอย1างต1อเนื่อง  มีสุขนิสัย สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด(านศิลปะ  
ดนตรี และกีฬา  

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมจึงขอประกาศ  นโยบายการขับเคล่ือนโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
เป�นโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา  ดังนี้ 

๑. บุคลากรทุกคนนําหลักการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธมาบูรณาการพัฒนานักเรียนโดยใช( 
หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ป/ญญา อย1างบูรณาการ นักเรียนได(เรียนรู(ผ1านการพัฒนา “การกิน อยู1 ดู  
ฟ/ง เป�น” คือ  มีป/ญญารู(เข(าใจในคุณค1าแท(ใช(กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาป/ญญา และมีวัฒนธรรม
เมตตาเป�นฐานการดําเนินชีวิต โดยมีผู(บริหาร และคณะครูเป�นกัลยาณมิตร ช1วยกันพัฒนาดําเนินการจัด
การศึกษาให(นักเรียนมีวิถีการทํางาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู(  วิถีวัฒนธรรมต1าง ๆ ตามหลัก “ไตรสิกขา”  
ท่ีนําไปสู1 “ป/ญญา” วิถีชีวิตท่ีดีงามตามหลักไตรสิกขาท้ัง ๓ ด(าน 

 ๑) ศีล (พฤติกรรม) 
  ๑.๑) มีกิริยามารยาท กิน อยู1 ดู ฟ/ง เป�น 
  ๑.๒) รู(จักพิจารณาเลือกเสพสิ่งบริโภค และสื่อต1าง ๆ ให(เกิดประโยชน�ด(วยป/ญญา 
  ๑.๓) รู(จักความพอดี  พอประมาณ ในการแสวงหา บริโภค สะสมสิ่งต1าง ๆ 



๒ 

  ๑.๔) ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ�ภายนอกท่ีถูกต(องเพ่ือให(เกิดวินัยในตนเอง 
  ๑.๕) ไม1เบียดเบียนตนเอง และผู(อ่ืนโดยมีศีล ๕ เป�นพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต 
  ๑.๖ มีชีวิตท่ีสัมพันธ�ด(วยดีกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล(อม 
 ๒) จิตใจ (สมาธิ) 
  ๒.๑) มีสมรรถภาวะท่ีดี คือ มีสมาธิ มีความต้ังม่ัน เข(มแข็ง มุ1งม่ันทําดี ด(วยจิตใจกล(าหาญ 

อดทน สู(สิ่งยาก ขยันหม่ันเพียร ไม1ย1อท(อสามารถฟ/นฝBาอุปสรรคผ1านความยากลําบากไปได( พ่ึงตนเองได( 
  ๒.๒) มีคุณภาวะ คือ มีความกตัญMูรู(คุณ มีจิตใจเมตตา กรุณาโอบอ(อมอารีมีน้ําใจ  

ละอายชั่วกลัวบาป ซ่ือสัตย�  รับผิดชอบ กล(ารับผิด เกิดจิตท่ีเป�นบุญกุศลอย1างสมํ่าเสมอ 
  ๒.๓) มีสุขภาวะท่ีดี  คือ มีความสุข ความร1าเริง เบิกบาน มองโลกในแง1ดี มีกําลังใจ เกิด

แรงบันดาลใจในการเรียนรู( ในการร1วมกิจกรรมงานต1าง ๆ 
 ๓. ป,ญญา 
  ๓.๑) มีศรัทธาเลื่อมใสและมีความเข(าใจในพระรัตนตรัย ในกฎแห1งกรรม และในหลักบาป

บุญคุณโทษ 
  ๓.๒) มีทักษะและอุปนิสัยในการเรียนรู(ทีดี จูงใจ ใฝBรู( รู(จักการค(นคว(า การจดบันทึกให(เกิด 

การเรียนรู(จากการปฏิบัติจริง การคิดวิเคราะห�ประมวลผล สามารถนําเสนอถ1ายทอดได(ท้ังแบบกลุ1มและ
รายบุคคล 

  ๓.๓) มีทักษะชีวิตเท1าทันต1อสิ่งเร(าภายนอก และกิเลสภายในตนสามารถแก(ป/ญหาชีวิตได( 
สามารถนําหลักธรรมไปใช(ให(เกิดประโยชน�ในการดําเนินชีวิตได(มีฐานชีวิตท่ีดีมีทัศนคติท่ีดีต1อการปฏิบัติธรรม 
เกิดป/ญญาเข(าใจในสัจธรรมในชีวิตได(ตามวุฒิภาวะของตน สามารถต1อยอดพัฒนาไปสู1ปการปฏิบัติธรรมให(เกิด
ความเจริญงอกงามในธรรมท่ีสูงยิ่งข้ึนไป 

๒. บุคลากรทุกคนให(ความร1วมมือ ดําเนินการจัดสภาพทุก ๆ ด(าน เพ่ือสนับสนุนให(นักเรียนพัฒนา
ตามหลักพุทธธรรมอย1าง บูรณาการ โดยส1งเสริมให(เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห1งป/ญญาวุฒิธรรม ๔ 
ประการ คือ 

 ๒.๑) สัปปุริสสังเสวะ หมายถึงการอยู1ใกล(คนดี ใกล(ผู(รู( มีครู อาจารย�ดี มีข(อมูล มีสื่อท่ีดี 
 ๒.๒ ) สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส1ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนท่ีดี 
 ๒.๓) โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห�พิจารณาหาเหตุผลท่ีดีและถูกวิธี 
 ๒.๔) ธัมมานุธัมมปฏิป,ตติ หมายถึง ความสามารถนําความรู(ไปใช(ในชีวิตได(ถูกต(องเหมาะสม 
๓. บุคลากรทุกคนดําเนินการบูรณาการหลักการโรงเรียนวิถีพุทธสู1การเรียนการสอน 
๔. โรงเรียนดําเนินการตามแนวทางดําเนินการ ๒๙ ประการสู1ความเป�นโรงเรียนวิถีพุทธ  คืฮ 
 ๑) มีปPายโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๒) มีพระพุทธรูปหน(าโรงเรียน 
 ๓. มีพระพุทธรูปประจําห(องเรียน 
 ๔) มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดํารัสติดตามท่ีต1างๆ 
 ๕) มีความสะอาด สงบ ร1มรื่น 
 ๖) มีห(องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม 
 ๗) ไม1มีสิ่งเสพติดเหล(า บุหรี่ในโรงเรียน 
 ๘) บริหารจิต เจริญป/ญญา ก1อนเขาเรียน เช(า บ1าย ท้ังครูและนักเรียน 
 ๙) บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ1มสาระและในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 



๓ 

 ๑๐) ครูนํานักเรียนทํากิจกรรมจิตอาสาสัปดาห�ละ ๑ ครั้ง 
 ๑๑) ครูผู(บริหาร และนักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัด เดือนละ ๑ ครั้ง  มี วัดเป�นแหล1งเรียนรู( 
 ๑๒) ครูผู(บริหารและนักเรียนทุกคน เข(าค1ายปฏิบัติธรรม อย1างน(อยป;ละ ๑ ครั้ง 
 ๑๓) ผู(บริหาร ครู นักเรียนทุกคนรักษาศีล ๕ 
 ๑๔) ผู(บริหาร ครู นักเรียนทุกคนยิ้มง1าย ไหว(สวย กราบงาม 
 ๑๕) ก1อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหารไม1ดัง ไม1หก ไม1เหลือ 
 ๑๖) ผู(บริหาร ครู นักเรียนทุกคนประหยัดออม ถนอมใช(เงินและสิ่งของ 
 ๑๗) ผู(บริหาร ครู นักเรียนทุกคนมีนิสัยใฝBรู(สู1สิ่งยาก 
 ๑๘) ในวันพระ ผู(บริหาร ครู นักเรียนทุกคนใส1เสื้อขาว 
 ๑๙) ในวันพระ ผู(บริหาร ครู นักเรียนทุกคนทําบุญใส1บาตร ฟ/งเทศน� 
 ๒๐) รับประทานอาหารมังสวิรัติในม้ือกลางวัน 
 ๒๑) ในวันพระ ผู(บริหาร ครู นักเรียนทุกคนสวดมนต�แปล 
 ๒๒) ไม1มีอาหารขยะขายในโรงเรียน 
 ๒๓) ผู(บริหาร ครู ไม1ดุด1า นักเรียน 
 ๒๔) ผู(บริหาร ครู บริหารจิต เจริญป/ญญาก1อนการประชุมทุกครั้ง 
 ๒๕) ผู(บริหาร ครู ชื่นชมคุณความดีนักเรียนหน(าเสาธงทุกวัน 
 ๒๖) ในชั่วโมงโฮมรูมมีการสะท(อนความรู(สึก เช1นความรู(สึกท่ีได(ทําความดี 
 ๒๗) ผู(บริหารครูนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี 
 ๒๘) ผู(บริหารครูนักเรียน สอบได(ธรรมศึกษาตรีเป�นอย1างน(อย 
 ๒๙) มีพระมาสอนในโรงเรียนอย1างสมํ่าเสมอ 
๕. ประสานสัมพันธ�กับชุมชนให(มีส1วนร1วมในการส1งเสริมการเรียนรู( เพ่ือการเรียนรู( “การกิน อยู1 ดู  

ฟ/ง เป�น” 

จึงประกาศมาให(ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  เดือนมกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘ 

 
(นายบวร  ใจปTUา) 

ผู(อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


