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บทนำ�
มนุษย์ทุกค์นปีรารถนาที�จัะมีค์วิามสุข้ บ่อยค์รั�งเรามักได้ยินค์ำากล่าวิที�ถูกห่ยิบยกขึ้�นมาข้องอริสโตเติล นักปีรัชญากรีกโบราณที�ว่ิา  

‘ค์วิามสุข้ ค่์อ สาระและจุัดมุ่งห่มายที�สำาคั์ญข้องชีวิิต เป็ีนจุัดมุ่งห่มายทั�งมวิลและจุัดห่มายสุดท้ายในการดำารงอยู่ข้องมนุษย์’ 

โดยแท้จัริงแล้วิ มนุษย์ทุกค์นนับตั�งแต่เกิดจันตลอดชีวิิต ต่างพิยายามแสวิงห่าค์วิามสุข้ และปีรารถนาให้่ค์วิามสุข้นั�นอยูกั่บตน และ

ในช่วิงชีวิิตห่นึ�งนั�น อาจักล่าวิได้ว่ิาชีวิิตในช่วิงวัิยเรียนเป็ีนช่วิงเวิลาที�มีอิทธิพิลมากที�สุดในการแสวิงห่าค์วิามสุข้ เน่�องจัากเป็ีนช่วิง

ที�กำาห่นดทิศึทางข้องชีวิิต ดังนั�น แนวิคิ์ดเร่�องโรงเรียนที�ส่งเสริมให้่เกิดค์วิามสุข้ ซึึ่�งเรียกว่ิา ‘โรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้’ จึังเป็ีนกุญแจั

สำาคั์ญในการสร้างห่ลักปีระกันสำาห่รับชีวิิตค์วิามเป็ีนอยู่และสุข้อนามัยที�ดี การบรรลุเป้ีาห่มาย ที�รวิมถึงค์วิามสำาเร็จัในชีวิิตและ

การทำางานในอนาค์ต

ปัีจัจุับัน มีปัีจัจััยภายในและภายนอกห่ลายปีระการที�ลดทอนค์วิามสุข้ข้องผูู้้เรียน โดยปัีจัจััยเห่ล่านั�นไม่เพีิยงแต่มีอิทธิพิลต่อ

มุมมองข้องเราเร่�องคุ์ณภาพิชีวิิต แต่ยังส่งผู้ลต่อมุมมองที�เกี�ยวิกับคุ์ณภาพิการศึึกษาด้วิย  

ปีระการแรก ปัีจัจััยภายนอก อาทิ ค์วิามเห่ล่�อมลำ�าที�เพิิ�มมากขึ้�น ค์วิามอดทนอดกลั�นที�ลดลงข้องผูู้้ค์น และการทวีิค์วิามรุนแรงข้อง

แนวิคิ์ดหั่วิรุนแรงและสุดโต่ง ได้ลดทอนค์วิามสุข้ข้องสังค์มและชุมชน และส่งผู้ลให้่โรงเรียนต่าง ๆ ต้องเผู้ชิญกับการข่้มเห่งรังแก

ภายในโรงเรียนที�เพิิ�มขึ้�น ในข้ณะเดียวิกันการตกเป็ีนเป้ีาข้องการโจัมตีอย่างรุนแรงจัากบุค์ค์ลภายนอกก็สามารถพิบเห็่นได้บ่อยขึ้�น  

โลกที�เปีลี�ยนแปีลงอย่างรวิดเร็วิและข้ับเค์ล่�อนด้วิยเทค์โนโลยีอันก้าวิห่น้ากลายเป็ีนโลกที�เต็มไปีด้วิยการแข่้งขั้นและตกอยู่ใน  

‘ภาวิะข้้อมูลท่วิมท้น’ อันนำาไปีสู่การแข่้งขั้นที�ไม่จับสิ�น และให้่ค์วิามสำาคั์ญกับการพิิจัารณาคุ์ณค่์าโดย ‘ตัวิเลข้’ มากขึ้�นไม่ว่ิาจัะ

เป็ีนด้านการพัิฒนาทางเศึรษฐกิจัข้องปีระเทศึห่ร่อด้านผู้ลการเรียนรู้

ปีระการที�สอง ปัีจัจััยภายใน ซึึ่�งห่มายถึงระบบข้องโรงเรียน เช่น สภาพิแวิดล้อมที�ไม่เอ่�อต่อการเรียนรู้ ผูู้้สอนข้าดค์วิามละเอียด

อ่อน ห่ลักสูตรที�ล้าสมัย รวิมไปีถึงการเน้นเน่�อห่าวิิชาการ และการยึดติดกับการวัิดผู้ลโดยใช้ค์ะแนนมากเกินไปี ล้วินแล้วิแต่ส่งผู้ล

ให้่ค์วิามสุข้ในโรงเรียนลดน้อยลง นับเป็ีนเร่�องที�น่าเสียดายที�องค์์ปีระกอบต่าง ๆ ซึึ่�งถ่อว่ิาเป็ีนปัีจัจััยในการเพิิ�มพูินค์วิามสุข้ ไม่ว่ิา

จัะในโรงเรียน ในการดำาเนินชีวิิต ห่ร่อในที�ทำางานแทบไม่ได้เข้้าเป็ีนส่วินห่นึ�งข้องสมการการเสริมสร้างค์วิามสุข้ในโรงเรียนเลย

ด้วิยเห่ตุนี� องค์์การการศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ และวัิฒนธรรมแห่่งสห่ปีระชาชาติ สำานักงานกรุงเทพิฯ ห่ร่อ สำานักงานยูเนสโก 

กรุงเทพิฯ ได้เล็งเห็่นถึงค์วิามสัมพัินธ์ระห่ว่ิางค์วิามสุข้กับคุ์ณภาพิข้องการศึึกษาตามข้้างต้น และเม่�อเด่อนมิถุนายน พิ.ศึ. 2557 

ได้ริเริ�มโค์รงการ ‘โรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้’ ขึ้�น โดยรายงานเร่�อง โรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้: กรอบแนวิคิ์ดเพ่ิ�อค์วิามเป็ีนอยูที่�ดีข้องผูู้้เรียน
ในภมิูภาค์เอเชีย-แปีซึ่ฟิิก ฉบับนี� มีวัิตถุปีระสงค์์นำาเสนอค์วิามสมัพัินธ์ข้ององค์์ปีระกอบทั�งสอง และรณรงค์์ให่เ้กิดการเปีลี�ยนแปีลง

ระบบการศึึกษาจัากการวิัดผู้ลแบบเดิม ๆ ให่้มีค์วิามค์รอบค์ลุมการปีระเมินผู้ลด้านสติปัีญญาและทักษะที�ห่ลากห่ลาย 

โดยการยอมรับในคุ์ณค่์า จุัดเด่น และค์วิามสามารถรูปีแบบต่าง ๆ ที�ช่วิยส่งเสริมให้่เกิดค์วิามสุข้ได้

รายงานฉบับนี�ได้สำารวิจับริบทเกี�ยวิกับทฤษฎีค์วิามสุข้และข้้อริเริ�มข้องปีระเทศึต่าง ๆ ทั�งในระดับภูมิภาค์และระดับโลก รวิมถึง

การสะท้อนวิิธีการบูรณาการปีระเด็นค์วิามสุข้ไว้ิในนโยบายการพัิฒนาและนโยบายการศึึกษาข้องปีระเทศึที�เข้้าร่วิมโค์รงการใน

ภูมิภาค์เอเชียและแปีซิึ่ฟิก นอกจัากนี� รายงานฉบับนี�ยังได้นำาเสนอผู้ลข้องการวิิจััยที�สำาคั์ญ นั�นค่์อ กรอบแนวิคิ์ดโรงเรียนแห่่ง

ค์วิามสุข้ ซึึ่�งปีระกอบด้วิยเกณฑ์์ในการเป็ีนโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้จัำานวิน 22 ข้้อ รวิมถึงตัวิอย่างกลยุทธ์ข้องการบรรลุเกณฑ์์

แต่ละข้้อในโรงเรียน



4

การออกแบบงานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
กรอบแนวิค์ิดโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ เกิดจัากพิันธกิจัข้องยูเนสโกในการส่งเสริมสันติภาพิผู่้านกระบวินการศึึกษา โดยเฉพิาะ

อย่างยิ�งเป็ีนการพัิฒนามาจัากเสาห่ลัก 2 ใน 4 เสาห่ลักแห่่งการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้เพ่ิ�อการอยู่ร่วิมกันและการเรียนรู้

เพ่ิ�อพัิฒนาตนเอง รวิมถึงด้านจิัตวิิทยาเชิงบวิกที�จัะส่งผู้ลต่อการพัิฒนาคุ์ณลักษณะ จุัดเด่น และศัึกยภาพิข้องมนุษย์ในด้านต่าง ๆ

 

การเรียนรู

เพ่ือการอยูรวมกัน

โรงเรียนแหง
ความสุข

การเรียนรู

เพ่ือพัฒนาตนเอง

จิตวิทยา

เชิงบวก

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดสำาหรับโรงเรียนแห่งความสุข
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วิธีวิจัย
กรอบแนวิค์ดิโรงเรียนแห่่งค์วิามสขุ้ จััดทำาขึ้�นจัากผู้ลการวิิจััยที�ได้มาด้วิยวิิธีการจััดทำางานวิิจััยเชิงคุ์ณภาพิที�ห่ลากห่ลายเพิ่�อให้่เข้้าใจั

ถึงปัีจัจััยที�อธิบายถึงคุ์ณสมบัติข้องโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ที�สะท้อนมุมมองข้องผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียในระดับโรงเรียน โดยระเบียบ 

วิิธีวิิจััยที�ใช้ในการจััดทำากรอบแนวิคิ์ดนี� ปีระกอบด้วิย

• การศึกษาค้นคว้าด้วยเอกสาร เริ�มดำาเนินการระห่วิ่างเด่อนมิถุนายน พิ.ศึ. 2557 ถึงเด่อนพิฤศึจัิกายน พิ.ศึ. 2558 

เพ่ิ�อเช่�อมโยงค์ำานิยามกับกรอบแนวิค์ิดเร่�องค์วิามสุข้ในรูปีแบบต่าง ๆ รวิมถึงแสวิงห่าข้้อมูลที�เฉพิาะเจัาะจังสำาห่รับบริบทข้อง

โรงเรียนเพ่ิ�อห่าสมมุติฐานเบ่�องต้น

• การประชุมเชิงปฏิบัติการสำาหรับโรงเรียนในภูมิภาคอาเซียน จััดข้ึ�นในเด่อนพิฤศึจัิกายน พิ.ศึ. 2557 ซึ่ึ�งเปี็นการอภิปีรายร่วิม

ข้องนักเรียนและค์รูจัากโรงเรียนในปีระเทศึในภูมิภาค์อาเซีึ่ยน จัำานวิน 9 ปีระเทศึ ซึึ่�งนักเรียนและค์รูได้ร่วิมแสดงค์วิามคิ์ดเห็่น

ถึงคุ์ณลักษณะข้องโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ผู่้านการทำากิจักรรมกลุ่ม

• การสำารวจเรือ่งโรงเรยีนแห่งความสขุ ได้ดำาเนนิการสำารวิจัโดยใช้ห่ลายภาษา ระห่ว่ิางเดอ่นมกราค์มถงึพิฤษภาค์ม พิ.ศึ. 2558 

ซึึ่�งมีผูู้้ตอบแบบสอบถามกว่ิา 650 ค์น จัากเก่อบ 30 ปีระเทศึ โดยผูู้้ตอบแบบสอบถามส่วินให่ญ่เป็ีนนักเรียน จัากนั�น ได้มีการนำา

ค์ำาตอบจัากแบบสอบถามมาวิิเค์ราะห์่และแปีลงเป็ีนรหั่สเพ่ิ�อปีระมวิลผู้ล พิร้อมทั�งนำาข้้อมูลที�ได้จัากการสำารวิจัมากำาห่นดเป็ีน

ปีระเด็นห่ลัก และกำาห่นดเป็ีนเกณฑ์์ข้องโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ จัำานวิน 22 ข้้อ

• การสัมมนาเร่ืองโรงเรียนแห่งความสุข จััดข้ึ�นในเด่อนมิถุนายน พิ.ศึ. 2558 โดยโรงเรียนที�ได้รับคั์ดเล่อกให่้เข้้าร่วิม

จัำานวิน 6 แห่่ง ได้แบ่งปัีนปีระสบการณ์และมุมมอง รวิมถึงแนวิปีฏิิบัติให่ม่และแนวิปีฏิิบัติที�ค์าดว่ิาจัะปีระสบผู้ลสำาเร็จัใน

การส่งเสริมค์วิามเป็ีนอยู่ที�ดีในโรงเรียน ทั�งนี� วัิตถุปีระสงค์์โดยรวิมข้องการสัมมนา ค่์อ การพัิฒนากรอบแนวิคิ์ดโรงเรียนแห่่ง

ค์วิามสุข้ให้่ดียิ�งขึ้�น กำาห่นดกลยุทธ์ที�ให้่โรงเรียนต่าง ๆ บรรลุเกณฑ์์ที�กำาห่นดไว้ิในสมมุติฐานเบ่�องต้น รวิมถึงส่งเสริมสนับสนุน

การลงม่อปีฏิิบัติในบริบทต่าง ๆ

ทฤษฎีความสุข
เม่�อย้อนกลับไปีดูปีรัชญาต่าง ๆ ในยุค์โบราณจันถึงปัีจัจุับัน ค์วิามสุข้เปี็นเร่�องที�มนุษย์ค้์นห่าไข้ว่ิค์ว้ิามาโดยตลอด จัะเห่็นได้ว่ิา

ค์ำานิยามข้องค์วิามสุข้ข้องนักคิ์ดโบราณ อาทิ พิระพุิทธเจ้ัา อริสโตเติล และข้งจ่ั�อ ตลอดจันนักคิ์ดในยุค์เร่องปัีญญา จันถึง

ศึาสตร์จิัตวิิทยาเชิงบวิกในปัีจัจุับัน ต่างก็มีค์วิามค์ล้ายค์ลึงกับแกนห่ลักข้องแนวิคิ์ดโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ 
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• อริสโตเติล มีมุมมองต่อการศึึกษาวิ่าเปี็นพิหุ่มิติศึาสตร์ที�ปีระกอบด้วิยสี�ด้าน ได้แก่ 1) การอ่านและการเข้ียน 2) การออก 

กำาลังกาย 3) ดนตรี และ 4) การวิาดภาพิ โดยมองว่ิาการอ่าน การเขี้ยน และการวิาดภาพิ เป็ีนค์วิามสามารถที�มีปีระโยชน์ 

ส่วินการออกกำาลังกายเป็ีนการปีลูกฝังค์วิามกล้าห่าญ และดนตรีเป็ีนสุนทรีย์ที�สำาคั์ญ

• โจฮัน เปสตาลอสซี มองวิ่าการศึึกษาเปี็นการมุ่งเน้นไปีที� ‘ภาพิรวิมข้องเด็ก’ ซึ่ึ�งเปี็นการสร้างสมดุลที�สำาค์ัญข้ององค์์ปีระกอบ 

3 ปีระการ ได้แก่ ศีึรษะ (การพัิฒนาทางด้านปัีญญา) หั่วิใจั (การพัิฒนาด้านอารมณ์) และม่อ (การพัิฒนาด้านร่างกาย)

• สเึนะซะบโุร มะกกิชุ ินกัการศึึกษาชาวิญี�ปีุน่ เห่น็ว่ิาการตระห่นกัถงึค์วิามสุข้ เป็ีนเป้ีาห่มายข้องการเรยีนการสอนแบบสร้างค์ณุค่์า

• จิตวิทยาเชิงบวก นับเปี็น ‘ศึาสตร์แห่่งค์วิามสุข้’ และเปี็นการศึึกษาจัุดเด่นต่าง ๆ  ที�ช่วิยส่งเสริมเร่�องค์วิามสุข้และค์วิามเปี็นอยู่

ที�ดียิ�งขึ้�น โดยจััดอยูใ่นห่ลักคุ์ณธรรมที�สำาคั์ญ 6 ปีระการ (ดูภาพิที� 2 ด้านล่าง)

• การศกึษาเชงิบวก ห่ลอมรวิมค์วิามสมัพินัธ์ระห่วิา่งการศึกึษาและค์วิามเปีน็อยู่ที�ด ีและห่มายถงึ ‘เกลยีวิค์ู่’ ข้องการเรยีนรู้ทาง

วิิชาการที�ค์วิบคู่์ไปีกับลักษณะนิสัยและค์วิามเป็ีนอยู่ที�ดี

ปญญาและ
ความรู

การควบคุม
อารมณ

ความกลาหาญ ความยุติธรรม อุตรภาพ ความรัก และ
ความเปนมนุษย

 ความคิด
สรางสรรค

 ความอยากรู
อยากเห็น

 การตัดสินใจ

 ความรักท่ีจะ
เรียนรู

 มุมมอง

 การใหอภัย

 ความละอาย

 ความรอบคอบ

 การควบคุม
ตัวเอง

 ความกลาหาญ

 ความขยัน
หม่ันเพียร

 ความซ่ือสัตย

 ความกระตือ
รือรน

 การทํางานเปน
หมูคณะ

 ความยุติธรรม

 ความเปนผูนํา

 ความรัก

 ความกรุณา

 ความฉลาดทาง
สังคม

 ความช่ืนชมใน
ความงามและ
ความเปนเลิศ

 ความกตัญู
รูคุณ

 ความหวัง

 อารมณขัน

 ความรูสึกนึกคิด
เร่ืองจิตวิญญาณ

ภาพที่ 2: คุณธิรรมของจิตวิทยาเชิงบวก 6 ประการ

ในทฤษฎีด้านค์วิามสุข้ทั�งห่ลายเห่ล่านี� พิบได้วิ่ามีค์วิามเช่�อมโยงที�สำาค์ัญสามปีระการ ค์่อ

1. ค์วิามสุข้เปี็นสิ�งที�เราเกิดข้ึ�นร่วิมกันผู้่านมิตรภาพิและสัมพิันธภาพิ

2. การศึึกษามีลักษณะสำาค์ัญ ค์่อ เปี็นองค์์รวิมและมีห่ลายมิติ

3. การศึึกษานำาไปีสู่ค์วิามสุข้ได้ และสามารถเปี็นแห่ล่งกำาเนิดข้องค์วิามสุข้ได้ด้วิยเช่นกัน

ดังนั�น เราสามารถเรียนรู้ท่ีจะมีความสุข และมีความสุขท่ีจะได้เรียนรู้



โรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ กรอบแนวิคิ์ดเพ่ิ�อค์วิามเป็ีนอยู่ที�ดีข้องผูู้้เรียนในภูมิภาค์เอเชียและแปีซิึ่ฟิก
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ข้อริเริ่มระดับโลก�เรื่องความสุข�
ปัีจัจุับัน ค์วิามสุข้ได้กลายเป็ีนวิาระเชิงนโยบายที�สำาคั์ญข้องโลก ในปีี พิ.ศึ. 2554 การแสวิงห่าค์วิามสุข้ได้รับการยอมรับว่ิาเป็ีน 
‘สิทธิมนุษยชนขั้�นพ่ิ�นฐาน’ ตามข้้อมติสมัชชาสห่ปีระชาชาติ  และในปีีถัดมา ได้มีการปีระกาศึข้้อมติให้่มีการเฉลิมฉลองวัินแห่่ง
ค์วิามสุข้สากล ในวัินที� 20 มีนาค์มข้องทุกปีี 

เป้ีาห่มายข้องการพัิฒนาอย่างยั�งยน่ (Sustainable Development Goals ห่ร่อ SDGs) ได้ส่งเสริมค์วิามเป็ีนอยูที่�ดีผู่้านเป้ีาห่มาย
ห่ลักและเป้ีาห่มายย่อยต่าง ๆ และเป้ีาห่มายที� 4 เป็ีนเป้ีาห่มายที�เกี�ยวิข้้องกับการศึึกษาที�มีคุ์ณภาพิ ได้รวิบรวิมแง่มุมต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวิข้้องกับแนวิคิ์ดข้องโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ โดยเฉพิาะอย่างยิ�ง เป้ีาห่มายย่อย 4.7 ที�ว่ิาด้วิยการแสวิงห่าค์วิามรู้และทักษะที�
ช่วิยส่งเสริมการพิัฒนาอย่างยั�งย่น ผู่้านการศึึกษาเพิ่�อค์วิามเปี็นพิลเม่องโลกและวิัฒนธรรมแห่่งสันติภาพิ การมุ่งเน้นทักษะที�
เกี�ยวิข้้องกับพิฤติกรรมและลักษณะนิสัยข้องมนุษย์ อาทิ ค์วิามคิ์ดสร้างสรรค์์ ค์วิามเห็่นอกเห็่นใจั การทำางานเป็ีนห่มู่ค์ณะ และ
การส่�อสาร เป็ีนการสะท้อน ‘ลักษณะเด่น’ ที�ได้ระบุในจิัตวิิทยาเชิงบวิกว่ิาเป็ีนคุ์ณลักษณะที�จัำาเป็ีนต่อการส่งเสริมค์วิามสุข้และ
ค์วิามเป็ีนอยู่ที�ดี และทักษะเห่ล่านี�ได้สะท้อนอยู่ในแนวิคิ์ดข้องยูเนสโกในเร่�องการเรียนรู้เพ่ิ�อการอยู่ร่วิมกันและการเรียนรู้
เพ่ิ�อพัิฒนาตนเองอีกด้วิย ในข้ณะที�การเรียนรู้เพ่ิ�อการอยู่ร่วิมกันเน้นเร่�อง ‘การเข้้าใจัผูู้้อ่�น’ และการเรียนรู้เพ่ิ�อพัิฒนาตนเอง
มุ่งเน้นเร่�องบุค์ลิกภาพิและการแสดงออกข้องผูู้้เรียนเป็ีนสำาคั์ญ

ข้้อริเริ�มระดับโลกอ่�น ๆ  อยูร่ะห่วิา่งการพิฒันาแนวิทางการวิดัค์วิามสขุ้และค์วิามเปีน็อยูที่�ดี ซึึ่�งรวิมถงึค์วิามพิยายามในการวิดัระดับ
ค์วิามสุข้และค์วิามเป็ีนอยู่ที�ดีข้องปีระเทศึต่าง ๆ ผู่้านเค์ร่�องม่อชี�วัิดสากล อาทิ รายงานระดับโลกว่ิาด้วิยค์วิามสุข้ ดัชนีชี�วัิดโลก
แห่่งค์วิามสุข้ การสำารวิจัระดับโลกเร่�องค่์านิยม และดัชนีค์วิามเป็ีนอยูที่�ดีขึ้�น ในทำานองเดียวิกัน โค์รงการปีระเมินผู้ลนักเรียนระดับ
นานาชาติ (PISA) ซึึ่�งเป็ีนห่นึ�งในการวัิดผู้ลสัมฤทธิ�ทางการเรียนข้องนักเรียนระดับนานาชาติที�สำาคั์ญ ก็พิยายามที�จัะวัิดค์วิามสุข้
ข้องนักเรียนและศึึกษาค์วิามเช่�อมโยงระห่วิ่างค์วิามสุข้และผู้ลการเรียนรู้ รวิมถึงได้กำาห่นดตัวิชี�วัิดค์วิามสุข้ข้องนักเรียนใน
การปีระเมินปีี พิ.ศึ. 2555 และศึึกษาค์วิามเช่�อมโยงระห่ว่ิางค์วิามเป็ีนอยู่ที�ดีและผู้ลการเรียนรู้ในปีี พิ.ศึ. 2561



8

ประเด็นความสุขในนโยบายระดับประเทศ
เม่�อไม่นานมานี� ห่ลายปีระเทศึได้กำาห่นดให้่ปีระเด็นค์วิามสุข้เป็ีนเป้ีาห่มายเฉพิาะข้องนโยบายการพัิฒนาและการศึึกษา 

ห่ร่อมีการนำาองค์์ปีระกอบที�เกี�ยวิข้้องกับค์วิามสุข้มากำาห่นดไว้ิในกรอบนโยบาย ตัวิอย่างเช่น

ประเทศภูฏานได้ปีระกาศึใช้นโยบายการศึึกษาเพ่ิ�อค์วิามสุข้มวิลรวิมปีระชาชาติในปีี 

พิ.ศึ. 2554  เพ่ิ�อใช้การศึึกษาเป็ีนเค์ร่�องม่อในการบรรลุค์วิามสุข้มวิลรวิมปีระชาชาติ โดยให้่

ค์วิามสำาคั์ญด้านค์วิามยั�งย่นเป็ีนพิิเศึษ

ในประเทศญ่ีี่ปุ�น สำานักงานค์ณะรัฐมนตรีได้แต่งตั�งค์ณะกรรมาธิการวัิดผู้ลค์วิามเป็ีนอยู่ที�ดี 

เม่�อปีี พิ.ศึ. 2553 และได้มีการสำารวิจัคุ์ณภาพิชีวิิตเป็ีนค์รั�งแรกในปีี พิ.ศึ. 2555 เพ่ิ�อ

ตอบสนองตอ่ค์วิามกังวิลข้องปีระเทศึที�เพิิ�มมากขึ้�นในปีระเด็นสุข้ภาพิจิัตและค์วิามเค์รียดสูง

รวิมถึงค์วิามเค์รียดในกลุ่มเด็ก

นโยบายข้องสาธิารณรัฐเกาหลี เร่�อง ‘การศึึกษาที�มีค์วิามสุข้สำาห่รับทุกค์น: พิรสวิรรค์์

ทางการสร้างสรรค์์กำาห่นดอนาค์ต’ ได้กำาห่นดมาตรการที�สนับสนุนการศึึกษาอย่างมี 

ค์วิามสุข้ อาทิ ภาค์เรียน ‘ที�ปีราศึจัากการสอบ’ การสร้างลักษณะนิสัย และโรงเรียน

ปีลอดค์วิามรุนแรง

ประเทศสงิคโปร์ ได้นำาการเรียนรู้ทางด้านสังค์มและอารมณ์เข้้ามาเป็ีนส่วินห่นึ�งข้องห่ลักสูตร

เสริมสร้างลักษณะนิสัยและการศึึกษาเพ่ิ�อค์วิามเป็ีนพิลเม่อง     

ประเทศวานูอาตู ได้พัิฒนาห่ลักสูตรระดับชาติที�จัะช่วิยส่งเสริมค์วิามสุข้ในโรงเรียน และ

มุ่งพัิฒนาขี้ดค์วิามสามารถที�ช่วิยเน้นในเร่�องปีรัชญาการเรียนรู้เพ่ิ�อการอยู่ร่วิมกัน นอกจัาก

นี�ยังได้ทดลองใช้ตัวิชี� วัิดทางเล่อกในเร่�องค์วิามเป็ีนอยู่ ที� ดีสำาห่รับกลุ่มปีระเทศึห่มู่

เกาะเมลานีเซีึ่ย เม่�อปีี พิ.ศึ. 2555

ข้ณะที�ภูฏิานและวิานูอาตูได้พัิฒนานโยบายเพ่ิ�อเน้นคุ์ณค่์าข้องวัิฒนธรรมท้องถิ�นและค์วิามสำาคั์ญข้องสิ�งเห่ล่านี�ในการพัิฒนา

ปีระเทศึอย่างยั�งยน่ ปีระเทศึอ่�น ๆ อีกสามปีระเทศึ ได้แก่ ญี�ปุ่ีน สาธารณรัฐเกาห่ลี และสิงค์โปีร์ ได้พัิฒนานโยบายเพ่ิ�อจััดการกับ

การจััดการเรียนการสอนที�เน้นด้านวิิชาการมากเกินไปี ส่งผู้ลให้่ระดับค์วิามเค์รียดข้องผูู้้เรียนเพิิ�มสูงขึ้�น
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ผลการสำ�รวจเรื่องโรงเรียนแห่งความสุข
ในบรรดาวิิธีวิิจััยรูปีแบบต่าง ๆ ห่ลากห่ลายที�ใช้ในการศึึกษาเร่�องนี� การวิิจััยโดยใช้แบบสำารวิจัเร่�องโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ได้นำามา

ใช้เป็ีนเค์ร่�องม่อสำาคั์ญเพ่ิ�อค้์นห่าองค์์ปีระกอบข้องโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ตามค์วิามค์ิดข้องผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียในระดับโรงเรียน 

ซึึ่�งปีระกอบไปีด้วิย นักเรียน ค์รู ผูู้้ปีกค์รอง และค์รูให่ญ่ โดยการสำารวิจัค์รั�งนี� มีวัิตถุปีระสงค์์เพ่ิ�อศึึกษามิติต่าง ๆ ในเร่�องดังกล่าวิ

โดยใช้ค์ำาถามห่ลัก 4 ข้้อ ดังนี� 1) อะไรทำาให่้โรงเรียนมีค์วิามสุข้ 2) อะไรทำาให่้โรงเรียนไม่มีค์วิามสุข้ 3) อะไรทำาให่้การเรียน 

การสอนสนุกสนานและเพิลิดเพิลิน และ 4) ทำาอย่างไรให้่นักเรียนทุกค์นรู้สึกว่ิาตนเองมีส่วินร่วิม โดยผู้ลข้องการสำารวิจัมีดังต่อไปีนี�

ภาพที่ 4: ปัจจัยสำาคัญี่ 5 ประการแรกที่ส่งผลให้โรงเรียนมีความสุข

มิตรภาพ และ

ความสัมพันธ

ในสังคมโรงเรียน

สภาพแวดลอม

ทางการเรียนรูท่ีอบอุน

และเปนมิตร

เสรีภาพของผูเรียน 

ความคิดสรางสรรค และ

การมีสวนรวมของผูเรียน

การทํางานเปนหมูคณะ 

และความเปนน้ําหน่ึงใจ

เดียวกัน

ทัศนคติ และคุณลักษณะ

เชิงบวกของครู

ภาพที่ 5: ปัจจัยสำาคัญี่ 5 ประการแรกที่ส่งผลให้โรงเรียนไม่มีความสุข 

สภาพแวดลอม

ท่ีไมปลอดภัย และ

มีแนวโนมท่ีจะ

เกิดการรังแก

ปริมาณงานท่ีมาก

สําหรับนักเรียน และ

ความเครียดท่ีเกิดจาก

การสอบ และผลการเรียน

สภาพแวดลอม

ทางการเรียนรู และ

บรรยากาศของโรงเรียน

ท่ีมีลักษณะเชิงลบ

ทัศนคติ และ

คุณลักษณะเชิงลบ

ของครู

ความสัมพันธ 

ท่ีไมราบร่ืน

ภาพที่ 6: ปัจจัยสำาคัญี่ 5 ประการแรกที่ส่งผลให้การเรียนการสอนสนุกสนานและเพลิดเพลิน 

1

แนวทางการสอนท่ี

สนุกสนาน และกระตุน

การมีสวนรวม

เสรีภาพของผูเรียน 

ความคิดสรางสรรค และ

การมีสวนรวมของ

ผูเรียน

การทํางานเปนหมู

คณะ และความเปน

น้ําหน่ึงใจเดียวกัน

การเรียนรู

ในลักษณะท่ีครู และ

นักเรียนเปนทีมเดียวกัน

ทัศนคติ และ

คุณลักษณะ

เชิงบวกของครู

ภาพที่ 7: ปัจจัยสำาคัญี่ 5 ประการที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วม 

คานิยม และ

แนวปฏิบัติเชิงบวก

ท่ีทุกคนมีสวนรวม

การเคารพใน

ความหลากหลาย และ

ความแตกตาง

ประสบการณรวม และ

กิจกรรมนอกหลักสูตร

ทัศนคติ และ

คุณลักษณะเชิงบวก

ของครู

เสรีภาพของผูเรียน 

ความคิดสรางสรรค  และ

การมีสวนรวมของผูเรียน
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กรอบแนวคิดเรื่องโรงเรียนแห่งความสุข
กรอบแนวิคิ์ดเร่�องโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ จััดทำาขึ้�นโดยอิงผู้ลที�ได้จัากการสำารวิจัมุมมองข้องผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสียในระดับโรงเรียนถึง

ปัีจัจััยสนับสนุนการเกิดโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ และได้จััดทำากรอบแนวิคิ์ดโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ที�ปีระกอบด้วิยเกณฑ์์จัำานวิน 22 ข้้อ  

ที�มีค์วิามค์าบเกี�ยวิและส่งเสริมซึึ่�งกันและกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็ีน 3 ปีระเภทให่ญ่ ๆ ค่์อ ‘ค์น’ ‘กระบวินการ’ และ

 ‘สถานที�’ ดังนี�

คน กระบวนการ สถานท่ี
มิตรภาพและความสัมพันธ
ในสังคมโรงเรียน

ทัศนคติและคุณลักษณะเชิง
บวกของครู

การเคารพในความหลาก
หลาย และความแตกตาง

คานิยมและแนวปฏิบัติเชิง
บวกท่ีทุกคนมีสวนรวม

สภาพการทํางานและสุข
ภาวะท่ีดีของครู

ทักษะและสมรรถนะของครู

ภาระงานท่ีเหมาะสม และ
เปนธรรม

การทํางานเปนหมูคณะ  
และความเปนน้ําหน่ึงใจ
เดียวกัน

แนวทางการเรียนการสอน
ท่ีสนุกสนาน และกระตุน
การมีสวนรวม

เสรีภาพของผูเรียน ความคิด
สรางสรรค และการมีสวน
รวมของผูเรียน

การรูสึกถึงความสําเร็จ และ
การบรรลุเปาหมาย

กิจกรรมนอกหลักสูตร และ
การจัดกิจกรรมในโรงเรียน

การเรียนรูในลักษณะท่ีครู
และนักเรียนเปนทีมเดียวกัน

สาระการเรียนรูท่ีมี
ประโยชน มีความเก่ียวเน่ือง 
และดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียน

สุขภาวะทางจิตท่ีดีและการ
บริหารจัดการความเครียด

สภาพแวดลอมทางการเรียน
รูท่ีอบอุนและเปนมิตร

สภาพแวดลอมท่ีมี
ความปลอดภัยปราศจาก
การรังแก

พ้ืนท่ีสําหรับการเรียนรู และ
การเลนท่ีเปดกวาง  และเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม

วิสัยทัศน และความเปน
ผูนําของโรงเรียน

วินัยเชิงบวก

สุขภาพ สุขอนามัย และ
โภชนาการท่ีดี

การบริหารจัดการแบบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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คน
ในปีระเภท ‘ค์น’ ให่ค้์วิามสำาคั์ญกับค์วิามสัมพัินธ์ระห่ว่ิางมนุษย์และสังค์ม โดยจัากการวิิจััยที�ห่ลากห่ลายพิบว่ิา ผูู้้ตอบแบบสำารวิจั

ได้จััดอันดับให้่ค์วิามสัมพัินธ์และการมีปีฏิิสัมพัินธ์ข้องค์นเป็ีนสิ�งสำาคั์ญที�สุด โดยเฉพิาะอย่างยิ�งการสร้างค์วิามสัมพัินธ์เชิงบวิกกับ

ผูู้้ปีกค์รองและชุมชน ค์รูที�มีทัศึนค์ติและค่์านิยมเชิงบวิก รวิมถึงการกระตุ้นให้่เกิดค่์านิยมและแนวิปีฏิิบัติเชิงบวิก เช่น ค์วิามรัก 

ค์วิามเห็่นอกเห็่นใจั การยอมรับ และการเค์ารพิซึึ่�งกันและกัน ดังนั�น จึังได้มีการจััดทำากลยุทธ์เพ่ิ�อเป็ีนแนวิทางการบรรลุ 

ตามเกณฑ์์ 6 ข้้อ ที�จััดอยู่ในปีระเภท ‘ค์น’ ภายใต้กรอบแนวิคิ์ดโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ ดังนี� 

• ส่งเสริมการมีส่วินร่วิมข้องผูู้้ปีกค์รอง โดยการจััดให่้โรงเรียนเปี็นสถานที� ‘เปีิด’ สำาห่รับชุมชน

• จััดให่้มีชมรมห่ร่อบ้านที�มีนักเรียนค์ละชั�นเข้้าร่วิม

• จััดให่้มีกิจักรรมร่วิมกับโรงเรียนอ่�น ๆ ในชุมชมที�กวิ้างข้ึ�น

• สร้างค์วิามรู้สึกค์วิามเปี็นค์รอบค์รัวิในสภาพิแวิดล้อมข้องโรงเรียน

• ให่้ค์วิามสำาค์ัญกับบุค์ลิกภาพิ ทัศึนค์ติ และจัรรยาบรรณข้องค์รู ในกระบวินการสรรห่าและการปีระเมินค์รูผูู้้สอน

• จััดให่้มีระบบที�นักเรียนสามารถแสดงค์วิามค์ิดเห่็นให่้ค์รูได้รับทราบ

• ส่งเสริมค์วิามรู้ด้านวิัฒนธรรมอ่�น ๆ ทั�งภายในและภายนอกบริบทข้องโรงเรียน

• ส่งเสริมให่้มีการแสดงบทบาทสมมุติและการพิูดค์ุยเพิ่�อสร้างค์วิามเห่็นอกเห่็นใจัและค์วิามเข้้าใจั

• ส่งเสริมค์วิามเข้้าใจัผูู้้อ่�นผู้่านการสอนเร่�องศึาสนาและภาษาต่าง ๆ

• สนับสนุนให่้นักเรียนที�มีค์วิามต้องการพิิเศึษมีส่วินร่วิมผู้่านการเรียนรู้ร่วิมกัน

• บ่มเพิาะค์่านิยม ทัศึนค์ติ และแนวิปีฏิิบัติเชิงบวิก

• จััดการเรียนการสอนข้้ามวิิชาเพิ่�อการเรียนรู้ที�ห่ลากห่ลาย 

• สังเกตและยกย่องค์รูและการอุทิศึตนข้องค์รูที�มีให่้แก่โรงเรียนและสังค์ม

• ส่งเสริมทักษะและศึักยภาพิข้องค์รูผู้่านเค์ร่อข้่ายข้องโรงเรียนและการสนับสนุนระห่วิ่างเพิ่�อนค์รู
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กระบวนการ
ในส่วินข้อง ‘กระบวินการ’ กล่าวิถึงวิิธีการสอนและการเรียนรู้ที�ช่วิยส่งเสริมการรับรู้ข้องผูู้้เรียนว่ิามีค์วิามเป็ีนอยู่ที�ดี โดยผูู้้ตอบ

แบบสำารวิจัได้เน้นถึงค์วิามจัำาเป็ีนข้องการกำาห่นดปีรมิาณงานที�พิอเห่มาะและยติุธรรม การเปิีดโอกาสให้่ผูู้้เรียนแสดงค์วิามคิ์ดเห็่น

จัากการเรียนที�มีอิสระและจัากข้้อผิู้ดพิลาด รวิมถึงการกำาห่นดเน่�อห่าการเรียนรู้ที�มีปีระโยชน์ มีค์วิามเกี�ยวิเน่�อง และดึงดูด

ค์วิามสนใจัข้องผูู้้เรียน ดังนั�น จึังได้มีการจััดทำากลยุทธ์เพ่ิ�อเป็ีนแนวิทางการบรรลุตามเกณฑ์์ 9 ข้้อ ที�จััดอยูใ่นปีระเภท ‘กระบวินการ’ 

ภายใต้กรอบแนวิคิ์ดโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ ดังนี� 

• ลดปีริมาณการจััดสอบและการทดสอบมาตรฐาน (Standardized Testing)

• จััดกิจักรรมเสริมแบบทางเล่อกเพิ่�อ “ส่งเสริม” การเรียนทดแทนการให่้การบ้าน

• ให่้ค์ุณค์่ากับการเรียนรู้ที�ไม่ใช่เชิงวิิชาการผู้่านการปีระเมินผู้ลทางเล่อก

• เพิิ�มปีัจัจััยอ่�นที�นอกเห่น่อจัากด้านวิิชาการในการรับสมัค์รนักเรียน

• ให่้มีการทำางานกลุ่มเพิ่�อฝึกการแก้ไข้ปีัญห่าร่วิมกัน

• จััดกิจักรรมการเรียนรู้เปี็นห่มู่ค์ณะที�ห่ลากห่ลาย

• ใช้ปีระโยชน์จัากวิิธีการเรียนรู้ทางเล่อกให่ม่

• ให่้ค์ุณค์่ากับการเรียนรู้จัากค์วิามผู้ิดพิลาดวิ่าเปี็นส่วินห่นึ�งข้องกระบวินการเรียนรู้

• สอนให่้นักเรียนรู้จัักตั�งค์ำาถาม

• ช่�นชมและปีระกาศึเกียรติค์ุณ

• จััดให่้มีการสร้าง ‘แฟ้มสะสมผู้ลงานในฝัน’

• จััดปีระกวิดแข้่งข้ัน และมอบรางวิัลในโรงเรียน

• จััดกิจักรรมห่ลังเลิกเรียนเพิ่�อเปี็นทางเล่อกให่้แก่นักเรียนแทนการเรียนพิิเศึษ

• จััดงานต่าง ๆ ในโรงเรียนเพิ่�อส่งเสริมค์วิามรู้สึกข้องการมีเปี้าห่มายร่วิมในสังค์มโรงเรียน

• ส่งเสริมให่้นักเรียนมีส่วินร่วิมผู้่านชมรมส่�อต่างๆ

• กำาห่นดแผู้นการเรียนการสอนร่วิมกันแทนการเรียนรู้จัากห่นังส่อเรียน

• ปีระยุกต์ใช้เน่�อห่าการเรียนรู้ในสถานการณ์จัริง

• จััดการเรียนการสอนเชิงสห่วิิทยาการ

• จััดให่้มีนักจัิตวิิทยาห่ร่อที�ปีรึกษาเพิ่�อแนะแนวิในโรงเรียน

• จััดโค์รงการเพิ่�อค์วิามเปี็นอยู่ที�ดีในโรงเรียน

• จััดให่้มีการปีฏิิบัติสมาธิเพิ่�อให่้เกิดสติ

• จััดตั�งส่�อแสดงข้้อแนะนำาวิิธีจััดการค์วิามเค์รียดที�เห่็นได้ชัดเจัน
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สถานที่
สำาห่รับด้าน ‘สถานที�’ มุ่งเน้นการพัิฒนาปัีจัจััยแวิดล้อม ซึึ่�งรวิมถึงสภาพิแวิดล้อมทางกายภาพิและบรรยากาศึข้องโรงเรียน เน่�องจัาก

โรงเรียนเป็ีนสถานที�ที�มีศัึกยภาพิที�จัะเปีน็สถาบันเชิงบวิกห่ร่อ ‘สถาบนัที�มีค์วิามสขุ้’ โดยในดา้นนี� ผูู้้ตอบแบบสำารวิจัให่ค้์วิามสำาคั์ญ

กับรอยยิ�มและการทักทายซึึ่�งเป็ีนวิิธีง่าย ๆ ที�จัะสร้างสภาพิแวิดล้อมทางการเรียนรู้ที�อบอุ่นและเป็ีนมิตรมากขึ้�น ค์วิามจัำาเป็ีนใน

การปี้องกันไม่ให้่เกิดการข้่มเห่งรังแกเพิิ�มมากขึ้�น รวิมถึงค์วิามสำาคั์ญข้องการบริห่ารจััดการโรงเรียน ภาวิะผูู้้นำา และวิิสัยทัศึน์ 

ดังนั�น จึังได้มีการจััดทำากลยุทธ์เพ่ิ�อเป็ีนแนวิทางการบรรลุตามเกณฑ์์ 7 ข้้อ ที�จััดอยู่ในปีระเภท ‘สถานที�’ ภายใต้กรอบแนวิคิ์ด

โรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ ดังนี� 

• ส่งเสริมให่้นักเรียนมีปีฏิิสัมพิันธ์และร่วิมม่อกันผู้่านการทำากิจักรรมการเรียนรู้และการเล่นร่วิมกัน

• จััดให่้มีเก้าอี�นั�งเพิ่�อส่งเสริมการสร้างสัมพิันธ์ด้วิยการจััดที�นั�งที�เอ่�อต่อการพิูดค์ุย 

• ส่งเสริมให่้มีการทักทายและรอยยิ�มมากข้ึ�น

• ทลายผู้นังรอบ ๆ ห่้องเรียนออก

• เปีลี�ยนเสียงระฆังให่้เปี็นเสียงดนตรี

• ใช้ส่�อที�สร้างสรรค์์ มีสีสันสดใส และมีค์วิามห่มายดีเพิ่�อให่้นักเรียนเห่็นได้ชัด

• สร้างพิ่�นที�สำาห่รับผู้่อนค์ลายและทำากิจักรรมสร้างสรรค์์

• จััดสรรพิ่�นที�เพิ่�อเปี็นสวินข้องโรงเรียน

• ใช้พิ่�นที�นอกอาค์ารเพิ่�อการเรียนรู้และการเล่น

• ส่งเสริมวิิสัยทัศึน์ข้องโรงเรียนที�ให่้ค์วิามสำาค์ัญกับค์วิามสุข้

• ทดแทนการลงโทษด้วิยกิจักรรมสร้างสรรค์์ที�ปีลูกฝังเร่�องการค์วิบค์ุมอารมณ์

• สอนการอดทนรอค์อยในห่้องเรียน

• จััดเตรียมอาห่ารที�มีปีระโยชน์ให่้แก่นักเรียนในโรงอาห่ารข้องโรงเรียนอยู่เสมอ

• มีนักโภชนาการปีระจัำาโรงเรียน

• จััดให่้มีการทำาค์วิามสะอาดข้องชุมชนโรงเรียน

• อนุญาตให่้นักเรียนสวิมบทบาทเปี็นค์รูให่ญ่เปี็นเวิลา 1 วิัน
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การสะท้อนความคิด�ก้าวต่อไป�และบทสรุป
ข้้อค้์นพิบจัากการวิิจััยแสดงให่้เห็่นว่ิาการศึึกษาเปี็นเค์ร่�องม่อพ่ิ�นฐานในการส่งเสริมค์วิามสุข้และค์วิามเปี็นอยู่ที�ดี ดังนั�น 

การปีรับเปีลี�ยนระบบการศึึกษาจึังจัำาเป็ีนต้องเกิดขึ้�นเพ่ิ�อดึงพิรสวิรรค์์และจุัดเด่นข้องผูู้้เรียนออกมา เน่�องจัาก

• ค์วิามสุข้และค์ุณภาพิข้องโรงเรียนเปี็นสิ�งที�ไม่สามารถแยกออกจัากกันได้ และการให่้ค์วิามสำาค์ัญกับค์วิามสุข้และค์วิามเปี็นอยู่

ที�ดีจัะนำามาซึึ่�งค์วิามสำาเร็จัด้านการเรียนที�สูงขึ้�น

• การมุ่งเน้นเร่�อง ‘ตัวิเลข้’ ในการวิัดค์ุณภาพิการศึึกษาบั�นทอนบริบทข้องการเรียนรู้ที�ส่งเสริมค์วิามสุข้และค์วิามเปี็นอยู่ที�ดี

• ค์วิามสุข้และค์วิามเปี็นอยู่ที�ดีข้องผูู้้เรียนค์วิรบรรจัุเปี็นวิาระสำาค์ัญในนโยบายการศึึกษาข้องชาติ เพิ่�อให่้ค์รูรุ่นให่ม่ที�มีแนวิค์ิด 

‘เชิงบวิก’ ได้นำาเอาค่์านิยม จุัดเด่น และทักษะค์วิามสามารถ (ที�สามารถนำาไปีพัิฒนาต่อและฟูมฟักให้่เกิดค์วิามสุข้ในห่มู่ 

ผูู้้เรียน) มาพิิจัารณากำาห่นดเป็ีนแนวิทางการปีระเมินผู้ลการเรียน 

ในภาพิรวิม ข้้อค้์นพิบจัากการวิิจััยนี�ทำาให้่เราได้ทบทวินนโยบายและแนวิปีฏิิบัติในการพัิฒนาห่ลักสูตร กระบวินการเรียน 

การสอน และการปีระเมนิผู้ลว่ิานโยบายเห่ลา่นี�ทำาให้่เกิดค์วิามสุข้และค์วิามเปีน็อยูที่�ดีขึ้�นมากน้อยเพีิยงไรในโรงเรียน และเห่น็ค์วิร

เรียกร้องให้่ผูู้้มีอำานาจัตัดสินใจัระดับนโยบายและระดับโรงเรียนในการเพิิ�มเวิลาและพ่ิ�นที�สำาห่รับการเรียนรู้ที�จัะทำาให้่ผูู้้เรียนมี

ค์วิามสุข้และมีค์วิามเป็ีนอยู่ที�ดี โดยห่วัิงเป็ีนอย่างยิ�งว่ิาการส่งเสริมปีระเด็นเร่�องค์วิามสุข้และค์วิามเป็ีนอยู่ที�ดีแก่ผูู้้เรียนจัะช่วิยให้่

สังค์มมีค์วิามสุข้เพิิ�มขึ้�น และนำาไปีสู่สังค์มโลกที�มีค์วิามสุข้ยิ�งขึ้�นในท้ายที�สุด

ก้าวต่อไป
โค์รงการโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ ในระยะที� 2 มีเป้ีาห่มายที�จัะข้ยายผู้ลการดำาเนินการตามกรอบแนวิคิ์ดโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ไปียัง

ระดับท้องถิ�นและระดับชาติ โดยมีกิจักรรมดังนี�

• พิัฒนาค์ู่ม่อการดำาเนินงานโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้ที�ผูู้้นำาโรงเรียน ค์รู และวิิทยากรฝึกอบรม สามารถใช้ข้ับเค์ล่�อนการดำาเนินการ

ตามกรอบแนวิคิ์ดและเกณฑ์์การปีระเมินโรงเรียนแห่่งค์วิามสุข้

• จััดอบรมค์รูและผูู้้นำาโรงเรียนเกี�ยวิกับการนำาแนวิค์ิดเร่�องค์วิามสุข้และค์วิามเปี็นอยู่ที�ดีไปีปีระยุกต์ใช้ในห่้องเรียน/โรงเรียน

• จััดให่้มีการแลกเปีลี�ยนข้้อค์ิดเห่็นตามข้้อมูลเชิงปีระจัักษ์ สัมมนา และการปีระชุมต่าง ๆ ที�จัะช่วิยส่งเสริมการนำาค์วิามสุข้และ

ค์วิามเป็ีนอยู่ที�ดีไปีบรรจุัในนโยบายและแผู้นการศึึกษาข้องชาติ
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