
การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 
แผนกสามญัศึกษา  

พระมหาธีรเพชร  มาตพงษ์ 

ดุษฎีนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  

มหาวทิยาลยัสยาม  ปีการศึกษา 2561 
ลิขสิทธ์ิมหาวทิยาลยัสยาม 



 

 

 
 

 
 
 
 

A Synthesis Model of Academic Administration of The Buddhist Scripture 
School, General Education Division  

 
 
 
 
 
 
 
 

Phramaha Teerapetch  Matpong 
 
 
 
 
 

 
 
 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of  
Doctor of Philosophy in Educational Administration Graduate School  

Siam University Academic Year 2018 
Copyright of Siam University 

 





ง 
 

 

บทคัดย่อ 

ช่ือเร่ือง  : การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียน 
พระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา  

โดย  : พระมหาธีรเพชร มาตพงษ ์
ช่ือปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิา : การบริหารการศึกษา 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 
  ….................................................................          .......................................................................... 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมหมาย จนัทร์เรือง)       (รองศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร. อ านวย เดชชยัศรี) 

วตัถุประสงค์ในการวิจัยคร้ังน้ี   เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีควรจะเป็น และ
สังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา  โดยใช้
แบบสอบถามสอบถามขอ้มูลจากผูอ้  านวยการโรงเรียนจ านวน 15 คนและครูจ านวน 150 คน น ามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน น ารูปแบบท่ีได้ไปประเมินโดย
ผูท้รงคุณวฒิุดว้ยวธีิการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

ผลการวิจัย  พบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพ ท่ีควรจะเป็น  เป็น รูปแบบทางการ                             
ส่วนรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา พบวา่ เป็นรูปแบบ
การบริหารในลกัษณะการผสมผสานระหว่างรูปแบบเป็นทางการและรูปแบบเพื่อนร่วมงาน โดย
พบวา่องคป์ระกอบ ดา้นการวางแผนงานวชิาการ ดา้นการพฒันาและส่งเสริมงานดา้นวิชาการ ดา้น
การวดัผลและประเมินผล เป็นรูปแบบเป็นทางการ เพราะตอ้งเป็นไปตามกฏระเบียบของมหาเถร
สมาคม ดา้นการบริหารหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้นการจดัส่ือการเรียนรู้ เป็นรูปแบบ
เพื่อนร่วมงาน เน่ืองเพราะในการบริหารนั้นจะตอ้งมีการขอความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงาน
ภายนอก 

ผลการประเมินของผู ้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียน                  
พระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ปรากฏวา่มีความเหมาะสมและเป็นไปได ้ 

 
ค าส าคญั ; สังเคราะห์รูปแบบการบริหาร,โรงเรียนพระปริยติัธรรม 

 
 

 

 



ง 
 

 

Abstract 

Title               :              A Synthesis Model of Academic Administration  
                            of The Buddhist Scripture School, General Education  
        Division  
By  : Phramaha Teerapetch Matpong 
Degree  : Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
Major Field : Educational Administration 
Thesis Advisor 

 
   ........................................................................ ....................................................................... 
 (Assistant Professor Dr. Sommai  Chanruang)        (Associate Professor Dr.Amnuay Dechchaisri) 

The objectives of this research were to study the current models of the academic 
administration of the Buddhist Scripture School ( General Education)  and to synthesize for the 
possible model ( s)  for the academic administration of the Buddhist Scripture School ( General 
Education) .  Data, which were collected from 15 school directors and 150 teachers through 
questionnaire , then they were analyzed by using arithmetic mean and standard deviation. The 
model was validated by experts through focus group technique. 

The research findings showed that both the current and the possible models of the 
academic administration of the Buddhist Scripture School (General Education)  were the formal 
model while the proposed model was the mixed model between the formal and the collegial models. 
Data showed that the academic planning component, the academic development promotion 
component, and measurement and evaluation component were formal model corresponded to the 
rule of the Sangha Supreme Council of Thailand. The curriculum administration component, the 
instructional management component, and the instructional medias and resources management 
component were the collegial model due to the fact they had to work cooperately with other people 
and organizations.  

The model was validated by experts through focus group technique for the 
appropriateness and the possibility. 

 Key word: A Synthesis Model , Buddhist school 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การศึกษาเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บการยอมรับและให้ความส าคญั ในฐานะเป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ท่ีจะท าให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัในสังคมได้อย่างปกติสุข การศึกษาเป็นเทคนิคหรือเคร่ืองมือในการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงทางค่านิยม เจตคติ และวฒันธรรมใน
สังคมทุกระดบัไม่วา่จะเป็นระดบัหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ประเทศ และสังคมโลก อยา่งไรก็
ตามการถ่ายทอดความรู้ เจตคติ และค่านิยมตลอดจน วฒันธรรมทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมทุก
อย่างด้านการศึกษา ได้ถูกด าเนินการโดยสถาบันและองค์กรต่างๆ ด้วยแนวทางและยุทธวิธีท่ี
แตกต่างกนัหรืออาจจะกล่าวไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ บรรดากิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึนในองคก์ารและช่วยให้
การด าเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยอ่มเกิดจาก การบริหารการศึกษา (ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร. 
2548: 1) 

การบริหารและจดัการศึกษาจะบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา ยอ่มตอ้งอาศยัความเป็น
มืออาชีพของผู ้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก  กล่าวคือ จะต้องเป็นผู ้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมี
ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับ  กอปรทั้งมีความฉลาดทั้งทางสติปัญญาทาง
อารมณ์ และความฉลาดทางคุณธรรม รวมทั้งปฏิบติัตามวิชาชีพ ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงจะน าไปสู่
ความมีสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษาสถานศึกษาทุกระดบั และทุกประเภท มีภารกิจหลกัท่ีส าคญัอยู่ท่ี
การพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามท่ีคาดหวงัไวต้ามระดบัและประเภทของการศึกษานั้น คุณภาพท่ี
คาดหวงั หมายถึง คุณสมบัติอนัพึงประสงค์ท่ีจะให้เกิดข้ึนแก่ผูเ้รียนได้แก่ความรู้ ความเข้าใจ 
ความคิด ทกัษะ ความสามารถ สุขภาพกาย จิต และคุณลกัษณะในดา้นบุคลิกภาพ ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ึงคาดหวงัโดยการก าหนดในหลักสูตรคาดหวงัโดยชุมชน และสังคม คาดหวงัโดย
สถานศึกษาเองและคาดหวงัโดยตวัผูเ้รียนเองอีกดว้ย(กมล ภู่ประเสริฐ. 2545: 5) 

ประพฒัน์พงศ์ เสนาฤทธ์ิ (2544: 144) กล่าวว่าหัวใจของการศึกษาคืองานวิชาการ งานน้ี
ตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งนานเม่ือเทียบกบังานอีกหลายๆ ประเภท ไม่วา่จะเป็นการก าหนดหลกัสูตร การ
จดัการเรียนการสอน  และการวดัผลประเมินผลของความส าเร็จในการจดัการศึกษาในแต่ละ
ช่วงเวลาเม่ือภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเปล่ียนแปลงหรือเคล่ือนไหวเร็วข้ึนจึงมกัจะมี 
ผูต้ ั้งขอ้สังเกตว่า การจดัการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอยู่เสมอ งานวิชาการ
เป็นงานหลกัของการบริหารสถาบนัการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นการบริหารงาน
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ในมหาวิทยาลยัสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนๆ หรือการบริหารงานในโรงเรียนก็ตาม เราอาจกล่าวไดว้่า 
มาตรฐานและคุณภาพของสถาบนัการศึกษาทุกระดบัท่ีกล่าวมานั้น อาจพิจารณาไดจ้ากผลงานดา้น
วิชาการเป็นประการส าคญั ผลงานดา้นวิชาการจะเป็นส่ิงบ่งช้ีให้เห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพของ
สถาบนัการศึกษานั้นๆ วา่มีอยูม่ากหรือน้อยเพียงใด งานวิชาการจะสัมฤทธ์ิผลหรือไม่นั้น ปัจจยัท่ี
ส าคญัประการหน่ึงย่อมข้ึนอยู่กบับทบาท และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารว่า จะให้ความส าคญั
และทุ่มเทสติปัญญา ก าลงักาย ก าลงัใจ เพื่อการบริหารงานวิชาการมากนอ้ยแค่ไหน นอกจากน้ี ใน
การบริหารงานวิชาการ ผูบ้ริหารยงัจะตอ้งขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจากบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะครูอาจารย  ์เจา้หน้าท่ีทุกฝ่ายและนักเรียนทุกคน และหาก
บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือ มีความตั้งใจจริงจะท าหน้าท่ีของตนอยา่งเต็มก าลงั
ความสามารถ และความความรับผิดชอบอยา่งครบถว้นสมบูรณ์แลว้นั้นยอ่มจะเป็นปัจจยัส าคญัใน
อนัท่ีจะท าให้งานวิชาการของสถานศึกษาพฒันาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและมี
คุณภาพตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(อนุศกัด์ิ สมิตสันต์. 2540: 1)ความส าเร็จของสถานศึกษาอยู่ท่ีการ
บริหารงานวิชาการ ซ่ึงงานวิชาการมีขอบข่ายกวา้งขวางในด้านหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
โดยทัว่ไปสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาไม่ว่าจะด้านอาชีวศึกษาหรือดา้นอ่ืนในแต่ละระดบันั้น จะมี
หลกัสูตรและโปรแกรมการศึกษาท่ีใช้ร่วมกนั โดยทัว่ไปหลกัสูตรจดัโดยส่วนกลาง ขอบข่ายของ
งานวชิาการจะครอบคลุมตั้งแต่การ วางแผนเก่ียวกบังานวชิาการการจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียน
การสอน การจดับริการการสอนและการจดัการวดัและประเมินผลรวมทั้งการติดตามผล(ปรียาพร 
วงศอ์นุตรโรจน.์ 2545: 3) 

งานวชิาการเป็นงานหลกัของการบริหารสถาบนัการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท ไม่วา่
จะเป็นการบริหารงานในมหาวทิยาลยั สถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนๆ หรือการบริหารงานในโรงเรียนก็ตาม 
เราอาจกล่าวไดว้า่ มาตรฐานและคุณภาพของสถาบนัการศึกษาทุกระดบัท่ีกล่าวมานั้น อาจพิจารณา
ไดจ้ากผลงานดา้นวิชาการเป็นประการส าคญั ผลงานดา้นวชิาการจะเป็นส่ิงบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงมาตรฐาน
และคุณภาพของสถาบนัการศึกษานั้นๆ ว่ามีอยู่มากหรือน้อยเพียงใด งานวิชาการจะสัมฤทธ์ิผล
หรือไม่นั้นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงยอ่มข้ึนอยู่กบับทบาท และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารว่า 
จะให้ความส าคญัและทุ่มเทสติปัญญา ก าลงักาย ก าลงัใจ เพื่อการบริหารงานวิชาการมากน้อยแค่
ไหนนอกจากน้ี ในการบริหารงานวิชาการ ผูบ้ริหารยงัจะตอ้งขอความร่วมมือและความช่วยเหลือ
จากบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายและ
นกัเรียนทุกคน และหากบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือ มีความตั้งใจจริงในหน้าท่ี
ของตนอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ และความรับผิดชอบอยา่งครบถว้นสมบูรณ์แลว้นั้นยอ่มจะเป็น
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ปัจจยัส าคญัในอนัท่ีจะท าใหง้านวชิาการขอสถานศึกษาพฒันาต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพไดม้าตรฐาน
และมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(อนุศกัด์ิ สมิตสันต.์ 2540: 1) 

การบริหารงานวิชาการ เป็นหัวใจส าคญัของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารการศึกษา ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการบริหารดา้นอ่ืนๆ 
นั้น แมจ้ะมีความส าคญัเช่นเดียวกนัแต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนบัสนุนให้งานวิชาการด าเนินไป
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีในการบริหาร จะตอ้งสนบัสนุนให้
ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหบ้รรลุจุดหมายของหลกัสูตร (ภาสกร วงคป่ิ์น. 2541: 27) 

การบริหารวิชาการเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อให้งานวิชาการเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัการจดัการงานวิชาการโดยมีการจดัสายบริหารและวางแผน
เสนออย่างมีระบบและแน่นอน โดยมีนโยบายมีการนิเทศปฏิบติัรายงาน  ติดตามและประเมินผล 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลส าคญัต่อการด าเนินนโยบายทางการศึกษา หากผูบ้ริหารมีความรู้
ความสามารถ ด าเนินงานทางการศึกษายอ่มประสบความส าเร็จ และมีคุณภาพตามท่ีพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติก าหนด จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ พบว่า การบริหารวิชาการโดยเฉพาะปัจจยั
ดา้นผูบ้ริหารโรงเรียนซ่ึงนับว่าเป็นปัจจยัส าคญั ดงันั้นในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูบ้ริหารจึงจ าเป็น
จะต้องอาศยัความสามารถ  คุณธรรม คุณลักษณะท่ีดี และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหาร จึงจะท าใหก้ารบริหารนั้นมีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามท่ีคาดหวงัไว ้(ประคอง รัศมีแกว้ 
2545 : 2 บทคดัยอ่) 

งานวิชาการถือวา่มีความส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาผูเ้รียน กล่าวคือผูเ้รียนจะมีศกัยภาพ
ต่างๆ ตามความมุ่งหมายของหลกัสูตรไดน้ั้น งานวิชาการถือวา่เป็นหัวใจของโรงเรียนและเป็นงาน
หลกัของผูบ้ริหารโรงเรียน ในอนัท่ีจะปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็น
บุคคลท่ีสมบูรณ์ในทุกด้าน และการท่ีจะท าให้งานวิชาการประสบความส าเร็จได้นั้ นผูบ้ริหาร
โรงเรียนจึงตอ้งมีแบบผูน้ าท่ีเหมาะสมกบัการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ (รุจิร์ ภู่สาระ. 
2545 : 56) 

การบริหารวิชาการถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาทุกระดับเร่ิมต้นตั้ งแต่ชั้ น
ประถมศึกษาจนถึงระดบัปริญญาเอกซ่ึงทุกโรงเรียนทุกสถาบนัตอ้งมีการวางแผนและส่งเสริมใน
ดา้นวิชาการให้ไดม้ากท่ีสุดเพื่อให้นกัเรียนนกัศึกษาไดศึ้กษาเล่าเรียนแลว้จบออกมามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะโรงเรียนพระปริย ัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา  สั งกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 1 ก็ต้องเน้นการบริหารวิชาการให้ทันต่อโลกต่อสถานการณ์ท่ี
เจริญกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดย ั้งเพื่อพระภิกษุสามเณรจะไดมี้ความรู้ความสามารถทั้ง
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ทางโลกและทางธรรมสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตราบนานเท่านานต่อไปในปัจจุบนัและอนาคต
กาล  

เดิมโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาเรียกวา่ โรงเรียนบาลีวิสามญัศึกษาส านกั
เรียนวดั โดยมติคณะสังฆมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบกระทรวงให้โรงเรียน
บาลีวิสามญัศึกษาส านกัเรียนวดัน้ี เปิดท าการสอนสมทบไดต้ั้งแต่ ปี พ.ศ.2500 เป็นตน้มา เม่ือสอบ
ไดแ้ลว้ก็ยงัจะไดรั้บประกาศนียบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกดว้ย ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้พระภิกษุ
สามเณรจึงนิยมเรียนกันมาก โรงเรียนประเภทน้ีจึงแพร่หลายออกไปยงัจังหวดัต่างๆ  อย่าง
กวา้งขวาง จนท าให้ทางการคณะสงฆ์เกรงว่าการศึกษาธรรม และบาลีจะเส่ือมลงเพราะพระภิกษุ
สามเณรต่างมุ่งศึกษาวิชาทางโลกมากไป เป็นเหตุให้ตอ้งละทิ้งการศึกษาธรรมและบาลีเสียแต่ทาง
คณะสงฆ์ก็ยงัพิจารณาเห็นความจ าเป็นของการศึกษาวิชาในทางโลกอยู่ (พระสาย แวงค า.2544)
ดงันั้น แม่กองธรรมสนามหลวง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ฟ้ืน ชุตินธโร) จึงไดต้ั้งคณะกรรมการ
การปรับปรุงการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีข้ึนใหม่ มีวิชาบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก 
เรียกว่าบาลีศึกษาสามญัศึกษา และปริยติัศึกษา ได้ประกาศใช้เม่ือพ.ศ. 2507 พร้อมกันได้ยกเลิก
ระเบียบของคณะสังฆมนตรี วา่การศึกษาของโรงเรียนบาลีวิสามญัก าหนดให้พระภิกษุสามเณรตอ้ง
เรียนพระปริยติัธรรมแผนกบาลีท่ีคณะสงฆ์จดัท าข้ึนใหม่ แต่ปรากฏว่าการตั้งส านกัเรียนตามแบบ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกบาลีใหม่น้ีมีนอ้ย นกัเรียนนิยมเรียนกนันอ้ยเพราะพระภิกษุสามเณร
ส่วนใหญ่ยงัพอใจท่ีจะเรียนโดยไดรั้บประกาศนียบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการดงันั้นนักเรียนใน
โรงเรียนดงักล่าวจึงได้พากนัใช้ช่ือกนัเป็นนักเรียนโรงเรียนราษฏร์ของวดัซ่ึงตั้งข้ึนโดยระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการบา้ง สมคัรสอบเทียบบา้งเขา้เป็นนกัเรียนผูใ้หญ่บา้ง ท าให้การศึกษาของคณะ
สงฆ์ช่วงนั้นเกิดความสับสนเป็นอนัมาก กระทรวงศึกษาธิการไดรั้บเร่ืองจากมติของผูแ้ทนราษฏร
ให้ด าเนินการเปิดสอบสมทบในชั้นตวัประโยคให้แก่พระภิกษุสามเณร แต่กรมการศาสนาร่วมกบั
กรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งได้พิจารณาลงความคิดเห็นรวมกันว่าควรจะตั้งโรงเรียนประเภทหน่ึงเพื่อ
สนองความตอ้งการของพระภิกษุสามเณร โดยวิชาธรรมและวิชาสามญัศึกษาควบคู่กนัไป โดยมี
การสอนสมทบแต่ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการสอบเองและโดยพระปรารภของสมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก(พระสาย แวงค า 2544: บทคดัยอ่)  

การศึกษาทางโลกเจริญก้าวหน้ามากข้ึนตามความเปล่ียนแปลงทางโลก การศึกษาพระ
ปริยติัธรรม  ก็จ  าเป็นต้องอนุวตัตามความเปล่ียนแปลงของทางโลกบ้าง จึงเห็นสมควรท่ีจะมี
หลกัสูตร ในการเรียนพระปริยติัธรรมมากเพิ่มข้ึนอีกแผนกหน่ึงคือหลกัสูตรพระปริยติัธรรม แผนก
สามัญศึกษา เพื่อจะได้มีโอกาสบ าเพ็ญประโยชน์ได้ทั้ งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดป้ระกาศใชร้ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม
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แผนกสามัญศึกษาข้ึน  เม่ือ วนัท่ี  20 กรกฏาคม  2514 โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะท าการศึกษาใน
โรงเรียนดงักล่าวเป็นประโยชน์ ต่อฝ่ายศาสนจกัรและฝ่ายบา้นเมือง กล่าวคือฝ่ายศาสนจกัรก็จะ
ไดศ้าสนทายาทท่ีดี มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริง เป็นผูป้ฏิบติั
ดีปฏิบติัชอบ ด ารงอยูใ่นสมณะธรรมสมควรแก่สภาวะสามารถธ ารงและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้
เจริญต่อไปและถ้าหากพระภิกษุสามเณรเหล่าน้ีสิกขาบทไปแล้วก็สามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาของรัฐได้หรือรับราชการสร้างประโยชน์ให้ก้าวหน้าให้แก่ตนเองและบา้นเมืองสืบ
ต่อไปดว้ยเช่นกนั ดงันั้นจึงท าให้โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัมีพระภิกษุสามเณร เขา้มา
ศึกษาเล่าเรียนมากข้ึนเร่ือย ๆ มาตามล าดบัท าให้พระภิกษุสามเณรไดมี้โอกาสศึกษาสายสามญั ตาม
หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นหลกัสูตรท่ี
ใช้การศึกษาวิชาพระปริยติัธรรมควบคู่กับวิชาสามญัอนัได้แก่วิชาบาลี วิชาธรรม ศาสนปฏิบัติ 
ศาสนศิลป์ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสุขศึกษา เป็น
วชิาท่ีเหมาะสมกบัพระภิกษุสามเณรสามารถเรียนไดโ้ดยไม่ขดัต่อวนิยัสงฆมุ์่งให้พระภิกษุสามเณร
มีจริยาวตัร มีบุคลิกภาพเหมาะสมตามสมณะช่วยให้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมสามารถ
ปรับตวัให้เข้ากบัสังคมส่วนรวมได้ไม่ขดัต่อพระธรรมวินัยมุ่งให้การศึกษาในระดับสูงข้ึนการ
บริหารงานโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษามีลกัษณะการบริหารโดยสภาการศึกษาคณะ
สงฆ์เป็นองค์การหลกัท่ีควบคู่ส่งเสริมการจดัการศึกษาโดยตรง นอกจากนั้นก็มีกรมการศาสนา
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัและศูนยค์รูปริยติันิเทศน์ประจ าจงัหวดั(พระสาย แวงค า 2544)ปัจจุบนั
การศึกษาในโรงเรียนประปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ไดเ้จริญกา้วหนา้โดยล าดบัมีโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษากระจายอยู่ตามจงัหวดัทัว่ประเทศเม่ือปี พ.ศ. 2556 มีโรงเรียน 464 
โรงเรียน มีครูสอนจ านวน 4,444 รูป/คน มีนกัเรียนจ านวน 51,758 รูปโดยท่ีศึกษาธิการจงัหวดัและ
ศึกษาธิการอ าเภอท าหน้าท่ีในการเร่งรัดก ากบัติดตามผลประเมินผล ส่วนการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม แผนกสามญั กลุ่มท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2556 มีโรงเรียนจ านวน 15 โรงเรียน มีครูสอน จ านวน
275 รูป/คนมีจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 2,540 รูป 

พระสาย แวงค า (2544) พบวา่ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกสามญัศึกษาไม่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์และมีปัญหาหลายประการ เช่นผูบ้ริหารในโรงเรียน
ต่างๆ ขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารงานวิชาการ ครูผูส้อนไม่เพียงพอและขาดความรู้ความ
ช านาญในการสอน การผลิตส่ือ การพฒันาหลกัสูตร และการวดัผลประเมินผลการบริหารวิชาการ 
เพราะว่าการบริหารวิชาการ เป็นการสร้างพื้นฐานความรู้ให้กบัผูเ้รียน จึงตอ้งให้ความสนใจงาน
ดา้นวิชาการเป็นพิเศษ เร่ิมตั้งแต่ศึกษาผลการปฏิบติังาน ปัญหาต่างๆ และแนวทางแกปั้ญหาต่างๆ 
แต่จากการประเมินมาตรฐานการจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาพบว่า 
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คุณภาพการศึกษามี  ความแตกต่างกันทั้ งในด้านพื้นฐานของบทเรียน คุณภาพของปัจจยัและ
กระบวนการภายในโรงเรียนประกอบกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม สภาพแวดล้อมตลอดจน
หลกัสูตรท าให้แต่ละโรงเรียนจดักระบวนการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผลการเรียนเอง
โดยกลุ่มโรงเรียนท าให้คุณภาพการศึกษายิง่แตกต่างกนัออกไปในแต่ละโรงเรียน ผูศึ้กษาคน้ควา้ได้
ศึกษาจากผลการศึกษาดงักล่าว การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญั
ศึกษา ยงัพบปัจจยัหลายประการโดยเฉพาะปัจจยัดา้นผูบ้ริหารและครูผูส้อน ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพของการจดัการศึกษา การศึกษาคน้ควา้เก่ียวการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมแผนกสามัญศึกษาพระปริยติัธรรม  แผนกสามัญซ่ึงมีผูศึ้กษาค้นควา้จ านวนน้อย  ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑลยงัไม่มีผูใ้ดศึกษาค้นควา้ในเร่ืองน้ีในฐานะท่ีผูว้ิจยัได้คลุกคลีอยู่ในวง
การศึกษาและรู้จกักบัผูบ้ริหารโรงเรียนหลายท่านและไดซ้กัถามจนรู้วา่มีปัจจยัหลายดา้นท่ีส าคญัท่ี
ท าใหก้ารบริหารวชิาการขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

พระสมบูรณ์ วลิา (2544) วจิยัพบวา่ ปัญหาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก
สามญัศึกษา ประสบปัญหาหลายประการท่ีส าคญั คือ รูปแบบการจดัการศึกษาไม่เป็นไปตามระบบ
โรงเรียนท่ีดี ส่วนใหญ่จดัการศึกษาตามอตัภาพ แนวทางการด าเนินงานไม่ชัดเจน โรงเรียนขาด
ความพร้อมในดา้นต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ อาคารสถานท่ีบุคลากร ส่ือ อุปกรณ์การเรียน การ
สอนเก่ียวกบัหลกัสูตร แผนงานท่ีวางไวข้าดงบประมาณและคนรับผิดชอบโดยตรง ขาดการติดตาม
และประเมินผลงานตามแผนงานวชิาการท่ีวางไว ้ขาดการประชุมเก่ียวกบัการจดัท าแผนงานวชิาการ
อยา่งสม ่าเสมอ พระมงคล มหานาโม (2547:112-114) วิจยัพบวา่การบริหารหลกัสูตรของโรงเรียน
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา มีปัญหาดา้นการเตรียมความพร้อมการใชห้ลกัสูตรปัญหาขาด
การวางแผน ส่ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนมีไม่เพียงพอตามความตอ้งการของผูเ้รียน เอกสาร
หลกัสูตรไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของครู และผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญักบัการเตรียมความ
พร้อมการใช้หลักสูตร  มีปัญหารายวิชาท่ีจัดให้เรียน  นักเรียนไม่สามารถเลือกเรียนได้อย่าง
หลากหลายนกัเรียนไม่สามารถเลือกเรียนไดต้ามความถนดั ตามความสนใจและตามความตอ้งการ
และครูยงัใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีขาดคุณภาพ  ดา้นการสนบัสนุนการใชห้ลกัสูตรมีปัญหา
การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ยงัไม่เพียงพอต่อการใชห้ลกัสูตร โรงเรียนขาดการวางแผนเก่ียวกบัสวสัดิการ
ของครูผูใ้ชห้ลกัสูตร และโรงเรียนขาดการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองดา้นการนิเทศติดตามผลการ
ใช้หลกัสูตรมีปัญหาโรงเรียนขาดการติดตามนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาไปแลว้  โรงเรียนขาดการ
พฒันาระบบการนิเทศ และช่วยเหลือครูผูส้อนอยา่งมีประสิทธิภาพ และผลการนิเทศภายในยงัไม่ได้
ถูกน าไปพฒันาการเรียนการสอนอยา่งแทจ้ริง  
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พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร (2553 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองยุทธศาสตร์การพฒันาการจดั
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา ภาคเหนือตอนบน พบว่าสภาพการ
ด าเนินในการจดัการศึกษาทั้งท่ีเป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง นักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม เป็นท่ีตอ้งการของสถาบนัระดบัอุดมศึกษาชั้นน า ผลงานของนกัเรียนก็ปรากฏมีให้เห็น
อยู่เสมอ ๆ ซ่ึงเป็นการสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนเป็นท่ีประจกัษ์แก่สังคมภายนอก แต่ส่ิงท่ีเป็น
ปัญหาอุปสรรคในการจดัการศึกษาของโรงเรียนก็มีอยูเ่ช่นกนั ปัญหาอุปสรรคดา้นวิชาการ เป็นตน้
วา่ นักเรียนมีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนไทยภูเขา ความรู้พื้นฐานไม่แน่น
พอ นกัเรียนพื้นราบมีปัญหาทางสังคม ครอบครัวแตกแยกท าให้นกัเรียนเป็นคนกา้วร้าว ไม่มีความ
สนใจในการเรียน นกัเรียนบางส่วนลาออกกลางคนั รวมทั้งปัญหาเก่ียวกบันกัเรียนขาดเรียนนานไม่
มีการลาออก และมีการเข้าออกบ่อย หลักสูตรไม่ค่อยชัดเจนไม่มีจุดยืนท่ีแน่ชัดเท่าท่ีควร มีการ
เปล่ียนแปลงบ่อย ขาดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน 

พระมหาจ าเริญ ปะการะโพธ์ิ (2543: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองการด าเนินงาน
โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งหมายเปรียบเทียบ
การด าเนินงานและปัญหาการด าเนินงานโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผู ้บริหาร  ครูผู ้สอนท่ีเป็นพระภิกษุ  และครูผู ้สอนท่ีเป็นฆราวาส  จ านวน  133 คน 
ผลการวิจยัพบว่าการจดัองค์กรโรงเรียนไม่ชดัเจน งานดา้นวิชาการ ดา้นธุระการ ไม่มีการวางแผน
งานไวล่้วงหนา้ มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา 
จงัหวดัขอนแก่น  

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2551) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะใน
การบริหารงานแก่โรงเรียนพระปริยติัธรรม พบวา่ควรปรับปรุงการเรียนการสอน การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมทั้งการเรียนคอมพิวเตอร์ให้ผูเ้รียนมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีรวมทั้งส่งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษอยา่งเป็นระบบการวิจยัในชั้นเรียน จดัระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน พฒันาหลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ครู มีสมรรถนะ ในการ
จดัการเรียนการสอนไดต้ามมาตรฐานหลกัสูตร และเป็นครูมืออาชีพ ดงัน้ี เปล่ียนกระบวนทศัน์ใน
การพัฒนาครูโดยเช่ือมโยงกับการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ของครู ท่ีพิจารณาความรู้ 
ความสามารถของครูเฉพาะวิชาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน พฒันาการรวบรวมขอ้มูล
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ครบถ้วนทุกด้าน มีการสรุปคุณลักษณะเด่นพร้อมการส่งเสริมศักยภาพ 
คุณลกัษณะการพฒันา พร้อมวธีิการปรับแก ้จดัท าแฟ้มขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และเป็นปัจจุบนั 
วางแผนและจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจ ความถนดัและตาม
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ความแตกต่างกันระหว่างบุคคลโดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม มีการใช้เทคนิควิธีการสอนหลากหลาย 
เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้เต็มตามศกัยภาพและใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีจะพฒันา
มิติทางกาย สังคม จิตใจ และสติปัญญา ให้เขม้แข็งครบทุกดา้น ควรปลูกฝังและพฒันาคุณธรรมน า
ความรู้ โดยครูผูส้อนจดักิจกรรมเสริมสร้างลกัษณะนิสัยหรือบูรณาการเขา้กบัวิชาอ่ืนๆ ควรพฒันา
เทคนิค วิธีการ นวตักรรม และส่ือการสอนรายวิชา หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะช่วยปลูกฝังและพฒันา
คุณธรรม จริยธรรมของผูเ้รียน ควรศึกษาหลกัสูตรวิเคราะห์หลกัสูตร สู่การเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้อยา่งจริงจงัต่อเน่ือง น าไปสู่ปฏิบติัให้บงัเกิดผลแก่ผูเ้รียน ควรวิจยัเก่ียวหลกัสูตร วธีิการสอน 
วธีิการจดักิจกรรม และส่ือการเรียนการสอน เพื่อพฒันาตนเอง พฒันาการเรียนการสอน และพฒันา
ผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และธรรมวินยั ศาสนปฏิบติั 
และภาษาบาลี 

ผูบ้ริหารควรพฒันางานวิชาการของโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน/ชุมชนมีการสนับสนุนการ
พัฒนาและประเมินครูให้ เป็นวิชาชีพชั้ นสูงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ให้ มีการติดตาม
ความกา้วหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ ให้มีการวางระบบและกลไกท่ีดีในการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยร่วมมือกบัชุมชนและไดรั้บการสนบัสนุนจากตน้สังกดั ให้มีการน าผลการประเมิน
มาใชใ้นการปรับปรุงการบริหารอย่างต่อเน่ือง ให้มีการวางระบบระเบียบรองการบริหารท่ีมีความ
คล่องตวัสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม ให้มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีคุณภาพให้
มีระบบการบริหารงบประมาณ ทรัพยสิ์นและรายไดท่ี้มีคุณภาพ ให้มีระบบขอ้มูล สารสนเทศ เพื่อ
การบริหารท่ีถูกตอ้ง และครบถว้น ทนัต่อการใชง้าน ใหมี้การนิเทศ และประเมินผล เปรียบเทียบกบั
เป้าหมายตามแผนอย่างต่อเน่ืองให้มีการประชุมอยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อยสองเดือนต่อคร้ัง และน า
ผลการประชุมไปปฏิบติั ใหมี้ระบบกลไก และมีการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ให้
มีระบบ กลไก และมีการตรวจติดตามคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง มีการให้บริการ
เทคโนโลยีทุก รูปแบบท่ี เอ้ือต่อการเรียน รู้ด้วยตนเองและการเรียน รู้แบบมีส่วนร่วม จัด
ห้องปฏิบติัการ ห้องสมุด และส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอและอยูใ่นสภาพใช้การไดดี้ให้มีการ
จดัระบบการบนัทึก การายงานผล และการส่งต่อขอ้มูลของผูเ้รียน ใหมี้ระบบการนิเทศการเรียนการ
สอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ ให้มีการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ี
เขม้แข็งและทัว่ถึงให้มีการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ให้
มีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้มีการประเมินระบบและกลไกใน
การส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพฒันาการศึกษา ให้มีการน าผล
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ประเมินมาใช้ตดัสินใจและปรับปรุงระบบกลไกในการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบั
ชุมชนในการพฒันาการศึกษา ใหมี้การสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์กบัชุมชน เป็นตน้ 

พระครูใบฎีกาบุญชู ชุติปญฺโญ (2554) ได้ศึกษาเร่ืองรูปแบบการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา พบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษา มีปัญหาดงัน้ี (1) งบประมาณในการวางแผนปฏิบติัตามแผนและการตรวจสอบ
งานวิชาการมีน้อย (2) บุคลากรรับผิดชอบในการวางแผนงานวิชาการไม่เพียงพอ (3) การวิเคราะห์
งานตามสภาพปัจจุบนัท าไม่ได้เต็มท่ี (4) ขอ้มูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นในการวางแผนงานวิชาการมี
นอ้ย (5) ส่ือการสอนไม่เพียงพอ (6) วสัดุอุปกรณ์ในโรงเรียนมีนอ้ย (7) บุคลากรไม่ให้ความส าคญั 
(8) ผูส้อนให้ความส าคญัในการปฏิบติัตามแผนงานวชิาการนอ้ย (9) บุคลากรฝ่ายต่างๆ ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบการปฏิบติังานวิชาการ (10) บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการแก้ปัญหางาน
วิชาการ ไม่เขา้ใจปัญหาท่ีแทจ้ริง และ(11) บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการแกปั้ญหางานวิชาการมีไม่
เพียงพอ และไม่เห็นความส าคญัของการแกปั้ญหาทางวชิาการ 

สภาพการณ์ท่ีเป็นอยูข่องการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา มีประเด็นท่ี
ตอ้งไดรั้บการพฒันาท่ีส าคญัอยูห่ลาย ๆ ประเด็น ไม่วา่จะเป็นในดา้นคุณภาพและมาตรฐานในการ
จดัการศึกษา ในปัจจุบนัของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ท่ียงัไม่เป็นท่ียอมรับจาก
สังคมในวงกวา้ง ความไม่ชดัเจนในของการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทท่ีควรจะเป็นอย่าง
แทจ้ริงประสิทธิภาพของระบบการด าเนินการดา้นการบริหารจดัการ และการจดัการศึกษา ท่ียงัไม่มี
ทิศทางการพฒันา และขาดความชดัเจนในการสร้างเอกภาพทางการบริหารใหก้บักลุ่มโรงเรียนและ
ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั นอกจากนั้นยงัพบวา่ การสร้างพนัธสัญญาการด าเนินงาน และ
การจดัการศึกษาเพื่อการสร้างศาสนทายาทท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัยงัไม่ไดมี้การก าหนดใหมี้ข้ึน
อย่างเป็นรูปธรรมมากนัก  จะมี เพียงการด าเนินงานตามกรอบแนวปฏิบัติของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส าคัญ  อีกทั้ งโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษาไม่มี
ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเด่นชดัพอท่ีจะเป็นแนวทางของการจดัการศึกษาในบริบทพื้นท่ีนั้นๆ เพื่อ
สร้างศาสนทายาท และด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนในพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
(กองพุทธศาสนศึกษา,แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ การพฒันาการศึกษา โรงเรียนพระปริยติั
ธรรม แผนกสามญัศึกษา (พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2556) 

ด้วยสภาพการณ์ปัญหาทั้งภายในและภายนอกดังกล่าว ท าให้การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาของคณะสงฆ์ไทยจึงประสบความยุ่งยาก และกา้วไป
อย่างไร้ทิศทาง และมีความสับสนในการสนับสนุของคณะสงฆ์ระดับสูงและการอุดหนุนจาก
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หน่วยงานของรัฐ ขณะท่ีกระแสจากขา้งนอกก็มองเห็นความส าคญัของการศึกษาคณะสงฆน์้อยลง
ไปทุกที 

ด้วยเหตุดังท่ีกล่าวมาน้ี ได้ส่งผลกระทบจนกลายเป็นปัญหาท่ีต่อเน่ืองข้ึนในระบบ
การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย อนัเป็นรากฐานท่ีส าคญัของพระพุทธศาสนา ผูว้ิจยัมองเห็นปัญหา
ดงักล่าว จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษา “กำรสังเครำะห์รูปแบบกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ ” อนัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของคณะสงฆ์ ท่ีจะสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลในยุคร่วมสมัยทั้ งยงัเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้
ยาวนานผ่านระบบการศึกษาอนัจะท าให้สถาบนัศาสนามัน่คงและสอดรับกบัความเจริญกา้วหน้า
และเปล่ียนแปลงของสังคมไดอ้ยา่งดี 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็นของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
พระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา  

 2. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวชิาการ ร.ร.พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา  

ขอบเขตของกำรวจัิย 

1.  ดา้นเน้ือหา  
1.1 การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
1.2 การวิจยัน้ี ศึกษาในประเด็นการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรม

แผนกสามญัศึกษา ใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนงานวิชาการ ดา้นการบริหารหลกัสูตร ดา้นการ
จดัการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาและส่งเสริมทางดา้นวิชาการ ดา้นการจดัส่ือการเรียนรู้ ดา้นการวดัผล
ประเมินผล 

2.  ดา้นประชากร 
2.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริหาร และครูในโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญัศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร, นครปฐม, และปทุมธานี จ านวน 15 โรง จ านวน 290 
คน 

2.2 ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูบ้ริหาร และครู จ านวน 165 คน โดยใช้ขนาดตวัอย่างของ 
ตาราง  Krejcie and Morgan (ปรากฎตามภาคผนวก)  ดงัน้ี 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ไดรู้ปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา 
2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาท่ีคน้พบ 

สามารถน าไปประยกุตใ์ชแ้ละเป็นแนวทางในการบริหารงานวชิาการต่อไปในอนาคต 

กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร เก่ียวกบั แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ของ  พระมหาอภิลกัษณ์  จกัร
แกว้ ( 2553 ) พระขรรค์ชยั  ศุภนภินทรีย ์(2551) พระเฉลิมชาติ  ชาติวโร (อิทธะรงค์) (2551) พระ
มหาชนแดน  สมบุตร. (2550) พระมหาเอกสิทธ์ิ  มณีสาย (2546) และ พระสุทธิพร  ปัญญาผาบ 
(2544 ) โดยน าสาระส าคญัมาใช ้ในการก าหนดภารกิจการบริหารงานวิชาการไดจ้  านวน 6 ดา้นและ
น ารูปแบบการบริหารตามแนวคิดของ Bush and Glover จ านวน 6 รูปแบบ ซ่ึงมีองค์ประกอบการ
บริหาร 4 ดา้น (Bush and Glover as cited in Bush, 2004 : 33) มาเป็นกรอบความคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

1.  การบริหารงานวชิาการ 6 ดา้น ประกอบดว้ย 
1.1.  ดา้นการวางแผนงานวชิาการ  
1.2  ดา้นการบริหารหลกัสูตร 
1.3  ดา้นการจดัการเรียนรู้  
1.4  ดา้นการพฒันาและส่งเสริมทางวชิาการ  
1.5  ดา้นการจดัส่ือการเรียนรู้  
1.6  ดา้นการวดัผลและประเมินผล 

2.  รูปแบบการบริหาร 6 รูปแบบ ประกอบดว้ย 
2.1. รูปแบบเป็นทางการ (Formal Models)      
2.2. รูปแบบเพื่อนร่วมงาน (Collegial Models) 
2.3. รูปแบบการเมือง (Political Models)         
2.4. รูปแบบใชอ้ านาจ  (Subjective Models) 
2.5. รูปแบบคลุมเครือ (Ambiguity Models)  

ครูผูส้อน โรงเรียนละ 10 คน รวม 150 คน 
ผูบ้ริหาร โรงเรียนละ  1  คน รวม  15 คน 

 รวม 165 คน 
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2.6. รูปแบบวฒันธรรม (Cultural Models) 
โดยมีองคป์ระกอบการบริหาร 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

(1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)  
(2) การจดัโครงสร้าง (Structure) 
(3) สภาพแวดลอ้มภายนอก (External environment)  
(4) ภาวะผูน้ า (Leadership) 
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แผนภำพที ่1 กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรบริหำรงำนวชิำกำร ร.ร.พระปริยตัิ
ธรรม แผนกสำมญัศึกษำใน 6 ด้ำน คือ 
1. การวางแผนงานวชิาการ  
2. การบริหารหลกัสูตร 
3. การจดัการเรียนรู้00จ4ั   
4. การพฒันาและส่งเสริมวชิาการ  
5. การจดัส่ือการเรียนรู้ 

6. การวดัและประเมินผลจดัส่ือการ
เรียนรู้  

5.1.6  ดา้นการ
วดัผลและประเมินผล 

ดการเรียนรู้  
4  ดา้นการ 
จดัส่ือการเรียนรู้  
5.1.6  ดา้นการ

วดัผลและประเมินผล 
5.1.4  ดา้นการ

พฒันาและส่งเสริมทาง
วชิาการ  

5.1.5  ดา้นการ
จดัส่ือการเรียนรู้  

5.1.6  ดา้นการ
วดัผลและประเมินผล 
ะกอบดว้ย 

5.1.1. ดา้นการ
วางแผนงานวชิาการ  

5.1.2  ดา้นการ
บริหารหลกัสูตร 

          รูปแบบกำรบริหำร 6 รูปแบบ 
1. รูปแบบเป็นทางการ (Formal Models) 
2. รูปแบบเพ่ือนร่วมงาน (Collegial Models) 
3. รูปแบบการเมือง (Political Models) 
4. รูปแบบใชอ้ านาจ (Subjective Models) 
5. รูปแบบคลุมเครือ (Ambiguity Models) 
6. รูปแบบวฒันธรรม (Cultural Models) 
 

          องค์ประกอบกำรบริหำร 4 ด้ำน 
1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) 
2. การจดัโครงสร้าง (Structure) 
3. สภาพแวดลอ้มภายนอก (External environment) 
4. ภาวะผูน้ า (Leadership) 
 

     รูปแบบ 

การบริหารงาน
วชิาการโรงเรียน
พระปริยติัธรรม
แผนกสามญั
ศึกษา  
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นิยำมศัพท์ 
กำรสังเครำะห์ หมายถึง การรวบรวมสรุปองค์ประกอบต่างๆเขา้ดว้ยกนัอย่างเป็นระบบ

หรือใกลเ้คียงกนัและสามารถอา้งอิงได ้
รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงลกัษณะโครงสร้างและความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของ

กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงในท่ีน้ี 
รูปแบบกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนพระปริยัติธรรม  หมายถึง ลักษณะของ

องคป์ระกอบท่ีจ าเป็นในการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
รูปแบบเป็นทำงกำร (Formal Models) หมายถึง รูปแบบการบริหารองคก์รท่ีเป็นระบบ มี

ขั้นตอน ท่ีผูบ้ริหารมีอ านาจในการบริหารตามท่ีไดรั้บการแต่งตั้งภายในองคก์รโดยใชก้ระบวนการ
ท่ีมีเหตุผล และรับผดิชอบในการบริหารองคก์รตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

รูปแบบเพ่ือนร่วมงำน (Collegial Models) หมายถึง รูปแบบการบริหารองค์กรท่ีอยู่บน
พื้นฐานการก าหนดนโยบาย และการตดัสินใจ โดยผา่นกระบวนการแลกเปล่ียน การหารือร่วมกนั 
ทางความคิดเห็นและความรู้ในการท่ีจะน าไปสู่ความเห็นร่วมกัน (Leading to Consensus) มีการ
กระจายอ านาจใหก้บักลุ่มสมาชิกหรือสมาชิกทุกคนในองคก์ร 

รูปแบบกำรเมือง (Political Models) ) หมายถึงรูปแบบการบริหารองค์กรโดยมีการ
ก าหนดนโยบายและการตดัสินใจโดยการเจรจาต่อรอง เป็นเร่ืองของการท างานตามกลุ่มผูท่ี้มีความ
สนใจ มีแนวคิดร่วมและพฒันาจนเป็นวตัถุประสงค์เฉพาะขององคก์ร ส่วนความคิดเห็นท่ีไม่เห็น
ดว้ยจะถูกรวบรวมและสะสมเป็นแนวการท างานต่อไป 

รูปแบบใช้อ ำนำจ (Subjective Models) หมายถึงรูปแบบการบริหารองคก์รภายใตค้วามคิด
ของผูน้ าเพียงคนเดียว เป้าหมายเป็นขอ้ก าหนดรองลงมา การสร้างสรรค์ของคนในองค์การนั้นๆ
นอ้ย ผูท่ี้มีส่วนร่วมมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ตามสถานการณ์ จากความคิดพื้นฐานประสบการณ์ 
และค่านิยม ของแต่ละคน สมาชิกขององคก์ร มีการท างานท่ีแตกต่างกนั 

รูปแบบคลุมเครือ (Ambiguity Models) หมายถึง รูปแบบการบริหารองคก์รท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ ไม่มีความชัดเจนเร่ืองวตัถุประสงค์ขององค์กร และมีกระบวนการท างานท่ีไม่ถูกตอ้ง 
ยากท่ีจะเขา้ใจ ผูมี้ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

รูปแบบวัฒนธรรม (Cultural Models) )หมายถึง รูปแบบการบริหารองค์กรเพื่อสร้าง
สัญลกัษณ์ของคนในทอ้งถ่ินจนเป็นท่ียอมรับสามารถด ารงอยู่ตลอดไป และรูปแบบวฒันธรรมมี
ความหลากหลายตามทอ้งถ่ินนั้น และแต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบการบริหาร 4 ดา้นดงัน้ี 1) การ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) 2)การจดัโครงสร้าง (Structure) 3) สภาพแวดลอ้มภายนอก (External 
environment) 4) ภาวะผูน้ า (Leadership) 
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กำรบริหำรงำนวิชำกำร  หมายถึง การบริหารกิจกรรมในสถานศึกษาท่ีเก่ียวกับการ
ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดี  และมีประสิทธิภาพท่ีสุด โดยมีองค์ประกอบในดา้น
การวางแผนงานวิชาการ การบริหารหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ การพฒันาและส่งเสริมทางด้าน
วชิาการ การจดัส่ือการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล 

กำรวำงแผนงำนวิชำกำร หมายถึง การจดัท ากิจกรรมต่างๆ อันประกอบไปด้วย การ
วางแผนงานวิชาการ การจดัท าแผนและโครงการสอน การจดักิจกรรมทางวชิาการ ตลอดจนการมุ่ง
เสริมและพฒันาคนในองค์การหรือสถานศึกษาให้มีศกัยภาพสูงสุด  การก าหนดนโยบายและ
เป้าหมาย การจดัท าเอกสารคู่มือครูและนกัเรียน การอบรมความรู้ดา้นการวางแผนใหก้บับุคลากร 

กำรบริหำรหลักสูตร หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวโ้ดยมีการตระเตรียมเก่ียวกบัหลกัสูตร การใช้หลกัสูตร การประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตร การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย หลกัการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรอยา่งชดัเจน 

กำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง การสนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ การพฒันาวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย การส่งเสริมกิจกรรมและจดัหาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนตลอดถึงการ
ติดตามประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

กำรพฒันำและส่งเสริมทำงด้ำนวชิำกำร หมายถึง การส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรใหไ้ดรั้บ
การพฒันาอบรมด้านวิชาการต่างๆ การจดักิจกรรมทางวิชาการเพื่ออบรมความรู้เพิ่มทกัษะแก่
นกัเรียนและบุคลากร 

กำรจัดส่ือกำรเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยส่ือต่างๆ เช่นส่ือเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
และจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน และการจดัอบรมส่งเสริมการผลิตส่ือ การคน้ควา้วิจยัเพื่อ
พฒันาส่ือการเรียนรู้ 

กำรวดัผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน การสร้างเคร่ืองมือ
ในการวดัผลการเรียน การจดัท าเอกสารแบบฟอร์มท่ีเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผล รวมทั้งการ
ติดตาม ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ความเหมาะสมและหลากหลาย 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ  หมายถึง โรงเรียนท่ีวดัจัดตั้ งข้ึนเพื่อให้
การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้พระภิกษุสามเณร มีความรู้ มีทกัษะทั้งในวิชาธรรมะและวิชาสามญั และ
มุ่งพฒันาผูเ้รียนซ่ึงเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้เป็นผูมี้คุณธรรม มีความรู้ ประพฤติปฏิบติัตนตามพระ
ธรรมวนิยั เป็นศาสนทายาทท่ีดีของพระพุทธศาสนา ภายใตก้ารก ากบัดูแลของมหาเถรสมาคม  
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วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  เพื่อการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงาน

วชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา โดยมีวธีิด าเนินการ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสาร เก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกับการ
สังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อหารูปแบบการบริหารงานและน าไปใชใ้นการสร้าง
แบบสอบถาม 

ขั้นตอนที่ 2  สร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
ทดสอบแบบสอบถามและปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้แนะน า  

ขั้นตอนที่ 3  ส ารวจความเห็นผูบ้ริหารและครูโรงเรียนพระปริยติัธรรมเก่ียวกบัสภาพ
ปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็นของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนกสามญั
ศึกษา โดยแบบสอบถาม จ านวน 165 คน 

ขั้นตอนที่ 4  ส ารวจความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหาร โดย
ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 4 แห่ง คือ โรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมวดัตากฟ้า  จ.นครสวรรค์  โรงเรียนพระปริย ัติธรรมวดัศรีโสดา จ.เชียงใหม่ โรงเรียน
พระปริยติัธรรมวดัหนองแวง  จ.ขอนแก่น   และโรงเรียนพระปริยติัธรรมวดัโสธรวราราม   จ.
ฉะเชิงเทรา 

ขั้นตอนที่ 5  จดัสนทนากลุ่มโดยผูท้รงคุณวุฒิ  (Focus Group) เพื่อตรวจสอบและ
รับรองรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาท่ีเหมาะสมและ
เป็นไปได ้ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

ในการวจิยัในคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 

1. แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกสามญัศึกษา เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็นของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา  

2. แบบสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม 4 แห่งเก่ียวกบัความเหมาะสม
และความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหาร 
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3. แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผูท้รงคุณวุฒิ  เพื่อตรวจสอบและรับรอง
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาท่ีเหมาะสมและเป็นไป
ได ้



 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกับ การสังเคราะห์,การ

พฒันา, รูปแบบ, การบริหาร, การบริหารงานวิชาการ, ภารกิจงานวิชาการ เพื่อน ามาเป็นฐานความรู้
เพื่อสนบัสนุนในการวิจยัเร่ือง “การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติั
ธรรม แผนกสามญัศึกษา” โดยไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็นรายขอ้  ดงัน้ี 

 

1.  แนวคดิทฤษฏเีกีย่วกบัการสังเคราะห์งานวจิัย 
1.1  ความหมายของการสังเคราะห์งานวจิยั 
1.2  กระบวนการสังเคราะห์งานวจิยั  
1.3  ประเภทของการสังเคราะห์งานวจิยั 
1.4  ขั้นตอนการสังเคราะห์ 
1.5  การก าหนดวตัถุประสงค ์
1.6  การก าหนดหวัขอ้  
1.7  หลกัการพิจารณาคุณภาพงานวจิยั 
1.8  ลกัษณะส าคญัของการสังเคราะห์งานวจิยั 
1.9  การเสนอผลการสังเคราะห์งานวจิยั  

2.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัรูปแบบ 
2.1  ความหมายของรูปแบบ 
2.2  ประเภทของรูปแบบ 
2.3  องคป์ระกอบของรูปแบบ 
2.4  ลกัษณะของรูปแบบท่ีดี 
2.5 การประเมินรูปแบบ 
2.6  รูปแบบการบริหารโรงเรียน 
2.7  รูปแบบการบริหารของบูชและโกลฟเวอร์ 

1.  รูปแบบเป็นทางการ (Formal Models) 
2.  รูปแบบเพื่อนร่วมงาน (Collegial Models) 
3.  รูปแบบการเมือง (Political Models) 
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4.  รูปแบบใชอ้ านาจ (Subjective Models) 
5.  รูปแบบคลุมเครือ (Ambiguity Models) 
6.  รูปแบบวฒันธรรม (Cultural Models) 

3.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วการบริหาร 
3.1  ความหมายของการบริหาร 
3.2  กระบวนการบริหาร 

1.  การวางแผน (Planning) 
2.  การจดัองคก์ร (Organizing) 
3.  การจดับุคลากร (Staffing) 
4.  การอ านวยการ (Directing) 
5.  การควบคุม  (Controlling) 

4.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วการบริหารงานวชิาการ 
4.1  แนวคิดหลกัในการบริหารงานวชิาการ 
4.2  ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 
4.3  ความส าคญัของการบริหารงานวชิาการ 
4.4  หลกัการบริหารงานวชิาการ 
4.5  องคป์ระกอบงานวชิาการ 

1.  การวางแผนงานวชิาการ  
2.  การบริหารหลกัสูตร 
3.  การจดัการเรียนรู้  
4.  การพฒันาและส่งเสริมทางดา้นวชิาการ  
5.  การจดัส่ือการเรียนรู้  
6.  การวดัและประเมินผล 

6.   การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 
7.   การศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิ 
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8.  โรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา 

8.1  ความเป็นมาและจุดมุ่งหมาย 
8.2  ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป 
8.3  แผนยทุธศาสตร์ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
8.4  แผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
8.5  การบริหารจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
8.6  การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
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1.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการสังเคราะห์งานวจิัย 

1.1  ความหมายของการสังเคราะห์งานวจัิย 

Cooper and Hedges (1994) ให้ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจยั (research synthesis) 

หรือการบูรณาการงานวิจยั (research integration) ไวว้่า การสังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัความ

พยายามท่ีจะค้นหาความสอดคล้องและพิจารณาความเปล่ียนแปลงหรือความแตกต่างของผล

การศึกษาในการศึกษาท่ีคลา้ยกนั จุดประสงคข์องการสังเคราะห์การวิจยัคือพยายามท่ีจะบูรณาการ

งานวจิยัใหส้ามารถท่ีจะสรุปอา้งอิงได ้

สรุป การสังเคราะห์งานวิจยัคือการบูรณาการงานวิจยัท่ีสอดคล้องหรือใกล้เคียงกนัและ

สามารถอา้งอิงได ้

1.2  กระบวนการสังเคราะห์งานวจัิย  

1. การก าหนดหัวข้อเร่ือง การก าหนดปัญหาวิจยัของการสังเคราะห์งานวิจยั มีวิธีการ

ก าหนดปัญหาเช่นเดียวกบัปัญหาวิจยัโดยทัว่ไป เน่ืองจากค าว่า “ปัญหาวิจยั” ก็คือขอ้สงสัยท่ียงัหา

ขอ้สรุปไม่ได ้ฉะนั้นปัญหาวจิยัของการสังเคราะห์งานวจิยัก็คือ ส่ิงท่ียงัเป็นขอ้สงสัยท่ียงัหาขอ้สรุป

ไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั เน่ืองจากในปัจจุบนัมีงานวิจยัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และงานวิจยัดงักล่าวส่วนใหญ่จะ

ศึกษาตวัแปรท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัหรือตวัแปรเดียวกนั แต่ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกนั 

เพราะฉะนั้นผลการวิจยัจึงมีทั้งสอดคลอ้งกนัและขดัแยง้กนั ซ่ึงขอ้สรุปดงักล่าวยงัไม่มีขอ้ยุติ และผู ้

ท่ีจะน าผลการวิจยัดงักล่าวไปใช้ก็ไม่สามารถจะน าผลไปใช้ได ้เม่ือก าหนดปัญหาวิจยัแลว้จะตอ้ง

ก าหนดวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

2. การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยัโดยใชว้ธีิการสังเคราะห์งานวิจยัก็

มีลกัษณะเหมือนกบัการวิจยัโดยทัว่ไป กล่าวคือหลงัจากผูว้จิยัไดท้ราบถึงปัญหาท่ีจะท าการวจิยัแลว้ 

ส่ิงท่ีผูว้ิจยัควรด าเนินการต่อไปก็คือศึกษาปัญหาท่ีจะท าการวิจยัอย่างรอบคอบ โดยการศึกษาจาก

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการวจิยั ทั้งน้ีเพื่อช่วยใหปั้ญหาการวิจยัชดัเจนข้ึนและจะได้

เป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตการวจิยัและสมมติฐานการวจิยัต่อไป 

3. การด าเนินการสังเคราะห์งานวิจยั ในการด าเนินการสังเคราะห์งานวิจยัประกอบดว้ย
ขั้นตอน ดงัน้ี  
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3.1 การเสาะคน้งานวิจยั หลงัจากท่ีผูว้ิจยัก าหนดปัญหาและวิเคราะห์การวิจยัท่ีจะ
สังเคราะห์งานวิจยัแลว้ ส่ิงท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งด าเนินการต่อไปคือ การเสาะคน้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาการวจิยันั้นๆ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

3.1.1 แหล่งปฐมภูมิ (primary sources) หมายถึง แหล่งท่ีผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลวิจยั
จากงานวิจยันั้นโดยตรง อนัได้แก่ รายงานการวิจยัท่ีพิมพ์เผยแพร่เป็นเล่ม และพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารต่างๆ วทิยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ของนิสิตและนกัศึกษา รายงานการวจิยัของหน่วยงาน
ต่างๆ ตลอดจนงานประชุมสัมมนาเก่ียวกบัการวจิยั และอ่ืนๆ เป็นตน้  

3.1.2 แหล่งทุติยภูมิ (Secondary sources) หมายถึง แหล่งขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไม่ไดเ้ก็บ
ขอ้มูลผลการวิจยัจากรายงานการวิจยันั้นโดยตรง แต่เป็นขอ้มูลผลการวิจยัท่ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมจาก
รายงานสรุป และในวารสารต่างๆ  

3.2 การคดัเลือกงานวิจยั หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดเ้สาะคน้หางานวิจยัจากแหล่งต่างๆ ไม่วา่
จะเป็นแหล่งปฐมภูมิหรือแหล่งทุติยภูมิแล้ว ส่ิงท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งด าเนินการต่อไปก็คือ การคดัเลือก
งานวจิยั ซ่ึงในการคดัเลือกงานวจิยัมีอยูด่ว้ยกนัหลายวธีิ เช่น  

3.2.1 การเลือกมาทั้งหมด วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุด กล่าวคือ เป็นการรวบรวม
ผลการวิจยัทุกเร่ืองเท่าท่ีจะหาได ้ทั้งงานวิจยัท่ีมีการพิมพแ์ละงานวิจยัท่ีไม่มีการพิมพ ์วิทยานิพนธ์
ระดบัปริญญาโทและเอก รายงานการวจิยัเท่าท่ีจะหาไดจ้ากองคก์รต่างๆ  

3.2.2 การเลือกเฉพาะผลงานท่ีมีการตีพิมพ ์วิธีน้ีเป็นการน าเสนอเฉพาะผลงานท่ี
มีการตีพิมพ ์เท่านั้นมารวมเขา้ไวด้้วยกนั ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีไม่ไดห้มายความถึงเฉพาะวิทยานิพนธ์
และเอกสารการประชุมเท่านั้น เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีมีอยูใ่นห้องสมุดและสามารถหาไดแ้ทบทุกแห่ง 
การไม่น ารายงานท่ีไม่มีการตีพิมพ์มาพิจารณาจะเป็นการทุ่นเวลา งบประมาณ และยงัสามารถ
ควบคุมคุณภาพของงานวจิยัไดด้ว้ย และการพิจารณาคุณภาพงานวจิยั สามารถพิจารณาไดจ้าก  

1) ความสอดคล้องระหว่างช่ือเร่ือง ปัญหาการวิจัย  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั และสมมติฐานของการวจิยั  

2) การใหนิ้ยามศพัท ์ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งและวดัได ้ 
3) การวดัตวัแปรนั้นมีความเช่ือถือไดม้ากน้อยเพียงใด เคร่ืองมือท่ีใชมี้การระบุหรือ

บรรยายวธีิการสร้างและการหาคุณภาพหรือไม่อยา่งไร  
4) กลุ่มตวัอยา่ง ไดม้าจากการสุ่มแบบใด อิงทฤษฎีความน่าจะเป็นหรือไม่ 
5) การวเิคราะห์ขอ้มูล มีความถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่  
6) การน าเสนอผลสอดคลอ้งกบัช่ือเร่ืองวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัหรือไม่  

3.3 การรวบรวมผลงานวจิยั  
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หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดเ้ลือกงานวจิยัโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินงานวจิยัแลว้ ส่ิงท่ีผูว้จิยั

ตอ้งด าเนินการต่อไป คือ การรวบรวมผลงานวจิยั โดยการศึกษางานวิจยัอยา่งละเอียด เพื่อหาค่าสถิติ

ต่างๆ ซ่ึงเป็นขอ้คน้พบจากงานวิจยัทุกเร่ืองไปวิเคราะห์  ในการรวบรวมผลงานวิจยั ผูว้ิจยัจะตอ้ง

สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายงานการวิจยั โดยทัว่ไปแลว้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

เก็บรวบรวมผลงานวจิยัหรือท่ีเรียกวา่ แบบสรุปงานวจิยั  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู ้สังเคราะห์งานวิจัยต้องระบุวิธีการวิเคราะห์งานวิจัย  การ

วิเคราะห์งานวิจยัมีหลายวิธี คือ วิธีการแจงนับคะแนนเสียง วิธีพิจารณาค่านัยส าคญั วิธีวิเคราะห์

เมตตา้ การน าเสนอผลการวิเคราะห์จะเสนอในรูปแบบใด การบรรยายหรือเสนอดว้ยค่าสถิติ หรือ

เสนอดว้ยตารางประกอบการบรรยาย  

5. การเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจยั ในขั้นน้ีเป็นการสรุปผลการวิเคราะห์และจดัท า

รายงาน สาหรับการสรุปผลการวิเคราะห์นอกจากจะตอ้งมีการสรุปผล  การอภิปรายผลเช่ือมโยง

ผลการวิจยักบัความรู้ในอดีต และความรู้ทางทฤษฏีแลว้ ยงัตอ้งให้ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและ

ขอ้เสนอแนะทางวชิาการดว้ย และผลการวิเคราะห์ตอ้งใหข้อ้คน้พบท่ีลึกซ้ึงเหนือชั้นกวา่งานวิจยัแต่

ละเร่ืองท่ีน ามาสังเคราะห์  และข้อสรุปรวมทั้ งข้อเสนอแนะต้องมีความกวา้งขวางโดยทั่วไป 

(generality) มากกวา่งานวจิยัปกติ (http://wiki.rmutk.ac.th/index.php) 

สรุป กระบวนการสังเคราะห์งานวิจยั คือการก าหนดปัญหาวิจยั การศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การด าเนินการสังเคราะห์งานวิจยัโดยการเสาะคน้งานวิจยัการคดัเลือกงานวิจยั 

หลงัจากท่ีผูว้ิจยัได้เสาะคน้หางานวิจยัจากแหล่งต่างๆ การวิเคราะห์ขอ้มูล และการเสนอผลการ

สังเคราะห์งานวจิยั 

1.3  ประเภทของการสังเคราะห์งานวจัิย จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท  

1. การสังเคราะห์เชิงคุณลกัษณะ (Qualitative synthesis) ไดแ้ก่การอ่านรายงานการวิจยั
แล้วน ามาสรุปเข้าดว้ยกนัซ่ึงจะพบจากบทท่ี 2 ในวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาภายใตห้ัวขอ้ว่า 
วรรณคดีท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. การสังเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative synthesis) เป็นการวเิคราะห์ตวัเลขคือค่า สถิติ
ท่ีปรากฏในงานวจิยัทั้งหลาย การสังเคราะห์เชิงปริมาณจึงเป็นการวเิคราะห์ผลวิเคราะห์ (analysis of 

http://wiki.rmutk.ac.th/index.php
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analysis) หรือวิเคราะห์เชิงผสมผสาน  (integrative analysis) หรือการวิจัยงานวิจัย  (research of 
research)  

1.4  ขั้นตอนการสังเคราะห์ 

1. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละค าถาม (Review question) โดยระบุการทบทวนอยา่งเจาะจง  

2. ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย  (Inclusion criteria) และเกณฑ์การตัดออก 
(Exclusion criteria) และก าหนดขอบเขตการทบทวน  

3. ก าหนดวธีิการสืบคน้งานวจิยั (Locate studies) และวางแผนการคน้หาอยา่งเป็นระบบ  

4. ก าหนดวธีิการเลือกงานวจิยั (Select studies) และเลือกงานวจิยัตามเกณฑ์  

5. การประเมินคุณภาพงานวจิยั (Critical appraisal) เอาเฉพาะงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ  

6. การสกดัขอ้มูลงานวจิยั (Data extraction) เอาเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. การวิ เคราะห์ /สรุปและสังเคราะห์รายงาน  (Analysis/summary and synthesis of 

relevant studies) วเิคราะห์/สังเคราะห์ผลการวจิยัทั้งหมด  

8. การน าเสนอผล (Present results)  

9. การแปลผล/พิจารณาถึงการน าไปใช้ (Interpret results/determining the applicability 
of results)  
 สรุป ขั้นตอนการสังเคราะห์ คือ ก าหนดวตัถุประสงค์และค าถาม ก าหนดเกณฑ์การ
คดัเลือกงานวิจยั ก าหนดวิธีการสืบคน้งานวิจยั ก าหนดวิธีการเลือกงานวิจยั การประเมินคุณภาพ
งานวิจยั การสกดัขอ้มูลงานวิจยั การวิเคราะห์/สรุปและสังเคราะห์รายงาน การน าเสนอผลและการ
แปลผล/พิจารณาถึงการน าไปใช ้

1.5  การก าหนดวตัถุประสงค์ (Review objectives)  

1. ตอ้งชดัเจนถึงส่ิงท่ีตอ้งการทบทวนวรรณกรรม  

2. น าไปสู่การก าหนดค าถามในการทบทวนวรรณกรรม  

 สรุป การก าหนดวตัถุประสงค ์คือตอ้งมีความชดัเจนและน าไปสู่การก าหนดค าถาม 
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 1.6  การก าหนดหัวข้อ  

1. เร่ืองท่ีตอ้งการขอ้สรุปจากผลการวจิยั  

2. เร่ืองท่ีมีรายงานวจิยัจ  านวนมากพอ  

3. เร่ืองท่ียงัไม่เคยมีใครท าการทบทวนมาก่อนในช่วงเวลาเดียวกนั  

สรุป การก าหนดหวัขอ้ คือ เร่ืองท่ีตอ้งหาขอ้สรุป มีรายงานวจิยัมากพอและยงัไม่เคยมีใครท า 

1.7  หลกัการพจิารณาคุณภาพงานวจัิย  

1. ความสอดคล้องระหว่าง ช่ือ เร่ือง  ปัญหาการวิจัย  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั และสมมติฐานของการวจิยั  

2. การใหนิ้ยามศพัท ์ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งและวดัได ้ 

3. การวดัตวัแปรนั้นมีความเช่ือถือได้มากน้อยเพียงใด เคร่ืองมือท่ีใช้มีการระบุหรือ
บรรยายวธีิการสร้างและการหาคุณภาพหรือไม่อยา่งไร  

4. กลุ่มตวัอยา่ง ไดม้าจากการสุ่มแบบใด อิงทฤษฎีความน่าจะเป็นหรือไม่  

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล มีความถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่  

6. การน าเสนอผลสอดคลอ้งกบัช่ือเร่ือง วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัหรือไม่ 

สรุป หลกัการพิจารณาคุณภาพงานวิจยั คือ ความสอดคลอ้งระหวา่งช่ือเร่ือง ปัญหาการวจิยั 

กรอบแนวคิดในการวิจยั วตัถุประสงค์ของการวิจยั และสมมติฐานของการวิจยั การน าเสนอผล

สอดคลอ้งกบัช่ือเร่ือง วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยั 

1.8  ลกัษณะส าคัญของการสังเคราะห์งานวจัิย ได้แก่  

1. การน าแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการของศาสตร์ท่ีหลากหลายในหวัขอ้เร่ืองเดียวกนั มา
ท าการสรุปใหเ้ห็นเป็นแนวคิด ทฤษฎี ตวัแบบใหม่ข้ึนมา  

2. การสังเคราะห์งานวิจยัจะเป็นการสังเคราะห์มาจากผลงานวิจยัตั้งแต่ 2 เร่ืองข้ึนไปใน
หวัขอ้เร่ืองเดียวกนั  

3. การสังเคราะห์งานวิจยัมีจุดประสงค์เพื่อหาข้อสรุปร่วมจากผลงานวิจยัต่างๆ หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงเป็นการตกผลึกความคิดท่ีไดม้าจากผลงานวิจยัหลายช้ิน เพื่อให้ไดข้อ้สรุปร่วมใน
หวัขอ้เร่ืองท่ีศึกษา  
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4. เป็นการมุ่งหาขอ้สรุปหรือขอ้เสนอแนะทัว่ไป (Generalization) ในหัวขอ้ท่ีศึกษา โดย
ใช้เหตุผลเชิงอุปมาน  (Induction Reasoning) ซ่ึงการใช้เหตุผลเชิงอุปมานเป็นวิธีการศึกษาท่ีใช้
วธีิการน าขอ้คน้พบท่ีไดป้รากฏการณ์ต่างๆ เป็นจ านวนมากมาหาเป็นขอ้สรุปทัว่ไป  

5. เป็นการคน้หาความเป็นจริงของปรากฏการณ์ร่วมโดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาทาง

วิทยาศาสตร์ ท่ีได้จากการสังเกตปรากฏการณ์หรือขอ้คน้พบจากงานวิจยัช้ินต่างๆ มีการน ามาใช้

เหตุผลเชิงอุปมาน รวมถึงอาจมีการน าขอ้สรุปร่วมหรือขอ้สรุปทัว่ไปหรือตน้แบบใหม่ไปทดลอง

หรือทดสอบเพื่อหาความจริงแทต่้อไป 

สรุป ลกัษณะส าคญัของการสังเคราะห์งานวิจยั คือการน าแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการของ

ศาสตร์ท่ีหลากหลายในหัวขอ้เร่ืองเดียวกนั มาท าการสรุปให้เห็นเป็นแนวคิด ทฤษฎี ตวัแบบใหม่

ข้ึนมาจากงานวิจยัตั้งแต่ 2 เร่ืองข้ึนไปเพื่อให้ไดข้อ้สรุปร่วมในหวัขอ้เร่ืองท่ีศึกษาโดยใชเ้หตุผลเชิง

อุปมาน  (Induction Reasoning)และเป็นการค้นหาความเป็นจริงของปรากฏการณ์ร่วมโดยใช้

ระเบียบวธีิการศึกษาทางวทิยาศาสตร์ 

1.9  การเสนอผลการสังเคราะห์งานวจัิย  

เป็นขั้นของการสรุปผลการวิเคราะห์และจดัท ารายงาน ซ่ึงตอ้งมีการสรุปผล การอภิปราย

ผลเช่ือมโยงผลการวิจยักบัความรู้ในอดีต และความรู้ทางทฤษฏีแล้ว ยงัตอ้งให้ขอ้เสนอแนะเชิง

นโยบายและขอ้เสนอแนะทางวิชาการดว้ย และผลการวิเคราะห์ตอ้งให้ขอ้คน้พบท่ีลึกซ้ึงเหนือชั้น

กว่างานวิจยัแต่ละเร่ืองท่ีน ามาสังเคราะห์ และขอ้สรุปรวมทั้งขอ้เสนอแนะตอ้งมีความกวา้งขวาง

โดยทัว่ไป (generality) มากกวา่งานวจิยัปกติ 

สรุป การเสนอผลการสังเคราะห์งานวจิยั คือ การสรุปผลการวเิคราะห์และจดัท ารายงานให้

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและขอ้เสนอแนะทางวชิาการ 
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3.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัรูปแบบ 

3.1  ความหมายของรูปแบบ 

ค าว่า “รูปแบบ” หรือ Model เป็นค าท่ีใช้เพื่อส่ือความหมายหลายอย่าง ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้ว
รูปแบบจะหมายถึงส่ิงหรือวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นต้นแบบอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น แบบจ าลอง
ส่ิงก่อสร้าง รูปแบบในการพฒันาชนบท เป็นตน้ พจนานุกรม ContemporaryEnglish ของ Longman 
(1981, p. 668) ใหค้วามหมายไว ้5 ความหมาย แต่โดยสรุปแลว้จะมี 3 ลกัษณะ คือ 

1. Model หมายถึง ส่ิงซ่ึงเป็นแบบยอ่ส่วนของของจริง ซ่ึงเท่ากบั แบบจ าลอง 
2. Model ท่ีหมายถึง ส่ิงของหรือคนท่ีน ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินการบางอย่าง 

เช่น ครูตน้แบบ 
3. Model หมายถึง รุ่นของผลิตภณัฑต่์าง ๆ 
พจนานุกรมการศึกษา Good (1973) ได้ให้ความหมายรูปแบบ  ดังน้ี รูปแบบ  หมายถึง 

แบบอย่างของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ ้ าป็นตวัอย่างเพื่อการเลียนแบบ 
เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซ่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลกัการหรือแนวคิด เป็นชุดของ
ปัจจยัหรือตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงรวมกนัเป็นตวัประกอบและเป็นสัญลกัษณ์ทาง
ระบบสังคม ตามความหมายดงักล่าว อาจกล่าวไดว้า่ รูปแบบ คือแบบจ าลองของส่ิงท่ีเป็น 

เยาวดี วิบูลยศ์รี (2536, หนา้ 25) รูปแบบ คือ วิธีท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดถ่้ายทอดความคิด 
ความเขา้ใจ ตลอดจนจิตนาการของคนท่ีมีต่อปรากฏการณ์ หรือเร่ืองราวใด ๆ ให้ปรากฏในลกัษณะ
ของการส่ือสารในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง รูปแบบจึงเป็นแบบจ าลองในลกัษณะเลียนแบบ  หรือ
เป็นตวัแบบท่ีใช้เป็นแบบอย่างเป็นแผนผงัหรือแบบแผนของการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง
ต่อเน่ืองดว้ยความสัมพนัธ์เชิงระบบ 

สวสัด์ิ สุคนธรังสี (2520, หนา้ 206) ทิศนา แขมมณี (2551, หน้า 1) ให้ความหมายรูปแบบ
หมายถึงตวัแทนท่ีสร้างข้ึนเพื่ออธิบายพฤติกรรมของลกัษณะบางประการของส่ิงท่ีเป็นจริงอย่าง
หน่ึง หรือ เป็นเคร่ืองมือทางความคิดท่ีบุคคลใช้ในการหาความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์
เช่นเดียวกบั สุบรรณ์ พนัธ์วิศวาส และชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์(2522, หนา้ 22-23), ใชค้  าวา่ แบบจ าลอง 
(Model)เท่ากับการย่อหรือเลียนแบบความสัมพันธ์ท่ีปรากฏอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของ
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึงโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยในการจดัระบบความคิดในเร่ืองนั้น
ให้เขา้ใจไดง่้ายข้ึนและเป็นระเบียบ ส่วน บุญชม ศรีสะอาด (2533, หนา้ 19) ให้ความหมาย รูปแบบ
วา่เป็นโครงสร้างท่ีแสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีมีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในระบบ
ต่าง ๆ 
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Willer (1967, p. 15) รูปแบบ เป็นการสร้างมโนทัศน์เก่ียวกับชุดของปรากฏการณ์ โดย
อาศัยหลักการของระบบรูปนัยทั้ งน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยาม
ความสัมพนัธ์และประพจน์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรูปแบบท่ีมีความเท่ียงตรง จะพฒันาเป็นทฤษฎีต่อไป 

Stoner and Wankle (1986, p. 12) Nadler (1980, pp. 72-90) Mescon and Khedouri (1985, 
p. 199) ใหค้  านิยาม รูปแบบวา่เป็นการจ าลองความจริงของปรากฏการณ์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ี
มีความสัมพนัธ์องคป์ระกอบ ท่ีเป็นกระบวนการของปรากฏการณ์นั้น ๆ ใหง่้ายข้ึน 

ส าหรับ Hausser (1980, pp. 132-161) ไดใ้หค้วามหมายท่ีแตกต่างออกไปโดยท่ีรูปแบบเป็น
ส่ิงท่ีออกแบบมาเพื่อแสดงถึงองค์ประกอบและกระบวนการตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง
ความสัมพนัธ์ในเชิงทฤษฎีกบัปรากฏการณ์จริงจากความหมายทั้งหมดสามารถ    

สรุป รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างหรือพฒันาข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีไดศึ้กษามาของผูส้ร้าง
เองเพื่อถ่ายทอดความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ โดยใช้ส่ือท่ีท าให้เขา้ใจไดง่้ายและกระชบัถูกตอ้ง 
และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกบัปรากฏการณ์จริงได้เพื่อช่วยให้ตนเองและคนอ่ืนสามารถ
เขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน และหมายถึงแบบจ าลองอยา่งง่ายหรือยอ่ส่วนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูเ้สนอ
รูปแบบดงักล่าวไดศึ้กษาและพฒันาข้ึนมาเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เขา้ใจได้ง่ายข้ึน 
หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนตลอดจนอาจใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป 

3.2  ประเภทของรูปแบบ 

1) ประเภทของรูปแบบมีการจ าแนกออกเป็นหลายลกัษณะในท่ีน้ีสามารถจ าแนกได ้3  
รูปแบบ ดงัน้ี (Smith ,R. H. and Others, 1980: 46) 

(1) รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical model) ไดแ้ก่ รูปแบบคลา้ยจริง (Iconic model) 
มีลกัษณะคลา้ยของจริง 

(2) รูปแบบเสมือนจริง (Analog model) มีลกัษณะคลา้ยปรากฏการณ์จริง 
(3) รูปแบบเชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic model) ไดแ้ก่ 

(3.1) รูปแบบขอ้ความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ  
(Qualitative model) รูปแบบน้ี พบมากท่ีสุด เป็นการใชข้อ้ความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ่ 

(3.2) รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) หรือรูปแบบเชิง 
ปริมาณ (Quantitative model) การก าหนดประเภทของรูปแบบไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่า ควรมี
รายละเอียดขององคป์ระกอบท่ีเหมาะสมของรูปแบบจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ี
ศึกษา และวตัถุประสงคใ์นการสร้างรูปแบบนั้น ๆ 
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3.3  องค์ประกอบของรูปแบบ 

1) องค์ประกอบของรูปแบบ  มีองค์ประกอบหลักในการด าเนินงาน  4 ประการ ท่ีต้อง
พิจารณาและจดัเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั (เยาวดี วบูิลยศ์รี, 2544:15) ไดแ้ก่ 

(1) บุคคล (Personal) หมายถึงความมีสมรรถนะของบุคลากร ซ่ึงประกอบดว้ย 
คุณลกัษณะและพฤติกรรมในการปฏิบติังาน 

(2) การปฏิบติังาน (Performance) หมายถึงกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล 

(3) กระบวนการ (Process) หมายถึง การใชว้งจรการบริหารคุณภาพประกอบดว้ย  
การวางแผนการพฒันา (plan) การปฏิบติัการพฒันา (do) การตรวจสอบการพฒันา(check) และการ
ปฏิบติัการปรับแก ้(act) อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

(4) โปรแกรม (Program) หมายถึง หลกัสูตรหรือวธีิการในการพฒันาบุคลากรอาทิ  
การฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน การสอนงาน การให้ค  าปรึกษา และการหมุนเวยีนสับเปล่ียนงานการท่ี
จะระบุว่ารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม
และรูปแบบนั้ นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดท่ีแน่นอน  ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ (Bardo และ Hartman, 1982) 

สรุป ประเภทของรูปแบบจ าแนกได ้3 รูปแบบ คือ รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical model) 
รูป แบบ เส มื อนจ ริง  (Analog model) และ รูป แบบ เชิ งสั ญ ลักษ ณ์  (Symbolic model) และ
องค์ประกอบของรูปแบบประกอบดว้ย 4 ส่วนส าคญั คือ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และ
ขอ้มูลป้อนกลบัจากสภาพแวดลอ้ม ในการพิจารณารูปแบบในลกัษณะน้ีถือวา่ผลผลิตของระบบเกิด
จากการท่ีมีปัจจยัน าเขา้ส่งเขา้ไปผา่นกระบวนการซ่ึงจะกระท าใหเ้กิดผลผลิตข้ึน และใหค้วามสนใจ
กบัขอ้มูลป้อนกลบัจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 

3.4  คุณลกัษณะของรูปแบบทีด่ี 

รูปแบบท่ีดีตามแนวคิดของ Keeves (1988: 560) ควรจะมีคุณลกัษณะ 4 ประการ ดงัน้ี 
(1) รูปแบบควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์อยา่งมีโครงสร้างมากกวา่ 

ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัแบบรวม ๆ 
(2) รูปแบบควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถถูก 

ตรวจสอบไดโ้ดยการสังเกต ซ่ึงเป็นไปไดท่ี้จะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้
(3) รูปแบบควรจะตอ้งระบุหรือช้ีใหเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา  

ดงันั้นนอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ไดค้วรใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 
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(4) รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ และสร้างความสัมพนัธ์ 
ของ ตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา 

รูปแบบท่ีดีตามแนวคิดของ พูลสุข หิงคานนท ์(2540: 53) ควรมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
(1) ควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ของตวัแปรแบบมีโครงสร้าง 
(2) มีลกัษณะท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผล และสามารถตรวจสอบ 

ไดด้ว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
(3) มีโครงสร้างหรือกลไกเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในเชิงเหตุผลไดอ้ยา่งชดัเจน 
(4) น าไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่หรือความสัมพนัธ์ใหม่ของปรากฏการณ์ท่ี 

ศึกษา ดงันั้น คุณลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีควรพิจารณาคือความสอดคลอ้งระหวา่งรูปแบบ 
และทฤษฎีของเร่ืองหรือปรากฏการณ์ท่ีจะน ารูปแบบดงักล่าวไปอธิบายด้วย ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ าไป
ประกอบการพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 

สรุป คุณลกัษณะของรูปแบบท่ีดีตามแนวคิดของ Keeves และตามแนวคิดของ พูลสุข หิง 
คานนท์  คือรูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพนัธ์อย่างมีโครงสร้างมากกว่าความสัมพนัธ์ท่ี
เก่ียวเน่ืองกนัแบบรวม ๆ ใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถถูกตรวจสอบได้
โดยการสังเกต ซ่ึงเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษ์ได้ระบุหรือ
ช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา และรูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์
ใหม่ และสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา และ 
ควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ของตวัแปรแบบมีโครงสร้าง มีลกัษณะท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางใน
การพยากรณ์ผล และสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจกัษ์ มีโครงสร้างหรือกลไกเพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงเหตุผลได้อย่างชัดเจน และน าไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่หรือ
ความสัมพนัธ์ใหม่ของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 

3.5  การประเมินรูปแบบ 

จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการสร้างรูปแบบก็เพื่อทดสอบ หรือตรวจสอบรูปแบบนั้นขอ้มูล
เชิงประจักษ์ สามารถตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี  ซ่ึงอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิง
คุณลกัษณะ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบจากหลกัฐาน
เชิงคุณลักษณะอาจใช้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบ  ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิง
ปริมาณ ใชเ้ทคนิคทางสถิติ ซ่ึงการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลกัษณะ 2 อยา่ง (อุทุมพร 
จามรมาน, 2541 : 23) คือ 

1) การตรวจสอบความมากนอ้ยของความสัมพนัธ์ ความเก่ียวขอ้งและเหตุผลระหวา่งตวัแปร 
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2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพนัธ์ ซ่ึงการประมาณค่าน้ีสามารถประมาณ
ข้ามกาลเวลา กลุ่มตัวอย่าง หรือสถานท่ีได้ (Across Time, Samples, Sites) หรืออ้างอิงจากกลุ่ม
ตวัอยา่งไปหาประชากรก็ได ้โดยผลการตรวจสอบน าไปสู่ค าตอบ 2 ขอ้ คือ การสร้างรูปแบบใหม่ 
และการปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบเดิม 

อีสเนอร์ (Eisner, 1976 : 192-193) ไดเ้สนอแนวคิดการประเมิน โดยการใชผู้ท้รงคุณวุฒิใน
บางเร่ืองท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกวา่การวิจยัในเชิงปริมาณ โดยเช่ือวา่การรับรู้ท่ีเท่ากนันั้น 
เป็นคุณสมบติัพื้นฐานของผูรู้้ และไดเ้สนอแนวคิดการประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุ ไวด้งัน้ี 

1) การประเมินโดยแนวทางน้ี มิได้เน้นผลสัมฤทธ์ิของเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ตาม
รูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal-based Model) การตอบสนองปัญหา และความตอ้งการ
ของผูเ้ก่ียวขอ้งตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) หรือกระบวนการ
ตดัสินใจ (Decision Making Modal) อยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่การประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ จะเป็นการ
วิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีน ามาพิจารณา ซ่ึงไม่จ  าเป็นต้องเก่ียวโยงกับ
วตัถุประสงค์ หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจยัในการ
พิจารณาต่างๆ เขา้ด้วยกนั ตามวิจารณญาณของผูท้รงคุณวุฒิ  เพื่อให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของส่ิงท่ีท าการประเมิน 

2) เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะทาง  (Specialization) ในเร่ืองท่ีจะ
ประเมิน โดยท่ีพฒันามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์  (Art Criticism) ท่ีมีความละเอียดอ่อน
ลึกซ้ึง และตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงมาเป็นผูว้นิิจฉยั เน่ืองจากเป็นการวดัคุณค่าไม่อาจประเมิน
ดว้ยเคร่ืองวดัใดๆ ได ้และตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถของผูป้ระเมินอยา่งแทจ้ริง ต่อมาไดมี้การน า
แนวคิดน้ีมาประยกุตใ์ชใ้นทางการศึกษาระดบัสูงในวงการศึกษามากข้ึน ในสาขาเฉพาะท่ีตอ้งอาศยั
ผูรู้้ ผูเ้รียนรู้เฉพาะในเร่ืองนั้นจริงๆ มาเป็นผูป้ระเมินผล เพราะองคค์วามรู้เฉพาะสาขานั้นผูท่ี้ศึกษา
เร่ืองนั้นจริงๆ จึงจะทราบและเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง 

3) เป็นรูปแบบท่ีใช้ตวับุคคล คือ ผูท้รงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน  โดยให้ความ
เช่ือถือวา่ ผูท้รงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดี ทั้งน้ีมาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นั้น 
จะเกิดข้ึนจากประสบการณ์และความช านาญของผูท้รงคุณวฒิุนัน่เอง 

4) เป็นรูปแบบท่ียอมให้ความยืดหยุน่ในกระบวนการท างานของผูท้รงคุณวุฒิตามอธัยาศยั 
และความถนัดของแต่ละคน นับตั้ งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญท่ีพิจารณา การบ่งช้ีข้อมูลท่ี
ตอ้งการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวนิิจฉยัขอ้มูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอทั้งน้ี การเลือก
ผูท้รงคุณวุฒิ จะเน้นท่ีสถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และความเป็นท่ีเช่ือถือ (High Credit) 
ของวชิาชีพนั้น ๆ เป็นส าคญั 
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 สรุป การประเมินหรือการตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี  ซ่ึงอาจใช้การวิเคราะห์จาก
หลกัฐานเชิงคุณลกัษณะ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบ
จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะอาจใช้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบ  ส่วนการตรวจสอบโมเดลจาก
หลกัฐานเชิงปริมาณ ใชเ้ทคนิคทางสถิติ และโดยการใชผู้ท้รงคุณวฒิุ 

3.6  รูปแบบการบริหารโรงเรียนของนักวิชาการทางการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
จินตนา ศักดิ์ ภู่อร่าม, วิสุทธ์ิ วิจิตรพัชราภรณ์,แมก เนย์ ( Mc Nay), ลูเน็นเบอร์กและออนส์เยน 
(Lunenburg and Ornstein) และไปเซย์ (Paisey) 

แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารโรงเรียน (School Management Model) จะช่วยให้การ
พฒันารูปแบบการจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวคิดในการพฒันาควบคู่ไปกบัการใชท้ฤษฏี 
การบริหาร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฏีของนกัวิชาการ โดยเร่ิมจากรูปแบบองคก์ารทางการศึกษา 
แนวคิดการพฒันาองคป์ระกอบของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ และคุณลกัษณะรูปแบบท่ีดี ดงัน้ี 

จินตนา ศกัด์ิภู่อร่าม (2545 : บทคดัย่อ)ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนในก ากบัของรัฐ ส าหรับประเทศไทย ประกอบดว้ย 4 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนน า เน้นบริบท 
ความเป็นมาแนวคิด 2) รูปแบบการบริหารโรงเรียนในก ากบัของรัฐ 3) แนวทางการน ารูปแบบ ไป
ใชแ้ละ 4) เง่ือนไขและขอ้จ ากดัของรูปแบบ 

วิสุทธ์ิ วิจิตรพัชราภรณ์  (2547 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบการจัด
การศึกษาแบบกระจายอ านาจ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ความน า
แนวคิด หลกัการวตัถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ี 2) องคป์ระกอบรูปแบบและสาระส าคญัของการ
กระจายอ านาจ 3) ยทุธศาสตร์การด าเนินงานและเง่ือนไขความส าเร็จ 

รูปแบบการบริหารองคก์ารทางการศึกษาของ แมก เนย ์( Mc Nay,L. 1992 : 22-23) ไดส้รุป
โดยใช้หลักการบริหารท่ีมีการควบคุมแบบแน่น (Tight)และควบคุมแบบหลวม (Loose) ไว  ้4
รูปแบบดงัน้ี 

1. รูปแบบสถาบันการศึกษา  (The Collegiums Academy) เป็นแนวคิดคลาสสิกของ
มหาวิทยาลยัท่ีมีอิสระในการบริหารดา้นการเรียนการสอนในส านวนท่ีเรียกว่า Secret Gardensแต่
ละคณะมีระเบียบ วิธีปฏิบติัของตน คณาจารยมี์อ านาจและบทบาทอยา่งมาก แต่ละคนมีเครือข่ายท่ี
เขม้แขง็ มีการเช่ือมโยงกบัองคก์ารภายนอกสถาบนั 

2. รูปแบบราชการ (The Bureaucracy) เป็นการสั่งงานเป็นไปตามล าดบัชั้น (Hierarchy)มี
ระเบียบและกฎเกณฑก์ารปฏิบติังานท่ีสามารถท าใหมี้ประสิทธิภาพได้ กฎระเบียบจะถูกก าหนดข้ึน
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ส าหรับการด าเนินงานตามปกติ ภายใตม้าตรฐานคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการไวค้อยช่วยเหลือและ
การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

3. รูปแบบองค์การธุรกิจ (The Corporate Model) เป็นรูปแบบท่ีมุ่งสร้างภาวะผูน้ าให้กบั
องค์การ ผูบ้ริหารสูงสุดให้มีภาวะผูน้ าท่ีเขม้แข็ง โดยเน้นรูปแบบการจดัการแบบมีส่วนร่วม จะมี
ทีมงานผูบ้ริหารท่ีอาวุโส ท่ีให้การสนับสนุนและเป็นท่ีท่ีปรึกษาท าหน้าท่ีในการก าหนด พฒันา
นโยบาย สนบัสนุนในดา้นการเงินและดา้นอ่ืนๆ ในการท าใหมี้กิจกรรมและการบริหารงานอ่ืน ๆ 

4. รูปแบบองค์การรัฐวิสาหกิจ ( In the Enterprise ) ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ภายใต้
กรอบการท างานท่ีก าหนด จะมีการมอบหมาย แต่งตั้งทีมงานแต่ละโครงการ ตวัอย่างเช่น ทีมการ
วจิยัการสอน การเป็นท่ีปรึกษา แนะแนว การสรรหาบุคคลและการศึกษาต่อ ลกัษณะการท างานตาม
สถานการณ์ท่ียืดหยุน่ การบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบการท างานดงักล่าวน้ี ท า
ให้เกิดการพฒันาหลักสูตรแบบผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หรือเป็นหุ้นส่วนในการเรียนรู้
ร่วมกนั 
 ลู เน็น เบอร์กและออนส์ เยน  (Lunenburg F.C., & Ornstein, 2000 : 27-31) ได้กล่าวถึง
รูปแบบการบริหารโรงเรียนไว ้ดงัน้ี 

1. รูปแบบองค์การแบบราชการ (The Bureaucratic Model) ไดส้รุปวา่ รูปแบบการจดัการ
แบบราชการส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัความไม่คล่องตวั มีกฎระเบียบท่ีไร้ความหมาย งานล่าชา้มีงาน
เอกสารมาก ไม่มีประสิทธิภาพ อาจกล่าวไดว้า่ ส่ิงท่ีไม่ดีทั้งหมดในการจดัการศึกษา ไดจ้ากระบบ
ราชการ แนวคิดการจดัการแบบราชการน้ีเวเบอร์(Weber) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบการจดัองคก์าร ต่าง 
ๆ แลว้พบวา่ระบบบริหารแบบราชการ (Bureaucracy) มีลกัษณะดงัน้ี 

1.1. การแบ่งงาน (Division of Labor) แบ่งภารกิจงานใหญ่เป็นงานยอ่ยให้ผูท้  างานแต่
ละคนมีอ านาจ หนา้ท่ีในการปฏิบติังานเหล่าน้ี 

1.2. กฎ ระเบียบ (Rules) ท างานตามกฎระเบียบท่ีวางไว  ้มีการฝึกปฏิบติัเพื่อให้การ
ปฏิบติังานเป็นแบบเดียวกนั 

1.3. ระดับอ านาจตามสายการบังคับบัญชา  (Hierarchy of Authority) ผู ้ท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีต ่าก็อยูใ่ตก้ารบงัคบับญัชาของผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งท่ีสูงกวา่ 

1.4. ไม่เป็นเร่ืองส่วนตวั (Impersonality ) ไม่เอาเจตคติส่วนตวัเขา้มายุ่งกบัผูใ้ตก้าร
บงัคบับญัชา การแสดงความห่างกนัระหวา่งกนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อให้แน่ใจ
วา่การตดัสินใจนั้นไม่มีความล าเอียง 
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1.5. ความสามารถ (Competence) การจา้งงานเน้นดา้นคุณวุฒิและการเล่ือนต าแหน่ง
เน้นในเร่ืองของการปฏิบติังาน ป้องกนัไม่ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถูกออกจากงานโดยง่ายซ่ึงท าให้มี
ความจงรักภกัดี 

2. รูปแบบการจดัการแบบมีส่วนร่วม (The Participatory Management Model) มุ่งเน้นให้
พ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชน ครู กลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ มีโอกาสจดัตั้งหรือร่วมจดัตั้งการสนบัสนุน
การควบคุมสถานศึกษาและเร่ืองของขวญัก าลงัใจ ความพึงพอใจในการท างานของบุคคลเป็นส่วน
ขยายเพิ่มเติมจากการจดัการรูปแบบราชการ เพราะการจดัระบบแบบราชการนั้นขาดความยืดหยุ่น 
และไม่สนใจในตวัคน จึงเกิดแนวคิดการจดัการแบบมีส่วนร่วมข้ึน 

ไปเซย์ (Paisley, 2001 :134-140) ได้สรุปรูปแบบและงานของการบริหารโรงเรียนไว้ 3 
รูปแบบ ดงัน้ี 

1. รูปแบบการประยุกต์ทักษะ  (Applied Skills Model) เป็นรูปแบบการจดัการท่ีอยู่บน
พื้นฐานความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีประกอบดว้ย 

1.1. ทกัษะความสามารถทางกรอบแนวคิด (Conceptual Skills) ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
โดยรวม (Comprehensive Understanding) 

1.2. ทกัษะความรู้ทางเทคนิค (Technical Skills) ท่ีเรียกวา่ Know – How กระบวนการ
ท่ีจะน าความรู้และทรัพยากรในโรงเรียนมาด าเนินการ  ให้งานของโรงเรียนสามารถด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

1.3. ทกัษะการบริหารมนุษย์ (Human Skills) โดยการสร้างขวญัก าลังใจให้คนงาน
อย่างดีท่ีสุดส าหรับองค์การ รวมทั้งการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี สามารถเปล่ียนแปลงการ
ท างานโดยไม่ท าให้พนักงานเสียขวญัก าลังใจ และสามารถส่ือสารกับบุคลากรได้เป็นอย่างดีมี
ประสิทธิภาพและความมัน่ใจในการท างาน ซ่ึงความสามารถทั้งหมดน้ีเม่ือน ามาประยุกต์ในการ
จดัการโรงเรียนในดา้นต่างๆ เช่น การบริหารหลกัสูตร (Curricular Program) วตัถุประสงคห์ลกัสูตร
(Objective, Syllabus Concept) และวิธีการสอน ( Teaching Methods) การสร้างความสัมพนัธ์ชุมชน 
(External relations) รวมทั้ งการเงิน  (Finance) อุปกรณ์เคร่ืองมือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
(Facilities) และการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน (Staff Development) จึงท าใหง้านมีประสิทธิภาพ 

2. รูปแบบการมีส่วนร่วม (Participation Model) เป็นการจัดการท่ีมีการตัดสินใจ  และ
กระท าจากการมีส่วนร่วมใน 3 ระดบั 

2.1. Decisional Deprivation 
2.2. Decisional Equilibrium 
2.3. Decisional Saturation 
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การตดัสินใจและการมีส่วนร่วมน้ีเป็นการจดัการดา้นเน้ือหาหลกัสูตร(CurriculumContent) 
การเลือกและตดัออกของเน้ือหารายวิชา วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษารวมทั้งกระบวนการจดั
การศึกษา(Educational Objectives) การประเมินผลการเรียนของนักเรียน(Evaluation) การสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน (External Relation) และการบริหารงานในดา้นต่างๆของโรงเรียน การเงิน 
(Finance) การจดัชั้นเรียน (Pupil Grouping) การสรรหาบุคลากรการสนบัสนุน สร้างขวญัก าลงัใจ 
(Staffing)การสร้างเทคนิคในการสอน (Teaching methods andTechniques) การก าหนดการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน  (Timetabling Use of Plant) และการใช้ส่ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือการ
เรียนการสอน (Use of Materials and Equipment) 

3. รูปแบบความต้องการพัฒนาของบุคลากร  (Staff Development Need Model)เป็น
รูปแบบการจดัการท่ีอยู่บนพื้นฐานความตอ้งการบุคคล ท่ีจะพฒันาตนเองและความกา้วหน้าของผู ้
ท  างานนับตั้ งแต่ผู ้ท  างานหรือคณะครู  เจ้าหน้าท่ี มีความส าคัญเสมือนทรัพยากร  หลักการ
เปล่ียนแปลง ผูท้  างานโดยเฉพาะท่ีมีจ านวนมาก  ย่อมส่งผลกระทบในการท างาน ดงันั้นการเพิ่ม
ความสามารถท่ีจะสร้าง ความหลากหลายในการพฒันาและสนบัสนุนให้ผูท้  างานมีประสิทธิภาพ
ตามนโยบาย ถือเป็นเร่ืองส าคญั รูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียน จ านวน 10 งาน ประกอบดว้ย 

1. การจดัการทรัพยสิ์น ( Physical Assets) 
2. จดับรรยากาศภายในโรงเรียน (School Climate) 
3. ก าหนดคุณค่าและวตัถุประสงค ์เป้าหมาย (Values and Objectives) 
4. จดัโครงสร้างหลกัสูตรและการพฒันา(Curriculum Content and Development) 
5. การจดัองคก์ารและการดูแลพฒันานกัเรียน (Organization and Development ofPupils) 
6. จดัโครงสร้างบุคลากรและการพฒันา(Staff Structure and Development) 
7. การจดัการการเงิน (Financial and Systems Management) 
8. การจดัการมาตรฐานการท างาน (Stand of Performance) 
9. การสร้างความสัมพนัธ์ ( External relations) 
10.การจดัการดา้นทกัษะความสามารถ (Management Skills ) 
และอีกด้านหน่ึงมีคณะท างานท่ีอยู่ในกลุ่ม ท่ีมีความแตกต่างกนัตามสถานการณ์ซ่ึงอาจ

ประกอบดว้ย 
1. ผูบ้ริหารสูงสุด (Governors) 2.ผูบ้ริหารอาวุโส (Senior Management Staff) 3.ผูบ้ริหาร

ระดบักลาง(Middle Management Staff) 4.คณะครูผูส้อน( Other Teaching Staff ) 5.คณะเจา้หน้าท่ี 
(Non -Teaching Staff) ในการบริหารจดัการจะท าให้เห็นภาพของระดบัความช านาญการและเฝ้า
ระวงัเพื่อการสนบัสนุนการพฒันาเพิ่มเติมใหก้บัผูท้  างานในโรงเรียนมากข้ึน 
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สรุป รูปแบบการบริหารโรงเรียนมีหลายรูปแบบ เช่นรูปแบบสถาบันการศึกษา (The 
Collegiums Academy) รูปแบบราชการ (The Bureaucracy) รูปแบบองค์การธุรกิจ (The Corporate 
Model) รูปแบบองค์การรัฐวิสาหกิจ  ( In the Enterprise ) รูปแบบองค์การแบบราชการ  (The 
Bureaucratic Model) รูปแบบการจดัการแบบมีส่วนร่วม (The Participatory Management Model) 
และรูปแบบความตอ้งการพฒันาของบุคลากร (Staff Development Need Model)  

แต่รูปแบบเหล่าน้ีผูว้ิจยัเห็นว่ายงัมีความไม่เหมาะสมในการน ามาเป็นกรอบในการวิจยั
เก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนพระปริยติัธรรมในคร้ังน้ี 
 
3.7  รูปแบบการบริหารของบูชและโกลฟเวอร์ 

บูชและโคลเวอร์ (Bush and Glover as cited in Bush, 2004 : 50 – 170) แบ่งรูปแบบการ
บริหารเป็น 6 รูปแบบ ประกอบดว้ย  

1. รูปแบบเป็นทางการ (Formal Models)  
2. รูปแบบเพื่อนร่วมงาน (Collegial Models)  
3. รูปแบบการเมือง (Political Models)  
4. รูปแบบการใชอ้ านาจ(Subjective Models)  
5. รูปแบบคลุมเครือ (Ambiguity Models)  
6. รูปแบบวฒันธรรม (CulturalModels)  
โดยพิจารณาและมีองค์ประกอบ  4 ด้าน คือ 1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย(Goals) 2) การจดั

โค ร งส ร้ า ง (Structure) 3)ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ภ ายน อ ก  (External environment) 4)ภ าว ะ ผู ้น า
(Leadership)โดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. รูปแบบเป็นทางการ (Formal Models) เป็นรูปแบบการบริหารองค์การท่ีเป็นระบบมี
ขั้นตอน (Hierarchical Systems) ท่ีผูบ้ริหารมีอ านาจในการบริหารตามท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยใช้
กระบวนการท่ีมีเหตุผล  (Rational Process) และรับผิดชอบในการบริหารองค์การตามท่ีได้รับ
มอบหมาย ทั้งน้ีในรูปแบบเป็นทางการจะพิจารณาในองคป์ระกอบการบริหาร (Bush and Gloveras 
cited in Bush, 2004 : 50 - 54) ไดด้งัน้ี 

1.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย(Goals) รูปแบบเป็นทางการ บอกถึงลกัษณะพิเศษของ
องค์การ เช่นเดียวกบัการก าหนดเป้าหมาย (goals oriented) ซ่ึงสันนิษฐานไดว้า่ องคก์ารนั้น ด าเนิน
ตามวตัถุประสงค์ (objectives) โดยเฉพาะท่ีได้ตั้ งไว  ้เป้าหมายเหล่าน้ี ถูกก าหนดอย่างถาวรโดย
หน่วยตน้สังกดั ตามหลกัการ กฎเกณฑ์ ระเบียบของทางราชการ สมาชิกทุกคนในองค์การมีการ
ท างานเพื่อมุ่งไปท่ีเป้าหมายโดยรวมท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเป็นทางการ 



37 

 

1.2 การจดัโครงสร้าง (Structure) ของการบริหารในรูปแบบเป็นทางการ น าเสนอ
โครงสร้างขององคก์ารบนพื้นฐาน ประกอบดว้ยครูและนกัเรียนท่ีเสมือนเป็นลกัษณะของ ทีมงาน
ถูกก าหนดให้เป็นมืออาชีพในแต่ละต าแหน่ง ภายในโรงเรียนหรือวิทยาลยั โครงสร้างองคก์ารจะมี
ลักษณะถาวร ชัดเจน มีการตกลงร่วมกันเก่ียวกับโครงสร้างของต าแหน่งต่าง ๆ เช่น ต าแหน่ง
หวัหนา้งาน หรือหวัหนา้หมวดวชิา ส่วนการท างานของครูและทีมงานคนอ่ืนๆ ถูกก าหนดบทบาท
ภายใตโ้ครงสร้างท่ีเป็นทางการ โครงสร้างถือวา่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลเป็นรายบุคคลทุก
คน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนท่ีแตกต่างกนั โครงสร้างขององค์การ มีแนวโน้มท่ีจะมีการ
จดัระบบตามล าดับชั้นและแนวตั้ง ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับมอบหมายงานจากครูใหญ่หรือ
ผูบ้ริหารตามล าดบัชั้นและเป็นการบริหารแบบสั่งการจากเบ้ืองบน 

1.3 สภาพแวดลอ้มภายนอก (External environment) รูปแบบทางการมีความแตกต่าง
ในวิธีการ เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การและสภาพแวดลอ้มภายนอก มีรูปแบบท่ีค่อนขา้งจะ
เป็น“ระบบปิด” หรือทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีมีแนวโน้มในการจ ากดัการเช่ือมโยงสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เพียงเล็กน้อย แต่ท่ีจะคงอยู่ไดเ้ป็นจิตส านึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และแสดงลกัษณะ
ความสัมพันธ์ในเง่ือนไขของการเช่ือมโยงแบบเป็นทางการ  ระหว่างหัวหน้าหรือครูใหญ่กับ
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัเหนือข้ึนไปหรือในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรัฐบาล มี
การพบปะสังสรรคก์บักลุ่มอ่ืน ๆ เช่นผูป้กครอง ผูร่้วมท างาน และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ ลด
ความส าคญัของโรงเรียนและวิทยาลยัลง ความส าคญัรูปแบบราชการเป็นระบบปิด สามารถอธิบาย
บทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะงานของครูมากกวา่ใหค้วามส าคญักบันกัเรียนและผูป้กครอง 

1.4 ภาวะผูน้ า (Leadership) รูปแบบเป็นทางการเป็นบทบาทของผูน้ าในการจดัท า
นโยบาย รวมถึงการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ผูน้ าจะเป็นผูไ้ดรั้บแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ซ่ึงจะ
พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมาย ผูน้ าจะเป็นแบบการสั่งการจากบน
ลงล่าง ถือเป็นตวัแทนและเป็นสัญลกัษณ์ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก 

2. รูปแบบเพ่ือนร่วมงาน (Collegial Models) เป็นรูปแบบการบริหารองค์การท่ีอยู่บน
พื้นฐานการก าหนดนโยบาย (Determine Policy) และการตัดสินใจ (Decision Making) โดยผ่าน
กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ การปรึกษาหารือร่วมกัน (Process of Discussion) และน าไปสู่
ความเห็นร่วมกนั (Leading to Consensus) มีการกระจายอ านาจให้กบักลุ่มสมาชิกหรือสมาชิกทุก
คนในองค์การ ทั้ งน้ีในรูปแบบเพื่อนร่วมงานจะพิจารณาในองค์ประกอบ การบริหาร (Bush 
andGlover as cited in Bush, 2004 : 72 – 76)ไดด้งัน้ี 

2.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) รูปแบบเพื่อนร่วมงานถือว่าเป็นการบริหาร
ภายใตข้อ้ตกลงของกลุ่มสมาชิก ท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั ทีมงานร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในเร่ือง
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จุดมุ่งหมายขององคก์าร ภายใตข้อ้ตกลงเดียวกนั การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนหรือวิทยาลยั
ร่วมกนัทุกขั้นตอน ประกอบดว้ย 3 หนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) วางแนวทางในการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์(objectives) ของ
โรงเรียนได ้

2) ก าหนดเป้าหมาย ท่ีเป็นไปตามระเบียบ กิจกรรมท่ีสามารถปฏิบติัได ้ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่กิจกรรมท่ีก าหนด มีส่วนท าใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

3) วางแนวทาง (means) ในการประเมินผลความส าเร็จ โรงเรียนจะมีประสิทธิภาพ
ไดต้อ้งบรรลุตามวตัถุประสงค ์(objectives) 

2.2 การจัดโครงสร้าง  (Structure) รูปแบบเพื่อนร่วมงาน  เป็นการจัดโครงสร้าง
องค์การท่ียึดวตัถุประสงค์เป็นหลัก  มีความชัดเจนตามเป้าหมาย  มีความสัมพันธ์กันภายใน
โครงสร้างรูปแบบเพื่อนร่วมงาน  ถือเป็นการจัดโครงสร้างในลักษณะแนวนอน  ท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ของผูร่้วมงานท่ีมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการก าหนดนโยบาย และการตดัสินใจ ในการ
จดัการศึกษาการบริหารแบบเพื่อนร่วมงานมกัจะแสดงให้เห็นในระบบคณะกรรมการ ซ่ึงอาจจะมี
ความซับซ้อนในองค์การ กระบวนการการตดัสินใจภายใต้ระบบคณะกรรมการ  เป็นลักษณะ
แนวความคิดท่ีเก่ียวกับความเสมอภาคกันของสมาชิก ความคิดท่ีมีอิสระบนพื้นฐานของความ
ช านาญตามสาขาวชิาโดยเฉพาะ มากกวา่ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีเป็นทางการ เป็นการตดัสินใจในลกัษณะ
การประนีประนอมกันค่อนข้างมากในบางโรงเรียนอาจมีคณะท างานท่ีท างานร่วมกันเพื่อ
จุดมุ่งหมายโดยเฉพาะอยา่งท าใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.3 สภาพแวดล้อมภายนอก  (External environment) มีความหลากหลาย  ในการ
ประเมินสภาพความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การและส่ิงแวดล้อมภายนอก รูปแบบการบริหารแบบ
เพื่อนร่วมงาน มีลกัษณะการตดัสินใจโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนของ
องค์การทุกคนมีความเท่าเทียมกนัในการก าหนดนโยบายและก าหนดแนวทางในการปฏิบติังาน 
อยา่งไรก็ตาม หากมีการตดัสินใจร่วมกนัอาจใชร้ะบบคณะกรรมการแบบผสม หวัหนา้หรือครูใหญ่ 
ถือว่าตอ้งรับผิดชอบต่อนโยบายของโรงเรียนหรือวิทยาลยัตลอดไป และในการพิจารณาภายใต้
กรอบการท างานแบบมีส่วนร่วม แมว้า่ครูใหญ่จะไม่เห็นดว้ยเป็นการส่วนตวั หรือเป็นความจริงท่ีวา่ 
นโยบายถูกสร้างข้ึนโดยเพื่อนร่วมงาน ครูใหญ่อาจถูกจ ากดัความรับผิดชอบ แต่ครูใหญ่ตอ้งเห็น
ดว้ย อยา่งนอ้ยก็ตอ้งยอมรับการตดัสินใจในรูปคณะกรรมการ รูปแบบเพื่อนร่วมงานมีแนวโนม้ท่ีจะ
มองข้ามความขัดแยง้ ท่ีอาจะเกิดข้ึนได้ระหว่างกระบวนการ การมีส่วนร่วมภายในและความ
รับผิดชอบจากบุคคลภายนอก ขอ้สันนิษฐานท่ีเป็นประเด็นปัญหา ไดน้ ามาแกไ้ขจนเป็นท่ียอมรับ 
สามารถอธิบายกบับุคคลภายนอกได ้มีความเส่ียงเป็นอยา่งมากส าหรับครูใหญ่ ท่ีจะตอ้งรับผดิชอบ
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กบัความตอ้งการหรือขอ้เรียกร้อง ท่ีมีความขดัแยง้จากการมีส่วนร่วมและเกิดแรงกดดนัถึงขั้นความ
รุนแรงเช่นในองักฤษและเวลส์ จากการน าหลกัสูตรแห่งชาติไปใช้ มีขอ้ก าหนดอย่างในการวดัผล
ประเมินผล ระดับชาติตามระบอบการปกครองของประเทศ โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษา (OFSTED) ท่ีตั้งข้ึน การประเมินผลดงักล่าว สร้างความยุง่ยากใหแ้ก่โรงเรียนอยา่งมาก 

2.4 ภาวะผูน้ า (Leadership) รูปแบบเพื่อนร่วมงาน เป็นผูน้ าท่ีมีอิทธิพลและไดรั้บการ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน โดยพิจารณาจากลกัษณะของกระบวนการ การตดัสินใจ เน่ืองจากการ
ก าหนดนโยบายภายใน กรอบการมีส่วนร่วม การยอมรับในแผนกลยุทธ์ ประเด็นปัญหาอาจจะเกิด
จากส่วนต่าง ๆ ขององคก์าร และตอ้งไดรั้บการแกไ้ขในกระบวนการท างานร่วมกนัอยา่งผสมผสาน 
รูปแบบท่ีส าคญัของภาวะผูน้ าไม่อาจมีอิทธิพลและอ านาจไปทัว่ทั้งองค์การ เช่น ผูน้ าแบบเพื่อน
ร่วมงาน คือ "ความเป็นเบอร์หน่ึง ท่ามกลางความเสมอภาคกนั มากท่ีสุด” ในองค์การท่ีเก่ียวกบั
วิชาการ ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพ  พื้นฐานความคิดของผูน้ าแบบเพื่อน
ร่วมงาน การออกค าสั่งมีน้อยกวา่การรับฟัง การชกัชวนและการเจรจา ผูน้ าจะยอมรับการตดัสินใจ
ร่วมกนั 

คุณสมบติัของผูน้ า ในโรงเรียนและในวทิยาลยัท่ีมีคุณภาพ ดงัน้ี 
1) มีการตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของผูร่้วมงาน หัวหน้าหรือ

ครูใหญ่ยอมรับความเช่ียวชาญ ทกัษะความสามารถของครู และแสวงหาประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่เพื่อประโยชน์แก่นกัเรียนและนกัศึกษา การแต่งตั้งผูน้  าเกิดจากการท่ีไดป้ฏิบติังาน
เป็นเวลานานจนประสบความส าเร็จและจากประสบการณ์ของตนเอง 

2) หวัหนา้กลุ่มเพื่อนร่วมงาน จะแสวงหาโอกาสแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็น
ทางการในการทดสอบและการกระท าในการริเร่ิมงานนโยบาย การสนับสนุน การใช้นวตักรรม
และการยอมรับในการตดัสินใจของครูใหญ่ท่ีมี "ต าแหน่งสูง" ในโรงเรียน เช่น ส่งเสริม การใหก้าร
อบรมเก่ียวกบัวฒันธรรมขององคก์ารและ การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกนั 

3) รูปแบบเพื่อนร่วมงาน มุ่งเน้นอ านาจความเช่ียวชาญมากกว่าอ านาจอย่างเป็น
ทางการส่ิงท่ีตามมา คืออ านาจในองค์กรวิชาชีพ  แทนท่ีจะพยายามใช้อ านาจท่ี มีอยู่ เหนือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูน้ าควรเสาะหาการยอมรับ  การตดัสินใจและการปฏิบติังานของผูร่้วมงานท่ีเป็น
มืออาชีพ หัวหน้าหรือครูใหญ่ควรยอมรับและสนับสนุนให้หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มวิชาให้
กลายเป็นผูน้ าร่วมกนัการพฒันา ตวับ่งช้ี ท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนประถมศึกษา คือ "ภาวะผูน้ าของ
การบริหารแบบเพื่อนร่วมงาน ไดรั้บความสนใจมากในเร่ืองของการมีเหตุผลท่ีมาจากความรอบรู้ 
ของทีมงานระดบัมืออาชีพ ท่ีมีความเช่ียวชาญ ขั้นตอนของการประสานงานจะช่วยสนบัสนุนการ
บริหารแบบน้ี และการฝึกผูเ้ช่ียวชาญเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะอยา่งสามารถมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
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ได ้โดยอาศยัคุณลกัษณะท่ีดีทางวิชาการเช่นการสะสมความรู้ในรายวชิาต่างๆ ของพวกเขา หวัหนา้
หรือครูใหญ่เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการให้บริการซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีจ าเป็นของการมีส่วนร่วม ความ
เช่ือถือจากเพื่อนร่วมงานของพวกเขาจะข้ึนอยูก่บัภาวะผูน้ าท่ีปฏิบติัต่อทีมงาน ผูมี้ส่วนไดเ้สียจาก
ภายนอกและการจดัสรรประโยชน์ร่วมกนั 

3. รูปแบบการเมือง (Political Models) เป็นรูปแบบการบริหารองค์กรโดยมีการก าหนด
นโยบายและการตดัสินใจโดยการเจรจาต่อรอง (Negotiation and Bargaining) เป็นเร่ืองของการ
ท างานตามกลุ่มผูท่ี้มีความสนใจ มีแนวคิดร่วมและพฒันาจนเป็นวตัถุประสงค์เฉพาะขององค์กร
ส่วนความคิดเห็นท่ีไม่เห็นดว้ยจะถูกรวบรวมและสะสมเป็นแนวการท างานต่อไป ทั้งน้ีเม่ือพิจารณา
รูปแบบการเมืองในองค์ประกอบการบริหาร 4 ดา้น (Bush and Glover as cited in Bush, 2004 :101 
– 105)ไดด้งัน้ี 

3.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) รูปแบบการเมือง แตกต่างจากรูปแบบเป็น
ทางการและรูปแบบเพื่อนร่วมงาน เน่ืองจากมุ่งเน้นให้ความส าคญัของเป้าหมายของหน่วยงานยอ่ย
ก่อนหรือมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มผูเ้สียประโยชน์เป็นรายบุคคลมากกว่าวตัถุประสงค์ (objectives) ของ
หน่วยงาน (institution) 

3.2 การจัดโครงสร้าง (Structure) รูปแบบการเมือง ถือว่าโครงสร้างขององค์กร 
เกิดข้ึนจากการต่อรองและการเจรจาเรียกร้อง และอาจเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกบักลุ่มสนใจท่ีจะ
โยกยา้ยต าแหน่งหน้าท่ี วิธีการบริหารเป็นทางการและรูปแบบการบริหารเพื่อนร่วมงาน น าเสนอ
โครงสร้างท่ีมีแง่มุมท่ีไม่ เปล่ียนแปลง ขณะท่ีนักทฤษฎีเก่ียวกับการเมือง (political theorists)
พิจารณาวา่โครงสร้างเป็นส่วนหน่ึงในเป็นองคป์ระกอบของความไม่แน่นอนและความขดัแยง้ของ
หน่วยงาน  (institution) นักทฤษฎีการบริหารเป็นทางการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การพัฒนา
โครงสร้างไม่เพียงแต่ท าให้เกิดประสิทธิผลแก่องคก์ร แต่จะบอกไดว้่าองคก์รท าหน้าท่ีตอบสนอง
ความสนใจแบบไหนท่ีท าให้ไปสู่จุดหมายปลายทาง องค์การอาจจดัองค์ประกอบของโครงสร้าง
อย่างหลากหลาย เปล่ียนแปลงไปตามกิจกรรมทางการเมือง ทีมงานฝ่ายบริหารจะเป็นผู ้จ ัด
โครงสร้างข้ึน 

3.3 สภาพแวดล้อมภายนอก  (External environment) รูปแบบการเมืองมุ่ งเน้น
ความส าคญัของอิทธิพลภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจภายใน กระบวนการทางการเมือง 
รวมทั้งขอ้มูล(inputs) จากบุคคลภายนอกและจากรายบุคคลซ่ึงมกัจะท าให้เห็นพอ้งตอ้งกนั โดยผูมี้
ส่วนร่วมภายใน กลุ่มสนใจภายนอกท่ีใช้อ านาจและอิทธิพลมากมาย อยู่เหนือกระบวนการจดัท า
นโยบายตลอดจนความกดดนัจากภายนอกและการควบคุมอย่างทางการโดยตวัแทนของกลุ่มคน
ภายนอกและเป็นระบบเปิดมากกวา่ระบบปิด 
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3.4 ภาวะผูน้ า (Leadership) มีสองแบบของภาวะผูน้ าภายในสถานการณ์ทางการเมือง
แบบแรกคือการวางต าแหน่งหวัหนา้หรือครูใหญ่ ให้เป็นผูมี้ส่วนร่วมเป็นคนส าคญัในกระบวนการ
ต่อรองและการเจรจา ผลประโยชน์  ผู ้น ามีคุณค่าในตนเอง มีความสนใจและวตัถุประสงค์
(objectives) ของนโยบาย  ท่ีพวกเขาแสวงหามาล่วงหน้าให้มีความเหมาะสมในการประชุม
คณะกรรมการและการแต่งตั้งแบบไม่เป็นทางการ หวัหนา้มีการแสวงอ านาจท่ีมีอยูม่ากมาย พวกเขา
อาจจะปรับใช้ในการสนับสนุนเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายขององค์การ ผูน้ าจะได้รับ
ผลกระทบเช่นกนั ในลกัษณะของกระบวนการตดัสินใจภายในท่ีอาจถูกควบคุมโดยคณะกรรมการ
บางส่วนและการตดัสินใจของกลุ่มอ่ืนๆ และแบบท่ีสองผูน้ าใช้กลยุทธ์ในการควบคุม การมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 

4. รูปแบบการใช้อ านาจ  (Subjective Models) เป็นรูปแบบการบริหารองค์การภายใต้
ความคิดของผูน้ าเพียงคนเดียว เป้าหมายเป็นขอ้ก าหนดรองลงมา การสร้างสรรคข์องคนในองคก์าร
นั้ นๆน้อย ผู ้ท่ีมีส่วนร่วมมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน  ตามสถานการณ์  จากความคิดพื้นฐาน
(Background) ประสบการณ์ (Experience) และค่านิยม (Values) ของแต่ละคน สมาชิกขององคก์าร
มีการท างานท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเม่ือพิจารณารูปแบบใชอ้ านาจในองคป์ระกอบทางการบริหาร 4 ดา้น 
(Bush and Glover as cited in Bush, 2004 : 123 – 127) ไดด้งัน้ี 

4.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) รูปแบบการใชอ้ านาจ แตกต่างจากวธีิการบริหาร
รูปแบบอ่ืนๆ เน่ืองจากมุ่งเนน้ไปท่ี เป้าหมายเป็นรายบุคคลมากกวา่เป้าหมายขององคก์ารนั้นๆหรือ
เป้าหมายขององค์การระดบัรองลงมา สมาชิกขององค์การนั้นๆ ถูกก าหนดให้มีเป้าหมายส่วนตวั
เป็นรายบุคคล ซ่ึงพวกเขาตอ้งเสาะหาความส าเร็จภายในองคก์ารนั้นๆ รูปแบบการบริหารใชอ้ านาจ
ไม่ยอมรับความคิดเก่ียวกับเร่ืองการบริหารโดยใช้วตัถุประสงค์ (objectives) ขององค์การหรือ
รูปแบบการบริหารเป็นทางการ (แบบราชการ) หรือรูปแบบการบริหารแบบเพื่อนร่วมงาน 

4.2 การจัดโครงสร้าง  (Structure) รูปแบบการใช้อ านาจค านึงถึงโครงสร้างของ
องค์การเป็นผลของปฏิกิริยาของผูร่้วมงานค่อนขา้งมากกว่าเอกลกัษณ์ตายตวัซ่ึงเป็นความมีอิสระ
ของคนภายในองค์การ  โครงสร้างเป็นผลท่ีเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลและใช้เพื่ออธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกขององคก์าร โครงสร้างขององคก์ารเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนและยงัคงรักษา
ไวโ้ดยผ่านการปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย ์โครงสร้างเป็นค าอธิบายของพฤติกรรมภายในท่ีมีขอ้จ ากดั 
ส่ิงท่ีคนท าและท่ีพวกเขาเก่ียวขอ้งอยา่งไร เป็นการเผยแพร่ขอ้มูลหรือการสั่งการแบบทางเดียว 

4.3 สภาพแวดลอ้มภายนอก (External environment) รูปแบบการใชอ้ านาจ คือการให้
ความสนใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารและสภาพแวดลอ้มภายนอกซ่ึงอาจเป็นเพราะองคก์าร
ไม่แสดงให้เห็นวา่ เป็นองคก์ารท่ีท างานได ้ความส าคญัข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายในเหตุการณ์ท่ีก าหนด



42 

 

โดยบุคคลภายในองคก์ารแทนท่ีจะเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารและกลุ่มคนหรือบุคคลภายนอก
องค์การ ความเขา้ใจของคนภายนอกเป็นความพยายามอย่างมาก ท่ีจะมีอิทธิพลต่อโรงเรียนหรือ
วิทยาลยั ท าให้รู้สึกเพียงเล็กน้อยว่า รูปแบบการใช้อ านาจ ไม่คงสภาพอยู่เสมอไป ตอ้งจดัการกบั
ส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดท่ีมีอยู ่ท่ีส าคญัเป็นการเช่ือมโยงระหวา่งบุคคลภายในและภายนอกองคก์ารขอ้
สันนิษฐานท่ีว่าพฤติกรรมของมนุษย ์มีสาเหตุมาจากการให้ความส าคญัส่วนตวัมากกว่านกัทฤษฎี
การบริหารแบบการใชอ้ านาจ โตแ้ยง้วา่ พวกเขามีก าเนิดจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกและองคก์ารท่ีเรา
ด ารงอยู ่ไม่ยอมรับในโครงสร้างแต่ยอมรับการน าทศันคติและประสบการณ์มาสู่องคก์าร 

4.4 ภาวะผู ้น า (Leadership) แนวคิดของภาวะผู ้น า จะท าให้พอดีหรือเหมาะสม 
ภายในกรอบการท างานของรูปแบบการใชอ้ านาจ บุคคลมีเป้าหมายท่ีจะใชก้บัสมาชิกทุกคน ความ
แตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัต าแหน่งท่ีเป็นทางการในองค์การ ใครเป็นผูท่ี้ครอบครองบทบาทของความ
เป็นผูน้ า ก็จะมีค่านิยม ความเช่ือและเป้าหมายของตนเอง ผูร่้วมงานทุกคนรวมถึงผูน้ าระดบัรองคน
อ่ืนๆ ตอ้งท าตามความสนใจของผูท่ี้ครอบครองบทบาทของความเป็นผูน้ า  อยา่งไรก็ตาม ผูน้ าของ
องค์การอาจจะก าหนดกิจกรรมให้แก่สมาชิกขององค์การ การบริหารอาจเห็นในรูปแบบ  การ
ควบคุม หวัหนา้และครูใหญ่ให้ความส าคญัในนโยบายของโรงเรียนหรือวทิยาลยั ผูน้ าเหล่าน้ีอาจใช้
อ านาจเพียงคนเดียว เพื่อตอ้งการให้การยอมรับ แมว้า่ทีมงานอ่ืนๆไม่ยอมให้ความส าคญันกัทฤษฎี
การบริหารแบบการใช้อ านาจ ชอบมุ่งเน้นท่ีคุณสมบติัส่วนตวัของแต่ละบุคคลมากกว่าแทนท่ีจะ
เป็นต าแหน่งท่ีเป็นทางการในองคก์าร 

5. รูปแบบคลุมเครือ (Ambiguity Models) เป็นรูปแบบการบริหารองค์การท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ (Unpredictability) ไม่มีความชดัเจนเร่ืองวตัถุประสงคข์ององค์การ (No Clarity Over the 
Objectives) และมีกระบวนการท างานท่ีไม่ถูกต้อง ยากท่ีจะเข้าใจ ผูมี้ส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ทั้งน้ีเม่ือพิจารณารูปแบบคลุมเครือในองคป์ระกอบ
ทางการบริหาร 4 ดา้น (Bush and Glover as cited in Bush, 2004 : 144 - 148) ไดด้งัน้ี 

5.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) รูปแบบคลุมเครือ แตกต่างจากวิธีการบริหาร
รูปแบบอ่ืนๆ ทุกแบบ เน่ืองจากมุ่งเน้นไปท่ีธรรมชาติของปัญหา ทฤษฎีอ่ืนๆ อาจจะมุ่งเน้นไปท่ี
องค์การหรือองค์กรระดับรองลงมาหรือเป้าหมายเป็นรายบุคคล  แต่ยอมรับระดับหน่ึงว่า
วตัถุประสงค์(objectives) เป็นตวับ่งช้ีท่ีมีความชัดเจนระดบัหน่ึง คุณลกัษณะท่ีเด่นชัดในมุมมอง
แบบคลุมเครือคือตวัวตัถุประสงค์ (purposes) ท่ีไม่ชัดเจนและไม่สามารถเป็นแนวทางท่ีจะน าไป
ปฏิบติัได ้ท าใหจุ้ดมุ่งหมายขององคก์ารสามารถเล่ือนไหลไดห้รือไม่มัน่คง 

5.2 การจดัโครงสร้าง (Structure) รูปแบบคลุมเครือพิจารณาแล้วว่าโครงสร้างของ
องค์การไม่เป็นระบบ เป็นปัญหาส าคญัในการจดัโครงสร้างภายใน ซ่ึงอาจจะมีทั้งแบบคลุมเครือ
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และตอ้งการเปล่ียนแปลงในองคก์ารทางการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงเรียนใหญ่ ๆ หรือวิทยาลยั
ท่ีไดก้ าหนดนโยบายพื้นฐาน โดยคณะกรรมการมากกวา่ก าหนดโดยตวับุคคล คณะกรรมการมาจาก
หลากหลายสาขา ร่วมกนัท างาน รวมกนัเป็นโครงสร้างขององคก์าร 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัโครงสร้าง 4 อยา่ง ไดแ้ก่ 
1) องคก์าร มีความรับผดิชอบภายในขอบเขต ซ่ึงจดัสรรบทบาทหนา้ท่ี ให้แตกต่างกนั

แล้วแต่กลุ่มคนหรือบุคคล ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจน คือความแตกต่างกนัระหว่างงานวิชาการใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาเป็นโครงสร้างท่ีเรียบง่าย อยา่งไรก็ตาม ขอบเขตของการตดัสินใจเหล่าน้ีไม่ได้
อธิบายอยา่งชดัเจน หรืออธิบายลกัษณะงานในการปฏิบติังานไวแ้ละบางคร้ังอาจมีความซบัซอ้นกนั
ในการการพฒันางานวชิาการของนกัเรียน งานอาจหยดุชะงกัและกลุ่มบุคคลท่ีปฏิบติัภารกิจอาจเกิด
ความสับสนได ้

2) การตดัสินใจอาจแบ่งออกเป็นหลาย ๆ วิธีเพราะปัญหาต่างๆอาจเป็นปัญหาใหญ่
หรือปัญหายอ่ยๆ อาจจะเป็นปัญหาเร่งด่วนหรือระยะยาว ในเชิงการบริหารเป็นทางการหรือรูปแบบ
การเมือง ใหโ้อกาสเท่าเทียมกนั 

3) กฎและระเบียบเก่ียวกบักระบวนการการตดัสินใจภายในโครงสร้างแบบคลุมเครือ
อาจจะไม่ชัดเจน กฎเกณฑ์ส าหรับการตัดสินใจนั้ น มักจะท าให้เกิดการตีความท่ีเก่ียวข้องกับ
จุดมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง การน ากระบวนการลงคะแนนไปใช้ หรือพยายามเขา้ถึงการยอมรับ 
หรือข้อเสนอในการถ่วงเวลาของการตดัสินใจ อาจไม่สามารถท านายได้ท าให้มีผลกระทบต่อ
ผลผลิตขั้นสุดทา้ย 

4) กฎและระเบียบไม่สามารถน ามาพิจารณาในบางสถานการณ์  โครงสร้างของ
องค์การส่วนมากมีองค์ประกอบท่ีออกแบบมาเพื่อจดัการกบัภาวะฉุกเฉินหรือการขดัแยง้ เช่นการ
จดัโครงสร้างท่ีมีความซับซ้อนของโรงเรียนมธัยม  Churchfields High School ใน WestBromwich 
ประเทศองักฤษ  ในช่วงต้น 1990 แสดงได้อย่างชัดเจน มีคณะกรรมการหลายคนให้โอกาสแก่
ทีมงานมากมาย ใหมี้อ านาจในการตดัสินใจ และขอ้สันนิษฐานขั้นพื้นฐานของรูปแบบคลุมเครือ คือ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นท่ีเปล่ียนแปลงได้ง่ายในฐานะท่ีเป็นสมาชิกให้สิทธิในการ
ตดัสินใจ ผลท่ีตามมาคือ การตดัสินใจท่ีอาจเป็นไปไดเ้ฉพาะผูร่้วมงาน อาจท าให้เกิดความลม้เหลว
ของกระบวนการตามมาภายหลงั 

5.3 สภาพแวดล้อมภายนอก  (External environment) สภาพแวดล้อมภายนอกเป็น
แหล่งข้อมูลของความคลุมเครือซ่ึงมีส่วนท าให้เกิดความไม่แน่นอนขององค์การ โรงเรียนและ
วิทยาลยัจะตอ้งคงอยู่ต่อไป ตราบเท่าท่ีพวกเขาจะสามารถสนองความตอ้งการของประชาชนผูมี้
สิทธิจากภายนอก ดงันั้นองคก์ารทางการศึกษาตอ้งรับอิทธิพลจากภายนอกและตอบสนองกบัความ
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ตอ้งการภายนอก ดงันั้นองค์การทางการศึกษาตอ้งมีความเป็นตวัของตวัเองและตอบสนองความ
ตอ้งการกลุ่มบุคคลและรายบุคคล การด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มท่ีซบัซ้อนและความไม่แน่นอน 
พวกเขาตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมาก เพียงแค่ควบคุมปริมาณ และประสิทธิผลของผลิตผลภายใน
ขอบเขต หลายโรงเรียนขณะน้ีไม่สามารถท่ีจะมองขา้มแรงกดดนัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก
ในวงกวา้งได ้พวกเขาไม่สามารถตอบสนองต่อความไม่แน่นอน ซ่ึงเป็นแรงกดดนั องคก์ารพยายาม
ปกป้องตนเองกบัส่ิงท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อนหรือบางคร้ังอยู่นอกเหนือการควบคุม ความกดดนัจาก
ภายนอกมีหลายๆกรณีท่ีรุนแรงจนเกินไป 

5.4 ภาวะผูน้ า ( Leadership) ในบรรยากาศของความคลุมเครือ ความคิดดั้งเดิมของ
การเป็นผูน้ าตอ้งการการปรับปรุง คุณสมบติัท่ีคาดไม่ถึงขององค์การท่ีขาดการออกค าสั่งและการ
ควบคุม  สร้างปัญหาส าหรับผูน้ าและแนะน าวิธีการท่ีแตกต่างกันในการบริหารโรงเรียนและ
วทิยาลยั ผูน้ าตอ้งเผชิญหนา้กบัความคลุมเครือพื้นฐาน 4 แบบ ไดแ้ก่ 

1) มีความคลุมเครือของวตัถุประสงค์ เน่ืองจากวตัถุประสงคข์ององคก์ารไม่ชดัเจนมนั
เป็น การยากท่ีจะระบุให้ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย ท่ีจะไดรั้บการรับรองจากสมาชิกของ
องคก์าร นอกจากนั้นอาจจะเป็นไปไดว้่าการอา้งถึงวตัถุประสงค์ท่ีตั้งข้ึนจากกิจกรรมขององค์การ 
หากไม่มีเป้าหมายท่ีชัดเจน ผู ้น ามีพื้นฐานไม่เพียงพอต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ความส าเร็จขององคก์ารก็จะไม่ปรากฏใหเ้ห็น 

2) มีความคลุมเครือของอ านาจ เพราะยากท่ีจะท าให้การประเมินอ านาจของผูน้ าให้
ชดัเจน หัวหน้าและครูใหญ่ ครอบครองอ านาจท่ีชอบธรรมตามต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะเป็นผูน้ าท่ี
เป็นทางการขององค์การ จึงไม่อาจคาดเดาได้ อ านาจท่ีชอบธรรมท่ีเป็นทางการ คือแนวทางท่ีไม่
แน่นอนของการใช้อ านาจของผูน้ า การตดัสินใจเกิดข้ึนจากกระบวนการของการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีมี
ความซับซ้อน ผูน้ าคือผูร่้วมงานในกระบวนการแต่ "การแกปั้ญหา" ของพวกเขาอาจจะไม่ปรากฏ
ออกมาเป็นผลลพัธ์ท่ีตอ้งการขององคก์าร 

3) มีความคลุมเครือของประสบการณ์ เน่ืองจากสภาพของความไม่แน่นอน ผูน้ าอาจ
ไม่สามารถเรียนรู้จากในผลงานของตนเองในสถานการณ์ท่ีผ่านมา ผูน้ าเลือกจากทางเลือกท่ีมีอยู่
และประเมินผลงานท่ีได้ ในเง่ือนไขจากเป้าหมายขององคก์าร เม่ือประเมินผลงานแลว้ การบริหาร
ในสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัในเง่ือนไขของความคลุมเครือ ปัจจยัต่าง ๆ อาจท าให้สถานการณ์
บิดเบือนไป ดงันั้นประสบการณ์ กลายเป็นแนวทางท่ีเช่ือถือไม่ไดส้ าหรับการบริหารงานในอนาคต 

4) มีความคลุมเครือในความส าเร็จเพราะเป็นความแตกต่างในการวดัความสัมฤทธ์ิผล
ของผูน้ า หวัหนา้และครูใหญ่ ปกติจะแต่งตั้งต าแหน่งจากอาชีพความเป็นครูและการบริหารวชิาชีพ
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มาจากครอบครัวท่ีประสบผลส าเร็จ  อย่างไรก็ตามความคลุมเครือของเป้าหมาย อ านาจและ
ประสบการณ์ท าใหผู้น้  ามีความแตกต่างกนัระหวา่งผูป้ระสบผลส าเร็จกบัผูไ้ม่ประสบผลส าเร็จ 

6. รูปแบบวัฒนธรรม  (Cultural Models) เป็นรูปแบบการบริหารองค์การเพื่ อสร้าง
สัญลกัษณ์ของคนในท้องถ่ินจนเป็นท่ียอมรับสามารถด ารงอยู่ตลอดไป และรูปแบบวฒันธรรมมี
ความหลากหลายตามทอ้งถ่ินนั้น ๆ ทั้งน้ีเม่ือพิจารณารูปแบบวฒันธรรมในองค์ประกอบทางการ
บริหาร 4 ดา้น (Bush and Glover as cited in Bush, 2004 : 166 – 170) ไดด้งัน้ี 

6.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) รูปแบบวฒันธรรมของโรงเรียนหรือวิทยาลยัอาจ
แสดงให้เห็นได้จากเป้าหมายของโรงเรียนหรือวิทยาลยันั้นๆ วตัถุประสงค์สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบติั มองเห็นประโยชน์ (values) ขององคก์ารและความเช่ือถือท่ีมีต่อองคก์ารนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้ง
และเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั เช่นการพรรณนางาน การก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน การมีวิสัยทศัน์
ร่วมกนัและการประเมินคุณค่า (values) ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีดี (Well-stated) ทุกคนมีส่ิงท่ีมี
ความสนใจร่วมกนั จะสร้างวฒันธรรมองคก์ารใหเ้ขม้แขง็ 

6.2 การจดัโครงสร้าง (Structure) โครงสร้างอาจจะนับได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนทางด้านรูปธรรมของวฒันธรรมขององค์การ มีการเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่าง
วฒันธรรมและโครงสร้าง ซ่ึงตอ้งพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 

6.3 สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) สภาพแวดล้อมภายนอกอาจ
เก่ียวข้องกับท่ีมาของค่านิยมและความเช่ือหลาย ๆ แบบ ซ่ึงรวมตัวกันเพื่อสร้างรูปแบบของ
วฒันธรรมของโรงเรียนหรือวิทยาลัย  ความเป็นมาของวิชาชีพครูและประสบการณ์ของครู
สภาพแวดลอ้มเป็นแหล่งท่ีมาของค่านิยมความเช่ือ บรรทดัฐานของบุคคล ซ่ึงร่วมกนัเป็นตวัแทน
ของวฒันธรรมภายนอก การพฒันาวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วม สามารถเพิ่มศกัยภาพและสามารถให้
ผลผลิตท่ีมีคุณค่าทางการศึกษา นอกจากน้ียงัเห็นขอ้แตกต่างของวฒันธรรม ท่ีสามารถช้ีแจงหรือ
อธิบาย ไดว้า่วฒันธรรมท่ีหลากหลายเกิดจากความสนใจจากภายนอก ความสนใจในวชิาชีพครูหรือ
ของครูและทีมงาน 

6.4 ภาวะผู ้น า (Leadership) ผู ้น ามีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  ๆ  ในการสร้าง
วฒันธรรมค ้าจุนวฒันธรรมให้คงอยู ่การส่ือสารค่านิยมท่ีเป็นแกนกลางความเช่ือทั้งภายในองคก์าร
และผูมี้ส่วนได้เสียภายนอกและหัวหน้าหรือครูใหญ่ทุกคน มีความเช่ือ ค่านิยม บรรทดัฐานทาง
สังคมและประสบการณ์ทางการบริหาร ท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลและความเช่ือท่ีเกิดจาก
ความส าเร็จของการปฏิบติังานอาชีพเป็นเวลาหลายปี  ครูใหญ่ยงัถูกครูคาดหวงัให้เป็นผูห้ลอมรวม
วฒันธรรมของโรงเรียนหรือวิทยาลยัไว้ ตอ้งมีความรับผิดชอบในการสร้างและรักษาวฒันธรรม
องคก์ารใหด้ ารงอยูต่ลอดไป 
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อุทยั บุญประเสริฐ (2546 : 65 - 72) ได้สรุปรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน(School Based Management = SBM) ท่ีส าคญั อยา่งนอ้ย 4 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบท่ีมีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นหลัก  (Administrative Control) คณะกรรมการ
โรงเรียน ท่ีตั้งข้ึนมีบทบาทส าคญัในการเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน ผูบ้ริหาร
โรงเรียนเป็นประธานคณะกรรมการโดยต าแหน่ง คณะกรรมการประกอบดว้ยตวัแทนครู ตวัแทน
ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ตวัแทนนักเรียน (ชั้นมธัยมศึกษา) คณะกรรมการมีบทบาทในการให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหาร  แต่ อ านาจการตดัสินใจขั้นสุดท้ายยงัอยู่ท่ีผูบ้ริหาร
โรงเรียน ตวัอย่าง เช่น ในเขต Edmonton ประเทศสิงคโปร์ , มลรัฐ Taxas ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นตน้ 

2. รูปแบบท่ีมีครูเป็นหลัก (Professional Control) รูปแบบน้ีเกิดจากความเช่ือว่าครู
เป็นผูใ้กลชิ้ดนกัเรียนมากท่ีสุด และเป็นผูป้ฎิบติัการสอนย่อมจะรับรู้ปัญหาต่างๆไดดี้กวา่ ตวัแทน
คณะครูจะมีสัดส่วนมากท่ีสุดในคณะกรรมการ เช่น ในเขตการศึกษาColumbia มลรัฐOhioประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการตั้งสภาครู ABC (Association Building Council) ประกอบด้วย ผูแ้ทนครูจาก
สหภาพครู 1 คน ผูแ้ทนครูเลือกโดยกลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียน 2 คน ผูแ้ทนครูซ่ึงกลุ่มครูเลือกกนัเอง 2 
คน รวมทั้ งส้ิน 5 คนและใน Miami และ Los Angeles แต่ละโรงเรียนมีคณะกรรมการโรงเรียน 
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารโรงเรียน ผูแ้ทนครู ผูป้กครอง และสมาชิก 1 คน จากสภา ABC(Association 
Building Council) การตดัสินใจใช้เสียงข้างมาก  2 ใน 3 และผูบ้ริหารโรงเรียนมีอ านาจคัดค้าน 
(Veto) ได ้

3. รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลกั (Community Control) จุดประสงคข์องรูปแบบการ
บริหารท่ีควบคุมโดยชุมชน  คือ การเพิ่มความรับผิดชอบในการจดัการศึกษาให้แก่ชุมชนและ
ผู ้ปกครอง และเพื่อให้ผู ้รับบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาท่ีจัดให้มากท่ีสุด
คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีสัดส่วนจ านวนตัวแทนผู ้ปกครองและชุมชนมากท่ี สุด  เช่น
คณะกรรมการสภาบริหารโรงเรียน (Board of Trustees) ในประเทศนิวซีแลนด ์ประกอบดว้ย ผูแ้ทน
ผูป้กครอง 5 คน (มาจากการเลือกตั้ง) ผูแ้ทนครู 1 คน (มาจากการเลือกตั้ง) ผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ตวัแทนนักเรียน  1 คน (เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) คณะกรรมการโรงเรียนมี
นโยบายการบริหารท่ีชัดเจน ระบุไวใ้นธรรมนูญโรงเรียน มีหน้าท่ีรับผิดชอบและบริหารงานทุก
อยา่งในโรงเรียน 

4. รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลกั (Professional/Community Control) รูปแบบ
น้ีมีแนวคิดว่าทั้ งครูและผูป้กครองต่างมีความส าคญัในการจดัการศึกษาให้แก่เด็ก สัดส่วนของ
ผูแ้ทนครู และผูแ้ทนผูป้กครอง / ชุมชนจะมีเท่าๆกนัในคณะกรรมการโรงเรียน ตวัอย่าง เช่น เมือง 
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SaltLake City มลรัฐ Utah สหรัฐอเมริกา และประเทศ Spain คณะกรรมการโรงเรียนท าหน้าท่ี
บริหารงานโรงเรียนทุกอยา่ง 

การน าเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนมีหลายแนวคิด  เช่นรูปแบบของ Mc 
Nay,Lunenburg and Ornstein, Paisley, อุทยั บุญประเสริฐ เป็นตน้  

สรุป จากการวเิคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีการบริหารต่างๆผูว้ิจยัเห็นวา่แนวคิดของ 
Bush and Glover เป็นรูปแบบการบริหารท่ีมีความเหมาะสม ชัดเจนและทั้งยงัมีองค์ประกอบการ
บริหาร 4 ดา้นครบถว้นในเชิงการบริหารโรงเรียน ประกอบดว้ย  

1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) 
2) การจดัโครงสร้าง (Structure)  
3) สภาพแวดลอ้มภายนอก (External environment)  
4) ภาวะผูน้ า (Leadership)  
และครอบคลุมภารกิจการบริหารงานวิชาการโรงเรียน จึงเลือกใช้กรอบแนวคิดตาม

ทฤษฎีดงักล่าว 

4.  แนวคดิ และทฤษฏ ีเกีย่วกบัการบริหาร 

4.1  ความหมายของการบริหาร  

การบริหาร (Administration) หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยอาศยัความเพียรพยายาม
ของบุคคลอ่ืน การบริหารเป็นการใชศ้าสตร์และศิลป์เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัคน (Man) เงิน (Money) 
วสัดุอุปกรณ์ (Material) และการจดัการ (Management) ให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ (วชัรี ธุวธรรม , 2534 :17) การบริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบด้วยการ
วางแผน การจดัองคก์ารการกระตุน้ และการควบคุมซ่ึงจะน าไปสู่การพิจารณาและจดัการกบับุคคล
และทรัพยากรให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์(Terry, 1968 : 4) การบริหาร หมายถึง กระบวนการบูร
ณาการขั้นพื้นฐานในการจดักิจกรรมขององคก์ารท่ีปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ า (McFarland, 1974 : 5) การ
บริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีจะท าให้วตัถุประสงค ์ประสบความส าเร็จโดยผา่นบุคลคลและการ
ใช้ทรัพยากรอ่ืน กระบวนการดงักล่าวรวมถึงองค์ประกอบของการบริการอนัได้แก่ การก าหนด
วตัถุประสงค์ การวางแผน การจดัองค์กร การก าหนดนโยบาย การบริการ และการควบคุม การ
บริหาร หมายถึง การวางแผน การจัดองค์การ การบริการบุคคล การอ านวยการ การควบคุม
นวัตกรรม และการเป็นตัวแทน (Dale, 1978 : 4) การบริหาร คือ กิจกรรมของหมู่คณะทุก
องคป์ระกอบดว้ยหมู่คณะ จึงจ าเป็นตอ้งมีกฏเกณฑ์เพื่อถือปฏิบติั มีการสั่งการ มอบหมายงาน และ
ประสานงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร (ศิริอร ขนัธหัตถ์ , 2545 : 45) การบริหาร 
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หมายถึง กิจกรรมมนการบริหารทรัพยากร และกิจกรรมงานอ่ืนๆ เพี่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้(วรารัตน์ เขียวไพรี, 2542 : 48) การบริหารคือ การใช้ศาสตร์และศิลป์ น าเอาทรัพยากร
การบริหารมาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวอ้ย่าง มี
ประสิทธิภาพ (สมพงษ ์เกษมสิน, 2521 : 6) การบริหาร หมายถึง การร่วมมือของบุคคลตั้งแต่ 2 คน
ข้ึนไป ด าเนินงานอย่างหน่ึงภายในองค์การ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้
และการบริหารคือ การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยอาศยัปัจจยั
ต่างๆ อนัไดแ้ก่ คน เงิน วตัถุส่ิงของ และวิธีการปฏิบติังาน หรือท่ีเรียกวา่ 4M’s เป็นอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน (สมาน รังสิโยกฤษฏี 2522 : 15) การบริหาร คือ การท่ีคณะบุคคลไดร่้วมกนัด าเนินงาน
ตามกระบวนการบริหาร ซ่ึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยอาศยัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุ และ
วธีิการจดัการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และการบริหาร คือ กระบวนการวางแผน การ
จดัองค์การ การสั่งการ และการควบคุมก าลงั ความพยายามของสมาชิกองค์การและใช้ทรัพยากร
อ่ืนๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายท่ีองค์การก าหนดไว ้(สมยศ นาวีการ, 2536 : 18) การบริหาร 
หมายถึง การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่หรือไม่มี ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคคล องค์การ หรือประเทศ หรือการจดัการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองค์การ (บุญ
ทนั ดอกไธสง, 2540 : 1) การบริหาร คือ การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคท่ี์วาง
ไว ้โดยอาศยัปัจจยัต่างๆ เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ซ่ึงประกอบด้วย 5M’s คือ คน เงิน วสัดุ
ส่ิงของ วธีิการปฏิบติังาน และจิตส านึกท่ีดี  

สรุป การบริหาร หมายถึงกระบวนการท่ีจะท าให้วตัถุประสงค์ประสบความส าเร็จโดย
ผา่นบุคคลและองค์ประกอบของการบริหารอนัไดแ้ก่ การก าหนดวตัถุประสงค์ การจดัองคก์ร การ
ก าหนดนโยบาย การบริหาร และการควบคุม และหมายถึงกระบวนการท างานโดยอาศยัอ่ืนๆ ซ่ึงท า
กบับุคคลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งอาศยัคนอ่ืนๆ ซ่ึงอาจท ากบับุคคลอ่ืนหรืออาจผา่นบุคคลอ่ืน ท่ีตอ้งอาศยัศาสตร์
และศิลปะในการท างาน เพื่อใหก้ารท างานบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.2  กระบวนการบริหาร  

 กระบวนการบริหารครอบคลุมใน 5 เร่ืองหลกั ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์ร การจดั
บุคลากร การอ านวยการ และการควบคุม มีสาระท่ีเป็นรายละเอียดส าคญัดงัน้ี 
   1) การวางแผน  (planning) นกับริหารและนกัวางแผนไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค า
วา่ “การวางแผน” ไวด้งัน้ี “การวางแผน คือ กระบวนการของการตดัสินใจล่วงหน้าวา่ อะไรท่ีควร
จะท าและจะท าอย่างไร” (R. Wayne Mondy, Robert M. Noe and Shane R. Premeaux. 1999: 57) 
“การวางแผนคือ กระบวนการของการพิจารณาตดัสินใจล่วงหนา้วา่จะท าอะไร อยา่งไร มีการเลือก
วตัถุประสงค์นโยบาย และวิธีการปฏิบติัเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์นั้น” (Fremont E. Kast and James 
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E. Rosenzweig, 1970 : 435 – 436) “การวางแผน เป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีเก่ียวกบัการก าหนดส่ิงท่ี
จะตอ้งกระท าในอนาคตการประเมินผลของส่ิงท่ีก าหนดว่าจะตอ้งกระท า ตลอดจนการก าหนด
วิ ธีการท่ี จะน ามาใช้ในการป ฏิบัติ” (Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg and Victor A. 
Thompson, 1966 : 423 – 442) “การวางแผน หมายถึง กระบวนการขั้นหน่ึงในการบริหารงานให้
ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายท่ีก าหนดไว ้แผนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการใชค้วามรู้ในทาง
วิทยาการและวิจารณญาณ วินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคต ยงัก าหนดวิธีการโดยถูกตอ้งและมีเหตุผล
เพื่อให้การด าเนินงานตามแบบแผนเป็นไปโดยเรียบร้อยสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ฉะนั้น จึงเป็นเร่ืองท่ีคิดถึงส่ิงท่ีจะเกิดหรือหวงัจะให้มีข้ึนในอนาคต แผนจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
ขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งการจะให้มีข้ึน การก าหนดให้มีแผนเป็นการแสดงออกให้เห็นอจัฉริยภาพของ
มนุษยชาติ ท่ีใช้ความพากเพียรพยายามปรับส่ิงแวดลอ้มให้เป็นประโยชน์แก่การด ารงชีวิต” (วรา
รัตน์ เขียวไพรี, 2542 : 84) สรุป การวางแผนคือ กระบวนการของการตดัสินใจล่วงหนา้วา่เราจะท า
อะไร ท าอย่างไร ท าเม่ือใด และใครจะต้องเป็นผูก้ระท า ซ่ึงจะต้องมีการก าหนดวตัถุประสงค์
เป้าหมายและวิธีการปฏิบติัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้หรือการวางแผน 
คือ กระบวนการในการก าหนดวตัถุประสงค์และวิธีการว่าจะท าอย่างไรให้บรรลุวตัถุประสงค์นั้น 
หากกล่าวในแง่ของสถานการณ์ การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญกบัความไม่แน่นอนโดย
การก าหนดการกระท าข้ึนล่วงหนา้เพื่อใหไ้ดต้ามท่ีก าหนดไว ้การวางแผนจะเก่ียวขอ้งกนั 2 อยา่งคือ 
จุดหมายปลายทางกับวิธีการจุดหมายปลายทางก็คือจะท าอะไร วิธีการก็คือจะท าอย่างไร การ
วางแผนเป็นหนา้ท่ีอนัดบัแรกของผูบ้ริหาร นกัวิชาการหลายคนท่ีกล่าวถึงหนา้ท่ีส าคญัของผูบ้ริหาร 
เช่น Luther Gulick : POSDCORB, Henri: POCCC หรือ นกับริหารจ านวนมากในปัจจุบนั ถือหลกั 
POLE (Planning, Organizing, Leading, and Evaluating) ส าหรับการบริหารงาน ซ่ึงก าหนดให้
หน้าท่ีทางการวางแผนจะตอ้งกระท าเป็นอนัดบัแรก จึงเป็นท่ีเขา้ใจไดว้า่ในทางวิชาการบริหารนั้น 
ยอมรับวา่การวางแผนมีความส าคญัมาก การวางแผน จะช่วยใหผู้บ้ริหารและผูป้ฏิบติังานมองไปใน
อนาคต และเป็นโอกาสท่ีจะกระท าการต่างๆ ให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายได ้ทั้งยงัท าให้มองเห็น
ปัญหาอุปสรรคและภยัคุกคามต่างๆ เพื่อจะให้หาทางป้องกนั ตลอดจนลดภาวะความเส่ียงต่างๆ 
ด้วยนอกจากน้ี การวางแผน เป็นตวัก าหนดทิศทางในเร่ืองของวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องค์การท าให้ผูบ้ริปฏิบัติงานทุกคนได้ทราบว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย
เหล่านั้น (อุทยั บุญประเสริฐ : 2546 : 19) ขั้นตอนการวางแผน จึงคลา้ยกบัขั้นตอนการตดัสินใจซ่ึงมี
ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ ได้แก่ การหาข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
วางแผน การแปลความหมายของขอ้มูลท่ีได ้และการสรุปผลเก่ียวกบัขอ้มูลทั้งหมดส าหรับน ามาใช้
ในการตัดสินใจก าหนดเป็นแผนข้ึนมา การวิ เคราะห์จะต้องรวมถึงสถานการณ์ในอดีต
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สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัและรวมถึงการคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การวิเคราะห์
สถานการณ์จะต้องแยกเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์การและสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
สภาพแวดลอ้มภายในเป็นปัจจยัท่ีองคก์ารสามารถควบคุมได ้2) การก าหนดวตัถุประสงคข์องแผน 
ผูท้  าแผนจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงค์ไวห้ลายๆ วตัถุประสงค์และก าหนดแผนไวห้ลายๆ แผน 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัระบบงานและหน่วยงาน 3) การประเมินวตัถุประสงค์และแผนการประเมินก็
คือ การหาคุณค่าของวตัถุประสงคแ์ต่ละอยา่งและแผนแต่ละแผน แต่ละวตัถุประสงคแ์ละแต่ละแผน
ยอ่มมีทั้งผลดีผลเสีย หากสามารถรู้ขอ้ดีขอ้เสียอย่างชดัเจนก็ย่อมไม่มีปัญหาในการตดัสินใจเลือก 
แต่ถา้ไม่ชดัเจนผูบ้ริหารจะตอ้งจดัล าดบัความส าคญัของวตัถุประสงคแ์ละแผน 4) การน าไปใช ้เม่ือ
เลือกวตัถุประสงค์และแผนแล้ว ผู ้บริหารจะต้องน าไปใช้ การเลือกแผนท่ีดีท่ี สุด อาจไม่ได้
ประโยชน์เลยถา้การน าไปใช้ไม่เหมาะสม ส่ิงท่ีส าคญัก็คือ ผูใ้ช้แผนจะตอ้งเขา้ใจอย่างชดัเจนและ
ตอ้งมีทรัพยากรอยา่งเพียงพอและขณะเดียวกนัทุกคนควรมีส่วนร่วมในการวางแผนตั้งแต่ตน้ดว้ย 
การน าแผนไปใช้จึงประสบผลตามต้องการ 5) การตรวจสอบและควบคุม การตรวจสอบและ
ควบคุมท าให้รู้วา่จะตอ้งมีการแกไ้ขอะไรบา้ง หรือตอ้งมีการปรับเปล่ียนอยา่งไร หากสถานการณ์
จริงท่ีเกิดข้ึนเปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาดคะเนล่วงหนา้ 6) วธีิการวางแผน ท าให้บรรลุเป้าหมายท่ีระบุ
ไวใ้นแผน ขณะเดียวกนัก็มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพของการวางแผนคือตอ้งเสียค่าใช้จ่ายต ่าสุดดว้ย 
นอกจากน้ีการวางแผนจะตอ้งก่อให้เกิดความพอแก่ตวับุคคลและกลุ่มในองคก์ารดว้ย การจะท าให้
ไดแ้ผนท่ีมี ลกัษณะดงักล่าวผูบ้ริหารจะเลือกวธีิการวางแผนใหเ้หมาะสม (วรารัตน์ เขียวไพรี 2542 : 
87 – 88) 
   สรุป การวางแผน แมจ้ะมีผลดีหลายประการแต่ก็อาจท าให้แผนลม้เหลวก็ได ้หาก
ไม่อาศยัเคร่ืองมือช่วยในการวางแผน เคร่ืองมือท่ีใช้มีสามชนิดคือ หน่ึงการพยากรณ์ซ่ึงจะท าให้
คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหนา้ได ้สองการหาจุดเด่น เพื่อจะหาวธีิท่ีดีท่ีสุดมาใชว้างแผน การให้มีส่วน
ร่วมในการวางแผนเพื่อให้แผนเป็นท่ียอมรับ การใช้ภาพเพื่อให้เห็นได้ชดัเจน และ สามการใช้ท่ี
ปรึกษาวางแผนเพื่อช่วยใหแ้ผนซ่ึงจะท าใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
   2) การจัดองค์กร (Organizing) ความหมายของการจดัองค์การ มีผูใ้ห้นิยามหรือ
ความหมายไวห้ลากหลายแตกต่างกนัดงัน้ี การจดัองค์การ (Organizing) คือ กระบวนการก าหนด
ความสัมพนัธ์ระหว่างคนงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การเพื่อก่อให้เกิด การใช้ทรัพยากรของ
องคก์ารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ตุลา มหาสุธานนท์, 2545 : 158) การจดัองคก์าร (Organizing) คือ 
การจดัระเบียบกิจกรรมต่างๆ ในองคก์าร และมอบหมายงานใหค้นปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย การจดัองค์การท่ีดีจะช่วยให้การบริหารการจดัการมีประสิทธิภาพได้
เน่ืองจาก 1) ท าให้ทราบขอบเขตความรับผิดชอบและอ านาจหนา้ท่ีต่างๆ 2) ช่วยป้องกนัการท างาน
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ท่ีซ ้ าซอ้น 3) ช่วยประสานงานในหนา้ท่ีต่างๆไดดี้ 4) ช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งพนกังานใน
องคก์ารได ้5) สามารถแสดงให้เห็นตวัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบไดช้ดัเจน 6) ท าให้มีระบบการ
ส่ือสารตามสายการบงัคบับญัชาท่ีดี (วรารัตน์ เขียวไพรี, 2542 : 89)  
   สรุป การจดัองคก์ร คือกระบวนการก าหนดความสัมพนัธ์ การจดัระเบียบกิจกรรม
ต่างๆในองคก์าร ให้รู้ขอบเขตของงาน ลดการซ ้ าซ้อน ลดปัญหาความขดัแยง้ แสดงหนา้ท่ีท่ีชดัเจน 
เพื่อมอบหมายให้คนปฏิบัติให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร หลักของการจดัองค์การ ควรมี
วตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน, อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ, ความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชา, สาย
บงัคบับญัชา, ช่วงการบงัคบับญัชา, การประสานงาน, หลกัของการท างานเฉพาะอยา่ง และเอกภาพ
ในการบังคับบัญชาองค์ประกอบของการจัดองค์การจะประกอบไปด้วยการแบ่งงานกันท า 
(Division of work) การจดัแผนงาน (Departmentalization) การกระจายอ านาจหน้าท่ี (Distribution 
of Authority) และการประสานงาน (Co-ordination)  
   3) การจัดบุคลากร (staffing) หลกัการบริหารบุคลากรและภาวะผูน้ า ประกอบดว้ย 
การจดัการโดยยึดวตัถุประสงค ์การเรียนรู้ประสบการณ์ การแบ่งงาน การสรรหาทรัพยากรทดแทน 
การจดัระเบียบงาน การจดัหน้าท่ีความรับผิดชอบ การบริหารงาน การบริหารโดยขอ้ยกเวน้ การ
เลือกการตดัสินใจท่ีสั้ นท่ีสุด ซ่ึงการบริหารหรือการจดัการจ าเป็นตอ้งเรียนรู้จากประสบการณ์ดว้ย
เพราะเม่ือใดท่ีเกิดช่องวา่งระหวา่งวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวก้บัผลลพัธ์ท่ีได ้ผูบ้ริหารตอ้งวิเคราะห์
ถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไขซ่ึงตอ้งใช้ความรู้ (ทางวิชาการ) และประสบการณ์มาพิจารณาร่วมกนั
หลกัการบริหารจดัการการแบ่งงาน การแบ่งงานและการกระจายงานให้ผูร่้วมงานตามลกัษณะงาน
และความสามารถ จะช่วยให้งานด าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน บรรลุวตัถุประสงค์อยา่งเต็มท่ี โดยใช้
หลักการของการท างานเป็นทีม (Teamwork) อย่างไรก็ตาม นอกจากความสมดุลของบุคลากร
ประเภทต่างๆ แลว้ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเงินก็เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งบริหารหรือจดัการให้เพียงพอท่ีจะ
อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบติังานอีกดว้ย ซ่ึงสภาพความเป็นจริงนั้น ทรัพยากรมกัจะมีจ ากดั
หรือเรียกไดว้า่ขาดแคลนก็ได ้ฉะนั้น ความจ าเป็นของการบริหารและจดัการก็ตอ้งค านึงถึงส่ิงท่ีอาจ
น ามาใชป้ระโยชน์ได ้โดยเฉพาะทรัพยากรท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน ซ่ึงน าไปสู่หลกัการขอ้ต่อไปไดแ้ก่ 1) 
หลกัการบริหารจดัการสรรหาทรัพยากรทดแทน การบริหารหรือการจดัการ คือ การใช้ทรัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพ และการจดัให้คนมาท างานร่วมกนัอยา่งสอดประสานกลมเกลียว เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้2) หลกัการบริหารจดัการจดัระเบียบงาน ให้สอดคลอ้งกนั การจดัระเบียบ
งานให้สอดคล้องกนั หมายถึง การก าหนดและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ให้สนับสนุนเก้ือกูลซ่ึงกนั
และกนั เพื่อความส าเร็จตามวตัถุประสงค์เสมอโดยค านึงถึงความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งของงานแต่ละ
ช้ิน ในการช่วยส่งเสริมใหกิ้จกรรมนั้นๆ ด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 3) 
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หลักการบริหารจัดการหน้าท่ีความรับผิดชอบ ช่วยก าหนดโครงสร้างงาน การพิจารณา
ความสัมพนัธ์ในเร่ืองงานของแต่ละบุคคลนั้นสามารถ แจกแจงออกได้เป็นสองประการคือในรูป
ของหน้าท่ี (function) และในรูปของโครงสร้าง (Structure) ส าหรับความสัมพนัธ์ในรูปหน้าท่ีนั้น 
สามารถพิจารณาไดโ้ดยตรงจากธรรมชาติของงาน ซ่ึงก าหนดไวว้า่ท่ีไหน เม่ือไหร่ และก่อนหรือ
หลงั เป็นตน้ ส่วนความสัมพนัธ์ของโครงสร้างนั้นจะเก่ียวกบักฎระเบียบและขั้นตอนในการบริหาร 
4) หลกัการบริหารจดัการมอบหมายงาน แสดงถึงผูมี้อ านาจในการตดัสินใจ และผูรั้บผิดชอบงาน
แต่ละงาน การมอบหมายงาน หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารหรือหัวหน้าได้มอบหมายหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบให้กับลูกน้องหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปด าเนินการ โดยอาจจะมีเง่ือนไขหรือไม่ก็ตาม 
ผูบ้ริหารหรือหัวหน้าจะตอ้งยึดหลกัท่ีว่า “ไม่ควรท าอะไรในส่ิงท่ีลูกน้อง หรือผูใ้ต้บงัคบับญัชา
สามารถท าไดดี้พอๆ กบัท่ีตนท าเอง” ซ่ึงในเร่ืองน้ีผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามคิดเสียวา่ “การมอบหมาย
งาน” นั้นไม่ใช่ “การให้” เพราะการมอบหมายงานยงัมีพนัธะผูกพนัในระหว่างผูม้อบและผูรั้บ ซ่ึง
ไม่เหมือนกับการให้ เพราะในการมอบหมายนั้นทั้งผูม้อบและผูรั้บต้องมีความพร้อมในการท่ี
จะตอ้งใหห้รือรับ (ตุลา มหาสุธานนท,์ 2547 : 165-167) 
   สรุป การจดับุคลากร ประกอบไปดว้ยการแบ่งงาน การสรรหาทรัพยากรทดแทน 
การจดัระเบียบงาน การจดัหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยการบริหารงานการแบ่งงานจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงการกระจายงานใหผู้ร่้วมงานตามลกัษณะงานและความสามารถ จะช่วยใหง้านด าเนินไปได้
อยา่งราบร่ืน บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งเตม็ท่ี 
   4) การอ านวยการ (directing) หลกัการปฏิบติัการอ านวยการเป็นการประยุกต์ ใช้
ทฤษฏีการบริหาร กระบวนการปฏิบติัการบริหารจดัการ การปฏิบติัการบริหารจดัการพระสงฆ ์การ
ปฏิบติัการฝึกอบรมบุคลากร ส่วนส าคญัในการปฏิบติัการจดัการฝึกอบรม สภาพและการปฏิบติัการ
จดัการฝึกอบรม รูปแบบท่ีใช้ในการปฏิบัติการฝึกอบรม ประเภทของการปฏิบัติการฝึกอบรม 
ประโยชน์ของการปฏิบัติการฝึกอบรม การปฏิบัติการบริหารงานฝึกอบรมมีรายละ เอียดท่ีเป็น
สาระส าคญัดงัน้ี หลกัการปฏิบติัการอ านวยการเป็นงานของผูอ้  านวยการหรือผูบ้งัคบับญัชามีงาน
หลกัคือ การดูแลให้มีการปฏิบติังานเหมาะสมโดยบุคคลอ่ืน มีหนา้ท่ีบริหารงานองคก์าร โดยสั่งการ 
ดูแล ตรวจตรา แนะน า และจูงใจให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงาน ปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ประกอบด้วย 1) งานด้านการวางแผนของผูอ้  านวยการ มี
ดงัน้ี 1.1) มีส่วนในการก าหนดวตัถุประสงคข์องกลุ่มต่างๆ ในองคก์าร 1.2) ก าหนดลกัษณะงานแต่
ละอย่างให้ชัดเจน 1.3) มีความเข้าใจและช่วยตีความนโยบาย 1.4) มีการพัฒนาส่ิงใหม่ๆ 1.5) 
ปรับปรุงระบบและปฏิบติัในปัจจุบนัให้ดีข้ึน 2) งานด้านการจดัองค์การของผูอ้  านวยการ มีดงัน้ี 
2.1) การมอบหมายงานให้บุคคลท่ีเหมาะสม 2.2) การแบ่งงานให้บุคลากรในหน่วยงาน 2.3) 
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ก าหนดงานในหน่วยเดียวกันให้มีมาตรฐานคล้ายคลึง 2.4) ก าหนดสายการบังคับบัญชา และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากร 2.5) ดูแลการปฏิบติังานให้เป็นปัจจุบนั 2.6) งานดา้นการปฏิบติัการ
ของผูอ้  านวยการ มีดงัน้ี 2.7) ก าหนดการเปล่ียนแปลงบุคลากร 2.8) ประเมินผลการปฏิบติังานของ
แต่ละบุคคล 2.9) ฝึกบุคคลไวท้  าหนา้ท่ีแทนตน 2.10) ดูแลความสัมพนัธ์อนัดีและขวญัของบุคลากร 
2.11) ศึกษาความจ าเป็นและความตอ้งการของบุคลากร 3) งานดา้นควบคุมของผูอ้  านวยการ มีดงัน้ี 
3.1) ติดตามวิธีการปฏิบติัส าหรับงานแต่ละอยา่ง 3.2) ก าหนดมาตรฐานส าหรับงานแต่ละอยา่ง 3.3) 
วดัผลผลิตของงาน 3.4) ตรวจสอบความถูกตอ้งและปริมาณงาน 4) ขอ้เสนอแนะในการอ านวยการ
ให้เกิดผลดีแก่องค์การ การมีกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 4.1) การมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นวิธีการท่ี
ผูบ้ ังคบับญัชาจูงใจให้ผูร่้วมปฏิบติังานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วม
รับผดิชอบ และร่วมมือกนัท างานในองคก์าร เพื่อใหก้ารบริหารงานขององคก์ารบรรลุวตัถุประสงค ์
4.2) จดัหาทรัพยากรต่างๆ ในแต่ละงาน ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ วสัดุ เคร่ืองจกัร และ
อุปกรณ์ทรัพยากรมนุษย์ และการจัดแบ่งพื้นท่ีส านักงาน ผู ้บังคับบัญชา จะเก่ียวข้องกันกับ
ทรัพยากรเหล่าน้ีทั้งดา้นการจดัหา จดัแบ่งและควบคุมส าหรับงานให้เหมาะสม 4.3) ดูแลกิจกรรม
ส านกังานให้เป็นไปตามกฏ และนโยบายขององค์การ 4.4) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนใน
แผนก และระหว่างแผนต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องเน่ืองจากความสัมพันธ์อันดีจะสร้างให้ เกิดการ
ประสานงานและร่วมมือกนัท างาน จะลดความสูญเปล่าทั้งทางดา้นวตัถุ เงินทุน เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 
และทรัพยากรมนุษย ์4.5) ประเมินผลการปฏิบติังาน (ศิริอร ขนัธหตัถ์, 2545 : 128-129) 
   สรุป การอ านวยการ เป็นหลกัการและวิธีการหน่ึงในการพฒันา การปฏิบติัการ
ฝึกอบรมบุคลากร สภาพและการปฏิบติัการจดัการฝึกอบรม รูปแบบท่ีใชใ้นการปฏิบติัการฝึกอบรม 
ประเภทของการปฏิบติัการฝึกอบรม ประโยชน์ของการปฏิบติัการฝึกอบรมทั้งน้ีเพื่อให้โรงเรียนได้
ทราบหลกัการและวธีิการท่ีถูกตอ้งและเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   5) การควบคุม (Controlling)หมายถึง การพยายามบงัคบัให้งานและกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีปฏิบติัเป็นตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้(Flippo, 1971 : 417) โดยวดัและปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Koontz และ Weihrich, 1990 : 23) การควบคุมประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ี
ส าคัญ 3 ประการ (ธงชัย สันติวงษ์ , 2546 : 456 – 458) ดังน้ี คือ 1) การก าหนดมาตรฐานหรือ
เป้าหมายไวล่้วงหน้า 2) การเปรียบเทียบผลงานกบัมาตรฐาน 3) การด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การ
ปฏิบติังานขั้นต่อไปตามทางท่ีก าหนดไว ้(Objectives) ซ่ึงจะมีการก าหนดเป้าหมายของงาน จาก
เป้าหมายท่ีก าหนด ผูป้ฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละคนสามารถท่ีจะควบคุมตวัเอง (Self – Control) ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยเป็นการควบคุมจากภายในตัวผูป้ฏิบัติ  สรุป การควบคุม 
หมายถึง การพยายามบงัคบัใหง้านและกิจกรรมต่างๆ ท่ีปฏิบติัเป็นตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้
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   สรุป กระบวนการบริหาร ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยๆท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่มีการจดั
กลุ่มย่อยแตกต่างกันไปตามความคิดเห็นของนักวิชาการแต่ละคน ทั้งน้ีในการวิจยัน้ีได้จ  าแนก
กระบวนการบริหารครอบคลุมใน 5 เร่ือง ได้แก่ 1) การวางแผน (planning) 2) การจดัองค์การ 
(organizing) 3) การจัด บุคลากร (staffing) 4) การอ านวยการ (directing) และ การควบ คุม 
(Controlling) 

5. แนวคดิทฤษฎเีกีย่วการบริหารงานวชิาการ 

5.1   แนวคิดหลกัในการบริหารงานวชิาการ 

งานวิชาการเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ี พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบั2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้
มากท่ีสุดดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะใหส้ถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวัรวดเร็ว  สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา  ชุมชน  ทอ้งถ่ิน และ การมีส่วนร่วมจากผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารจดัการสามารถพฒันา
หลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล   ประเมินผล  รวมทั้งวดัปัจจยั เก้ือหนุนการ
พฒันาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ท้องถ่ินได้อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่าย
ภารกิจ คือ 

1. การพฒันาหลกัสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ 
2. การจดัท าทะเบียนและวดัผล-ประเมินผล 
3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
4. การส่งเสริมคุณภาพการจดัการศึกษา 
5. การส่งเสริมพฒันาส่ือนวตักรรม และ เทคโนโลยทีางการศึกษา 
6. การพฒันาหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
7. การสร้างเครือข่ายพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

โดยในแต่ละภารกิจนั้นมีรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาการบริหาร ดงัน้ี 
1.  กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ 

1.1 งานพฒันาหลกัสูตร 
(1) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  สาระ

แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหา 
และความตอ้งการของสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
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(2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนด
วิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน. 

(3) จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมาย และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
โดยพยายามบูรณาการเน้ือหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัและ
ระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

(4) น าหลักสูตรไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน และบริหารจดัการการใช้
หลกัสูตรใหเ้หมาะสม 

(5) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
(6) จดัท าหลกัสูตรและแนวปฏิบติัการใชห้ลกัสูตร 
(7) ตรวจสอบเก่ียวกบัการโอน/ยา้ย หลกัสูตรระหวา่งโรงเรียนและหลกัสูตรอ่ืน 
(8) ส ารวจความตอ้งการของผูรั้บบริการในการจดัการเรียนการสอนนอกระบบ

โรงเรียน การเรียนแบบอธัยาศยั  รวมทั้ งก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตร 
เสนอแนะกลุ่มงาน งาน ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน   

1.2 งานพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
(1) ส่งเสริมนิเทศ  ติดตามและก ากบัให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระ

และหน่วยการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
(2) ส่งเสริมนิเทศ  ติดตามและก ากบัให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหา

สาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน  
(3) จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ ส่งเสริมใหมี้การ

พฒันาครู เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
(4) ส่งเสริมให้มีการพฒันาครู โดยการจดัอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบนั

ต่าง ๆ เพื่อน ามาพฒันาการเรียนการสอน 
1.3 งานตารางสอน 

(1) ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคลอ้งของครูกบัหลกัสูตร
ของโรงเรียน ประสานกบักลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อจดัสรรอตัราก าลงั 

(2) วิเคราะห์โครงสร้างหลกัสูตร ส ารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจ
ร่วมกบักลุ่มงานแนะแนว และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
เพื่อจดัรายวชิาใหน้กัเรียนลงทะเบียน 
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(3) จดัตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง  และติดตาม ควบคุมให้การ
ด าเนินการตามตารางสอนใหถู้กตอ้ง ทั้งการเรียนและการสอน 

(4) ก าหนดแนวปฏิบติัในการจดัสอนแทน ติดตามผลการปฏิบติั   
2.  กลุ่มงานทะเบียนและวดัผล 

2.1 งานทะเบียน 
(1) จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เก่ียวกบังานทะเบียน 
(2) ด าเนินการกรอกขอ้มูลนกัเรียน  ลงทะเบียน ขอ้มูลผลการเรียนในระบบงาน

ทะเบียน 
(3) ตรวจสอบผลการจบการศึกษา ออกหลกัฐานทางการศึกษา กรณีนกัเรียนยา้ย

สถานศึกษา จบการศึกษา การรับรองการเป็นนกัเรียน 
(4) ควบคุมการออกเกียรติบตัรในโรงเรียน 
(5) เก็บรักษาเอกสาร/หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
(6) รายงานผลการจบการศึกษาต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.2 งานวดัผลและประเมินผล 
(1) จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครูใน

การวดัผล ประเมินผลการเรียน 
(2) ก าหนดระเบียบ  แนวทางปฏิบัติ เก่ียวกับการว ัดผล ประเมินผลของ

สถานศึกษา 
(3) ส่งเสริมนิเทศ  ติดตาม พฒันาครู และก ากบัดูแลให้ครูจดัท าแผนการวดัผล

ประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

(4) ส่งเสริม นิเทศ  ติดตาม ควบคุมและก ากับให้ครูด าเนินการวดัผล และ 
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จาก
กระบวนการปฏิบติั และ ผลงาน 

(5) ด าเนินการสอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการ
เรียนการสอนปกติ 

(6) พฒันาเคร่ืองมือวดัผล ประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 
(7) ด าเนินการจดัท าขอ้มูลการวดัและประเมินผลการเรียน กรอกขอ้มูล ติดตาม 

ตรวจสอบการกรอกขอ้มูลของครู ในระบบงานวดัผล และส่งต่องานทะเบียน 
(8) วเิคราะห์และประเมินผลการเรียน 
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(9) ด าเนินการแกไ้ขปัญหาการเรียนของนักเรียน ทั้งระหว่างเรียนและหลงัการ
ประเมินผลร่วมกบัผูส้อน กลุ่มสาระ กลุ่มงาน งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
1. จดัโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับ

นโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธะกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน และของหลกัสูตร  
3. ควบคุม ดูแล ก ากับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้

หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลกัสูตรเม่ือพบขอ้บกพร่อง หรือจุด
ท่ีควรพฒันา 

4. ดูแล ควบคุม ก ากับ ติดตามการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลกัสูตร  ตาม
ตารางสอน  

5. จดัการนิเทศภายใน การวิจยัในชั้นเรียน และการพฒันาครูโดยการประชุมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน  

6. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร และร่วมกบังานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน  

7. ควบคุมดูแลให้การด าเนินงานของกลุ่มสาระให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัราชการของ
โรงเรียน 

8. ประสานงานระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ในการบูรณาการ
การเรียนการสอนระหวา่งกลุ่มสาระ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

9. จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระ 
4.  กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  

4.1 งานนิเทศภายใน 
(1) จดัระบบการนิเทศงานวชิาการ และการเรียนการสอนในโรงเรียน 
(2) นิเทศ ติดตาม จดัหาผูนิ้เทศ เคร่ืองมือการนิเทศ เอกสารเก่ียวกบัการนิเทศ งาน

วชิาการ 
(3) พฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถในการนิเทศทั้งผูใ้ห้การนิเทศ และผูรั้บ

การนิเทศ 
(4) พฒันาระบบการนิเทศให้มีความหลากหลาย สนองต่อความตอ้งการของครู 

บุคลากร และโรงเรียนรวมทั้งจดัระบบสารสนเทศ และการจดัท ารายงานการ
นิเทศ 
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4.2 งานวจัิยและวจัิยในช้ันเรียน 
(1) ศึกษาวิเคราะห์ วจิยัการบริหาร  การจดัการและพฒันาคุณภาพงานวิชาการใน

ภาพรวมของสถานศึกษา 
(2) ส่งเสริมให้ครูศึกษา  วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(3) ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั  ตลอดจนเผยแพร่ผลงาน

การวิจัย  ห รือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับ 
สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว  องคก์ร หน่วยงาน และ สถาบนัอ่ืน 

(4) รวบรวม จดัท ารายงานการวจิยั 
4.3 งานส่งเสริมความเป็นเลศิทางวชิาการ 

(1) ส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนไดแ้สดงผลงานทางวชิาการ 
(2) ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีโอกาสเขา้ร่วมแข่งขนัและทดสอบความรู้ทาง

วชิาการของสถาบนัอ่ืนทางวชิาการในทุกระดบั  
(3) ฝึก อบรม ให้ความรู้กับนักเรียนก่อนท่ีจะเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการกับ

สถาบนัอ่ืน 
(4) จัดระบบและด าเนินงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพงานวิชาการตาม

มาตรฐานของโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ และสมศ. 
(5) ส ารวจและรายงานผลปัญหา อุปสรรคและความส าเร็จของกิจกรรมทาง

วชิาการต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
4.4 งานแก้ไขปัญหาการเรียน 

(1) จัดสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน หรือไม่ผ่านการ
ประเมินผล 

(2) จดัเรียนซ ้ า ส าหรับนกัเรียนท่ีไม่ผา่นการประเมินผล 
(3) ประสานงานผูป้กครอง ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว  ครูประจ าวิชา เพื่อติดตาม

แก้ไขปัญหาการเรียน ศึกษาค้นควา้ วิจยั เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา
นักเรียนท่ี เรียนช้า มีปัญหาการเรียน และน าไปปรับปรุงพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอนร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

5.  กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาส่ือนวตักรรม และ เทคโนโลยทีางการศึกษา 
5.1 งานโสตทศันศึกษา 

(1) จดัหาโสตทศันอุปกรณ์ท่ีส่งเสนริมสนบัสนุนการเรียนการสอน 
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(2) ให้บริการและควบคุมดูแลโสตทศันอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เคร่ืองเล่น
เทปโทรทศัน์ เคร่ืองฉายภาพน่ิง เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองเสียง ฯลฯ 

(3) บนัทึกเสียง ถ่ายภาพ ถ่ายท าสไลด ์ถ่ายเทปโทรทศัน์ประกอบค าบรรยาย 
(4) ใหค้  าแนะน าในการสร้างและผลิตส่ือการสอน 
(5) จดัเก็บรักษา จดัท าทะเบียน วสัดุ ครุภณัฑ ์ซ่อมแซม โสตทศันอุปกรณ์ 
(6) จดับริการขอยมืส่ือการศึกษาจากแหล่งวชิาการต่าง ๆ น ามาใชใ้นการเรียนการ

สอนและการจดักิจกรรม และควบคุมการเบิกจ่าย ให้บริการยืม โสตทัศน
อุปกรณ์ 

(7) พฒันาครู นักเรียน และบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ส่ือ 
อุปกรณ์โสตทศันศึกษา  

(8) ให้ บ ริก ารและค าป รึกษ าแ ก่ห น่ วยงานและชุมชน เก่ี ยวกับ ก ารใช้
โสตทศันูปกรณ์ 

5.2 งานศูนย์เทคโนโลยทีางการบริหารและการเรียนการสอน 
(1) วางแผน จดั ควบคุมดูแล แกไ้ขปัญหา และเป็นท่ีปรึกษาในการใชเ้ทคโนโลยี

ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ทั้งการใชอิ้นเตอร์เน็ต  วทิย ุโทรทศัน์  
(2) พัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยต่ีาง ๆ ทั้งส่วนท่ีเป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ 
(3) สนบัสนุนฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ต่อการบริหารงานและการจดัการเรียนการ

สอน 
(4) พฒันาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ทั้งการใช้อินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทศัน์ 

ทั้งส่วนท่ีเป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ 
(5) เป็นผูจ้ดัการระบบเครือข่าย และเวบ็มาสเตอร์ของโรงเรียน 
(6) ประสานร่วมมือในการผลิต  จัดหา พัฒนา การใช้ส่ือนวตักรรม และ 

เทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนการสอน และ พฒันางานวิชาการกบับุคลากร
ภายในสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน 

(7) ประเมินผลการใชส่ื้อนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
5.3 งานพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 

(1) สนบัสนุนการท าผลงานเพื่อเล่ือนวทิยฐานะของครูและผูบ้ริหาร 
(2) จดัอบรมสัมมนาให้ครูไดเ้รียนรู้ดา้นวิชาการท่ีทนัสมยัเกิดแนวทางในการคิด

สร้างนวตักรรม 
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(3) คดัสรรนวตักรรมต้นแบบ  ยกย่อง มอบรางวลัและเผยแพร่เพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

6.  กลุ่มงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
6.1 งานห้องสมุดและศูนย์วทิยบริการ 

(1) จดัท าแผนปฏิบติัการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตาม
นโยบายของโรงเรียน 

(2) จดัและพฒันาสถานท่ีห้องสมุดให้เหมาะสมกบัเป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้ได้
ตลอดเวลาและหลากหลาย 

(3) จดัให้มีวสัดุ ครุภณัฑ์ และเคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอกบัจ านวน
สมาชิก 

(4) ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง ครุภณัฑ ์ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีใชก้ารไดต้ลอด 
(5) จดัหา ซ้ือ ท าเอกสาร วารสาร และส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

คน้ควา้หาความรู้และความบนัเทิง 
(6) ใหบ้ริการใชห้อ้งสมุดแก่นกัเรียน ครู และบุคคลภายนอก 
(7) จดับรรยากาศ สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม การบริการให้ชกัจูงบุคคลภายนอกให้

เห็นประโยชน์  และเขา้มาใชบ้ริการ 
(8) จดักิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
(9) จดัท าสถิติ ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงาน รวมทั้ งประเมินผลงานท่ีปฏิบัติ

ตลอดภาคเรียน/ปี 
6.2  งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

(1) ส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  ทอ้งถ่ินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

(2) จดัท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้แก่ครู สถานศึกษา
อ่ืน บุคคลองคก์ร หน่วยงาน 

(3) จดัตั้ง และ พฒันาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินรวมทั้งพฒันาให้เกิด
องคค์วามรู้ 

(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ งใน และนอกโรงเรียนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ใหค้รอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

(5) ร่วมกบักลุ่ม/กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระ ในการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
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7.  กลุ่มงานเครือข่ายพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
7.1 งานสร้างเครือข่ายการพฒันาวชิาการ 

(1) ประสานงานและจดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นวิชาการกบักลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดักาญจนบุรี เครือข่ายครูในกลุ่มสาระ
ต่าง ๆ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่ีโรงเรียนสังกดัอยู ่และเครือข่ายอ่ืน 

(2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วม เป็นสมาชิกเครือข่าย สถาบนั สมาคม 
องคก์ารต่าง ๆ เพื่อการพฒันาวชิาชีพ 

(3) มีส่วนร่วม รับผิดชอบ ต่อภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ รวมทั้ งให้ข้อเสนอแนะหรือด าเนินงานเพื่อการ
พฒันากิจกรรมของกลุ่มโรงเรียน 

7.2 งานศูนย์กลุ่มสาระการงานและอาชีพ 
(1) บริหารงานศูนย์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้ เป็นไปตาม

แนวนโยบาย และภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กาญจนบุรีเขต 1 และคณะกรรมการบริหารศูนย ์ฯ  

(2) วางแผนและด าเนินการจดัโครงการ/กิจกรรม  ของศูนยฯ์  
(3) จดัให้มีการฝึกแลกเปล่ียนประสบการณ์ การพฒันาครูในดา้นการจดัการเรียน

การสอนวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(4) จดัให้มีพฒันาหลกัสูตร กระบวนการการจดัการเรียนการสอน การจดัท าและ

พฒันาส่ือ นวตักรรมการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี  

 สรุป  แนวคิดหลกัในการบริหารงานวชิาการ มีขอบข่ายภารกิจ ในดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การจดัท าทะเบียนวดัผลประเมินผล การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน การส่งเสริมคุณภาพการจดั การศึกษาการส่งเสริมพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยทีาง
การศึกษา การพฒันาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอน 

5.2  ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 

อนุศกัด์ิ สมิตสันต์ (2540: 2) ไดใ้ห้ความหมายการบริหารวิชาการวา่ หมายถึง การบริหาร
กิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา การปรับปรุง กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือการสอน หลกัสูตร และรวมถึงการพฒันาครู เพื่อน าผลแห่งการพฒันาทั้งหลายทั้งปวงนั้น มา
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เอ้ืออ านวยและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งข้ึน กมล ภู่ประเสริฐ (2544: 6) 
ได้ให้ความหมายว่า การบริหารวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารเก่ียวกับการพฒันา
การศึกษา อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา รุจิร์ ภู่สาระและ จนัทรานี สงวนนาม 
(2545: 56) ไดใ้ห้ความหมายการบริหารวิชาการวา่ การบริหารวิชาการหมายถึง การบริหารกิจกรรม
ทุกชนิดในสถานศึกษา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหเ้กิดผลตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2545: 2) ได้ให้ความหมาย การ
บริหารงานวิชาการวา่คือการจดักิจกรรมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการ
สอนใหไ้ดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

สรุป ความหมายการบริหารงานวิชาการ คือเป็นหัวใจของสถานศึกษา  ทั้ งน้ีเพราะ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือการจดัการศึกษา คุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษา จึงอยู่ท่ี
งานดา้นวิชาการซ่ึงจะประกอบดว้ยงานดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  การจดับุคลากร
ท่ีเก่ียวข้อง การจดัส่ิงส่งเสริมด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านการวดัและประเมินผลขั้นตอนการ
ด าเนินงานดา้นวิชาการ จะมีขั้นการวางแผนงานดา้นวิชาการขั้นการจดัและด าเนินการ และขั้นการ
ส่งเสริมและติดตามผลดา้นวชิาการ 

5.3  ความส าคัญของการบริหารวชิาการ 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2545: 2) ไดใ้ห้ความส าคญัการบริหารวิชาการวา่ เป็นงานส าคญั
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา เน่ืองการบริหารวิชาการ เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา
โดยเฉพาะเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษา
และเป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาดว้ย 

 อุทยั บุญประเสริฐ (2544: 26) กล่าววา่การบริหารวิชาการเป็นงานหลกัมีลกัษณะคลา้ยกบั
ส่วนท่ีเป็นร่างกายของเด็ก หรือร่างกายของผูเ้รียนเป็นส่วนงานท่ีใหญ่ท่ีสุดของระบบโรงเรียนซ่ึงจะ
ผดิพลาดไม่ได ้เป็นงานท่ีเป็นหวัใจโดยหลกัสูตรเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของงานวิชาการ เป็นหลกัท่ี
ใช้ก ากบัการจดัระบบการท างานของโรงเรียนและใช้ก ากบักระบวนการด าเนินงานในส่วนต่างๆ
ของ.โรงเรียนให้ตอบสนองและสนับสนุนการท างานวิชาการของโรงเรียนคือให้ได้ผลผลิตท่ีมี
คุณภาพให้ไดค้นดีท่ีเป็นคนท่ีสมบูรณ์ ปัญญา แกว้กียูร และ สุภทัร พนัธ์พฒันกุล (2545: 17) ไดใ้ห้
กล่าวถึงความส าคญัการบริหารวิชาการว่าเป็นหัวใจในการจดัการศึกษา ในระดบัสถานศึกษาการ
บริหารวิชาการเป็นกระบวนการด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียน
ได้เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวใ้นจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผูเ้รียน วิชัย ตันสิริ (2542: 113) ได้ให้
ความส าคัญว่า การศึกษาระดับขั้ นพื้นฐานเป็นการศึกษาท่ี มีความส าคัญมาก  บทบาทของ
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สถาบนัการศึกษาคือการสร้างผูน้ าในวิชาชีพต่างผูน้ าทางวิชาการด้านความคิด ผูน้ าทางการเมือง
ผูน้ าในวงราชการสถาบนัการศึกษาจึงมีผลต่อเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม หากจดัการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็จะเป็นการสร้างพื้นฐานของการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติ 
ศนัสนีย  ์เครือชะเอม (2546: บทคดัย่อ อา้งถึง สมิท และคนอ่ืน ๆ (Smith; R. H. and others.1980: 
170) ไดศึ้กษาคน้ควา้และให้ความส าคญัของงานพบวา่ผูบ้ริหารใชเ้วลาในการบริหารงานดา้นต่างๆ
โดยมีงานบริหารวชิาการมากท่ีสุด คือ 

1. การบริหารวชิาการ คิดเป็นร้อยละ 40 
2. การบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ 20 
3. การบริหารกิจการนกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 20 

4. การบริหารการเงิน คิดเป็นร้อยละ 5 
5. การบริหารอาคารสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 5 
6. การบริหารงานทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 5 

รุจิร์ ภู่สาระ และจนัทรานี สงวนนาม (2545: 56) ไดใ้ห้ความส าคญัว่า การบริหารวิชาการ
เป็นหวัใจส าคญัของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารสถานศึกษาท่ีผูบ้ริหาร
จะตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ส่วนการบริหารงานดา้นอ่ืนๆ นั้นแมจ้ะมีความส าคญัเช่นเดียวกบั
แต่ก็เป็นส่วนท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้งานวิชาการด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจะตอ้งสนบัสนุนให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามหลกัสูตร วินยั วรีะวฒันานนท ์(2542: 22) ไดก้ล่าววา่การบริหารวิชาการมี
ความส าคญัคือ การบริหารวิชาการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาเศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดปัญหา ความ
เส่ือมโทรมทางสังคมวฒันธรรม  ส่ิงแวดล้อม และปัญหาคุณภาพประชากร จนท าให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนทางสังคมขนาดใหญ่ตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่การ
จดัการศึกษาในระดบัการศึกษาตอ้งปรับปรุงทางวิชาการใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ ฉะนั้นหลกัการ
ท่ีส าคญัท่ีสุดในการดูแลระบบการศึกษาของเราในศตวรรษหน้าคือการเปิดรับ  “ความหลากหลาย” 
นบัตั้งแต่ประเภทของภารกิจท่ีแตกต่างกนั รูปแบบการถ่ายทอดความรู้จนถึงความหลากหลายของ
รูปแบบการบริหารจดัการและการระดมทรัพยากรดว้ยความหลากหลายเช่นน้ี 

อนุศกัด์ิ สมิตสันต์ (2540: 5) ได้กล่าวถึงความส าคญัไวว้่า สถานศึกษาทุกประเภทและ
โรงเรียนทุกแห่ง ไม่ว่าจะจดังานบริหารโรงเรียนออกเป็นรูปแบบใด หรือจ าแนกงานบริหาร
โรงเรียนออกเป็นก่ีประเภท จ านวนมากหรือน้อยแตกต่างกนัไปตามสภาพและขนาดของโรงเรียน
เช่นใดก็ตามทุกหน่วยงานตอ้งจดัให้มีงานวิชาการในสถานศึกษาของตนด้วยกนัทั้งส้ิน งานด้าน
วิชาการจึงนบัวา่เป็นงานท่ีมีความส าคญัหรืออาจเรียกไดว้่า เป็นงานหลกัของสถานศึกษาหรืองาน
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หลกัของโรงเรียนทีเดียว ส่วนงานบริหารบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ และงานอ่ืนๆ 
ดงักล่าวลว้นมาสนบัสนุนงานวิชาการใหมี้คุณภาพดีมากยิง่ข้ึน ดงันั้นงานวชิาการจึงมิใช่เพียงมุ่งให้
นักเรียนอ่านหนังสือออก เขียนได้ หรือคิดเลขเป็นตามท่ีกล่าวมาแล้วเท่านั้นแต่ต้องรวมถึงการ
ประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตในสังคมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข รู้จกัวิธีการแสวงหาความรู้
และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองไปจนตลอดชีวติ งานวิชาการจึงเป็นงานท่ีรับผิดชอบต่อคุณภาพของ
บุคคลซ่ึงเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญัในอนัท่ีจะออกไปช่วยพฒันาประเทศในอนาคตต่อไป กมล ภู่
ประเสริฐ (2544: 5) ไดใ้ห้ความส าคญัของการบริหารวิชาการว่าเป็นการบริหารคุณภาพท่ีคาดหวงั 
คือคุณสมบัติอนัพึงประสงค์ท่ีจะให้เกิดข้ึนแก่ผูเ้รียนได้แก่ความรู้ ความเข้าใจความคิด ทักษะ 
ความสามารถ สุขภาพกายและจิต และคุณลกัษณะในดา้นบุคลิกภาพ ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึง
คาดหวงัโดยก าหนดในหลกัสูตรคาดหวงัก าหนดโดยชุมชนและสังคม คาดหวงัโดยสถานศึกษา 
และคาดหวงัโดยตวัผูเ้รียน โดยทัว่ไปงานวิชาการจะประกอบดว้ย การศึกษาปัญหาในชุมชน และ
สังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การพฒันาและการน าหลกัสูตรไปใช้ การจดัเตรียมการเรียนการสอน การ
จดัหาวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การส่งเสริมการสอน การวดัและ
ประเมินผล การด าเนินงานเก่ียวกบัหอ้งสมุด แหล่งการเรียนรู้ การนิเทศติดตามผล การวางแผนและ
การก าหนดวธีิด าเนินงานทางดา้นวชิาการ รวมถึงการประชุมทางวชิาการ  

จิราภรณ์  จันทร์สุพัฒน์  (2544: 26) กล่าวว่าการบริหารวิชาการเป็นงานท่ีกลายเป็น
ศูนย์กลางของการบริหารโรงเรียน  ท่ีจะครอบคลุมงานโรงเรียนทั้ งระบบ ทั้ งโรงเรียน ดังนั้ น
โรงเรียนใดท่ีงานวิชาการกา้วหน้า โรงเรียนนั้นมกัจะมีช่ือเสียง เป็นท่ีนิยม เป็นท่ียอมรับกนั ส่วน
โรงเรียนใดงานวิชาการลา้หลงั อ่อนดอ้ย โรงเรียนนั้นก็จะไม่เป็นท่ีนิยมจะไม่เป็นท่ียอมรับ จะขาด
คนศรัทธา หรือความศรัทธามกัจะเส่ือมถอยลง 

สรุป ความส าคญัของการบริหารวิชาการเป็นงานท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

5.4  หลกัการบริหารงานวชิาการ 

การบริหารวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษาหรือโรงเรียน  โรงเรียนจะมี
มาตรฐาน หรือคุณภาพการศึกษามากหรือน้อยเพียงใด มีช่ือเสียงหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัการบริหารงาน
วิชาการทั้ งส้ิน ดังนั้ น  ในการบริหารงานวิชาการ  ผู ้บริหารโรงเรียนจะต้องมีหลักการในการ
บริหารงานด้านน้ีอย่างทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ (อนุศกัด์ิ สมิตสันต์ (2540: 8) ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน ์(2545: 6)) ไดก้ล่าวไวว้า่หลกัการบริหารวชิาการมีหลกัดงัน้ี 
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1.1 หลกัแห่งประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การไดมี้ผลผลิตเพิ่มข้ึนโดยไม่เพิ่มการ
ลงทุนนัน่คือ นักเรียนนักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลกัสูตร โดยไม่ลาออก
กลางคนัเรียนเกินเวลา และชา้กวา่ก าหนด 

1.2 หลกัแห่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงผลผลิตไดต้ามจุดมุ่งหมายท่ีวางไวน้ัน่
คือนกัเรียนนกัศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ คุณภาพ 
และการจัดการได้ อนุศักด์ิ สมิตสันต์ (2540: 9) ได้กล่าวไวว้่า ในการบริหารงานวิชาการนั้ น 
ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ไปยงัผูช่้วยผูบ้ริหาร หวัหนา้หมวดวชิา 
และครูอาจารยทุ์กคน ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารการศึกษาหรือผูบ้ริหารโรงเรียนอยูท่ี่ความสามารถ
ท่ีจะใช้บุคคลอ่ืนให้ท างาน ค้นหาศกัยภาพหรือความสามารถพิเศษในตวัของผูร่้วมงาน แล้วน า
ศกัยภาพหรือความสามารถพิเศษนั้นๆ มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์แก่ตวับุคคลผูน้ั้นเอง และหน่วยงาน
ในท่ีสุด ผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ควรใช้วิธีการบังคับหรือขู่เข็ญ เพราะจะไม่บังเกิดประโยชน์แต่
ประการใด ผูบ้ริหารโรงเรียนควรอาศยัเทคนิคท่ีจะกระตุน้ เพื่อให้เกิดพลงัในทางสร้างสรรค์ และ
จินตนาการท่ีจะร่วมมือร่วมใจกนัท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จิราภรณ์ จนัทร์สุพฒัน์ (2544: 20) 
กล่าววา่ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากงานวิชาการมีขอบข่ายท่ีกวา้งขวางและมีความเก่ียวโยงสัมพนัธ์กบั
งานบริหารด้านอ่ืนๆ ของโรงเรียน เทคนิคและหลกัการบริหารจึงอาจจะมีความแตกต่างกนัใน
รายละเอียดของงาน แต่หลกัการส าคญัท่ีควรน าไปปฏิบติังานบริหารงานวชิาการ อาจสรุปไดด้งัน้ี 

1. จดัท าแผนงานวชิาการท่ีมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร แผนการศึกษา
แห่งชาติ แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐ 

2. จดัตั้งคณะกรรมการวชิาการของโรงเรียน 
3. กระจายอ านายและความรับผดิชอบใหผู้ป้ฏิบติั 
4. ริเร่ิม สร้างสรรค ์และพฒันางานวชิาการอยา่งสม ่าเสมอ 
5. จดัท าโครงการพฒันาครูข้ึนในโรงเรียน 
6. ส่งเสริมสวสัดิภาพ สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
7. มีการติดตามและประเมินผลงาน 

อนุศกัด์ิ สมิตสันต์ (2540: 9 อา้งถึง ภิญโญ สาธร )ว่าไดเ้สนอหลกัการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน โดยกล่าวเนน้รายละเอียดของแต่ละงานไวเ้ป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 

1. พิจารณาหลกัสูตรท่ีใชอ้ยูโ่ดยรอบคอบ ควรศึกษาเพื่อใหรู้้ถึงวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั
ของการสอนรายวิชาท่ีจะตอ้งสอนตามหลกัสูตรวา่มีอะไรบา้ง มีกิจกรรมใดบา้งท่ีควรน ามาปฏิบติั
ในการสอนเพื่อเสริมหลกัสูตร หรือเพื่อส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในวชิานั้นๆ ของนกัเรียน 
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2. พิจารณาแบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบโดยรอบคอบ พิจารณาเน้ือหาสาระ
ของแบบเรียนและหนงัสืออ่านประกอบ วา่สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัหลกัสูตรเพียงใด ส่วนใด
ขาดตกบกพร่องก็จะได้หาทางเพิ่มเติมเท่าท่ีควร แบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดท้ายบทมีความ
เหมาะสมเพียงใดบางทีครูสอนจ าเป็นจะต้องเพิ่มเติม แก้ไขหรือปรับปรุงด้วยตนเองตามความ
เหมาะสม 

3. ในกรณีท่ีโครงการสอนอยู่แล้ว ครูจะต้องร่วมกันพิจารณาความสมบูรณ์ของ
โครงการสอนดว้ย การพิจารณาดงักล่าวควรน ามาเปรียบเทียบการปฏิบติัทั้งน้ีเพราะโครงการสอน
บางตอนไม่อาจสามารปฏิบติัไดส้มบูรณ์ หรือไม่สะดวกท่ีจะสอนตามล าดบันั้นๆ ก็อาจตอ้งแกไ้ข
ปรับปรุงเสียใหม่ใหเ้หมาะสม ถา้ยงัไม่มีโครงการสอน ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเป็นผูน้ าให้ครูร่วมกนั
จดัท าข้ึนใช้ในโรงเรียนด้วยตวัเอง เพื่อเป็นแนวทางในการก ากับและควบคุมการสอนให้อยู่ใน
ระเบียบแบบแผน และตรงตามเป้าหมายของหลกัสูตร 

4. พิจารณาข้อสอบรายวิชาต่างๆ ท่ีได้เคยจดัสอนมาแล้ว เพื่อทราบแนวทางของ
ขอ้สอบเพราะโดยปกติขอ้สอบมกัจะแสดงออกถึงวตัถุประสงคข์องการสอนรายวิชานั้นๆ แนวของ
ขอ้สอบจะเป็นเคร่ืองช่วยครูไดม้ากในการสอนใหถู้กทิศทาง 

5. การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรหรือการเปล่ียนแบบเรียนจะไม่มีประโยชน์เลยถา้ครูไม่
ยอเปล่ียนแปลงวิธีการสอนให้เหมาะสมกบันกัเรียนและสภาพแวดลอ้ม การปรับปรุงการสอนของ
ครูมีความส าคญัเหนือการการปรับปรุงหลกัสูตรและแบบเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงควรจดัให้มีการ
อบรมครูเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในวิทยาการใหม่ๆ จดัใหมี้การแสดงปาฐกถาในดา้นวิชาการโดยเฉพาะ
เร่ืองวิธีสอนให้ครูไดฟั้งเป็นคร้ังคราว ปาฐกถาดงักล่าวอาจเป็นการเสริมความรู้ในดา้นเน้ือหาวิชาท่ี
ครูตอ้งสอนหรือเก่ียวกบัวธีิสอนแบบต่างๆ 

6. ในดา้นนกัเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจดัให้ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป มา
บรรยายวิธีการเรียนท่ีจะก่อให้เกิดผลดี เป็นคร้ังคราว ถ้าเป็นไปได้ควรให้ศิษยเ์ก่าของโรงเรียนท่ี
ไดรั้บความส าเร็จจากการเรียนและการท างานมาแลว้เป็นผูบ้รรยาย  จะไดก้ระตุน้หรือบ ารุงขวญัให้
นกัเรียนขยนัขนัแขง็ในการเรียนไดม้ากข้ึน นบัวา่เป็นการส่งเสริมวชิาการอีกแนวทางหน่ึง 

7. การก าหนดให้ครูในโรงเรียน  ผลัดเปล่ียนเป็นผู ้บรรยายพิเศษในการประชุม
นักเรียนบางชั้นหรือทั้ งโรงเรียน จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้พิเศษเพิ่มเติมได้มาก ผูบ้ริหาร
โรงเรียนจึงควรจดัใหมี้เป็นประจ าอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในภาคเรียนหน่ึงๆ 

8. ควรน าผลการสอบของแต่ละวิชา แต่ละชั้ นเรียนมาศึกษาวิเคราะห์ทุกส้ินปี
การศึกษาทั้งน้ีเพื่อการแกไ้ขและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป
วชิาการ ในการน้ีทางโรงเรียนอาจเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาสมทบดว้ยก็ได ้
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สรุป หลกัการบริหารวิชาการก็คือ หลกัแห่งประสิทธิภาพ หมายถึงการไดมี้ผลผลิตเพิ่มข้ึน
โดยไม่เพิ่มการลงทุน นัน่คือ นกัเรียนนกัศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลกัสสูตร
โดยไม่ลาออกกลางคนั เรียนเกินเวลา และชา้กวา่ก าหนด หลกัแห่งประสิทธิผลหมายถึงผลผลิตได้
ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไวน้ั่นคือ นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีรู้
ความสามารถทกัษะ คุณภาพ 

5.5  ภารกจิงานด้านวชิาการ 6 ด้าน ประกอบด้วย 
1. การวางแผนงานวชิาการ  
2. การบริหารหลกัสูตร 
3. การจดัการเรียนรู้ 
4. การพฒันาและส่งเสริมวชิาการ  
5. การจดัส่ือการเรียนรู้ 
6. การวดัและประเมินผลจดัส่ือการเรียนรู้  

1.  การวางแผนงานวชิาการ 
ถาวร กันเมล์ (2542: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ืองปัญหาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานีผลการวิจยัพบวา่ โรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานีมีปัญหาการบริหารงานวชิาการโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่ามีปัญหาการ
บริหารงานระดบัปานกลางแต่เม่ือจ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง พบวา่หวัหนา้หมวดวิชาการและ
ครูผูส้อนมีปัญหาการบริหารงานวิชาการในระดบัปานกลางส่วนผูบ้ริหารโรงเรียนมีปัญหาการ
บริหารวชิาการในระดบันอ้ยทุกรายการ ยกเวน้ดา้นการจดัการเรียนการสอนมีปัญหาการบริหารงาน
ในระดบัปานกลาง 2. ผูบ้ริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และครูผูส้อน มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาการบริหารวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา  โดยภาพรวมและเป็นรายดา้น 2 ดา้น คือ ดา้น
การวางแผนงานวิชาการ และด้านการวดัผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูผูส้อนมีปัญหามากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน
และหัวหน้าหมวดวิชามีปัญหาด้านการวดัผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
มากกวา่ผูบ้ริหารโรงเรียน 

สุรเดช บวัหลวง (2542: บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวดั
หนองคายผลการวิจยัพบวา่ 1) ครู อาจารย ์โดยส่วนรวม จ าแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียนมี
ความเห็นวา่ปัญหาการปฏิบติังานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 5 ดา้น คือ งานดา้น
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หลกัการ จุดมุ่งหมายหลกัสูตร งานด้านหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ งานด้านการจดัการ
เรียนการสอน งานดา้นนิเทศการเรียนการสอน งานดา้นการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ส่วนอีก 2 ดา้นท่ีเหลือมีปัญหาในระดบัน้อย คือ งานดา้นการจดัการสายงานการบริหารงาน
วิชาการและหน้าท่ีความรับผิดชอบและงานด้านการวางแผนงานวิชาการ ยกเวน้ครู อาจารยใ์น
โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหาอยูใ่นระดบัน้อยเพียงดา้นเดียวคืองานดา้นการวางแผนงานวิชาการ 2) 
ครู อาจารย ์โดยส่วนรวมแลว้ ไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา คือ จดัการอบรม จดักิจกรรม นิเทศ 
ติดตามผลการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง น านวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยุกตใ์ชใ้นการเรียน
การสอนโดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอต่อโรงเรียน 

ประพนัธ์ พรหมกูล (2543: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา
การปฏิบติังานวิชาการของหัวหน้าหมวดวิชาของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกัดกรมสามญัศึกษา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ผลการวจิยัพบวา่ 1) หวัหนา้หมวดวิชา โดยส่วนรวม และจ าแนกตาม
สาขาวิชามีปัญหาการปฏิบัติงานโดยภาพรวม  และเป็นรายด้าน  6 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดบัปัญหาจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี ด้านการนิเทศ ดา้นส่ือการเรียนการสอน ด้านการจดั
กิจกรรมทางวิชาการ ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวางแผนงานวิชาการและ
ดา้นการวดัผลและประเมินผล 2) หัวหน้าหมวดวิชา แนวทางแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานวิชาการ
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดกรมสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ได้ดังน้ี พฒันา
กระบวนการนิเทศ สนับสนุนครูผลิตส่ือการสอนอยา่งต่อเน่ือง จดักิจกรรมท่ีสนองความตอ้งการ
ของนกัเรียนรวมทั้งมีการวางแผนร่วมกนั  

การวางแผนวชิาการเป็นเคร่ืองช้ีแนวทางการปฏิบติังานและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่ การ
วางแผนล่วงหนา้อยา่งมีระบบ รอบคอบมีขั้นตอนยอ่มท าให้งานนั้นๆ ด าเนินไปอยา่งราบร่ืนและมี
ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงต้องยึดการวางแผนไวเ้ป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน  เม่ือได้
เตรียมการไวเ้รียบร้อยแล้ว ผูบ้ริหารตอ้งจดัให้มีการวางแผนงานโดยปฏิบติัดงัน้ี. (ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน.์2546: 95). 

1. จดัท าแผนงาน และโครงการวิชาการประจ าปี เพื่อให้การวางแผนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี
ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย และขอให้ทุกคนไดม้ามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานและรับผิดชอบการปฏิบติังานตั้งแต่ตน้ เพื่อทุกคนจะไดมี้ความส าเร็จในความเป็น
เจา้ของหน่วยงาน ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น ไดร่้วมคิดร่วมท า และจะได้ให้ความร่วมมือดว้ย
เป็นอย่างดีเม่ือก าหนดแผนงานเสร็จแล้ว ก็จดัท าโครงการสนับสนุนแผนงานวิชาการ โดยให้
ครอบคลุมงานต่อไปน้ี 

1.1 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย มาตรการ และทิศทางของการบริหารงานวชิาการ 
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1.2 การจดัหาและส่งเสริมการใชส่ื้อการเรียน 
1.3 การวางแผนการสอน 
1.4 การจดัแบ่งกลุ่มนกัเรียน 
1.5 การนิเทศการสอน 
1.6 หอ้งสมุด 
1.7 การวดัและประเมินผล 
1.8 การพฒันาการสอนในกลุ่มประสบการณ์หรือแผนการเรียนต่างๆ 
1.9 การซ่อมเสริม 
1.10 การใชท้รัพยากรในชุมชนเพื่อการเรียนการสอน 
1.11 การรายงานผลการเรียน เป็นตน้ 

2. การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  ในรอบปีการศึกษาหน่ึงๆ  จะมีกิจกรรมหลายอย่างท่ี
โรงเรียนจะตอ้งปฏิบติั การจดัให้มีปฏิทินปฏิบติังาน เพื่อก าหนดกิจกรรมต่างๆ ให้ชัดเจนว่าจะ
กระท าวนัใด เดือนใด และขณะเดียวกนัก็จะเป็นเคร่ืองเตือนความจ าของผูท่ี้รับผิดชอบให้สามารถ
ปฏิบติังานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา นอกจากน้ีปฏิทินปฏิบติังานยงัช่วยกระจายกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนใหส้ัมพนัธ์และเหมาะสมในแต่ละภาคเรียน โดยป้องกนัมิใหก้ระจุกอยูใ่นช่วงเวลาใดเวลา
หน่ึง รวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือส าหรับผูบ้ริหารในการบริหารทรัพยากรดา้นต่างๆ ของโรงเรียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่าอีกดว้ย 

3. การจดัท าแผนการสอน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะควบคุม ติดตามการปฏิบติัการสอน
ของครู ใหเ้ป็นไปตามเน้ือหาและก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นคู่มือ และแผนการสอน 

4. การจดัตารางสอน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมอบให้ผูช่้วยฝ่ายวิชาการและคณะท างาน
เป็นผูจ้ดัท าตารางสอนโดยผูบ้ริหารคอยควบคุมดูแลใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารจดัท าตารางสอน 

5. การจดัครูเขา้สอน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเลือกจดัครูผูส้อนให้เหมาะสมกบัแต่ละวิชา 
แต่ละระดบัชั้น และความสามารถของผูเ้รียน นอกจากผูส้อนจะมีความรู้ความสามารถในวิชาท่ีสอน
แล้วเทคนิควิธีการสอนก็เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผู ้บริหารจะต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดจน
ความสามารถในการปกครองดูแลเด็กนกัเรียนใหอ้ยูใ่นกรอบ หรือแนวทางท่ีตอ้งการ 

6. การจดันักเรียนเขา้ชั้นเรียน การจดัชั้นเรียนมีความส าคญัไม่น้อยต่อกิจกรรมการเรียน
การสอน ในการบริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบถึงจ านวนชั้นท่ีจะท าการสอนนั้น จะ
แบ่งอยา่งไร เป็นก่ีชั้น แต่ละชั้นจะยึดถือวิธีการคดัเลือกอยา่งไร ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นการประสานอยา่ง
ใกลชิ้ดระหวา่งฝ่ายอาคารสถานท่ีและฝ่ายวิชาการในการจดัชั้นเรียนมกัจะข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายและ
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ปรัชญาของโรงเรียน  แต่หลักการท่ีส าคัญท่ีน่า จะค านึงถึงก็คือการจัดชั้ นเรียนท่ีเอ้ืออ านวย
ประโยชน์แก่ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างเต็มขีดความสามารถเป็นประการส าคญัในขั้นน้ี 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งก ากบัและด าเนินงานตามแผนงานวชิาการดงัต่อไปน้ี 

1. ตรวจการเตรียมการสอน โครงการสอน และบนัทึกการสอน 
2. ใหค้รูเขา้ปฏิบติัการสอนตรงตามเวลา 
3. ควบคุม ก ากับ ติดตาม และนิเทศให้ครูด าเนินการเรียนการสอน  ให้เป็นไปตาม

แผนการสอนหรือคู่มือครู 
4. จดัครูเขา้สอนแทนในกรณีท่ีครูไม่มาปฏิบติัการสอน 
5. ควบคุม ดูแล ใหค้รูจดัสอนซ่อมเสริมนกัเรียน 
6.สนับสนุนให้ครูจดักิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้สมบูรณ์และมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
7. ควบคุม ติดตาม ให้ครูท่ีรับผิดชอบงานและโครงงานและโครงการ ด าเนินกิจกรรม

ไปตามปฏิทินปฏิบติังานการประเมินผลทางวิชาการเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะจะท าให้ทราบว่า การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่เพื่อจะไดห้าแนว
ทางแกไ้ขหรือพิจารณาปรับปรุงต่อไป การประเมินผลจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของผูบ้ริหารในการ
บริหารงานวชิาการของโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีบทบาทและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. การประเมินผลการเรียนของนกัเรียน มีแนวปฏิบติั คือ 
1.1 จดัหาเคร่ืองมือประเมินผลทุกชนิด เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่คณะ

ครู อาจารย ์
1.2 จดัส่งเสริมให้มีการประเมินอยา่งสม ่าเสมอเพื่อมุ่งปรับปรุงการเรียนการสอน

เป็นประการส าคญั 
1.3 รับฟังปัญหาในการประเมินผลการเรียน เพื่อจะไดแ้นะน าช่วยเหลือและการ

นิเทศในลกัษณะต่างๆ 
1.4 จดัหาวสัดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียน เพื่อใหค้รูใชส้อนซ่อมเสริมแก่นกัเรียน 
1.5 ประสานสัมพันธ์กับผู ้ปกครองนักเรียน  เพื่อรายงานความก้าวหน้าของ

นกัเรียนและเพื่อหาทางร่วมมือกนัในการพฒันานกัเรียน 
1.6 ประเมินผลความกา้วหนา้ทางวิชาการของโรงเรียน โดยน าผลมาเปรียบเทียบ

กบัปีการศึกษาท่ีผา่นมา เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน กา้วหนา้ข้ึนตลอดเวลา 
2. การประเมินผลโครงการวชิาการของโรงเรียนมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

2.1 เป็นผูริ้เร่ิม และส่งเสริมการจดัท าโครงการวชิาการของโรงเรียน 
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2.2 พิจารณาและประเมินความส าคญัของโครงการร่วมกบัคณะครูอาจารย ์
2.3 ติดตามและช่วยเหลือการด าเนินงานตามโครงการ 
2.4 สร้างขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานของโครงการ 
2.5 เป็นผูป้ระเมินหรือแต่งตั้งคณะท างานประเมินผลโครงการ 
2.6 เป็นผูต้รวจสอบและตัดสินใจในการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือจัดท า

โครงการต่อเน่ือง 
2.7 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ผลท่ีไดจ้ากโครงการ 

3. การประเมินผลการปฏิบติังานของครู มีแนวปฏิบติั เช่น 
3.1 สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 
3.2 ตรวจสอบผลการป ฏิบั ติ งานของค รูโดยวิ ธี ก ารต่ างๆ  เช่ น  สั ง เกต

ความกา้วหนา้ของเด็ก ตรวจสอบจากผลงานของเด็กเป็นตน้ 
3.3 รับฟังขอ้มูลจากผูป้กครองเก่ียวกบัการปฏิบติังานของครู 
3.4 จดัประชุมประเมินผลงานของครู 
3.5 สรุปผลจากการประเมินการท างานโครงการวชิาการท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.6 ท าการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานโรงเรียน 

สรุป การวางแผนงานวิชาการ  หมายถึงการจัดการเรียนการสอน  การจัดท าแผนและ
โครงการสอน การนิเทศการสอน การวดัผลและประเมินผล การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี การ
ประเมินผล การจดังานวชิาการ ตลอดจนการมุ่งเสริมและพฒันาคนในองคก์ารหรือสถานศึกษาให้มี
ศกัยภาพสูงสุดและขั้นตอนท่ีจะตอ้งด าเนินการให้เสร็จก่อนท่ีจะมีการปฏิบติัโดยจะตอ้งจดัระบบ
สายงานวชิาการ งบประมาณ มีการจดัเตรียมอาคาร สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์และบุคลากรเป็นตน้ 

2.  การบริหารหลกัสูตร 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ประกอบดว้ยงานหลายอย่าง ส่ิงท่ีส าคญัของงาน
ดา้นวิชาการ คือหลกัสูตรเป็นตวัก ากบังานวิชาการแมว้่าหลกัสูตรปัจจุบนัจะใช้หลกัสูตรระดบัท่ี
เป็นแบบเดียวกนัก็ตาม แต่ความสามารถในการน าหลกัสูตรไปใชใ้นแต่ละสถานศึกษาจะแตกต่าง
กนัไปการจดัโปรแกรมการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งของสถานศึกษา
นั้น เช่นบุคลากร งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ แมก้ระทัง่ผูเ้รียนก็มีส่วนท่ีจะท าให้การด าเนินการ
เก่ียวกบัการจดัโปรแกรมกรมการศึกษาหากจะเปรียบเทียบหลกัสูตรรถยนต์ นั่นก็คือ รถยนต์ท่ีมี
ยี่ห้อ หลายรูปแบบ สร้างข้ึนมาเพื่อให้ผูใ้ช้ได้เลือกตามความต้องการ ผูบ้ริหารและบุคลากรใน
สถานศึกษาเป็นผู ้ใช้หลักสูตรเปรียบเสมือนผู ้ขับเคล่ือนรถยนต์  รถยนต์จะแล่นได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ  การบ ารุงรักษาตลอดจน  การน าไปใช้ให้หมาะสมกับงาน  การจัดเวลาและ
สภาพการณ์ต่างๆ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้รถ ผูบ้ริหารสถานศึกษาบุคลากรใน
สถานศึกษาก็ตอ้งรู้จกัและเขา้ใจการบริหารหลกัสูตรให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ความ
รับผิดชอบของผูบ้ริหารมีตั้งแต่การสนับสนุนส่งเสริมและการก ากับดูแลในด้านหลกัสูตร การ
สนับสนุนในดา้นบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ ส่วนในดา้นการดูแลก็คือ การมุ่งพฒันาคุณภาพ
เป็นตวัส าคญั(ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน.์ 2546: 42) 

กู๊ด (Good. 1973: 157) กล่าวว่า หลกัสูตร คือโครงการทัว่ไปทั้งหมดของเน้ือวิชา อุปกรณ์
การเรียนการสอนท่ีสถาบนัไดจ้ดัไวใ้ห้นกัศึกษาเรียนเพื่อให้มีคุณสมบติัเพียงพอท่ีจะจบการศึกษา
เพื่อเขา้สู่อาชีพต่อไป 

ไพศาล หวงัพานิช (กรุณา รามญัจิต. 2548:12; อา้งอิงจาก ไพศาล หวงัพานิช (2535; 2-3)
กล่าววา่หลกัสูตรก าหนดข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติั ยอ่มตอ้งสอดคลอ้งกบัปรัชญาการศึกษาท่ียึดถือ
เสมอ ทั้งน้ี เพราะทั้งปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร ล้วนแต่เป็นเป้าหมายของการศึกษาทั้งส้ิน
เพียงแต่ว่าปรัชญาทางการศึกษาเป็นเป้าหมายท่ีเป็นความมุ่งหวงัหรือความปรารถนาจะให้เกิดข้ึน
ส่วนหลกัสูตรเป็นเป้าหมายในการปฏิบติัเพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งหวงันั้นเม่ือปรัชญาทางการศึกษา
เปล่ียนไปหลกัสูตรก็ตอ้งเปล่ียนตาม เพื่อก าหนดคุณลกัษณะของผูเ้รียนข้ึนใหม่ให้สอดคลอ้งกบั
ความคิดใหม่ท่ียดึถืออยูน่ั้น 

อมรา เล็กเริงสินธ์ุ (2540: 7) กล่าววา่ ความหมายของค าวา่หลกัสูตรท่ีครอบคลุมวงจรของ
การพฒันาหลกัสูตรทั้งในดา้นการสร้างการน าไปใช ้และการประเมินผลดงัน้ี หลกัสูตร คือ เอกสาร
ท่ีบรรจุแผนงานหรือโครงการและเน้ือหากิจกรรมต่างๆท่ีจดัให้ ผูเ้รียนพฒันาผูเ้รียนทั้งในด้าน
ความรู้ทศันคติ และพฤติกรรมต่างๆอนัพึงปรารถนาของสังคมนั้น อนัจะท าให้ผูเ้รียนสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขโดยท่ีแผนงานหรือโครงการนั้นๆ จะตอ้งมีองค์ประกอบท่ี
สมบูรณ์  คือมี จุดมุ่ งหมายท่ีชัด เจน มีการก าหนดแผนงานและโครงการนั้ นไปฏิบัติ ใน
สถาบนัการศึกษา จนท าใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนได ้

ชมพนัธ์ุ กุญชร ณ อยุธยา (2540: 44) กล่าวว่าหลักสูตรท่ีดีควรเป็นหลักสูตรท่ีสามารถ
พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถ มีทศันคติท่ีจะน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ดงันั้นหลกัสูตรท่ีใช้ในสถาบนัอุดมศึกษาเม่ือได้ใช้ครบวงจรของหลักสูตรแล้วควรจะได้มีการ
ประเมินเพื่อส ารวจขอ้ดีและขอ้บกพร่อง ตลอดจนปัญหาต่างๆในการใชห้ลกัสูตรนั้นให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 35) กล่าวว่า ในระบบ
การศึกษาท่ีมีการกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษามีบทบาทในการพฒันาหลกัสูตรนั้น 
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หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละระดบัตั้งแต่ระดบัชาติระดบัทอ้งถ่ินจนถึงระดบัสถานศึกษา มี
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการพฒันา สนบัสนุน ส่งเสริมการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อการด าเนินการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและการจดัการเรียนการ
สอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด  อนัจะส่งผลให้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นระดบัชาติระดบัทอ้งถ่ินได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หน่วยงานตน้สังกดัอ่ืนๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการขบัเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษาเป็น
ตวักลางท่ีจะเช่ือมโยงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดในระดบัชาติให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน เพื่อน าไปสู่การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้
หลักสูตรการพฒันาหลักสูตรในระดับสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ  โดยมีภารกิจส าคญัคือ 
ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาให้สอดคลอ้ง
กบัส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการในระดบัชาติพฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน ประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดบัทอ้งถ่ินรวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลกัสูตรดว้ยการวิจยัและพฒันา การพฒันาบุคลากร 
สนบัสนุน ส่งเสริมติดตามผล ประเมินผลวิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผูเ้รียนสถานศึกษามี
หน้าทีส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การวางแผนและการด าเนินการใช้หลกัสูตร การ
เพิ่มพูนคุณภาพการใชห้ลกัสูตรดว้ยการวจิยัและพฒันา การปรับปรุงหลกัสูตร จดัท าระเบียบการวดั
และประเมินผล  ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานตน้สังกดัอ่ืนๆ 
ในระดบัทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าเพิ่มเติม รวมทั้งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหา
ในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความตอ้งการของผูเ้รียนโดยทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 42) กล่าวว่า การบริหารหมายถึง การท างานของคณะ
บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปท่ีจะท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว  ้โดยการใช้กระบวนการการ
บริหารได้แก่การวางแผน  การอ านวยการ การประสานงาน  การติดต่อ การประเมินผล  การ
ปฏิบติังาน เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี หนา้ท่ีของผูบ้ริหารจึงมีการจดัวางนโยบาย การวางแผนและการจดัตั้ง
วตัถุประสงค์ หนา้ท่ีถดัไปการมอบหมายความรับผิดชอบให้กบัหน่วยงาน การประสานงานติดต่อ 
การจดัสรรพทรัพยากรรวมทั้งการติดตามประเมินผล การบริหารหลกัสูตร จึงมีลกัษณะงานคลา้ย
กบัการบริหารลกัษณะอ่ืนๆ ในสถานศึกษา แต่อาจแตกต่างกนัในดา้นวตัถุประสงค ์วธีิการและการ
ประเมินผล การบริหารหลกัสูตร จึงหมายถึง กระบวนการบริหารงานโดยใช้หลกัสูตรแบ่งเป็น 4 
ชั้นคือการเตรียมการหลกัสูตร การด าเนินการเก่ียวกบัหลกัสูตร และการประเมินผลหลกัสูตร 
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กิติมา ปรีดีดิลก (โกศล ศรีทอง. 2543: 19; อ้างอิงจาก กิติมา ปรีดีดิลก. 2532: 60) ได้ให้
ความหมายวา่ หลกัสูตรหมายถึงเอกสารท่ีก าหนดโครงการการศึกษาของผูส้อนโดยก าหนดความมุ่ง
หมายการศึกษาเน้ือหาของความรู้และประสบการณ์ท่ีจะจดัให้กบัผูเ้รียน กระบวนการเรียนการสอน
และการประเมินผลและหมายถึงประมวลประสบการณ์ทั้งหลายท่ีโรงเรียนจดัให้นกัเรียนทั้งในและ
นอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  มีทักษะ เกิดความคิดและทัศนคติท่ีดีอนัจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต อุทยั บุญประเสริฐ (2544: 27) กล่าววา่ หลกัสูตรท่ีดีนั้น ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีไดค้  านึงถึง
ความแตกต่างและความสามารถท่ีแตกต่างของผูเ้รียน ค านึงถึงความสามารถในการเรียนรู้ ค านึงถึง
ความแตกต่างภายในตวัผูเ้รียนในความสามารถในการพฒันาทกัษะ และการสร้างคุณสมบติัอนัพึง
ประสงค์หลกัสูตรจึงได้ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการและก าหนดส่ิงท่ีจ  าเป็นในขั้นพื้นฐานท่ีต้องการให้
เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน ไวใ้นระดบัท่ีมีทางเป็นไปได้ เป็นส่ิงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนได ้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้
จริงกบัมนุษยป์กติในระดบันั้นๆโดยทัว่ไป เป็นส่วนส าคญัยิง่ในแผนพฒันาความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ 

สงดั อุทรานนัท์ (โกศล ศรีทอง. 2543: 19; อา้งอิงจาก สงดั อุทรานนัท์. 2527:273-274) ได้
ให้ความหมายว่า การบริหารหลักสูตรเป็นการบริหารงานด้านวิชาการโดยน าหลักสูตรมาจด
ประสบการณ์ให้ผูเ้รียน มีความรู้ ความสามารถ เจตคติ ตลอดจน ค่านิยมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ี
สังคมตอ้งการ 

วชิยั วงษใ์หญ่ (2543: 25) ไดก้ล่าวถึงหลกัการบริหารหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพไดแ้ก่ 
1. เอกสารหลกัสูตรมีความชัดเจน สมบูรณ์ ทนัสมยั ช้ีแนวทางในการวางแผนจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ผูส้อนมีคุณภาพ  คือ มีความรู้ ความเข้าใจ และเจคติท่ีดีต่อหลักสูตร สามารถ

ด าเนินการจดัการเรียนการสอนให้ตรงกบัความเขา้ใจความตอ้งการของผูเ้รียนและบรรลุเป้าหมาย
ของหลกัสูตร 

3. ผูเ้รียนมีความพร้อมเก่ียวกบัความรู้ทกัษะพื้นฐานพร้อมท่ีจะเรียนหลกัสูตรน้ีได ้
4. มีบริการสนับสนุนมีทรัพยากรหลกัสูตรท่ีดีและเพียงพอท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใช้

หลกัสูตร 
5. มีคณะกรรมการบริหารท่ีดีและด าเนินการจัดระบบบริหารหลักสูตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6. ระบบอาจารยมี์ประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะให้ขอ้มูลและช่วยเหลือแนะน าเก่ียวกบั

หลกัสูตรการเรียนการสอนกบัผูเ้รียน 
7. มีบรรยากาศทางวชิาการท่ีเอ้ืออ านวยต่อการแสวงหาความรู้และมารยาททางสังคม

เพื่อเสริมสร้างทกัษะทางวชิาการและทกัษะทางสังคมของผูเ้รียน 
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8. ระบบควบคุมเก่ียวกับการใช้หลักสูตร การติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สรุป การบริหารหลกัสูตรหมายถึงกระบวนการบริหารงานโดยใชห้ลกัสูตร แบ่งออกเป็น 4 
ขั้นคือการเตรียมการหลกัสูตร การด าเนินการเก่ียวกบัหลกัสูตร การประเมินผลหลกัสุตรและรวมถึง
การวางแผน การอ านวยการ การประสานงาน การติดต่อ การจัดสรรทรพยากรต่างๆให้เกิด
ประโยชน์และบรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตรของสถานศึกษา 

กระบวนการการบริหารหลกัสูตร 

การบริหารหลักสูตรได้น ากระบวนการการบริหารงานมาประยุกต์ใช้  เพื่อให้การ
ท างานบรรลุวตัถุประสงค ์กระบวนการบริหารงานมีประโยชน์ต่อการท างานดงัน้ี 

1. ช่วยให้การบริหารหลกัสูตรสะดวกและรวดเร็วข้ึน เพราะมองเห็นงาน ปัญหาของ
ความซ ้ าซอ้น และสามารถมอบหมายงานไดถู้กตอ้ง 

2. ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถน าเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงการท างานให้
ทนัสมยักบัความเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของงาน 

3. ช่วยให้สถานศึกษาได้ขยายความเจริญก้าวหน้ามองเห็นปัญหาท าให้งานบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีวางไว ้

4. ช่วยส่งเสริมตวับุคคลในการท างาน การจดัหน่วยงาน การบริหารงาน  ได้งาน
เหมาะกบับุคคล เพื่อใหบุ้คคลปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ 

5. ช่วยใหผู้บ้ริหารไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค ์กระตุน้ใหบุ้คคลในองคก์ารท างานอยา่ง
มีอิสระและความคิดริเร่ิมช่วยในการจดัหมวดหมู่ของงาน ให้เป็นไปตามความเหมาะสม  และ
รวดเร็วช่วยใหมี้การประเมินผลและติดตามผลการปฏิบติังาน  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 43) ได้กล่าวว่ากระบวนการการบริหารหลักสูตร 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ เป็นการวางแผนการใช้หลกัสูตร โดยตอ้งเตรียมการล่วงหน้าก่อน
เปิดหลกัสูตร การวางแผนการใช้หลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ และน านวตักรรมทางการศึกษามาช่วย
เป็นส่ิงจ าเป็นการเตรียมการเก่ียวกบัหลกัสูตรมีดงัน้ี 

1.1 การตรวจสอบหลกัสูตรแม่บทก่อนน าไปใช้ ก็ไดมี้การทดลองน าร่องการใช้
หลกัสูตรแลว้ในการตรวจสอบหลกัแม่บท แต่ละสถานศึกษาสามารถท าไดเ้พื่อให้เหมาะกบัสภาพ
ของสถานศึกษา โดยการตรวจสอบตั้งแต่วตัถุประสงคท์ัว่ไป วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม รูปแบบ 
โครงสร้างเน้ือหารายวิชาวิธีการจดัการเรียนการสอน ส่ือการสอน  โดยมีวตัถุประสงค์ในการ
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ตรวจสอบว่า เหมาะกบัสภาพปัจจุบนัของสถานศึกษานั้นๆ ทั้งน้ีเพราะสถานศึกษาแต่ละแห่งมี
สภาพทอ้งถ่ินแตกต่างกนัไปจึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงบา้งตามความเหมาะสม 

1.2 การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรก่อนน าไปใชเ้ป็น
ส่ิงจ าเป็น ทั้ งน้ีก็เพราะการเปล่ียนแปลงหลักสูตร จะมีผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร นับตั้งแต่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาจะตอ้งได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมากบา้งน้อยบา้งในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปทั้งน้ีก็เพราะการจดั
หลกัสูตรเก่ียวขอ้งกบัหลายส่ิงหลายอยา่ง ไม่เฉพาะการจดัการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยงัสัมพนัธ์
กับส่ือการสอน ห้องสมุด ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมทั้ งงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร โดยเฉพาะผูท่ี้มีหน้าท่ีบริหารหลกัสูตร ไดแ้ก่ฝ่ายวิชาการจ าเป็นตอ้งเตรียม
ความพร้อมของส่ิงเหล่าน้ี และตอ้งปรับปรุงแกไ้ขวิธีบริหารงาน เพื่อจะไดใ้ช้หลกัสูตรให้ประสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้การประชาสัมพนัธ์  จะเร่ิมตั้งแต่การจดัท าหลกัสูตรตน้แบบ
เป็นระยะวา่ใชด้ าเนินการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรบา้ง 

ก. การออกเอกสารส่ิงพิมพ์ เช่นการออกแผ่นปลิว บทความในหนังสือพิมพ ์
วารสารต่างๆ 

ข. การใชส่ื้อการสอน เช่นวทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 
ค. การประชุมเก่ียวกบัหลกัสูตรใหม่ 

1.3 การเตรียมความพร้อม การเตรียมความพร้อมของส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารหลกัสูตรเป็นส่ิงจ าเป็น เหมือนกบัการจดัการของต่างๆ ก่อนออกเดินทางเพื่อไม่ให้เกิดการ
ขดัขอ้งในระหวา่งหลกัสูตรก าลงัด าเนินการ หรือระหวา่งการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมมี
หลายอยา่งดงัน้ี 

ก. การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
1. เตรียมความพร้อมของครูผู ้สอน  ซ่ึ งเป็นตัวบุคคลท่ีมีความส าคัญต่อ

หลักสูตร การเปล่ียนแปลงหลักสูตรประสบผลส าเร็จหรือไม่ข้ึนอยู่กับผูส้อน เพระเป็นผูท่ี้น า
หลกัสูตรไปใช้ในห้องเรียนกบัผูเ้รียน ส่ิงท่ีควรท าในการเตรียมความพร้อมทางด้านครูผูส้อนคือ 
การส ารวจจ านวนครูผูส้อน  ความพร้อมในการสอน โดยเฉพาะความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรการจดัเตรียมเน้ือหาหลกัสูตร รวมทั้งทกัษะในการสอน การประเมินผลการเรียน รวมทั้ง
การใหค้วามเขา้ใจกบัผูส้อนใหมี้เจตติท่ีดีต่อหลกัสูตร 

2. การเตรียมผูนิ้เทศการสอนและนกัแนะแนวการศึกษา บุคลากรเหล่าน้ีมีส่วน
ส่งเสริมให้หลกัสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งซ่ึงโดยทัว่ไปบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีมีความเขา้ใจเร่ือง
หลกัสูตรก็จะช่วยครูในดา้นการเรียนการสอนไดดี้ในการพฒันาคุณภาพการสอน 
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3. การเตรียมผูบ้ริหาร โดยทั่วไปผูบ้ริหารมีหลายระดับ หากเป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาก็มีผูอ้  านวยการ หัวหน้าคณะวิชา และหัวหน้าแผนกวิชา ตลอดจนหัวหน้าแผนกอ่ืนๆ
ผูบ้ริหารมีความส าคญัต่อการพฒันาหลกัสูตรไม่ยิ่งหยอ่นกวา่ครูและผูนิ้เทศการสอน เพราะเป็นผู ้
ก  ากับดูแลหลักสูตรให้ด าเนินการไปอย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริหารควรส ารวจสภาพและปัญหาของ
สถานศึกษาในความดูแลของตนเพื่อจะไดพ้ฒันาและแกไ้ขไดถู้กตอ้ง การประชุมสัมมนาผูบ้ริหาร
เร่ืองบทบาทและหน้าท่ีในการส่งเสริมการพฒันาหลักสูตรจึงเป็นส่ิงจ าเป็นรวมทั้งแนวคิดและ
เทคนิคของการบริหารหลกัสูตร 

ข. การเตรียมความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกได้แก่ วสัดุฝึก ส่ือการสอน
หอ้งสมุดอาคารสถานท่ี งบประมาณ สถานท่ีฝึกงานรวมทั้งการจดัท าคู่มือครูเก่ียวกบัหลกัสูตร เป็นตน้ 

1. การเตรียมความพร้อมเก่ียวกับว ัส ดุ  ในการสอนด้านทักษะปฏิบัติ 
โดยเฉพาะดา้นวิชาชีพวสัดุฝึกในโรงประลองและห้องปฏิบติั  การเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเตรียมจดั
ช้ือและจดัการไวล่้วงหน้าก่อนการสอน มิฉะนั้นอาจเกิดการจดัช้ือและขาดแคลนในเวลาสอนจึง
ควรจะไดว้างแผนการไวล่้วงหนา้เก่ียวกบัการจดัซ้ือวสัดุ 

2. การเตรียมความพร้อมเก่ียวกับส่ือการสอนหลักสูตรใหม่ ย่อมต้องการ 
ส่ิงใหม่ๆการจดัหาไวพ้ร้อมเก่ียวกบัส่ือการสอน เช่น แผน่ใส เทป ตลอดจนอุปกรณ์ในการใชส่ื้อจึง
เป็นส่ิงจ าเป็นแต่ทั้งน้ีก็ตอ้งค านึงถึงสภาพของสถานศึกษา เช่นห้องท่ีจะใช้ส่ือ ความสามารถของ
ครูผูส้อน เจา้หนา้ท่ีช่างเทคนิคท่ีจะช่วยบริหารใชส่ื้อดว้ย 

3. การเตรียมอาคารสถานท่ี อาคารสถานท่ีเป็นห้องบรรยาย ห้องปฏิบติัการ 
หอ้งทดลอง ควรจดัหาใหพ้ร้อม ถา้จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีเหล่านั้นเช่น หอ้งปฏิบติั
ก็ตอ้งจดัท าล่วงหนา้ก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้

4. การเตรียมงบประมาณ  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการด าเนินงานหลักสูตรเป็น
ส่ิงจ าเป็นมากงบประมาณจะเป็นตวับ่งช้ีท่ีจะท าให้หลกัสูตรประสบผลส าเร็จหรือไม่นอกจากจะใช้
ในดา้นค่าจา้งค่าตอบแทนและยงัเป็นค่าใช้สอยในการพฒันาวสัดุ หลกัสูตร คู่มือส่ือ คู่มือนกัเรียน 
เอกสาร และอุปกรณ์การสอน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนสนบัสนุนต่อการสอน 

5. การเตรียมห้องสมุด เป็นส่วนท่ีจะสนับสนุนการสอนให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน ครู
และนกัเรียนมีแหล่งคน้ควา้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากห้องสมุด จึงจ าเป็นตอ้งจดัหาเอกสารต่างๆท่ี
จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนในห้องสมุดการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  เม่ือได้
น าหลกัสูตรไปใช ้ควรมีการจดัการประเมินเก่ียวกบัหลกัสูตร วตัถุประสงคข์องการประเมินผลเพื่อ
จะพิจารณาว่าตรงกบัวตัถุประสงค์ของหลักสูตรหรือเพื่อจะได้ใช้ในการตดัสินใจเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบัหลกัสูตร 
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สรุป กระบวนการบริหารหลกัสูตร เป็นการด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัสูตรเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวโ้ดยมีการเตรียมการเก่ียวกับหลักสูตร ได้แก่การวางแผนเก่ียวกับการใช้
หลกัสูตรโดยการตรวจสอบหลกัสูตรแม่บทก่อนน าไปใช้ การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร การเตรียม
ความพร้อมดา้นต่างๆ เช่น บุคลากร อาคารสถานท่ี งบประมาณ การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ การจดัท า
โครงการสอน เป็นตน้ 

3.  การจัดการเรียนรู้ 

1. ความหมายและความส าคัญการจัดการเรียนรู้ 
อนุศกัด์ิ สมิตสันต์ (2540: 265) กล่าวว่า ความกา้วหน้าและการพฒันาอย่างไม่หยุดย ั้งใน

สังคมมนุษยปั์จจุบนั เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นส าคญั นกัจิตวิทยาเช่ือวา่ การ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและการจัดบรรยากาศในโรงเรียนท่ีเหมาะสม  สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียนได ้การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลกัของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกระดบั การจดัและพฒันาสถานศึกษาหรือโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเก้ือกูล
ต่องานวชิาการ ก็นบัวา่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งเช่ือมโยง ตลอดจนมีความส าคญัในลกัษณะท่ีไม่ยิ่ง
หยอ่นกวา่กนั กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 25) ให้ความหมายวา่ การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ส าคญัในการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลกัสูตรท่ีมี
มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นเป้าหมายส าคญั
ส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชน ผูส้อนตอ้งพยายามคดัสรรกระบวนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ เพื่อ
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ พฒันาทกัษะต่างๆ อนัเป็นสมรรถนะส าคญัท่ีตอ้งการให้เกิด
แก่ผูเ้รียน อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546: 246) กล่าววา่ การเรียนรู้ไม่จ  ากดัอยูเ่ฉพาะในบทเรียน แต่สามารถ
น ามาประยุกตใ์ชไ้ดใ้นสภาพความเป็นจริง เกิดประโยชน์และมีความหมายต่อตวัเขา รู้จกัสืบเสาะ
หาค าตอบขอ้สงสัยต่างๆจากแหล่งวิทยาการ รู้จกัวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสภาพต่างๆได้อย่างมี
เหตุผล มีความคิดเป็นของตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของใคร รู้วิธีด าเนิน
ชีวติอยา่งมีคุณค่าและสามารถใหค้วามช่วยเหลือและแนะน าผูอ่ื้นไดเ้ม่ือเขาเติบโตข้ึน ครูจึงตอ้งเป็น
ผูท่ี้มีความเป็นครูอยา่งแทจ้ริง ทั้งดา้นคุณลกัษณะนิสัย จิตใจ และดา้นความรู้ความสามารถท่ีจะจดั
กิจกรรมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันา มีความสมบูรณ์ทั้งดา้นสติปัญญา (IQ) ดา้นอารมณ์ (EQ) และดา้น
จิตใจ (MQ) เพื่อการเป็นสมาชิกท่ีมีคุณค่าของสังคมต่อไป 

ส าลี รักสุทธิ (2544: 2) กล่าวถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสุด  ว่า
เป็นการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ กิจกรรมทางการ
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ศึกษาการลงมือปฏิบัติจริง ครูเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูช้ี้น าให้ความรู้ อย่างเดียว เป็นผู ้ท่ี
เอ้ืออ านวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เป็นกลัยาณมิตรส าหรับนกัเรียน 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543: 30) กล่าวว่า กลไกของกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ ผูส้อนจะตอ้ง
มุ่งเน้นท่ีตวัผูเ้รียนเป็นหลกั เพื่อเสริมสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนโดยมุ่งหวงัให้เป็นคนดี 
คนเก่งและมีความสุข โดยค านึงถึงความตอ้งการ ความสนใจและความถนดั เป็นการเคารพสิทธิของ
ผูเ้รียน ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญบญัญติัไวใ้นมาตรา 43 แต่ขอ้ท่ีตอ้งใคร่ครวญคงมิไดอ้ยูท่ี่ลิขสิทธ์ิ
เสมอกนัในการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลาของการศึกษา 12 ปีเท่านั้น หากแต่น่าจะอยู่
ท่ีคุณภาพของระบบการศึกษาท่ีจะท าให้ผูเ้รียนสามารถเจริญเติบโตอยูใ่นการศึกษา โดยท่ีโลกของ
การศึกษาตอ้งสามารถเขา้ไปเก้ือหนุนการด ารงชีวิตพร้อมๆไปกบัการเจริญเติบโตของผูเ้รียน ส่ิง
ส าคญัของการจดักระบวนการเรียนรู้ให้มีสาระและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต 
โดยเสริมสร้างวุฒิภาวะของผู ้เรียนไปพร้อมๆกับการท าให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประจ าวนัและอาชีพประจ าของครอบครัวต่อไป การมุ่งหวงัเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเป็นคนดีคน
เก่งและมีความสุข 

อรพนัธ์ุ ประสิทธิรัตน์ (2548: 57) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การเรียนรู้หมายถึงการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูเ้รียนไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ดงันั้นกระบวนการเรียนรู้จึง
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนปฐมพฤติกรรมของผูเ้รียนจะเป็นอย่างไรนั้น
เก่ียวขอ้งหรือไดรั้อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มการเรียนเป็นส่วนใหญ่ ผูเ้รียนจะเรียนดี เรียนชา้ เรียน
เร็ว เขา้ใจหรือไม่เขา้ใจ มีผลมจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งส้ิน ดงันั้นในการจดัการเรียนการ
สอนจะตอ้งค านึงถึงไวเ้สมอวา่ถา้มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีความเหมาะสมกบัวยัและระดบัของ
ผูเ้รียน จะเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้เกิดความสะดวกสบายท าให้ผูเ้รียนมีความตั้งใจ มี
ก าลงัใจ และมีความพึงพอใจในการเรียน  ท าให้เกิดสมาธิและปัญญา และเกิดการเรียนรู้ในท่ีสุด  
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2546: 71) กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีท าให้พฤติกรรม
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม อนัเป็นผลจากการฝึกและประสบการณ์ แต่มิใช่ผลจากการตอบสนองตาม
ธรรมชาติ เช่นสัญชาตญาณหรือวฒิุภาวะ หรือจากการเปล่ียนแปลงชัว่คราวของร่างกาย 

ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร (2548: 122) กล่าวว่าการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา
ตนเองจากเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนโดยให้สนอง
ความตอ้งการ ความสนใจความถนัดขอผูเ้รียน และมีเป้าหมายสุดทา้ยอยู่ท่ีการพฒันาผูเ้รียนให้มี
ความสมบูรณ์รอบดา้นคือ ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จ าเป็นจะตอ้งมีความหลากหลาย
รูปแบบและ กระบวนการในการด าเนินการทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริบทของสถานศึกษา สุวทิย ์มูลค า และ
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อรทยั มูลค า (2545: 13) กล่าววา่การจดัการเรียนรู้หมายถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง สถานการณ์
จริงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกนั จึงจดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรมและการท างาน
อนัจะน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนครบทุกดา้น โดยจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การท่ี
ผูส้อนจะจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายไดน้ั้น ผูส้อนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบ
การสอน วิธีสอนหรือเทคนิคการสอนแบบต่างๆ ก่อนจะออกแบบการเรียนรู้หรือวางแผนจดัการ
เรียนรู้ท่ีดีได ้สุรศกัด์ิ หลาบมาลา (2541: 20) กล่าววา่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ในตวัผูเ้รียนท่ีมีความ
พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีสงบ  ปราศจากความกงัวลใจ แต่มี
ความอบอุ่นใจ และความเป็นกลัยาณมิตรถว้นทัว่ทุกตวัคนท่ีเก่ียวขอ้ง ถวิล มาตรเล่ียม (2544: 29) 
กล่าวว่าการพฒันาการเรียนรู้ หมายถึงการให้การศึกษาแก่ทุกระดบันัน่เองในการจดัการศึกษาตาม
ธรรมเนียมท่ีเคยปฏิบติัมกัจะถือว่า การศึกษาเป็นเพียงเคร่ืองมือส าหรับสร้างความส าเร็จในเร่ือง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง รวมถึงวฒันธรรม ค่านิยมเท่านั้ น สืบเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงและพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว เกือบทุกๆส่วนของโลกประชาชนเร่ิมยอมรับและมองเห็น
ความจ าเป็นและความส าคญัของการศึกษาวา่มีคุณค่าและเป้าหมาย การศึกษาก็คือตวัแทนของการ
เรียนรู้และการพฒันานัน่เอง กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 25) ไดแ้บ่งการจดัการเรียนรู้ไว ้3 ประการ
ดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้
สมรรถนะอันส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลกัว่า ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผูเ้รียน กระบวนการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียน 
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการ
ทางสมอง เนน้ใหค้วามส าคญัทั้งความรู้และคุณธรรม 

2. กระบวนการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ  ผู ้เรียนต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายเป็นเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียน  เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการ
สร้างความรู้กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
กระบวนการวิจยั กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝนพฒันาเพราะจะ
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สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรดังนั้นผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาท าความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ช้ีวดัสมรรถนะ 
ส าคญัของผูเ้รียนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ แลว้จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อให้ผูเ้รียนได้พฒันาเต็ม
ศกัยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีก าหนด อ ารุง จนัทวานิช (2547: 23) 
กล่าววา่ กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุดคือ 

1.ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม วิธีการเรียนรู้และวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ผูเ้รียนคิดเองและปฏิบติัจริง 
3. ครูจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
4. ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 

ดริสโคล (Driscoll. 1994: 78) มองการจดัการเรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางว่า ผูเ้รียน
ไม่ได้เป็นเพียงผูรั้บการเรียนการสอนท่ีผูอ่ื้นออกแบบให้เท่านั้น แต่พวกเขาจะตอ้งเขา้ร่วมอย่าง
กระตือรือร้นในการก าหนดส่ิงท่ีต้องการเรียน  และวิธีการท่ีจะท าให้ความต้องการเหล่านั้ น
สัมฤทธิผลดว้ย 

แลง แมคแบช และ เฮเบอร์ท (Lang. Mcbath. & Hebert. 1995: 148) ไดก้ล่าวถึงการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางว่า เป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาครบถว้นดว้ย
วธีิการของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกนัไปเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่ง
กระตือรือร้นและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและกนั 

อุทยั บุญประเสริฐ (2546: 10) กล่าวว่าการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยด าเนินการดงัน้ีคือ
เน้ือหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ และความถนัดของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การ
จดัการ การแกปั้ญหา จดักิจกรรมใหเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ใหคิ้ดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และ
ใฝ่รู้ จดัการเรียนการสอนสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างเหมาะสมและปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน  สนับสนุนให้ผูส้อนจดับรรยากาศสภาพแวดล้อม/ส่ือการ
เรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และรอบรู้และใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงใน
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กระบวนการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนทุกเวลา/สถานท่ี และร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
พฒันาผูเ้รียน 

สรุป การจัดการเรียนรู้หมายถึงกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนัเป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เป็นเป้าหมายส าคญัส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนและ
เพื่อพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ ง 8 กลุ่มสาระเรียนรู้รวมทั้ งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์พฒันาทกัษะต่างๆ อนัเป็นสมรรถนะส าคญัท่ีตอ้งการให้เกิด
แก่ผูเ้รียน 

4.  การพฒันาและส่งเสริมด้านวชิาการ 

สถานศึกษามีหนา้ท่ีส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  การวางแผนและด าเนินการ
ใช้หลกัสูตร การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลกัสูตรดว้ยการวิจยัและพฒันา การปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตร จดัท าระเบียบการวดัและประเมินผล ในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตอ้งพิจารณาให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ
หน่วยงานตน้สังกดัอ่ืนๆ ในระดบัทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าเพิ่มเติม รวมทั้งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความตอ้งการของผูเ้รียนโดย
ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา. (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 35)
กรมสามญัศึกษา (2542: 8) กล่าวว่าการพฒันาและส่งเสริมด้านวิชาการ หมายถึงการพฒันาและ
ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบต่างๆ การจดัการซ่อมเสริม การจดักิจการรมเพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอน การจดักิจกรรมนกัเรียนตามหลกัสูตรและการพฒันาครูทางดา้นวชิาการ เพื่อใหง้านด าเนิน
ไปไดอ้ย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์โดยรวมแก่องค์กร การพฒันาบุคลากรครูดา้นวิชาการให้
เป็นครูมืออาชีพนั้น ตอ้งพฒันาทั้งในดา้นความรู้ในเน้ือหา ทกัษะดา้นต่างๆ รวมถึงเจตคติของความ
เป็นครู ซ่ึงสามารถพัฒนาโดยใช้วิธีท่ีหลากหลาย  เช่น การอบรมสัมมนา การฝึกพัฒนาขณะ
ปฏิบติังาน การพฒันาโดยการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การศึกษาดูงาน เป็นตน้ จากแนวคิดดงักล่าว
มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายการพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ ดงัน้ี คือ 

1. กิจกรรมทั้งปวงท่ีมีลกัษณะเป็นการเพิ่มพูนความสามารถ การเรียนรู้การสอน การ
ใหค้วามรู้ทุกประเภท ไม่วา่ลกัษณะหรือวธีิการแบบใดๆ 

2. การใช้คนให้ตรงกบังาน ตรงกบัความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ความถนัด
ภายใตก้ารบริหารอ านวยการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
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3. การท าให้บุคคลเข้าใจองค์การ  เข้าใจงาน  เพื่อนร่วมงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ ง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างกวา้งขวางทุกแง่ทุกมุม และการพฒันา
บุคลากร เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยเพิ่มพูนความถนดั (Aptitude) ทกัษะ (Skill) และความสามารถ
(Ability) ของบุคลากรในองคก์ารให้ใชท้กัษะต่างๆ ของเขาอยา่งสูงสุดและเตม็ความสามารถ เพื่อท่ี
เขาจะมีโอกาสพฒันาตนเอง มีโอกาสได้ท างานท่ีใช้ทกัษะสูงข้ึนและมีความรับผิดชอบมากข้ึน 
ความส าคญัของการพฒันาบุคลากรดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ 

3.1 การพฒันาบุคลากร ช่วยให้ระบบและวิธีการปฏิบติัสมรรถภาพดียิง่ข้ึน เพราะ
การพัฒนาบุคลากรจะช่วยเร่งเร้าความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความส านึก
รับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน นอกจากน้ีเม่ือไดรั้บความรู้จากการพฒันา
ยอ่มน าความรู้ไปใช้ปฏิบติังานได ้ซ่ึงจะช่วยให้แกไ้ขขอ้บกพร่อง และปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน
ของตนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3.2 การพฒันาบุคลากร เป็นการช่วยใหเ้กิดความประหยดั ลดความส้ินเปลืองวสัดุ
ในการปฏิบติังาน เพราะบุคลากรไดรั้บการพฒันา ย่อมสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งมีความ
ผดิพลาดในการปฏิบติันอ้ย ซ่ึงจะส่งผลใหอ้งคก์รลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ลงได ้

3.3 การพฒันาบุคลากร ช่วยลดเวลาการเรียนรู้งานให้น้อยลง โดยเฉพาะผูท่ี้เขา้
ท างานใหม่ และเป็นการลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท างานแบบลองผดิลองถูกดว้ย 

3.4 การพัฒนาบุคลากร เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของผู ้บังคับบัญชา 
หวัหน้าหน่วยงาน ในการแนะน า หรือตอบค าถามผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพราะการพฒันาบุคลกรจะท า
ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจงานท่ีปฏิบติั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3.5 การพฒันาบุคลากร จะช่วยกระตุน้บุคลากรให้ปฏิบติังาน เพื่อความกา้วหน้า
ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เพราะเม่ือมีการพิจารณาการเล่ือนต าแหน่ง ผูบ้งัคบับญัชาคงพิจารณาให้
ผูท่ี้พฒันาแลว้มากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการพฒันา 

3.6 การพฒันาบุคลากรช่วยให้บุคลกรไดรั้บความรู้ ความคิดใหม่ๆ ท าให้เป็นคน
ทนัสมยั ทนัต่อความเจริญกา้วหนา้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารงานอุปกรณ์
เคร่ืองใชใ้นส านกังาน ซ่ึงจะไดก้ารคิดเสนอส่ิงใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา หากมีความรู้ความเขา้ใจ ยอ่ม
สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตนได ้ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อองคก์รช่วยใหอ้งคก์ร
มีความเจริญกา้วหนา้ต่อไป 

นุสรณ์จิต ธรรมสิริ (2547: 46) กล่าวว่าการพฒันาและส่งเสริมด้านวิชาการเป็นงานหลกั
ของการบริหารสถาน ไม่วา่สถานศึกษาจะเป็นประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะ
พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการเน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรการจดัโปรแกรม
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การศึกษาและจดัการเรียนการสอน เป็นหวัใจของสถานศึกษาเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทุกระดบั กรมสามญัศึกษา (โกศล ศรีทอง. 2543: 25; อา้งอิงจาก กรมสามญัศึกษา. 2532: 8)
ไดใ้ห้ความหมายว่าการพฒันาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ หมายถึงการพฒันาและส่งเสริมการ
เรียนการสอบแบบต่างๆ การจดัสอนซ่อมเสริม การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การ
จดักิจกรรมนกัเรียนตามหลกัสูตรและการพฒันาครูทางดา้นวชิาการ 

พิมพ์อร สดเอ่ียม (2547: 12) กล่าวว่าการส่งเสริมงานวิชาการหมายถึงงานท่ีเก่ียวกบัการ
ควบคุม ก ากบัและส่งเสริมการด าเนินการทางวิชาการไดแ้ก่ งานสวสัดิการของบุคลากร งานสาร
บรรณงานแผนงานโครงการและงบประมาณ งานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอ้ม งานพสัดุ อุปกรณ์
ครุภณัฑ์และงานกิจการนักศึกษา อุทยั บุญประเสริฐ (2544: 27) กล่าวว่าการส่งเสริมงานวิชาการ
ของโรงเรียนแทจ้ริงมีความหมายและขอบเขตมากวา่ตวัหลกัสูตร และการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
แต่งานวชิาการของโรงเรียนจะมีหลกัสูตรเป็นแกนกลางเสมอ ในกิจกรรมหลกัของโรงเรียน ซ่ึงเป็น
งานการเรียนการสอนหลกัสูตรจะเป็นตวัก ากบัในเร่ืองเน้ือหาความรู้ เร่ืองทกัษะ เร่ืองคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคต์ามจุดหมายของหลกัสูตรและยงัมีส่วนท่ีวา่ดว้ยภาวะสุขภาพอีกดว้ย 

สรุป การพฒันาและส่งเสริมทางดา้นวิชาการหมายถึง การส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรให้
ได้รับการพฒันาอบรมด้านวิชาการต่างๆ และการปฏิบติังานด้านวิชาการซ่ึงส าคญัอย่างหน่ึงท่ี
จะตอ้งพฒันาและส่งเสริมควบคู่กนั เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางดา้นการเรียน การจดักิจกรรมแก่
นกัเรียนตามหลกัสูตรและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 

5.  การจัดส่ือการเรียนรู้ 
เรณู  ค  าภกัดี  (2543: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติั

ธรรม แผนกสามญัศึกษาท่ีจดัให้แก่ พระภิกษุสามเณรในวดั ศึกษาเฉพาะกลุ่มกรณีกลุ่มโรงเรียน
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาดา้นการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ท่ีจดัใหพ้ระภิกษุสามเณร โดยรวมมีปัญหาอยู่
ในระดบันอ้ยและจากศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 5 ดา้น พบวา่ การใชส่ื้อการสอน
มีปัญหามากท่ีสุด รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ปัญหาด้านวิธีสอนและเทคนิคการสอน สภาพ
ห้องเรียน การวดัประเมินผลการเรียน และหลกัสูตร โดยระดบัปัญหาทางดา้นการเรียนการสอนน้ี
พบว่ามีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอายุของผูเ้รียน แต่อย่างไรก็ตามไม่พบว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัขนาดของชั้นเรียน 

พระมหาลิขสิทธ์ิ สิงห์งอย (2542: บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการใช้ส่ือการสอนของ
ครู-อาจารย ์โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา จงัหวดันครพนม ผลการวิจยัคร้ังน้ีท าให้
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ทราบว่า 1) ครู-อาจารย์ โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามัญ  โดยส่วนรวมและจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน มีการใช้ส่ือการสอนโดยรวมและรายขั้นทั้ง 4 ขั้น อยูใ่นระดบัมากโดย
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ขั้นการเลือก ขั้นการประเมินผล ขั้นการน าเสนอ และขั้นการ
เตรียม เม่ือพิจารณารายขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ียสูงสุดจ านวน 2 ขอ้ ในแต่ละ
ดา้นดงัน้ี เลือกส่ือท่ีเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินและเลือกส่ือท่ีหาง่ายศึกษารายละเอียดจากคู่มือก่อน
ใช้ส่ือการสอนและทดลองใช้ส่ือการสอนก่อนน าไปใช้จริงเปิดโอกาสให้นักเรียนไดซ้ักถามและ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือการสอนและเน้ือหาท่ีเรียนเสมอและใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ 
เพื่อให้การใชส่ื้อการสอนมีประสิทธิภาพ 2) ครู-อาจารย ์ในโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัท่ี
มีประสบการณ์ในการสอนต่างกนัมีการใชส่ื้อการสอนโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

ส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนบัสนุกการจดัการกระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเขา้ถึง
ทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ือการเรียนรู้มีหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ินการเลือกใชส่ื้อควรเลือกให้เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการและลีลาการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายของผูเ้รียนการจดัหาส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถท าและพฒันาข้ึนเอง หรือ
ปรับปรุงเลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่รอบตวัเพื่อน ามาใช้ประกอบในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยสถานศึกษาควรจดัให้มีอย่าง
พอเพียงเพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและผูมี้หนา้ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรด าเนินการดงัน้ี 

1. จดัให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนยส่ื์อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้และเครือข่าย
การเรียนรู้ท่ี มีประสิทธิภาพทั้ งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหวา่งสถานศึกษา ทอ้งถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 

2. จดัท าและจดัหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน เสริมความรู้ให้
ผูส้อนรวมทั้งจดัหาส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ 

3. เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย
สอดคลอ้งกบัวธีิการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 

4. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ 

5. ศึกษาคน้ควา้ วิจยั เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 



86 

 

6. ให้มีการก ากบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกบัส่ือและการใช้
ส่ือการเรียนรู้เป็นระยะๆและสม ่าเสมอในการจดัท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพส่ือการ
เรียนรู้ท่ีใช้ในสถานศึกษาควรค านึงถึงหลกัการส าคญัของส่ือการเรียนรู้  เช่น ความสอดคล้องกบั
หลกัสูตร วตัถุประสงค์การเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียน 
เน้ือหามีความถูกตอ้งและทนัสมยั ไม่กระทบความมัน่คงของชาติ ไม่ขดัต่อศีลธรรม มีการใชภ้าษาท่ี
ถูกตอ้ง รูปแบบการน าเสนอท่ีเขา้ใจง่ายและน่าสนใจ  

กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 25) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2547: 2-3) ไดท้  าการวจิยัและพฒันาส่ือการเรียนรู้ผลการวจิยัพบวา่การใชส่ื้อการเรียนรู้ พบวา่ส่วน
ใหญ่ครูผูส้อนผลิตส่ือใชเ้อง ร้อยละ 71.43 การใชส่ื้อพบวา่ผูส้อนส่วนใหญ่ใชส่ื้อในการจดัการเรียน
การสอน ไดแ้ก่ใบความรู้ ใบงานแบบฝึกหดั และเอกสารประกอบการเรียนการสอนส่วนพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนจากการสังเกตการสอบพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ตั้ งใจเรียน สนใจเรียน 
กระตือรือร้น กลา้แสดงความคิดเห็น กลา้แสดงออก และกลา้อภิปรายซกัถาม และผูส้อนส่วนใหญ่
ตั้งใจสอนเอาใจใสดูแลนกัเรียน ใจเยน็ และช่ืนชมใหก้ าลงัใจนกัเรียน 

บราวน์ นอร์เบิร์ก และสริกเลย์ (Brown,Norberg; & Srygley. 1973: 584) ได้กล่าวถึงส่ือ
การเรียนรู้ไวว้า่ หมายถึงจ าพวกอุปกรณ์ทั้งหลายท่ีสามารถเสนอความรู้ให้แก่ผูเ้รียน จนเกิดผลการ
เรียนท่ีดี ทั้งน้ีรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่เฉพาะท่ีเป็นวสัดุหรือเคร่ืองมือเท่านั้น เช่นการศึกษานอก
สถานท่ี การสาธิตการทดลอง ตลอดจนถึงการสัมภาษณ์ เป็นตน้ 

ไฮนิช โมเลนดา และรัชเซล (Heinich, Molenda; & Russel. 1985: 5) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบั
ส่ือไวว้่า ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ือชนิดใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น สไลด์ โทรทศัน์ วิทยุ เทป
บนัทึกเสียง ภาพถ่าย วสัดุฉาย และวสัดุส่ิงตีพิมพ ์ซ่ึงเป็นพาหนะในการน าขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลไป
ยงัผูรั้บ เม่ือน ามาใช้กบัการเรียนการสอน หรือส่งเน้ือหาความรู้ไปยงัผูเ้รียนในกระบวนการเรียน
การสอน 

สรุป การจดัส่ือการเรียนรู้ คือเคร่ืองมือส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนเขา้ถึงความรู้ทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้หลกัสูตรไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีใน
ท้องถ่ินการเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับการพฒันาการและการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายของผูเ้รียนและผูส้อนท่ีใชส่ื้อ 
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6.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งอยู่บนหลกัการพื้นฐานสองประการคือ การประเมิน
เพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียน ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งได้รับการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้สะทอ้นสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัใน
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบั
เขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน โดยการใช้ผลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ  ความกา้วหนา้ และ
ความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียนตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการ
พฒันาและเรียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 28) วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543: 60) 
กล่าววา่การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินท่ีเป็นธรรมชาติสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เป็น
การประเมินท่ีท าไม่ได้ง่ายถ้าผูส้อนไม่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้สู่ศกัยภาพท่ีชัดเจน เพราะการ
เรียนรู้ท่ียงัคงต่อเน่ืองขณะท่ีมีการประเมินวิธีการประเมินแบบเดิมโดยการทดสอบ การเรียนรู้จะถูก
ปิดลงในขณะท่ีมีการประเมินเกิดข้ึน การะประเมินสภาพจริง ตอ้งการให้ผูเ้รียนประยุกตค์วามรู้ท่ีมี
อยูก่่อนกบัสถานการณ์ใหม่ ผูส้อนสามารถแยกแยะไดว้า่อะไรเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนจ าได ้อะไรเป็นส่ิงท่ี
ผูเ้รียนประยกุตข้ึ์น ท าให้เกิดแนวทางปฏิบติัท่ีหลากหลาย ซ่ึงน าไปสู่ความยติุธรรมของการประเมิน 
ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีสนใจ และมีความเขา้ใจชัดเจน รวมถึงความรับผิดชอบของ
การท่ีจะคิดประดิษฐ์คิดค้นหาค าตอบเอง  ส่ิงท่ีน่าสนใจของกาเรียนส าหรับผูส้อนคือผูเ้รียนคิด
อย่างไร สุวิทย์ มูลค า และ อรทัย มูลค า (2545: 21) กล่าวว่าการวดัผลและประเมินผลนั้ นควร
ประเมินดงัน้ีคือ 

1. สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนจาก 
- การแสดงความคิดเห็น 
- ความสนใจเรียน 
- ความร่วมมือในกิจกรรม 
- การรายงานของกลุ่ม 

2. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการสรุปกฏเกณฑล์กัษณะส าคญั 
3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้สอบและแบบฝึกหดั  

ปัญญา แกว้กียูร และ สุภทัร พนัธ์พฒันกุล (2545: 20) กล่าววา่ การวดัและการประเมินผล
และการเทียบโอนประสบการณ์  การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีครูใช้
พัฒนาคุณภาพผู ้เรียน  จะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และ
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ความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน โดยการวดัและประเมินผลตามระดบัชั้นเรียน ท่ีมุ่งหาค าตอบวา่
ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์การ
ประเมินคุณภาพระดบัสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ดา้นการเรียนรู้เป็นรายปีและช่วงชั้น
น าไปปรับปรุงและพฒันาใหไ้ดม้าตรฐานการเรียนรู้  

ภทัรา นิคมานนท์ (2540: 25) กล่าวว่าการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้เป็นหน้าท่ีของ
โรงเรียนและผูส้อนโดยตรง  ครูทุกคนมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเก่ียวกับระเบียบการวดัผล
ประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการให้เขา้ใจอยา่งถูกตอ้งและยึดถือเป็นแนวปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดผลดี
ต่อการเรียนการสอน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดกระบวนการวดัผลและประเมินผล ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน การประเมินผลไวอ้ยา่งชดัเจนตลอดจนก าหนดหน้าท่ีของโรงเรียน
ในการประเมินผล 

บุญมี ก่อบุญ (2548: 122) กล่าววา่ การวดั และการประเมินผลการเรียนรู้ มีอาศยักรอบการ
วดัผลตามหลกัสูตรแกนกลางแนวด าเนินการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาซ่ึงกรอบการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (ปัจจุบนัใชห้ลกัสูตรพ.ศ. 
2551) ก าหนดใหมี้การประเมินผูเ้รียนเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษาผลของการประเมินท่ีไดจ้ะ
เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัสะทอ้นให้เห็นภาพของการพฒันาและขอ้บกพร่องของผูเ้รียน นอกจากน้ียงั
น าไปใช้ในการตดัสินผลการเรียนเพื่อประโยชน์ต่างๆ เช่น การเล่ือนช่วงชั้น การจบหลักสูตร  
การคดัเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ตลอดจนการน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการวิจยั
ในชั้นเรียนหรือวิจยัทางการศึกษา ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับปรุงและวางแผนพฒันาหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอน 

มาร์กอด (Margot. 1992: 1372-A) ไดศึ้กษาผลการวจิยัเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลผล
การศึกษาพบว่ามีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั ส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัคือผลผลิตมีความรู้
ความสามารถตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ส่วนท่ีแตกต่างกันได้แก่บริบท ปัจจยัเบ้ืองต้น 
กระบวนกาเรียนการสอน ซ่ึงพบวา่มีทั้งส่วนดีและส่วนบกพร่องท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขลกัษณะท่ี
เกิดข้ึนดงักล่าวน้ีเป็นปัญหาอนัเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมและขอ้จ ากดัในการจดัการศึกษา การ
ประเมินผลการเรียนรู้จึงเป็นส่ิงจ าเป็นและตอ้งการกระท าอยา่งมีแบบแผน 

สรุป การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้คือเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใช้
ผลการประเมินเป็นขอ้มูลและหมายถึงการปฏิบติังานเก่ียวกบัด าเนินการวดัผลประเมินผล การเรียน
การสร้างเคร่ืองมือการวดัผลการเรียน จดัท าเอกสารแบบฟอร์มเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลให้
ถูกตอ้งและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความกา้วหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน
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ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ
สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษา จะตอ้งจดัท าระเบียบว่าดว้ยการวดัและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีเป็นขอ้ก าหนด
ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติัร่วมกนั 

6.  การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 

ความเป็นมาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เป็นสถาบนัการกุศลเพื่อการศึกษาประเภทหน่ึงตามมาตรา 15(2) แห่งพระราชบญัญัติโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ.ศ.2525 ซ่ึงได้ถูกแปรสภาพจาก “ปอเนาะ” ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษา

ศาสนาอิสลามท่ีเป็นระบบเปิดท่ีผูส้นใจทัว่ไปโดยไม่จ  ากดัเพศวยัและสถานภาพทางครอบครัว 

สามารถท่ีจะมาพกัพิงอาศยัเพื่อเรียนวิชาศาสนาจากโต๊ะครูหรือ บาบอตามค าเรียกเป็นท้องถ่ิน 

(ภาษามลายู) ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือและใชภ้าษาทอ้งถ่ินเป็นภาษาหลกัในการสอน ทั้งน้ีปอเนาะถือ

เป็นท่ีนิยมของชุมชนในการศึกษาหาความรู้ดา้นศาสนา ซ่ึงเพิ่มจ านวนมากข้ึนจนปกคลุมทัว่ทุก

พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  “ปอเนาะ” เป็นสถาบนัการกุศลเพื่อสอนวิชาศาสนาอิสลามของชาวไทยมุสลิม นกัวิชาการ

ไดใ้หค้วามหมายของปอเนาะดงัน้ี 

อารง สุทธาศาสน (2519: 4) ไดใ้หค้วามหมายของปอเนาะในเชิงสังคมวิทยาวา่ ปอเนาะคือ 

องค์กรทางสังคมท่ีท าหน้าท่ีสืบทอดศาสนาวฒันธรรมนั้นเองซ่ึงมีโต๊ะครูเป็นทั้งเจา้ของและเป็น 

ผูบ้ริหารแต่เพียงผูเ้ดียว 

อบัดุลสุโกดินอะ (2548: ออนไลน์) กล่าวว่ารากศพัท์ ของค าว่า "ปอเนาะ" เป็นค าภาษา

มลายูปัตตานีเพี้ ยนมาจากภาษาอาหรับว่า FUNDOK อ่านว่า ฟุนโด๊ก แปลว่า กระท่อม ท่ีพกั หรือ

โรงแรม ความหมายในท่ีน้ีหมายถึง "ส านกัศึกษาเล่าเรียนวชิาการศาสนาอิสลาม" 

อิบราเฮม็ ณรงครักษาเขต (2548: ออนไลน์) กล่าววา่ ปอเนาะเป็นสถาบนัศึกษาท่ีมีบา้นของ

โต๊ะครูเป็นศูนยก์ลางโต๊ะครูเป็นทั้งเจา้ของและผูส้อน บางปอเนาะจะมีโต๊ะครูเป็นผูส้อนเพียงคน

เดียวแต่บางปอเนาะโต๊ะครู จะแต่งตั้งผูเ้รียนบางคนเป็นผูช่้วยสอนในบางวิชา ปอเนาะเร่ิมก่อตั้ง 

พร้อมๆกบัการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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ในระยะเร่ิมแรกการศึกษาระบบปอเนาะหรือการศึกษาในรูปแบบสอนวิชาศาสนาโดยโต๊ะ

ครูเป็นผูส้อน จดัตั้งข้ึนคร้ังแรกท่ีปัตตานีและเป็นสถานศึกษาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตไ้ดด้ าเนินการสอนระบบปอเนาะในราวคริสศตวรรษท่ี 12 

สารานุกรมวฒันธรรมภาคใตฉ้บบัทกัษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

(2529) ระบุความเป็นมาวา่ เช่ือกนัวา่ปอเนาะเกิดข้ึนในประเทศอียิปตแ์ลว้แพร่มาสู่เอเชียท่ีประเทศ

มาเลเซียก่อน  

ต่อมาจึงแพร่เข้าสู่เส้นทางใต้ของประเทศไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเร่ิมท่ีปัตตานี 

เป็นแห่งแรกแลว้ขยายไปสู่ทอ้งถ่ินท่ีมีชาวไทยมุสลิมทั้งในภาคใตแ้ละภาคกลาง การจดัตั้งปอเนาะ

โดยส่วนใหญ่แลว้ประชาชนจะเรียกร้องให้โต๊ะครูเป็นผูจ้ดัตั้งและมีโต๊ะครูจดัตั้งเองนั้นมีเป็นส่วน 

นอ้ยเท่านั้น เม่ือมีผูรู้้กลบัจากประเทศอาหรับแล้ว โดยเฉพาะจากเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จะ

เป็นท่ีไดรั้บการยอมรับจากประชาชนอยา่งมาก ส่วนท่ีดินส าหรับใชใ้นการจดัตั้งปอเนาะนั้น อาจจะ

เป็นของโตะ๊ครูเองหรือประชาชน ช่วยกนับริจาคโดยท่ีหลกัสูตรข้ึนอยูก่บัความสามารถของโตะ๊ ครู

จะมุ่งเนน้ดา้นไหน เพียงใด โตะ๊ครูเป็นผูก้  าหนด สถานท่ีส าหรับสอนหนงัสือนั้น ใชท้ั้งบา้นโตะ๊ครู

และมสัยดิหรือบาลา 

 ปอเนาะโดยทัว่ไปจะเรียกช่ือหรือตั้งช่ือตามท่ีตั้งของปอเนาะ หรือเรียกช่ือต าบลและมีบาง

ปอเนาะท่ีเรียกช่ือตามโต๊ะครูโดยท่ีการเรียนการสอนในปอเนาะจะใชภ้าษามาลายูและภาษาอาหรับ

เป็นหลกั ซ่ึงไม่มีหลกัสูตรเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งปัจจุบนั ดว้ยเหตุน้ีหลายคนจึงเขา้ใจวา่ปอเนาะ

เป็นสถาบนัศึกษาท่ีไม่มีหลกัสูตร วิชาท่ีมีการสอนประกอบด้วยวิชาภาษาอาหรับ ศาสนบญัญติั 

เอกภาพ วจันธรรม การอ่านคมัภีรอลักุรอาน และการอรรถาธิบายอลักุรอาน เป็นตน้ ไม่มีการเก็บค่า

เล่าเรียน โต๊ะครูก็อยู่ไดด้้วยทรัพยสินของตนเอง หรือเงินบริจาคจากผู ้ท่ีมีจิตศรัทธา ช่ือเสียงของ

ปอเนาะจะข้ึนอยูก่บัตวัโตะ๊ครู ปอเนาะบางโรงจะมีช่ือเสียงในเร่ืองการเรียนการสอนภาษาหรับ บาง

ปอเนาะจะมีช่ือเสียงในเร่ืองการเรียนการสอนวิชาเอกภาพ บางปอเนาะก็จะมีช่ือเสียงในเร่ืองวิชา 

ศาสนบญัญติั 

ลกัษณะการเรียนการสอนของปอเนาะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (อิบราเฮ็ม 

ณรงครักษาเขต, 2548: ออนไลน์) 
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ประเภทท่ี 1 เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนทั่วไป ซ่ึงรวมถึงชุมชนปอเนาะการเรียนการสอน 

ประเภทน้ีจะเป็นการเรียนการสอนทัว่ๆ ไป วชิาท่ีสอนจะเป็นวิชาศาสนบญัญติัหลกัศรัทธาและการ

อรรถาธิบายอลักุรอาน เป็นตน้ 

ประเภทท่ี 2 จดัใหเ้ฉพาะผูเ้รียนในปอเนาะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1.  การเรียนการสอนท่ีจดัใหก้บัผูเ้รียนปอเนาะทุกคนจะเป็นการเรียนการสอนทัว่ๆ ไป  

2.  การเรียนการสอนท่ีจดัใหส้ าหรับผูเ้รียนท่ีถูกคดัสรร มีขนาดผูเ้รียนท่ีเล็กลง 

3.  การเรียนการสอนท่ีจดัให้เฉพาะบุคคลท่ีถูกคัดสรรเป็นพิเศษ มีผู ้ เรียนเพียงไม่ก่ีคน 

มกัจะเป็นการเรียนการสอนแบบตวัต่อตวัผูท่ี้ถูกคดัสรรใหเ้ป็นผูเ้รียนประเภทน้ีมกัจะถูกคดัเลือกให้

เป็นผูช่้วยสอนของโต๊ะครู ผูเ้รียนกลุ่มน้ีมกัถูกเรียกวา่ “เกอปาลอตะลอเอาะฮ” ซ่ึงท าหนา้ท่ีเสมือน

หวัหนา้นกัเรียน 

ประเภทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการจดัการศึกษาใน

พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตซ่ึ้งเป็นท่ีท่ีมีโรงเรียนรูปแบบน้ีตั้งอยูม่ากกวา่พื้นท่ีใดๆในประเทศ

และจากสภาพจริงในปัจจุบนั สามารถจ าแนกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ 3 ประเภท คือ 

(นาวาลยปานากาเซ็ง, 2544: 5) 

1. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีสอนวชิาศาสนาอยา่งเดียว 

2. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1) เป็นโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลกัสูตรท่ีได้รับอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปิด

สอนวิชาศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ หรือวิชาชีพ ในระบบโรงเรียนและได้รับอนุญาตให้

เปล่ียนเป็นโรงเรียนตามมาตรา 15(1) 

3. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) เป็นโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรของกระทรวงศึกษา หรือหลกัสูตรท่ีได้รับอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปิดสอนวิชา
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ศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามญั หรือวิชาชีพ  นอกจากน้ี ยงัสามารถจ าแนกโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1) ตาม 

ลกัษณะการไดรั้บเงินอุดหนุนรายหวันกัเรียนจากรัฐ เป็น 3 ประเภท คือ 

1. โรงเรียนท่ีมีมูลนิธิหรือมสัยิดเป็นผูรั้บใบอนุญาตก่อนปีพ.ศ.2539 จะไดรั้บเงินอุดหนุน

ในรูปของบตัรค่าเล่าเรียน หรือเรียกวา่การอุดหนุนรายหวันกัเรียนในอตัราร้อยละ 100 ของค่าใชจ่้าย

รายหวันกัเรียนภาครัฐ 

2. โรงเรียนท่ีมีมูลนิธิหรือมัสยิด เป็นผู ้รับใบอนุญาตตั้ งแต่ปีพ.ศ.2539 จะได้รับเงิน

อุดหนุนในอตัราร้อยละ 60 ของค่าใชจ่้ายรายหวันกัเรียนภาครัฐ 

3. โรงเรียนท่ีมีเอกชนเป็นผูรั้บใบอนุญาตจะได้รับเงินอุดหนุนในอตัราร้อยละ 40 ของ 

ค่าใชจ่้ายรายหวันกัเรียนภาครัฐ  ส่วนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) จะไดรั้บการ 

ช่วยเหลือจากรัฐโดย 

ไดรั้บการอุดหนุนจากรัฐใน 3 ดา้น คือ 

1. ดา้นการเงิน เป็นการให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนิน

กิจการของโรงเรียน โดยเป็นเงินสมนาคุณผูรั้บใบอนุญาต สมนาคุณครูสอนศาสนาตลอดจนงบ

พฒันาโรงเรียน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชนก าหนดและใหเ้ป็นเงินค่าด าเนินการวดัผลการศึกษา 

2. ดา้นบุคลากร เป็นการอุดหนุนโดยให้ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จดัส่ง

ขา้ราชการครูไปช่วยสอนตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชนก าหนด 

3. ด้านส่ือการเรียนการสอน เป็นการจดัสรรวสัดุอุปกรณ์การศึกษาให้กบัโรงเรียนตาม

หลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก าหนด 
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ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 

หลกัสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีดงัน้ี 

1. หลกัสูตรวชิาศาสนา มี 3 หลกัสูตรดงัน้ี 

ก. หลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนตน้ (อิบตีดาอียะห) เวลาเรียน 4 ปี 

ข. หลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตาวซัซิเตาะฮ) เวลาเรียน 3 ปี 

ค. หลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวยีะห) เวลาเรียน 3 ปี 

2. หลกัสูตรวิชาสามญั ใช้หลกัสูตรเช่นเดียวกบัโรงเรียนประเภทสามญัศึกษาทัว่ไป มี 3 

หลกัสูตรไดแ้ก่ 

ก. หลกัสูตรประถมศึกษา (ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. 2533 ใชเ้วลาเรียน 6 ปี 

ข. หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ (ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. 2533 ใชเ้วลาเรียน 3 ปี 

ค. หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. 2533 ใชเ้วลาเรียน 3 ปี 

3. หลกัสูตรบูรณาการระหวา่งวชิาศาสนาและวชิาสามญั มี 2 หลกัสูตรคือ 

ก. หลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พ.ศ. 2535 ใชเ้วลาเรียน 3 ปี 

ข. หลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2535 ใช้เวลาเรียน 3 ปี 

4. หลกัสูตรวชิาชีพ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้น าหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2 

หลกัสูตรไดแ้ก่ 

ก. หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นของวทิยาลยัสารพดัช่าง 

ข. หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นของวทิยาลยัชุมชน 

ดงันั้น จึงสรุปได้ว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนท่ีไดแ้ปรสภาพจาก

ปอเนาะซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาระบบเปิดและมีการจดัการเรียนการสอนโดยยึดหนังสือต ารา 
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เป็นหลกัโดยไม่มีหลกัสูตรเป็นลายลกัษณอกัษรและมีการบริหารจดัการแบบโตะ๊ครูบริหารคนเดียว

เม่ือได้มีการแปรสภาพ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้มีพฒันามาเป็นระยะๆ และได้รับ 

การส่งเสริม สนับสนุนจากภาครัฐมากข้ึน ทั้งทางดา้นเงินอุดหนุน ดา้นการจดัหลกัสูตรทั้งศาสนา

และสามัญ  ด้ านการพัฒนาผู ้บ ริห ารและบุคลากรด้าน ส่ือการเรียนการสอนและยังให้

สถาบนัการศึกษาอ่ืนมารวมเปิดสอนในหลกัสูตรต่างๆ ทางวชิาชีพอีกดว้ย 

7.  การศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิ 

การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยนั้ นได้เร่ิมต้นข้ึนเม่ือคณะมิชชันนารีคาทอลิก
ชาวตะวนัตก ชาวยุโรปไดเ้ดินทางเขา้มาประกาศศาสนาคริสตใ์นประเทศไทย ซ่ึงต่างมีจิตใจมุ่งมัน่
และอุทิศตนจดัการศึกษาส าหรับประชาชนไทย โดยจดัการศึกษาคาทอลิกให้เขา้กบัสังคมและ
วฒันธรรมไทยและได้มอบงานการศึกษาให้คณะนักบวชไดแ้ก่ คณะภราดาเซนต์คาเบรียล คณะ
ภคินีเซนตป์อลเดอชาร์ตร และคณะนกับวชชายหญิง ท างานร่วมกบัพระศาสนาจกัรทอ้งถ่ินในสังฆ
มณฑลต่างๆ เป็นการกระจายการพฒันาให้สังคมไทยให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบท่ีดี ทนัสมยั 
และก่อให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ให้พระสงฆ์และนกับวชชาวไทยไดสื้บสานภารกิจการจดั
การศึกษาคาทอลิกเพื่อด าเนินต่อไปอยา่งมัน่คงและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยอยา่งสูงสุด 
 สถาบนัการศึกษาคาทอลิกประกอบดว้ยกลุ่มชนท่ีเป็นนกัเรียน นกัวชิาการ และครู ส าหรับ
เขาเหล่าน้ีความเช่ือและความคิดทางดา้นจิตวิญญาณเป็นส่ิงส าคญัมาก นัน่ก็คือเป็นพยานต่อคุณค่า
ตามพระวรสาร  การจดัการศึกษาคาทอลิกได้ด าเนินการมาเป็นเวลานานมากกว่า 335 ปี ได้จดั
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั โดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบตามประเภทและลกัษณะของงาน แต่มีปรัชญาและหลกัธรรมแห่งคริสตศ์าสนาเป็นแกน
หลกัในการท างานเหมือนกนั โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมไทย ไม่วา่จะ
เป็นภารกิจด้านการศึกษาในโรงเรียน หรือด้านสังคม (เช่น การรักษาพยาบาล และกิจเมตตา
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาส ยากจนและไร้ท่ีพึ่ ง เป็นต้น) และการให้การศึกษาอบรม
ประชาชนลว้นมุ่งพฒันาคนและให้การศึกษาส าหรับประชาชนท่ีบูรณาการคุณธรรมและค าสอน
ศาสนาเพื่อชีวิต จึงจะเห็นได้จากจุดมุ่งหมายของโรงเรียนคาทอลิกนั้นตอ้งการพฒันาบุคคลทั้ ง
ทางดา้นร่างกายและจิตใจเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์อยา่งแทจ้ริง 

โรงเรียนคาทอลิกเป็นโรงเรียนท่ีมีพื้นฐานทางด้านศาสนา โดยการเขา้มาเผยแพร่ศาสนา

ของมิชชนันารี ปรัชญาในการจดัการเรียนการสอน มุ่งอบรม พฒันามนุษยท์ั้งร่างกาย จิตใจ และ

ความส าเร็จในองคพ์ระคริสตเจา้ หนา้ท่ีของโรงเรียนคาทอลิก 
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โรงเรียนคาทอลิกมีลกัษณะเฉพาะ คือ สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้มีชีวิตชีวาดว้ยจิตตา

รมณ์ สร้างเสรีภาพและความรักแบบในพระวรสาร ท่ีมุ่งช่วยคนรุ่นหนุ่มสาวให้พฒันาบุคลิกภาพ 

โรงเรียนคาทอลิกอบรมนกัเรียนของตนให้ท างานอยา่งเกิดผลเพื่อประโยชน์ของประเทศ นอกจากน้ี

โรงเรียนคาทอลิกยงัมีลกัษณะพิเศษอีกคือ เป็นโรงเรียนท่ีเนน้ใหน้กัเรียนรู้จกับงัคบัตวัเอง มีระเบียบ

วนิยั โดยถือวา่ การบงัคบัตวัเองนั้น จะน าไปสู่ความส าเร็จทางโลกและทางจริยธรรม 

ลกัษณะพิเศษของโรงเรียนคาทอลิกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือทางศาสนาท่ีประยุกต์

เขา้กบัวฒันธรรม พฒันามนุษยท์ั้งครบ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม โดยการสร้างบรรยากาศทางการ

เรียนให้เกิดเป็นวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีหลกับนความเช่ือทางศาสนา โดยมีพระคริสตเจา้เป็น

แบบฉบบั 

เป้าหมายของการศึกษาคาทอลกิ 

โรงเรียนคาทอลิก จะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนเข้าถึงศกัยภาพของตน และเตรียมความ

พร้อมเขาใหเ้ขามีความรับผดิชอบในฐานะสมาชิกของสังคม 

โรงเรียนคาทอลิกมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะของตน โดยเฉพาะค่านิยมในพระวรสารซ่ึงเป็นแรง

บนัดาลใจในการด าเนินงานของโรงเรียน มีจุดหมายท่ีชดัเจน จากครู การศึกษา และวฒันธรรม ตอ้ง

น าเสนอเน้ือหาการอบรม ตลอดจนค่านิยมต่าง ๆ ถ่ายทอดให้นกัเรียน โดยอธิบายเก่ียวกบัการจดั

ระเบียบและการจดัการโรงเรียน การศึกษาคาทอลิกตอ้งซ่ือสัตยต่์อพระวรสาร เอาใจใส่ในการศึกษา

วฒันธรรม และการพฒันาส านึกเชิงวิพากษว์จิารณ์ โดยเคารพต่อความคิดเห็นของบุคคล การศึกษา

คาทอลิกต้องปรับกระบวนการศึกษา ให้เข้ากับสภาพการณ์ของนักเรียนและครอบครัว และ

รับผดิชอบต่อสังคมทอ้งถ่ิน 

เป้าหมายการศึกษาคาทอลิกท่ีสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิกไดใ้ห้ไวเ้ป็นเป้าหมาย

ท่ีกวา้งและยืดหยุน่ส าหรับแต่ละทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาคาทอลิก นอกจากนั้นยงัเปิดทางให้กบั

การปรับปรุงเป้าหมายการจดัการศึกษา กระบวนการอบรม อยูเ่สมอทุกปี 
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รูปแบบและระบบการศึกษาคาทอลกิ 

ยดึหลกัค าสอนศาสนา และปรัชญาการศึกษาคาทอลิกเป็นพื้นฐานผสานกบัการศึกษา ศิลป

วทิยาการความรู้วชิาการต่าง ๆ เรียนรู้ประสบการณ์ตรงดว้ยการฝึกฝน เรียนรู้จากประสบการณ์ของ

ผูอ่ื้นท่ีถ่ายทอดหรือแบ่งปัน วิเคราะห์ไตร่ตรองดว้ยหลกัธรรมและเป้าหมายชีวิตดว้ยวิธีการฝึกฝน

จิตสมาธิ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองหรือท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

การศึกษาจึงเป็นลกัษณะกระบวนการ ช่วยน าทางให้เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญา จนสามารถ

ท างานได้ส าเร็จ ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือสังคม โดยเป้าหมายในการจดัการศึกษาคือ การพฒันา

คนใหเ้ป็นบุคคลดีครบดงัแบบอยา่ง ของพระเยซูคริสต ์ซ่ึงทรงเป็นทั้งอาจารยแ์ละแบบอยา่งชีวติ 

เน้ือหาสาระของการศึกษา 

การศึกษาตอ้งสร้างความรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนเป็นคนดี มีความสามารถในการท างานเพื่อชีวิต

ตนเองและเพื่อผูอ่ื้น เน้นความส าคญัของชีวิต จิต ธรรมชาติและสังคม โดยยึดหลกัค าสอนของ

ศาสนาเป็นพื้นฐาน ประกอบกบัความรู้วิทยาการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ดา้นสังคม การด าเนินชีวิต

ในสังคม หมู่คณะอยา่งมีความหมายและเป็นสุขเนน้คุณค่าของชีวิตมากกวา่วตัถุ การเป็นคนดี เป็น

คนใฝ่รู้ มีความรู้ความสามารถ และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเป็นสุข ดงัท่ีก าหนดเป็นบรรทดัฐาน ในการ

จดัการศึกษา หรือหลกัสูตรการศึกษา และการเรียนการสอนคือ “ความรู้คู่คุณธรรม” “คุณธรรมน า

ความรู้” และ “คุณธรรม น าความรู้คู่ความสุข” 

สภาพแวดล้อมทางการศึกษาในโรงเรียนคาทอลกิ 

บรรยากาศสถานศึกษา บรรยากาศในห้องเรียน การท ากิจกรรมร่วมกนั และอยู่รวมกนั มี

ส่วนส าคญัในการเรียนรู้ การจดัการศึกษาคาทอลิกจึงเน้น สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทางการ

ศึกษา ให้โรงเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้ จดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม มีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรม การท างานร่วมกบัครู ในบรรยากาศของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุณธรรม จริยธรรม 

ในการด ารงชีวติ เป็นการฝึกฝนส าหรับการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและชุมชน 
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นกัเรียนจะไดพ้ฒันาตนเอง แลกเปล่ียนความคิดประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั และท่ีส าคญั

คือ เรียนรู้จากแบบอย่างชีวิต และค าสอนของครู ท าให้กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการของ

ชีวติ เขา้ถึงความเป็นเหตุผลตามธรรมชาติและสัจธรรมของชีวติ 

โรงเรียนคาทอลิก มุ่งอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ให้เป็นบุคคลท่ีเป่ียมดว้ยคุณธรรมและ

ความรู้ และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ ตามหลักคริสตธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์

ธรรมชาติของการศึกษาตามแนวทางของคาทอลกิ 

ธรรมชาติของการ ศึกษาคาทอลิกคือ การฝึกอบรมพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง

ดา้นร่างกายและจิตใจ สติปัญญา และศีลธรรม ทั้งแบบรายบุคคลและหมู่คณะ โดยยดึหลกัธรรม 

ค าสอนของศาสนาเป็นหลกัในการจดัการศึกษา 

(http://schoolzone.momypedia.com/article_interview/) 

ดังนั้ น จึงสรุปได้ว่า โรงเรียนคาทอลิก ยึดหลักค าสอนศาสนา และปรัชญาการศึกษา

คาทอลิกเป็นพื้นฐานผสานกบัการศึกษา ศิลปวิทยาการความรู้วิชาการต่าง ๆ โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐาน

ของความเช่ือทางศาสนาท่ีประยุกต์เขา้กบัวฒันธรรม พฒันามนุษยท์ั้งครบ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ 

สังคม โดยการสร้างบรรยากาศทางการเรียนให้เกิดเป็นวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีหลกับนความ

เช่ือทางศาสนา โดยมีพระคริสตเจา้เป็นแบบฉบบั 

8.  โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา 

8.1 ความหมาย  ความเป็นมาและจุดมุ่งหมายของโรงเรียน 

โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา หมายถึงการจดัการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ีคณะ
สงฆ์รับรองโดยด าเนินตามแนวหลกัไตรสิกขาควบคู่กบัวิชาการทางโลกเปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยเป้าหมายของการจดัการศึกษา คือ 

1. จดัการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาทในการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
2. จดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนพระภิกษุสามเณรใหไ้ดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. จดัการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเปิดโอกาสใหเ้ด็กยากจนและและเด็กดอ้ยโอกาส 

http://schoolzone.momypedia.com/article_interview/
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ไดรั้บการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
4. ไม่เก็บค่าใชจ่้าย หรือเก็บค่าใชจ่้ายนอ้ย 

โดยยึดถือพุทธพจน์เป็นหลักมีความมุ่งหมายส าคญัเพื่อให้พระภิกษุสามเณรประพฤติ
ปฏิบติั ด ารงรักษาและเผยแพร่พรหมจรรยอ์นัเป็นระบบด าเนินชีวติตามหลกัแห่งพระธรรมวนิยัโดย
อาศัยพระไตรปิฎกเป็นพื้นฐาน และใช้คัมภีร์เพื่ออธิบายความในพระไตรปิฎกเป็นต าราหรือ
แบบเรียน การศึกษาระบบน้ีเรียกว่าการศึกษาพระปริยติัธรรม เม่ือพระพุทธศาสนาไดเ้ผยแพร่เขา้
มายงัประเทศไทยในราวศตวรรษท่ี  3คือ พ.ศ. 303 ชนชาวไทยได้นับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติตลอดมา ตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยัเป็นราชธานี แมใ้นสมยักรุงศรีอยธุยาและกรุงธนบุรีเป็น
ราชธานี การศึกษาพระปริยติัธรรมก็ยงัเป็นท่ีนิยมในบรรดาผูท่ี้เล่ือมใสพระพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเน่ือง ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์การศึกษาพระปริยติัธรรมยงัคงเน้นหนกัในเร่ือง  การศึกษาพระ
ปริยติัธรรม  แผนกธรรมและแผนกบาลี  พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงเล่ือมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาทรงส่งเสริมท านุบ ารุงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมา จะเห็นไดจ้ากหลกัฐาน
ต่างๆ ท่ีปรากฏทั้งในเร่ืองของโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และเอกสารทางวรรณคดีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาซ่ึงลว้นแต่เกิดโดยพระบรมราชูปถมัภ์ทั้งส้ิน ในสมยั
กรุงรัตนโกสินทร์ทางการศึกษาพระปริยติัธรรมได้เจริญรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะในยุคตน้ๆ ทั้งน้ี
เน่ืองจากการออกทรงผนวชของพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ์ จนเป็นประเพณีท่ีนบัถือ
ของชาวพุทธตลอดมาว่า ชายไทยท่ีมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะตอ้งออกบวชแมก้ารคดัเลือกบุคคล
เขา้รับราชการก็ให้ความส าคญักบัผูท่ี้ผา่นการบวชมาแลว้เป็นตน้ โดยเร่ิมจดัการศึกษาของคณะสงฆ์
ในรูปสถาบัน ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกข้ึนท่ีวดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ในปี
พุทธศกัราช 2432 เรียกวา่ มหาธาตุวิทยาลยั(ปัจจุบนัคือมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั) 
เพื่อให้พระภิกษุสามเณรไดศึ้กษาเล่าเรียนทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาในอนาคต และระยะต่อมาไดเ้กิดมหาวทิยาลยัสงฆแ์ห่งท่ี 2 ข้ึน คือ มหามกุฎ
ราชวทิยาลยั (ปัจจุบนัคือมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั) ซ่ึงเป็นสถาบนั การศึกษาของพระสงฆ์
ฝ่ายธรรมยุติกนิกายโดยมีโครงการวา่สถาบนัศาสนาสองแห่งน้ีจะเป็นแหล่งท่ีพระภิกษุสามเณรได้
ศึกษาทั้งปริยติัธรรมท่ีมีพระไตรปิฎกเป็นแกน และวิชาชีพชั้นสูงอยา่งสมยัใหม่ และต่อมาสมเด็จ
พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงเร่ิมจดัตั้งการศึกษาพระปริยติัธรรมข้ึนอีกระบบ
หน่ึง เรียกวา่ นกัธรรมโดยจดัเสริมเขา้กบัการศึกษาบาลีแบบเปรียญ โดยสัมพนัธ์กนัอยา่งถูกตอ้งจะ
ช่วยให้ผูศึ้กษาพฒันาความสามารถ ในการเขา้ถึงสาระแห่งความรู้ในคมัภีร์และน าความรู้ในคมัภีร์
ออกมาแสดงและใช้ประโยชน์พร้อมมีทรรศนะท่ีลึกและกวา้งขวางยิ่งข้ึน ส าหรับการศึกษาพระ
ปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษานั้น มีมูลเหตุสืบเน่ืองจากการจดัการศึกษาสาขาบาลีมธัยมศึกษาและ
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บาลีวิสามัญศึกษาส านักเรียนวดั  ซ่ึงเป็นแผนกหน่ึงของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและได้
เจริญกา้วหนา้มาจนปัจจุบนัน้ี สมยัรัชกาลท่ี 6 ระบบการศึกษาของรัฐและคณะสงฆไ์ดแ้ยกออกจาก
กนัอยา่งเด็ดขาด และการศึกษาของรัฐไดมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้จริญรุดหนา้อยา่งมากจึงท า
ให้ค่านิยมในหมู่เยาวชนและพระภิกษุสามเณรให้ความสนใจเรียนวิชาการต่างๆ ทางโลกมากกว่า
วิชาพระปริยติัธรรมปัจจุบนัการศึกษาของคณะสงฆ์ นอกจากจะมุ่งเน้นเร่ืองการศึกษาพระปริยติั
ธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีแลว้ ยงัมุ่งเนน้ดา้นการศึกษาวชิาสามญัท่ีเป็นพื้นฐานจ าเป็นส าหรับ
การเรียนรู้ของบุคคลทัว่ๆ ไปดว้ย เพราะการท่ีพระภิกษุสามเณรไดเ้รียนรู้พระปริยติัธรรมควบคู่ไป
กบัวชิาสามญัจะช่วยใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในสังคมปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน
อนัมีผลท าให้สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการเผยแผห่ลกัธรรมค าสอนไดเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์บา้นเมืองในปัจจุบนัอีกดว้ยกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมการศาสนา (ปัจจุบนัข้ึนต่อ
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) จึงไดจ้ดัตั้งโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะสงฆ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณรไดศึ้กษาพระปริยติั
ธรรมควบคู่กับการศึกษาวิชาสามัญ  เพื่อให้เกิดประโยชน์เก้ือกูลต่อการศึกษาของชาติและ
พระพุทธศาสนาสืบไป 

8.2  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป และความจ าเป็นในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
สามัญศึกษา 

สุภาพร  มากแจง้ และสมปอง  มากแจง้ (2542: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาสภาพการจดัการศึกษา
ของคณะสงฆ ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ ์
ศึกษาสภาพของสงฆ์ท่ีอยู่ในระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบนั ศึกษาความต้องการด้าน
การศึกษาของคณะสงฆใ์นปัจจุบนั และศึกษาแนวทางพฒันาการศึกษาของคณะสงฆ ์ผลการศึกษา
พบว่า การแก้ปัญหาการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ในช่วงเวลาก่อนการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ควรด าเนินการโดยการจดัอบรมผูบ้ริหารสถานศึกษา
เก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา การบริหารวิชาการและวิธีการงบประมาณ จดัอบรมผูส้อนเก่ียวกบั
เทคนิควิธีสอน กระบวนการจดัการเรียนการสอน วิธีการวดัและประเมินผล ใช้เครือข่ายทาง
การศึกษาเพื่อแกปั้ญหาความขาดแคลนผูส้อน ไดแ้ก่ ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จดัการเรียนการ
สอนระบบทางไกลผา่นดาวเทียมในวิชาท่ีมีปัญหา จดัหาหรือจดัท าเทปโทรทศัน์การเรียนการสอน
วชิาท่ีขาดแคลนผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง ท าโครงการความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัสงฆใ์น
การจดัส่งนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์ วิชาเอกต่าง ๆ ท่ีปฏิบติัศาสนกิจ 1 ปี ก่อนรับปริญญามาช่วย
สอนในสถานศึกษาท่ีขาดแคลนครู ทั้งแผนกสามญัศึกษา แผนกธรรม และแผนกบาลี 
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การศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา เป็นการศึกษารูปแบบหน่ึงของการศึกษา 
คณะสงฆ์เป็นการศึกษาท่ีรัฐก าหนดให้มีข้ึนซ่ึงสืบเน่ืองมาจากการจดัตั้งโรงเรียนบาลีมธัยมศึกษา
และบาลีวิสามญัศึกษาส านกัเรียนวดั กล่าวคือ ภายหลงัจากท่ีการศึกษาในมหาวิทยาลยัสงฆ์ทั้งสอง
แห่ง คือ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั และสภาการศึกษามหามกุฎราชวทิยาลยั ซ่ึงเปิดด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ และ พ.ศ. ๒๔๘๙ ตามล าดบั ไดเ้จริญกา้วหน้ามากข้ึน ทางมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลยั จึงไดจ้ดัแผนกมธัยมข้ึนมา เรียกวา่ โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา ก าหนดให้การเรียนบาลี 
นักธรรม และความรู้ชั้นมธัยม โดยรับผูท่ี้ส าเร็จชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ต่อมาเม่ือโรงเรียนบาลี
มธัยมศึกษาน้ีไดแ้พร่ขยายออกไปยงัต่างจงัหวดัหลายแห่ง มีพระภิกษุ และสามเณรเรียนกนัมาก 
ทางคณะสงฆ์โดยองค์การศึกษาจึงได้ก าหนดให้เรียกโรงเรียนประเภทน้ีใหม่ว่า โรงเรียนบาลี
วิสามญัศึกษาส านักเรียนวดั  โดยมติคณะสังฆมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบ
กระทรวง ให้โรงเรียนบาลีวิสามญัศึกษาส านกัเรียนวดัน้ี เปิดท าการสอบสมทบในชั้นตวัประโยค 
คือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๖ และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นตน้มา และเม่ือ
สอบไดแ้ลว้จะไดรั้บประกาศนียบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกดว้ย  ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้พระภิกษุ
และสามเณรนิยมเรียนกันมากโรงเรียนประเภทน้ีจึงแพร่หลายออกไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ อย่าง
กวา้งขวาง จนท าให้ทางการคณะสงฆ์เกรงว่าการศึกษาธรรม และบาลีจะเส่ือมลงเพราะพระภิกษุ
และสามเณรต่างมุ่งศึกษาวิชาทางโลกมากไป เป็นเหตุให้ตอ้งละทิ้งการศึกษาธรรมและบาลีเสีย แต่
ทางการคณะสงฆก์็ยงัพิจารณาเห็นความจ าเป็นของการศึกษาวชิาในทางโลกอยู ่

ดงันั้น แม่กองบาลีสนามหลวง พระธรรมปัญญาบดี(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  ์ฟ้ืน ชุตินฺ
ธรมหาเถระ) จึงได้ตั้งคณะกรรมการ ปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีข้ึน
ใหม่มีวิชาบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรียกว่าบาลีศึกษาสามญัศึกษา และปริทศัน์ศึกษา ได้
ประกาศเม่ือ พ .ศ. 2507พร้อมกับได้ยกเลิกระเบียบของคณะสังฆมนตรีว่าด้วยการศึกษาของ
โรงเรียนบาลีวิสามญัศึกษาส านกัเรียนวดัเสีย และก าหนดให้พระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกบาลีท่ีคณะสงฆไ์ดจ้ดัข้ึนใหม่ แต่การณ์ปรากฏต่อมาวา่ การตั้งส านกัเรียนตามแบบโรงเรียน
พระปริยติัธรรม แผนกบาลีใหม่น้ีมีน้อย นกัเรียนก็นิยมเรียนกนัน้อยเพราะพระภิกษุสามเณรส่วน
ใหญ่ยงัพอใจท่ีจะเรียน โดยไดรั้บประกาศนียบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการอยู ่ดงันั้น นกัเรียนใน
โรงเรียนดงักล่าว จึงได้พากนัเขา้ช่ือกนัเป็นนักเรียนโรงเรียนราษฎร์ของวดัซ่ึงตั้งข้ึนโดยระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการบา้ง สมคัรสอบเทียบบา้ง เขา้เป็นนกัเรียนผูใ้หญ่บา้ง ท าให้การศึกษาของคณะ
สงฆใ์นช่วงน้ีระยะนั้นเกิดความสับสนเป็นอนัมาก 

ในขณะเดียวกนัไดมี้ผูแ้ทนราษฎรไดย้ื่นเร่ืองราวขอให้กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสอบ
สมทบในชั้นตวัประโยคให้แก่พระภิกษุสามเณร แต่กรมการศาสนาร่วมกบักรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได้
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พิจารณาลงความเห็นร่วมกนัว่าควรจะตั้งโรงเรียนข้ึนประเภทหน่ึง เพื่อสนองความตอ้งการของ
พระภิกษุสามเณร โดยให้เรียนทั้งวิชาธรรม และวิชาสามญัศึกษาควบคู่กนัไป โดยไม่มีการสอบ
สมทบ แต่ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการสอบเอง และโดยพระปรารภของสมเด็จพระอริยวง
ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฎฐายมีหาเถระ) “การศึกษาทางโลก
เจริญก้าวหน้ามากข้ึนตามความเปล่ียนแปลงของโลก การศึกษาพระปริยติัธรรม ก็จ  าเป็นตอ้งอนุ
วตัรไปตามความเปล่ียนแปลงของโลกบา้ง จึงเห็นสมควรท่ีจะมี หลกัสูตรในการเรียนพระปริยติั
ธรรมเพิ่มข้ึนอีกแผนกหน่ึง คือ หลกัสูตรพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ทั้งน้ี เพื่อให้ผูศึ้กษาได้
มีโอกาสบ าเพ็ญตนให้ เป็นประโยชน์ได้ทั้ งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป”ในท่ีสุด 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดป้ระกาศใชร้ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามัญศึกษาข้ึน เม่ือวนัท่ี  20 กรกฎาคม 2514 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
โรงเรียนพระปริย ัติธรรม  แผนกสามัญ ศึกษา  พ .ศ . 2535  (ปัจจุบันใช้ระเบียบส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา พ.ศ 2546) โดยมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะให้การศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายศาสนจกัร และฝ่าย
บา้นเมือง กล่าวคือ ทางฝ่ายศาสนจกัรจะไดศ้าสนทายาทท่ีดี มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่างแทจ้ริง เป็นผูป้ระพฤติดีปฏิบติัชอบ ด ารงอยู่ในสมณธรรม สมควรแก่ภาวะ 
สามารถธ ารงและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรต่อไป และถา้หากพระภิกษุสามเณรเหล่าน้ี
ลาสิกขาบทไปแลว้ สามารถเขา้ศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได ้หรือเขา้ราชการสร้างประโยชน์
ให้กา้วหน้าให้แก่ตนเองและบา้นเมืองสืบต่อไปดว้ยเช่นกนั ในระยะเร่ิมแรกมีเจา้อาวาส ๕๑ แห่ง 
รายงานเสนอจดัตั้งต่อกรมการศาสนา เดิมนั้นโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา สังกดั
กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน  สั งกัดกองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 
และศึกษาหลกัสูตรพระปริยติัธรรม (บาลี,ธรรมวินยัและศาสนปฏิบติั) ภายใตก้ฎกระทรวงวา่ดว้ย
สิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบนัพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 ลงนามโดย นายอดิศยั 
โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายนพ.ศ. 2548 ในปีการศึกษา 
2552 น้ี มีกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ทัว่ประเทศ จ านวน 14 กลุ่ม โดยแยกได ้
ดงัน้ี 

1. กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 1 
ประกอบดว้ย จงัหวดักรุงเทพมหานคร, นครปฐม, ปทุมธานี มีโรงเรียนจ านวน 15 โรง 
2. กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 2 
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ประกอบดว้ย จงัหวดักระบ่ี, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ปัตตานี, ยะลา, ระนอง, 
สงขลา,สตูล, สุราษฎร์ธานี มีโรงเรียนจ านวน 22 โรง 

3. กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 3 
ประกอบด้วย  จงัหวดักาญจนบุรี, ชัยนาท , ประจวบคีรีขันธ์ , พระนครศรีอยุธยา, 

เพชรบุรี,ราชบุรี, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, อุทยัธานี มีโรงเรียนจ านวน 25 โรง 
4. กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 4 
ประกอบดว้ย จงัหวดัก าแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, 

สุโขทยั,อุตรดิตถ ์มีโรงเรียนจ านวน ๒๕ โรง 
5. กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 5 
ประกอบดว้ย จงัหวดั เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ล าพูน มีโรงเรียนจ านวน 40 โรง 
6. กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 6 
ประกอบดว้ย จงัหวดัเชียงราย, น่าน, พะเยา, แพร่, ล าปาง มีโรงเรียนจ านวน 55 โรง 
7. กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 7 
ประกอบดว้ย จงัหวดั ขอนแก่น, เลย, หนองบวัล าภู มีโรงเรียนจ านวน 44 โรง 
8. กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 8 
ประกอบดว้ย จงัหวดัสกลนคร, หนองคาย, อุดรธานี มีโรงเรียนจ านวน 38 โรง 
9. กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 9 
ประกอบดว้ย จงัหวดัมุกดาหาร, ยโสธร, อุบลราชธานี, อ านาจเจริญมีโรงเรียนจ านวน 

34 โรง 
10. กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 10 
ประกอบดว้ย จงัหวดักาฬสินธ์ุ, นครพนม , มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด มีโรงเรียนจ านวน 

41 โรง 
11. กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 11 
ประกอบด้วย จงัหวดัชัยภูมิ, นครราชสีมา บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, สุรินทร์ มีโรงเรียน

จ านวน 43 โรง 
12. กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 12 
ประกอบด้วย  จังหวดัฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครนายก , ตราด, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

สระแกว้ มีโรงเรียนจ านวน 12 โรง 
13. กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 13 (จีนนิกาย) 
ประกอบดว้ย จงัหวดั กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, เชียงราย มีโรงเรียนจ านวน 3 โรง 
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14. กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 14 (อนมันิกาย) 
ประกอบดว้ย จงัหวดั กรุงเทพมหานคร, สงขลา, อุดรธานี มีโรงเรียนจ านวน 3 โรง 

โรงเรียน พระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน 400 โรง 
1.  โรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียนต ่ากวา่ 120 รูป) จ านวน 222 โรง 
2.  โรงเรียนขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121 - 300 รูป) จ านวน 155 โรง 
3.  โรงเรียนขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 301 รูปข้ึนไป) จ านวน 23 โรง 

บุคลากร จ านวน 5,608 รูป/คน 
1.  ครูประจ า จ านวน 2,753 รูป/คน 

- พระภิกษุ จ านวน 985 รูป 
- คฤหสัถ ์จ านวน 1,768 คน (ชาย จ านวน 1.072 คน หญิงจ านวน 696 คน) 

2.  ครูพิเศษ จ านวน1,860 รูป/คน 
- พระภิกษุ จ านวน 672 รูป 
- คฤหสัถ ์จ านวน 1,188 คน (ชาย จ านวน 710 คน หญิง จ านวน 478 คน) 

3.  เจา้หนา้ท่ี จ านวน 995 รูป/คน 

ห้องเรียน จ านวน 2,393 ห้อง 
1.  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 1,514 หอ้ง 
2.  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 879 หอ้ง 

นักเรียน จ านวน 53,030 รูป 
1.  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 39,561 รูป 

- มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 14,300 รูป 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 14,249 รูป 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 11,012 รูป 

2.  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 13,469 รูป 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 5,766 รูป 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 4,554 รูป 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3,149 รูป 

การด าเนินดา้นการบริหารจดัการ และการจดัการศึกษาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนันั้นยงัไม่มีทิศ
ทางการพฒันาท่ีมีความชดัเจนในการสร้างเอกภาพทางการบริหารให้กบักลุ่มโรงเรียน อีกทั้งการ
สร้างพนัธสัญญาการด าเนินงาน และการจดัการศึกษาเพื่อการสร้างศาสนทายาทท่ีเป็นไปในทิศทาง
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เดียวกนัยงัไม่ได้มีการก าหนดให้มีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก จะมีแต่เพียงการด าเนินงานตาม
กรอบแนวปฏิบติัของส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส าคญั ในขณะเดียวกนักลุ่มโรงเรียน
ไม่มียุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเด่นชดัพอท่ีจะเป็นแนวทางการจดัการศึกษาในบริบทพื้นท่ีนั้นๆ แก่
โรงเรียนในสังกดัให้สามารถสร้างศาสนทายาทและด าเนินการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาแก่ชุมชนใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ การมีแผนยุทธศาสตร์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อกลุ่มโรงเรียน และโรงเรียนใน
สังกดั ในการท่ีจะปฏิรูประบบการบริหารจดัการ การจดัการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ี
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของทอ้งถ่ิน 

สภาพการณ์ของการจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษา 

กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2556:22) ได้ส ารวจผูบ้ริหาร
โรงเรียน และบุคลากรจ านวน 1,525 กลุ่มตวัอย่างด้านความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนันั้น มีประเด็นท่ีตอ้งมี
การด าเนินการปรับปรุง แกไ้ขอยา่งเร่งด่วนดงัต่อไปน้ี 

-  ระบบการบริหารจดัการยงัไม่เขม้แข็ง ผูบ้ริหารยงัไม่ไดเ้ป็นนกัจดัการศึกษามืออาชีพ อีก
ทั้ง ยดึตึดกบัระบบปัจเจกบุคคล เช่น เจา้อาวาส ผูจ้ดัการโรงเรียน เป็นตน้ ท าใหก้ารด าเนินงานยงัไม่
เป็นระบบมากนกั และจะท าใหเ้กิดช่องวา่งในการพฒันาในระยะยาว 

-  บุคลากรยงัขาดความช านาญในวิชาท่ีสอน  อีกทั้งการพฒันาบุคลากรยงัไม่ต่อเน่ือง ไม่
ทัว่ถึง ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน และความมัน่คงในวชิาชีพยงัมีนอ้ย 

-  ไม่มีระบบการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานพอท่ีจะเป็น
กลไกส าคญัในการผลกัดนันโยบายสู่การปฏิบติั 

-  ขาดระบบการประชาสัมพนัธ์ และการตลาดเชิงรุกท าให้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ถูกมองวา่เป็นการจดัการศึกษาแก่เด็กท่ีขาดโอกาส เด็กท่ีมีคุณภาพต ่า 
หรือเด็กท่ีมีปัญหาทางสังคม  ซ่ึงประเด็นน้ีมีผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ และความน่าเช่ือถือใน
คุณภาพของศาสนทายาทท่ีผลิตข้ึนมา (แมใ้นความเป็นจริงแลว้คุณภาพของผูเ้รียนจะต ่าก็ตาม แต่ไม่
ควรถือเป็นขอ้จ ากดั ควรเนน้การประชาสัมพนัธ์เชิงกลยทุธ์เพื่อสร้างทศันคติใหม่) 

-  ท่ีมาของรายไดย้งัมาจากการอุดหนุนเป็นส าคญั  โรงเรียนขาดมาตรการท่ีชดัเจนในการ
พฒันาโรงเรียนใหมี้ความเขม้แขง็ และพึ่งตนเองได ้

-  ผลการประเมินคุณภาพของการจดัการศึกษาในระบบการประกนัคุณภาพ ยงัมีโรงเรียน
ไม่น้อย(ร้อยละ ๓๐) ท่ียงัไม่ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้และยงัไม่มีมาตรการเชิงรุกใดๆ ในการ
จดัการ 
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-  ขาดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพฒันาระบบการจดัการศึกษาทั้งในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว อีกทั้งการบูรณาการกบัทุกภาพส่วนเพื่อการสร้างความเขม้แข็งทางการศึกษา 
และการเผยแผพ่ระพุทธศาสนายงัไม่มีความชดัเจนมากนกั 

-  การดูแลคุณภาพชีวติแก่ผูเ้รียนขณะเรียน ยงัขาดมาตรฐานท่ีเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั 
-  อตัราส่วนของผูเ้รียนท่ีจบนกัธรรมมีนอ้ย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัปรัชญาของโรงเรียนท่ีเนน้

การสร้างศาสนทายาท 
-  ระบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการด าเนินการแบบตั้งรับ ยงัไม่ไดมุ้่งเนน้แบบเชิง

รุกไปท่ีชุมชน 
-  หลกัสูตรการเรียนการสอนขาดความเป็นอตัลกัษณ์ของปริยติัสามญั อิงกบัการศึกษาทาง

โลกมากเกินไป ท าให้เป็นภาระแก่ผูเ้รียนในการพฒันาตนเองท่ีสมบูรณ์ทั้งทางโลก และทางธรรม 
(วยัของผูเ้รียนคือวยัเยาวชนซ่ึงยงัไม่มีสามญัส านึกต่อตนเองในการเป็นศาสนทายาท) 

-  อัตราการเรียนต่อด้านสามัญของผูเ้รียน การลาออกระหว่างภาคเรียนมีสูง และขาด
มาตรการในการส่งเสริม จูงใจ และสร้างทศันคติใหม่แก่ผูเ้รียนในการครองตนเป็นเพศบรรพชิต 
เพื่อการเป็นศาสนทายาทท่ีดี 

-  ไม่มีกลยุทธ์ท่ีชดัเจนในการเสริมสร้างเอกภาพทางการบริหาร และการจดัการศึกษาท่ีมี
ความเขม้แขง็เชิงคุณภาพท่ีเป็นท่ีประจกัษแ์ก่สังคมชาวพุทธทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

-  ระบบการบริหารจดัการบุคลากร ตั้งแต่กระบวนการสรรหา วา่จา้ง แต่งตั้ง การพิจารณา
ความดีความชอบ การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ยงัไม่ไดม้าตรฐานการบริหารบุคคล 

-  ยงัมีระเบียบปฏิบติั กฏหมาย หลายประการท่ียงัไม่เอ้ือต่อการพฒันาระบบการศึกษาพระ
ปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 

-  ระบบฐานขอ้มูล เทคโนโลยีสารสนเทศ ความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอนยงัไม่มีประสิทธิภาพ 

-  ผลงานทางวิชาการ งานวิจยัเพื่อการพฒันาระบบการศึกษายงัมีน้อยท าให้ขาดหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์ในการพฒันาโรงเรียน เป็นตน้ 

ประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นความทา้ทายทางยุทธศาสตร์ทั้งส้ิน ซ่ึงเม่ือเปรียบทียบ
กบัคุณภาพ และความคาดหวงัในอนาคตท่ีควรจะเป็นไปของระบบการบริหารจดัการ และการจดั
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา ถือได้ว่าจ  าเป็นตอ้งมียุทธศาสตร์การ
พฒันาแบบกา้วกระโดดจึงจะยงัคงไวซ่ึ้งประสิทธิภาพท่ีพึงประสงค ์ในการจดัการศึกษาท่ีเป็นความ
จ าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อการสร้างศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ และสร้างสังคมให้อุดมปัญญา
ธรรม 
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รายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง (พ.ศ.2549-2552) มีโรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกสามญัศึกษา ไดรั้บการประเมินแลว้ 391 แห่ง สรุปผลการประเมิน ดงัน้ี 

1. โรงเรียนท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 209 แห่ง (ร้อยละ 53.45) 
2. โรงเรียนท่ีไม่ไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 182 แห่ง (ร้อยละ 46.55) 
3. ระดบัคุณภาพผลการประเมินภายนอก 

-  ระดบัดีมาก 12 แห่ง (ร้อยละ 3.07) 
-  ระดบัดี 248 แห่ง (ร้อยละ 63.43) 
-  ระดบัพอใช ้125 แห่ง (ร้อยละ 31.97) 
-  ระดบัปรับปรุง 6 แห่ง (ร้อยละ 1.53) 

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายมาตรฐานของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ท่ีไดรั้บ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง พบวา่มาตรฐานท่ีมีค่าเฉล่ียของผลการประเมินอยูใ่นระดบั
ต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร (2.12) ล าดบัต่อมาคือ
มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั (2.45) และมาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มี
วจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ (2.49) 

จากการร่วมอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวางถึงปัญหา/อุปสรรค ท่ีท  าให้บางมาตรฐานมีค่าเฉล่ีย
ของผลการประเมินอยูใ่นระดบัต ่า คือ 

1. การสอบ  O-NET ของทุกปี ท่ี ผ่านมา  มักจะสอบตรงกันกับการสอบบาลี
สนามหลวงของคณะสงฆท์ าใหโ้รงเรียนตอ้งน านกัเรียนไปสอบบาลีสนามหลวง 

2. สถานศึกษา/นกัเรียน ไม่ให้ความส าคญักบัการสอบ O-NET ท าให้ผลสัมฤทธ์ิใน
การสอบอยูใ่นระดบัต ่า 

3. สถานภาพครูและบุคลากรท่ีไม่มีความมัน่คง ท าให้มีการเขา้-ออกบ่อยของครูและ
บุคลากรส่งผลกระทบต่อการท างานท่ีไม่ต่อเน่ือง 

4. ผูป้ระเมินภายนอกบางคนไม่เขา้ใจบริบทของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก
สามญัศึกษา ท าใหผ้ลการประเมินไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อต้นสังกดั 
1. คดัเลือกสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพระดบัดีข้ึนไป เพื่อประชาสัมพนัธ์ ยกย่อง และ

เผยแพร่ผลการด าเนินงานเป็นตน้แบบใหแ้ก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ 
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2. ประสานการทดสอบภาษาบาลี  และการทดสอบ O-NET ให้มีช่วงเวลาต่างกัน
เพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกาสเตรียมตวัเขา้รับการทดสอบทั้งสองประเภท 

3. ก าหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง ตอ้งให้ผูเ้รียนเขา้รับการทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET) และใชเ้ป็นเกณฑห์น่ึงในการพิจารณาจบการศึกษาตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. พฒันามาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อให้มีแนวทางใน
การด าเนินงานพฒันาคุณภาพมาตรฐานภายในให้เหมาะสมกบันโยบาย จุดเน้นและคุณลกัษณะ
เฉพาะของการจดัการศึกษาประเภทน้ี 

5. ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาสถานศึกษาระยะยาวให้ชัดเจน เพื่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

6. ส่งเสริม พฒันา และเผยแพร่ความรู้ให้สถานศึกษา ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้
ความส าคญักบัพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหาร เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

7. ส่งเสริม สนบัสนุนใหก้ลุ่มสถานศึกษาในทุกภูมิภาค มีบทบาทส าคญัในการพฒันา
และประเมินคุณภาพภายใน  โดยน าผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมาใชใ้นการวางแผนการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาคในระดบักลุ่มโรงเรียน 

8. ส่งเสริมให้กลุ่มสถานศึกษามีบทบาทในการคดัสรรครูผูมี้ความรู้ความสามารถ 
และสามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มเวลาเขา้มาเป็นครูผูส้อนในสถานศึกษา  ให้การยกย่อง และเผยแพร่
ผลงานของครูท่ีมีผลงานการจดัการเรียนการสอนดีเด่นในแต่ละภูมิภาค 

การวเิคราะห์ศักยภาพในการพฒันาของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กองพุทธศาสนศึกษา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2556:34) ไดป้ระเมินศกัยภาพ
ทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ประกอบดว้ยการประเมิน จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของ
การพฒันาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษาท่ีมีต่อการด าเนินงานให้เป้าประสงค์
บรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจากการประเมินศกัยภาพทางยทุธศาสตร์ประกอบดว้ย 

จุดแข็ง (Strength) 
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด้านจุดแข็งเป็นการประเมินจุดเด่น หรือจุดแข็ง 

ภายในของการด าเนินการใหภ้ารกิจขององคก์รบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจากการวเิคราะห์จุดแข็งพบวา่มี
ดงัน้ี 
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ด้านบุคลากร 
1. พระสงฆส์ามเณรมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ าดา้นคุณธรรม และเป็นท่ีศรัทธาของ

ประชาชนทัว่ไป 
2. นโยบายของส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีความชดัเจนในการมุ่งมัน่ ส่งเสริม

และพฒันาการศึกษาในระดบัพื้นฐานท่ีควบคู่กบัการศึกษาธรรม –บาลี 

ด้านการเงิน 
1. มีงบประมาณจากหลากหลายช่องทาง  ทั้ งจากงบประมาณอุดหนุนการศึกษา 

งบประมาณสนบัสนุนจากวดั เป็นตน้ 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. มีสภาพแวดล้อม ท่ี เอ้ือต่อการเป็นแหล่งเรียน รู้และการปฏิบัติธรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนา 
2. มีโครงสร้าง การบริหารจดัการชดัเจนเป็นระบบ 
3. โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ของชุมชน 

ด้านวสัดุ อุปกรณ์ หลกัสูตร และเทคโนโลย ี
1. ส่ือการสอน มีความพอเพียงต่อการบริการทางการศึกษาแก่ผูเ้รียน 

จุดอ่อน (Weakness) 
การประเมินศกัยภาพทางยุทธศาสตร์ ดา้นจุดอ่อนเป็นการประเมินจุดดอ้ยภายในของการ

ด าเนินการใหภ้ารกิจขององคก์รไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจากการวเิคราะห์จุดอ่อนพบวา่มีดงัน้ี 

ด้านบุคลากร (Man) 
1. ผูเ้รียนเป็นผูข้าดโอกาสทางการศึกษา มีความแตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิจ มีพื้น

ฐานความรู้ของผูเ้รียนมีความแตกต่าง และผูเ้รียนมีการศึกษาทั้ง ๓ แผนกคือ แผนกธรรม แผนกบาลี
และแผนกสามญัศึกษา ท าใหเ้กิดความลา้ทางการศึกษา ผูเ้รียนห่างไกลครอบครัว 

2. ผูบ้ริหารมีความรู้ และทกัษะ ไม่เพียงพอต่อการบริหารจดัการเท่าทนัการเปล่ียนแปลง 
และผูบ้ริหารมีภาระงานอ่ืนมากท าใหไ้ม่มีเวลาในการบริหารจดัการเพียงพอ 

3. ครูขาดความมั่นคง และความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ ขวญัและก าลังใจ ไม่ได้รับ
สวสัดิการ การสงเคราะห์ รายได ้และสวสัดิการท่ีเหมาะสมต่อคุณวฒิุ และไม่ไดรั้บการพฒันาให้มี
ความรู้ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางอยา่งเหมาะสม
และเท่าเทียม มีการเปล่ียนแปลงท าใหเ้กิดภาวะสมองไหลไปหน่วยงานอ่ืนท่ีมัน่คงกวา่เดิม 
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4. ระบบการบริหาร และการพฒันาบุคลากรยงัไม่เป็นระบบ ไม่มีทิศทางในการจดัการท่ี
ชดัเจน 

ด้านการเงิน (Money) 
1. มีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสม กับภาระงานและรูปแบบการ

จดัการเรียนการสอน 
2. ขาดระบบการบริหารจดัการ การเงิน การบญัชีท่ีไดม้าตรฐาน เป็นธรรมาภิบาล และไม่

มีแผนงานท่ีชดัเจนในการบริหารจดัการระบบการเงินของโรงเรียน 
3. มีส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานท่ี ไม่เพียงพอ ไม่เอ้ือต่อการจดัการศึกษา และไม่เอ้ือต่อ

การจดัการเรียนการสอน 

ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
1. ไม่มีแผนงานในการบริหารจดัการและพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่าง

ชดัเจน 
2. การถ่ายทอดและส่ือสารยงัไม่ทัว่ถึงองค์กร ขาดการนิเทศติดตามและประเมินผลจาก

หน่วยงานตน้สังกดั 
3. ขาดการน าขอ้มูลมาศึกษา วเิคราะห์เพื่อวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งจริงจงั 
4. ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และการจดัการศึกษาจากภาคส่วนภายนอก 
5. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนขาดการสร้างบรรยากาศทางวชิาการ 
6. การศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษายงัเน้นอยู่ในส่วนของปริยติัคือภาคของ

ความรู้ยงัไม่มีการเช่ือมต่อความรู้เขา้สู่ภาคของการปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดปัญญาตามหลกัพุทธธรรม 
7. ระบบสวสัดิการแก่ผูเ้รียนขาดการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. ไม่มี พรบ.การศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
9. ไม่มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. ระบบการบริการวชิาการ การเผยแผพ่ระพุทธศาสนายงัไม่เป็นระบบ 

ด้านวสัดุ อุปกรณ์ หลกัสูตร เทคโนโลย ี( Material) 
1. หลกัสูตรท่ีใช้ เป็นการน าของการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ ซ่ึงไม่มีความสอดคลอ้งกบั

บริบทของปริยติัสามญั และการพฒันาผูเ้รียน 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการ และการจดัการศึกษายงัไม่มีความทนัสมยั 

ระบบฐานขอ้มูลยงัไม่มีประสิทธิภาพ 
3. การเขา้ถึงเทคโนโลยยีงัไม่ทัว่ถึง 
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โอกาส (Opportunity) 

การประเมินศกัยภาพทางยทุธศาสตร์ดา้นโอกาส เป็นการประเมินปัจจยัภายนอกท่ีส่งเสริม
ใหก้ารด าเนินการใหภ้ารกิจขององคก์รบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจากการวเิคราะห์โอกาสพบวา่มีดงัน้ี 

1. แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๐ เน้นการสร้างชุมชนอุดมปัญญา และมุ่ง
สร้างสังคมคุณธรรม 

2. วดัเป็นศูนยก์ลางการประกอบศาสนกิจ ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
3. นโยบายใหทุ้กโรงเรียนผา่นเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
4. ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อยา่งมีคุณภาพ 
5. โครงสร้างการบงัคบับญัชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
6. ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐและสังคมเพิ่มข้ึน 
7. ไดรั้บการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากข้ึนส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 
8. มีช่องทางในการเผยแผ่และประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษาเพิ่มมากข้ึน สามารถน า

ขอ้มูลสารสนเทศ มาบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
9. สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และสังคมไทยมีค่านิยมในการท าบุญต่อพระสงฆ์

สามเณร 
10. นโยบายรัฐบาลมุ่งส่งเสริมการปรับปรุงองค์กร และกลไกท่ีรับผิดชอบด้านศาสนา

เพื่อให้การบริหารจดัการส่งเสริม ท านุบ ารุงพุทธศาสนามีความเป็นเอกภาพ  และประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมความเขา้ใจอนัดี และสมานฉนัทร์ะหวา่งศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อน าหลกัธรรม
ของศาสนามาใชใ้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลกัธรรม
ในการด ารงชีวติมากข้ึน 

อุปสรรค (Threat) 

การประเมินศกัยภาพทางยุทธศาสตร์ดา้นอุปสรรคเป็นการประเมินปัจจยัภายนอกท่ีคุกคาม
ต่อการด าเนินการให้ภารกิจขององค์กรไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจากการวิเคราะห์อุปสรรคพบว่ามี
ดงัน้ี 

1. กลไกในการขบัเคล่ือนและสนบัสนุนของหน่วยงานระดบันโยบายด าเนินงานไม่เกิด
ประสิทธิภาพ 

2. ปัจจยัน าเขา้เป็นไปตามภาวะของเศรษฐกิจส่งผลต่อจ านวนผูเ้รียนและงบประมาณ 
3. ผูเ้รียนขาดวฒิุภาวะในการเลือกบริโภคเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 
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4. ปัจจยัทางสังคมมีความเส่ียงในการด ารงสมณเพศและแรงจูงใจต่อการเรียนมีมากข้ึนซ่ึง
จากการประเมินศกัยภาพทางการพฒันาตามภารกิจของโรงเรียน จะไดน้ าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการจดัท า
แผนยทุธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการ  

8.3   แผนยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2556:70) ได้จัดท าแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ของ
ทิศทางยทุธศาสตร์การพฒันา ระบบวดัผลทางยุทธศาสตร์ และระบบปฏิบติัการทางยทุธศาสตร์ ดงั
รายละเอียด ต่อไปน้ี 

ทศิทางยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วสัิยทศัน์ (Vision) 

วิสัยทศัน์เป็นเข็มทิศน าทางสู่อนาคต เป็นการพฒันาไปสู่อนาคตท่ีระบบการศึกษาพระ
ปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา จะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา จึงไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ ดงัน้ี 
“ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามด้วยศาสนทายาทท่ีเป่ียมปัญญาพุทธธรรม ผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาของโลกท่ีมคุีณภาพ 
มาตรฐาน” 

พนัธกจิ (Mission) 
พนัธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการด าเนินงานตามหนา้ท่ี และตามวสิัยทศัน์ท่ีไดก้  าหนด

ไว ้ซ่ึงประกอบดว้ยพนัธกิจ ดงัน้ี 
1. จดัการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาเพื่อผลิตและพฒันาศาสนทายาทท่ีเป่ียม

ปัญญาพุทธธรรม 
2. พฒันาระบบบริหารโรงเรียนให้เขม้แข็ง เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานของไทยท่ีเป็น

ศูนยก์ลางการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาของโลก 
3. เผยแผ่และท านุบ ารุงพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมท่ีมี

ความเขม้แขง็ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นประเด็นส าคญัตามพนัธกิจ ท่ีจะอาศยัการขบัเคล่ือนดว้ยวิธีการ

ทางยุทธศาสตร์ให้มีการพฒันาท่ีแตกต่าง โดดเด่น และก้าวกระโดด ประกอบด้วย 4 ประเด็น
ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
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1. การสร้างและพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ 
2. การพฒันาระบบบริหารโรงเรียนให้เขม้แข็ง  และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพท่ี

ย ัง่ยนื 
3. การเสริมสร้างศกัยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนก

สามญัศึกษาของโลก 
4. การท านุบ ารุง เผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหเ้จริญงอกงาม 

เป้าประสงค์ (Goal) 
เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นผลลพัธ์ของการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี

มุ่งหวงัจะใหเ้กิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบดว้ย เป้าประสงค ์ดงัน้ี 
1. ผูเ้รียนเป็นศาสนทายาทท่ีเป่ียมปัญญาพุทธธรรมและมีคุณลกัษณะปริยติัสามญัตามท่ีพึง

ประสงค ์
2. ระบบการศึกษาพระปริยติัธรรม  แผนกสามัญศึกษามีอัตลักษณ์พุทธธรรม  และมี

คุณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ และเช่ือมัน่ของสังคม 
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของโลกในการเรียนรู้และการศึกษาระดับพื้นฐานทาง

พระพุทธศาสนา 
4. พระพุทธศาสนามีความเจริญงอกงาม สังคมเขม้แขง็อุดมปัญญาพุทธธรรม 

ผลผลติของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan output) 
ผลผลิตเป็นผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นผลผลิตโดยตรงจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการขบัเคล่ือนแผน

ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ยผลผลิต ดงัน้ี 
1. ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลายเพิ่มข้ึนทั้งปริมาณและ

คุณภาพ 
2. มีผูเ้รียนท่ีสอบผา่นหลกัสูตรนกัธรรม-บาลีมากข้ึน 
3. โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษามีการจดัการศึกษาท่ีไดคุ้ณภาพ มาตรฐาน 
4. มีโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษานานาชาติ ตน้แบบ 
5. มีผูจ้บการศึกษาท่ีด ารงอยูใ่นบรรพชิตมากข้ึน 
6. มีชุมชนพุทธธรรมท่ีเขม้แขง็ทัว่ทั้งประเทศ และเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

8.4  การบริหารจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา 

โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา จดัตั้งข้ึนเพื่อให้พระภิกษุ สามเณรไดมี้โอกาส
ศึกษาสายสามญัตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายโดย
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เทียบกบัชั้นมธัยมศึกษาสายสามญั จดัหลกัสูตรให้มีวิชาท่ีเหมาะสมแก่ภาวะของพระภิกษุสามเณร 
ท่ีจะศึกษาไดโ้ดยไม่ขดัต่อพระธรรมวินยั และเป็นวิชาท่ีจ  าเป็นต่อพระพุทธศาสนา เป็นหลกัสูตรท่ี
ให้การศึกษาวิชาพระปริยติัธรรมควบคู่กับวิชาสามญั ได้แก่ ภาษาบาลีธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สังคมศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา หลกัสูตรท่ีจดัข้ึนจบไดใ้น
ตวัเองหรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ มุ่งให้พระภิกษุสามเณรมีบุคลิกภาพเหมาะสมตามสมณเพศ
ช่วยให้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ปรับตวัเขา้กบัสังคมได้และไม่ขดัต่อวินัยสงฆ์ มุ่งให้
พระภิกษุ สามเณรได้ศึกษาในระดับสูงข้ึนโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
วิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยรับพระภิกษุ  สามเณรท่ีเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
หลกัสูตรการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา เขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยั
ทั้ง 2 แห่ง และวิทยาเขตอีก 18 แห่งการด าเนินการบริหารจดัการการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนก
สามญัศึกษามีลักษณะการบริหารโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์การหลักท่ี
ควบคุมส่งเสริมการจกัาศึกษาโดยตรง ส่วนการบริหารโรงเรียนให้อยู่ในความปกครองของคณะ
สงฆ์ เช่น ให้เจา้คณะจงัหวดัมีหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษาใน
ระดบัจงัหวดั และเจา้คณะอ าเภอมีหนา้ท่ีเป็ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ใน
ระดบัอ าเภอ มีเจา้อาวาสเป็นเจา้ส านกัเรียนของแต่ลโรงเรียน เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษาในแต่ละวดัโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา จะจดัตั้งไดต่้อเม่ือไดรั้บ
อนุญาตจากส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองศาสนศึกษา ส านนัายกรัฐมนตรี และดว้ยความ
เห็นชอบของคณะสงฆ์  วัดท่ีสามารถจัดตั้ งโรงเรียนได้ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติภายใตก้ารก ากบัดูแลของนายกรัฐมนตรีท าหน้าท่ีเพียงอนุมติัการจดัตั้ง
และให้การส่งเสริมสนบัสนุนเท่านั้นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารการศึกษาพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษาคือส านกันายกรัฐมนตรี ส านกัพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนาศึกษา 
ส านกัพุทธศาสนาจงัหวดัส าหรับหน่วยงานท่ีให้ความสนบัสนุนดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ กลุ่มโรงเรียน 
นอกจากนั้นยงัมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะให้ความช่วยเหลือและส่งเสริม ไดแ้ก่ ส านกังาน
พุทธศาสนาจงัหวดั 

8.5  การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา 

การบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญันั้น เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในการบริหาร
จดัการงาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การบริหารวชิาการ 2) การบริหารบุคคล 3) การบริหารงบประมาณ และ
4) การบริหารทัว่ไป โดยเฉพาะการบริหารนั้นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งก าหนดโครงสร้างและบทบาท
หนา้ท่ีของบุคลากรในองคก์ร การควบคุมดูแลและการติดตามประเมินผลโดยอาศยัทรัพยากร ไดแ้ก่ 
คน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และส่ือเทคโนโลยี เป็นตน้เพื่อให้งานด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย
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บรรลุจุดประสงค์ตามท่ีก าหนดไวโ้รงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา บริหารภายใต้
ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
พุทธศักราช 2546 โดยมีเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุท่ีเจ้าอาวาสมอบหมายให้เป็นผูจ้ดัการ  และมี
พระภิกษุท่ีมีพรรษา 5 พรรษาข้ึนไป มีวุฒิเปรียญธรรมไม่น้อยกว่า 3 ประโยค หรือปริญญาพุทธ
ศาสตรบณัฑิต หรือปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิตหรือปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอ่ืนแต่ตอ้ง
มีวิชาชีพครู เป็นครูใหญ่ อาจารยใ์หญ่ หรือผูอ้  านวยการสภาการศึกษาของคณะสงฆ์  ท าหน้าท่ี
ควบคุมและส่งเสริมการศึกษา มีอ านาจพิจารณาใหค้วามเห็นชอบนโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรและแบบเรียนปัญหาเก่ียวกบัการศึกษา และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั
การศึกษาตามหน้าท่ีมหาเถรสมาคมมอบหมายรวมทั้งแต่งตั้งกรรมการเก่ียวกบัการศึกษา กรมการ
ศาสนาเป็นท่ีตั้งส านกังานสภาการศึกษา มีอธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาของ
สงฆ์ โดยมีกองศาสนศึกษารับผิดชอบดูแลโรงเรียนปริยติัธรรม  แผนกสามญั มีหน้าท่ีด าเนินการ
เก่ียวกับการให้การอุดหนุนเพื่อเสนอสภาการศึกษาของคณะสงฆ์พิจารณาอนุมัติและพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการจดัการศึกษา (เสน่ห์ เจริญศกัด์ิ. 2547: 
13) 

ศูนย์ครูพระปริยติันิเทศน์ประจ าจังหวดัท าหน้าท่ีในการบริหารการศึกษา  การนิเทศ 
การศึกษาการติดตามผล รวบรวมสถิติขอ้มูลดา้นการศาสนา การจดัท าแผนพฒันาการศาสนศึกษา
ของจงัหวดัรวมทั้งช่วยเหลือเจา้คณะจงัหวดัในการจดัการศาสนศึกษาของจงัหวดัพระมหาจิตนเรศ 
ศรีปะโค (2546: บทคดัย่อ) กล่าวว่า บุคลากรท่ีเป็นบรรพชิต และบุคลากรท่ีเป็นคฤหัสถ์มีความ
คิดเห็นด้วยเก่ียวกับการด าเนินนโยบายของรัฐในการจดัการศึกษาในโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษา ในด้านวิชาการ ต าแหน่งท่ีบุคคลเป็นเจา้ของในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง หรือ
หมายถึงการจดัต าแหน่งทางสังคมภายในกลุ่มในกรณีขององค์การบุคคลจะได้รับสถานภาพ
ภายหลงัการจดัต าแหน่งในกลุ่มหรือไม่ข้ึนอยู่กบัระบบสถานภาพท่ีมีอยู่ในขณะนั้นว่าได้มีการ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้ชดัเจน ศิริ จนับ ารุง (2549: 84) กล่าวว่า
ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติัหน้าท่ีสามารถท่ีจะปฏิบติังานท่ีหลากหลาย ผูบ้ริหาร สถานศึกษาก็ปฏิบติัตาม
บทบาทและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและครูก็ปฏิบติัตามบทบาทของผูส้อนและในขณะเดียวกนัก็อาจท า
หน้าท่ีผูบ้ริหารดว้ยในระดบัตน้ดว้ย เช่นหัวหน้าแผนกหรือผูช่้วยต่างๆ ในการบริหารสถานศึกษา
ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

สรุปนอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนดา้นวิชาการแก่โรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกสามญัศึกษา คือ กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ซ่ึงมีคณะกรรมกาบริหาร
กลุ่มโรงเรียนประกอบด้วย ผูแ้ทนโรงเรียนต่างๆ โรงเรียนละ 1 ท่าน ยกเวน้กลุ่มโรงเรียนท่ีมี
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โรงเรียนเกิน 10โรงเรียน ให้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนประกอบดว้ย ผูจ้ดัการโรงเรียน 
ผูอ้  านวยการ อาจารยใ์หญ่ หรือครูใหญ่ ครูคฤหสัถจ์ากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนละ 1 ท่าน 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จ าแนกเป็น 4 งาน 
ดังนี ้(เสน่ห์ เจริญศกัด์ิ. 2547: 13) 

1. การบริหารวิชาการ ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร การพฒันากระบวนการการเรียนรู้ การ
วดัผลการประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันา
ส่ือนวตัถกรรมและเทคโนโลยี การพฒันาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน การส่งเสริมสนบัสนุน
งานวชิาการแก่บุคคล และครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

2. การบริหารบุคคล ไดแ้ก่ การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

3. การบริหารงบประมาณ ไดแ้ก่ การจดัท าและเสนองบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การ
บริหารการเงิน การบริหารบญัชี การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

4. การบริหารทัว่ไป ไดแ้ก่การด าเนินงานธุระการ การดูแลอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
การจดัท าส ามโนครัวผูเ้รียน การรับนักเรียนงานส่งเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพนัธ์งาน
การศึกษางานบริการสาธารณ ฯลฯ  

ครูและบุคลากร 
ครู จะเป็นพระภิกษุ หรือคฤหสัถก์็ได ้มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
ครูสอนวชิาภาษาบาลี จะตอ้งมีวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอ่ืน แต่ตอ้ง 

มีวชิาชีพครู และตอ้งมีวฒิุเปรียญธรรม 3 ประโยค ข้ึนไป 
ครูสอนวชิาธรรมวนิยัและศาสนปฏิบติั จะตอ้งมีวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ 

สาขาอ่ืนแต่ตอ้งมีวชิาชีพครูและมีวฒิุนกัธรรมชั้นเอก 
ครูสอนวชิาสามญั ตอ้งมีวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอ่ืน แต่ตอ้งมี 

วชิาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดว้ยบุคลากรทางการศึกษา จะตอ้งมีวฒิุการศึกษาไม่ต ่า
กวา่อนุปริญญาทางการศึกษา 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามัญ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารการศึกษาพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา ก่อนปี 
2535มี 4 หน่วยงาน คือสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ กรมการศาสนา ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั
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และศูนยค์รูพระปริยติัธรรมนิเทศประจ าจงัหวดั ส าหรับหน่วยงานท่ีให้ความสนบัสนุนดา้นวชิาการ 
ไดแ้ก่กลุ่มโรงเรียน นอกจากนั้นยงัมีหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะให้ความช่วยเหลือและ
ส่งเสริมเท่านั้นปัจจุบนัการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา มีหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา  ได้แก่  มหาเถรสมาคม  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดักลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 

นโยบายหลกั 
1. จดัการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาทในการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
2. จดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนพระภิกษุสามเณรใหไ้ดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. จดัการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเปิดโอกาสใหเ้ด็กยากจนและและเด็กดอ้ยโอกาส 

ไดรั้บการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
4. ไม่เก็บค่าใชจ่้าย หรือเก็บค่าใชจ่้ายนอ้ย 

พระวเิชียรธรรมคุณาธาร (2552: 52) กล่าววา่โรงเรียนพระปริยติัธรรมนั้นควรเพิ่มนโยบายดงัน้ี 
1. ส่งเสริมการศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานใหพ้ระภิกษุสามเณรท่ีบวชเรียนในพระพุทธศาสนา

ไดมี้โอกาสเท่าเทียมกบันกัเรียนทัว่ไป 
2. ส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมและด้านวิชาการให้แก่พระภิกษุสามเณรท่ี

ตอ้งการบวชเรียนในพระพุทธศาสนา 
3. ส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งวดั โรงเรียน ชุมชน เพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
4. เสริมสร้างพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนใหส้ะอาดร่มร่ืนและสวยงาม 

วสัิยทศัน์ 

มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีดี เป็นผูน้ าดา้นศาสนธรรม และศาสนพิธี สืบสาน
วฒันธรรมประเพณี สามารถประยุกต์หลกัธรรม และองคค์วามรู้มาใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุขและสร้างศาสนทายาทให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คณะสงฆ์และ
สังคม  

พระมหาโกวิทย์ (2551: 11) กล่าวว่า วิสัยทศัน์ มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้ทั้งทางด้านพระ
ปริยติัธรรมควบคู่กบัวิชาสามญั สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม รู้เท่าทนั
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลกแล้วน ามาพฒันาตนเอง  มีความประพฤติดี เป็น
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ตวัอย่างท่ีดีของสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และให้มีจิตส านึกท่ีจะรักษา
พระพุทธศาสนาใหม้ัน่คงเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป 

พระอุดรคณารักษ์ (2552: 42) วิสัยทศัน์นั้นมุ่งให้การศึกษาด้านพระปริยติัธรรมเก่ียวกับ
พระธรรมวินยั ประวติัพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี และ ภาษาบาลี อีกทั้งวิชาสมญัทัว่ไปเก่ียวกบั 8 
กลุ่มสาระ และเทคโนโลยี มีการพฒันาการเรียนการสอน โดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ได้จดั
หลกัสูตรให้สอดคล้องเหมาะสม กบัวยัของนักเรียน ฝึกอบรมปฏิบติัพระกมัมฏัฐาน เจริญสมาธิ
ภาวนา ท าวตัรสวดมนต์ พร้อมทั้ งกิจของสงฆ์ ก่อให้เกิดคุณธรรม ศักยภาพ สมรรถภาพ และ 
สุขภาพพลานามยั ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีความศรัทธาเล่ือมใสต่อพระรัตนตรัย เป็นพระธรรมทูต 
พุทธศาสนทายาท  ท าหน้าท่ี  เผยแผ่หลักพระธรรมวินัย แก่พุทธศาสนิกชน  ทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในต่างแดน 

ภารกจิ 
1. พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการและจดักระบวนการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2. พฒันาระบบบริหารจดัการ ท่ีสอดคล้องกบัสภาพบริบทท้องถ่ิน เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับ

โอกาสทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึง เตม็ตามศกัยภาพ 
3. พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ น าเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการจดักระบวนการ

เรียนรู้และการบริหารจดัการ 
4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นศาสน

ทายาทท่ีดี 
5. ประสานสัมพันธ์กับว ัด  สถานศึกษา  ชุมชน  ในการจัดการศึกษา  ร่วมอนุ รักษ์

ศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการรณณรงค ์
6. พฒันาและจดัสภาพแวดลอ้ม ใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งจดัแหล่งเรียนรู้

ใหเ้หมาะสมเพียงพอ และหลากหลาย 
7. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพฒันาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
8. ส่งเสริมสนบัสนุนระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
9. ส่งเสริมวิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึง

ประสงคข์องผูเ้รียนและเนน้ขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 
1. ผูเ้รียนมีระเบียบวนิยั และปฏิบติัตนเหมาะสมกบัสมณะสารูป 
2. ผูเ้รียนมีความส ารวมกาย วาจา มีบุคลิกภาพท่ีดี 
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3. ผูเ้รียนเห็นคุณค่า ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นศาสนทายาท 
4. ผูเ้รียนมีความสามารถเผยแผห่ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
5. ผูเ้รียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
6. ผูเ้รียนมีความช่ือสัตย ์มีความกตญัญูกตเวที 
7. ผูเ้รียนมีความประหยดั รู้จกัใชท้รัพยากรส่ิงของส่วนตนและส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า 
8. ผูเ้รียนมีควาอดทนอดกลั้น 
9. ผู ้เรียน มีความ รับ ผิดชอบ  มี จิตส านึ ก ท่ี เห็ นประโยชน์แ ก่ ส่ วนรวม  อนุ รักษ์

ศิลปะวฒันธรรมพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และภูมิใจในภูมิปัญญาไทย 
10. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค ์
11. ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างานรักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
12. ผูเ้รียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และการเคล่ือนไหว การออกก าลงักายท่ีเหมาะสม

กบัสมณสารูป 
13. ผูเ้รียนปลอดจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและส่ิงมอมเมา 
14. ผูเ้รียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา ในการวิเคราะห์

วพิากษว์จิารยคุ์ณค่า ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งมีอิสระเหมาะสมกบัสมณสารูป 

หลกัการ 

หลกัสูตรพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีหลกัการดงัน้ี 
1. เป็นการศึกษาท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนคน้พบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของตนเอง 
2. เป็นการศึกษาวิชาพระปริยติัธรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อประพฤติปฏิบติัตามพระธรรมวินัย

และศึกษาต่อ 
3. เป็นการศึกษาท่ีมุ่งใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมปัจจุบนัไดต้ามสมควรแก่สมณวสิัย 
พระอุดรคณารักษ์ (2552: 13) กล่าวถึงหลกัการดังน้ีว่าหลกัสูตรพระปริยติัธรรม แผนก

สามญัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีหลกัการดงัน้ี 
1. เป็นการศึกษาท่ีมุ่งใหแ้สวงหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาใหแ้ตกฉานเพื่อการเผยแผ ่
2. เป็นการศึกษาท่ีมุ่งใหมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติักิจวตัรของสงฆอ์ยา่งถูกตอ้ง 
3. เป็นการศึกษาท่ีมุ่งใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จุดมุ่งหมาย 
การศึกษาตามหลกัสูตรพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และ

ตอนปลาย เป็นการศึกษาท่ีมุ่งให้พระภิกษุสามเณรพฒันาตน ประพฤติปฏิบติัตามพระธรรมวินัย
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เป็นศาสนทายาทท่ีดีและน าความรู้จากการศึกษาไปพฒันาสังคมตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขในการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรน้ี จะตอ้งมุ่งปลูกฝัง
ใหพ้ระภิกษุสามเณรมีคุณลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

1. มีความรู้และทกัษะในวชิาพระปริยติัธรรมและวชิาสามญั 
2. มีนิสัยใฝ่หาความรู้มีสมณสัญญา เคารพเช่ือฟังและปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบ

สงฆ ์
3. มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
4. รู้จกับ ารุงรักษาศาสนสมบติั อนุรักษ ์และเสริมสร้างสภาพแวดลอ้ม 
5. มีความภูมิใจในความเป็นสมณะ จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยแ์ละเล่ือมใส

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
6. มีความคิดสร้างสรรค ์ปรับปรุงแนวทางปฏิบติัใหเ้กิดความเจริญแก่ชุมชนและสังคม 
วิชัย ธรรมเจริญ (2541: 80) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายว่าการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยติั

ธรรม แผนกสามญัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายเป็นการศึกษาท่ีมุ่งให้พระภิกษุ
สามเณรปฏิบติัตามพระวินยั สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้วิชาทางพระพุทธศาสนา
ไปพฒันาสังคม ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยป์ระมุขตามสมควร
แกสมณวิสัย ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ี  จะต้องมุ่งปลูกฝังให้พระภิกษุสามเณรมี
คุณลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ ทกัษะในศาสนปฏิบติัและกิจของสงฆต์ามพระธรรมวนิยัและระเบียบสงฆ ์
2. มีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และวฒันธรรมของชาวพุทธ 
3. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถน าแนวทางและวธีิการใหม่ๆ ไปใชพ้ฒันาสังคม 
4. รู้จกัใชสิ้ทธิเสรีภาพในทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์บนรากฐานแห่งพระธรรมวนิยั 
5. มีความส านึกในสมณะสัญญาและการเป็นคนไทยร่วมกนั มีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์
6. สามารถปฏิบติัตนเป็นศาสนทายาทท่ีดี 

หลกัสูตร 
ใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี 8กลุ่ม

สาระ ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, สุขศึกษาและ
พลศึกษ ,ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี , ภาษาต่างประเทศ และมีวิชาพระปริยติัธรรม
ประกอบดว้ยวิชาภาษาบาลี และวชิาธรรมวินยั เป็นวิชาเฉพาะในส่วนของวิชาสามญัใดท่ีขดัแยง้ต่อ
พระธรรมวินัย  หรือไม่ เหมาะสมต่อสมณะ  ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและท าความตงลงกับ
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กระทรวงศึกษาธิการ (2552: ค าน า) กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาข้ึน
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ในโรงเรียนน าร่องและโรงเรียนในเครือข่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา2544 และ
ใช้ในโรงเรียนทัว่ไปตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั หน่วยงานต่างท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงและมีส่วนเก่ียวขอ้งในการใช้หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวน้ี ได้ติดตามและประเมินผลการใช้
หลกัสูตรเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง พบว่า หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 มีจุดดี
หลายประการ เช่นหลักสูตรช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษา ท าให้ท้องถ่ินและ
สถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตนเองมีแนวคิดและหลกัการในการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนแบบองค์รวมอย่างชดัเจน อย่างไรก็
ตาม ผลการศึกษาดักล่าวยงัได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของ
หลกัสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลกัสูตรกระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติั และ
ผลผลิตท่ีเกิดจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ปัญหาความสับสนของผูป้ฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา ในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระการเรียนรู้และ
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไวม้าก การวดัและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐานส่งผลต่อปัญหาการ
จดัท าเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรวมทั้งปัญหาคุณภาพของผูเ้รียน
ในดา้นความรู้ทกัษะ ความสามารถคุณลกัษณะอนัพึงประสงคย์งัไม่น่าพอใจ 

แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานส าหรับโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 

การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมนั้น เป็นการจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ นอกจากน้ียงัเพิ่มในส่วนของหลักสูตรเฉพาะหรือ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเขา้ไป เช่น ภาษาบาลี ศาสนปฏิบติั ธรรมวนิยั และหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาจดั
ใหมี้การเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 

กิตติ ธีรศานต ์(2539: 16-17). ไดก้ล่าววา่ หลกัสูตรของโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนสามญั
ปีพุทธศกัราช 2544 มี 2 ระดบั คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1. หลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ใช้เวลาเรียน 3 ปี หรือ 6 ภาคเรียน ผูเ้รียนจะตอ้ง
เรียนรวมวิชาทั้งส้ิน ให้ครบ 96 หน่วยการเรียน โดยแยกเป็นวิชาบงัคบั จ านวน 78 หน่วยการเรียน
และวิชาเลือกเสรี จ านวน 18 หน่วยการเรียน วิชาท่ีเรียนจ าแนกเป็น วิชาสามญั  6 หมวด ได้แก่ 
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ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา และวิชาปริยติั 4 
หมวด ไดแ้ก่ ภาษาบาลี ธรรมวนิยั ศาสนปฏิบติัและศาสนศิลป์ 

2. หลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ใชเ้วลาเรียน 3 ปี หรือ 6 ภาคเรียน ผูเ้รียนจะตอ้ง
เรียนรวมวิชาทั้งส้ินให้ครบ 81 หน่วยการเรียน โดยแยกเป็นวิชาบงัคบ จ านวน 42 หน่วยการเรียน 
และวิชาเสรี จ านวน 39 หน่วยการเรียน วิชาท่ีเรียนจ าแนกเป็น วิชาสามญั 6 หมวดไดแ้ก่ ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา และวิชาปริยติั 4 หมวด ได้แก่ 
ภาษาบาลี ธรรมวนิยั ศาสนปฏิบติัและศาสนศิลป์ 

หลกัสูตรท่ีใช้ในปัจจุบนั มี 2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2544 และหลกัสูตรพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2544 ซ่ึงทั้ ง 2 หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาในการ
ปลูกฝังให้พระภิกษุ  สามเณร มีความรู้ทักษะในวิชาพระปริยติัธรรมและวิชาสามัญ  พระภิกษุ
สามเณรท่ีเรียนในแต่หลกัสูตรจะตอ้งลงวชิาเรียนและจ านวนหน่วยการเรียนเพื่อให้จบหลกัสูตรให้
เป็น ไปตาม เกณฑ์ ท่ีหลัก สู ตรก าหนดไว้ โดยมีการประ เมินผลการเรียนตามระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรพระปริยติัธรรมแผนกสามญั
ศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย พุทธศกัราช 2544 

หลกัเกณฑ์การใช้หลกัสูตรโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.  เวลาเรียน 
หลกัสูตรพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ใช้เวลาเรียนโดย

ปกติประมาณ 3 ปี 
1.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ให้แบ่งเป็นภาคเรียนปกติ 2 ภาค ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์และ

โรงเรียนอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้อีกตามท่ีเห็นสมควร  โดยให้มีเวลาเรียน 4 สัปดาห์ เวลาเรียนต่อ
สัปดาห์ของรายวิชาท่ีเปิดสอนจะตอ้งเป็น 5 เท่าของภาคปกติ และเวลาเรียนในภาคฤดูร้อนน้ีให้ใช้
ส าหรับเรียนรายวชิาท่ีเรียนซ ้ าหรือรายวชิาท่ีแก ้“ 0 “ หรือรายวชิาท่ีเปล่ียน “ร” หรือ “มส” 

1.2 โรงเรียนตอ้งเปิดเรียนสัปดาห์ละไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั วนัละไม่นอ้ยกวา่ 7 คาบ คาบ 
ละ50 นาที รวมแลว้อยา่งนอ้ย 35 คาบ 

1.3 ให้เรียนตามหลกัสูตรอย่างน้อยสัปดาห์ละ 32 คาบ และให้โรงเรียนจดัให้ผูเ้รียนเขา้
ร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างของหลักสูตร โดยเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหรือ
กิจกรรมแกปั้ญหาหรือกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ จ านวน 1 คาบต่อสัปดาห์ นอกจากน้ีตอ้งจดัให้มี
เวลาส าหรับใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมอิสระตามความสนใจ จ านวน 2 คาบ ต่อสัปดาห์ 

1.4 นอกจากเวลาท่ีก าหนดในขอ้ 1.1 ถึง 1.3 ตอ้งใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจของสงฆโ์ดยมี 
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เจา้อาวาสหรือผูท่ี้เจา้อาวาสมอบหมายเป็นผูค้วบคุม 
2.  หน่วยการเรียน 
รายวิชาใดท่ีใช้เวลาเรียน  2 คาบต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน ให้มีค่าเป็น 1 หน่วยการเรียน

รายวิชาใดท่ีมีจ านวนคาบเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่า 2 คาบต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน ให้มีจ  านวน
หน่วยการเรียนมากข้ึนหรือนอ้ยลงเป็นไปตามสัดส่วน 

3.  วชิาบังคับและวชิาเลือกเสรี 
ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนวชิาบงัคบั และวชิาเลือกเสรี ตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างของหลกัสูตร

ส าหรับภาษาต่างประเทศ เรียนได้ไม่เกิน 1 ภาษาการจดัท ารายวิชาบงัคบัเลือก  และวิชาเลือกเสรี 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 

4.  การประเมินผลการเรียน 
ก ารป ระ เมิ น ผลก าร เรี ยน แล ะก ารโอน ผลก าร เรี ยน ให้ เป็ น ไป ตาม ระ เบี ยบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรพระปริยติัธรรม แผนกสามญั
ศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้พุทธศกัราช 2544 

หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

1.  เวลาเรียน 
1.1 หลกัสูตรพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายใชเ้วลา 

เรียนโดยปกติประมาณ 3 ปี 
1.2 ในปีการศึกษาหน่ึง ให้แบ่งเป็นภาคเรียนปกติ 2 ภาค ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์และ

โรงเรียนสามารถเปิดภาคฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร  โดยมีเวลาเรียน 4 สัปดาห์ เวลาเรียนต่อ
สัปดาห์ของรายวิชาท่ีเปิดสอนจะต้องเป็น  5 เท่าของภาคปกติ เวลาเรียนในภาคฤดูร้อนน้ี ให้ใช้
ส าหรับเรียนรายวชิาท่ีเรียนซ ้ าหรือรายวชิาท่ีแก ้“0” หรือรายวชิาท่ีเปล่ียน “ร” หรือ “มส” 

1.3 โรงเรียนเปิดเรียนสัปดาห์ละไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั วนัละไม่นอ้ยกวา่ 7 คาบๆละ5นาที รวม
อยา่งนอ้ย 35 คาบ 

1.4 ให้เรียนตามหลกัสูตรอย่างน้อยสัปดาห์ละ 27 คาบและให้โรงเรียนจดัให้ผูเ้รียนเขา้
ร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างของหลักสูตร โดยเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหรือ
กิจกรรมแกปั้ญหาหรือกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ จ านวน 2 คาบต่อสัปดาห์ นอกจากน้ีตอ้งจดัให้มี
เวลาส าหรับให้ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมอิสระตามความสนใจ นอกจากเวลาท่ีก าหนดในขอ้ 1.1 ถึง 1.4 
ตอ้งใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจของสงฆโ์ดยมีเจา้อาวาสหรือผูท่ี้เจา้อาวาสมอบหมายเป็นผูค้วบคุม 
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2.  หน่วยการเรียน 
รายวิชาใดท่ีใช้เวลาเรียน  2 คาบต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน ให้มีค่าเป็น 1 หน่วยการเรียน

รายวิชาใดท่ีมีจ านวนคาบเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่า 2 คาบต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน ให้มีจ  านวน
หน่วยการเรียนมากข้ึนหรือนอ้ยลงเป็นไปตามสัดส่วน 

3.  วชิาบังคับและวชิาเลือกเสรี 

3.1 ผูเ้รียนจะต้องเรียนวิชาบังคบัและวิชาเลือกเสรีตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างของ
หลกัสูตรส าหรับภาษาต่างประเทศ ผูเ้รียนจะเลือกเรียนไดไ้ม่เกิด 2 ภาษา 

3.2  การจดัท ารายวชิาบงัคบัเลือกและวชิาเลือกเสรี นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

4.  การประเมินผลการเรียน 
ก ารป ระ เมิ น ผลก าร เรี ยน แล ะก ารโอน ผลก าร เรี ยน ให้ เป็ น ไป ตาม ระ เบี ยบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรพระปริยติัธรรม แผนกสามญั
ศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา 

5.เกณฑ์การจบหลกัสูตร 

5.1 ตอ้งเรียนวชิาบงัคบัและวชิาเลือกเสรีตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างของหลกัสูตรอยา่ง
นอ้ย 81 หน่วยการเรียน โดยเรียนวชิาบงัคบั 42 หน่วยการเรียน วชิาเลือกเสรีอยา่งนอ้ย 39 หน่วย 

5.2  การเรียนและทุกรายวชิาตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียน 

5.3 ตอ้งไดห้น่วยการเรียนทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 78 หน่วยการเรียน 

5.4 ในแต่ละภาคเรียนตอ้งเขา้ร่วมกิจของสงฆ ์โดยมีเวลาเขา้ร่วมกิจของสงฆ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกิจวตัรท่ีทางวดัก าหนด 

เกณฑ์การผ่านช่วงช้ันและการจบหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงใช้เวลาประมาณ  12 ปี  ผูเ้รียน

สามารถจบการศึกษาได ้2 ช่วง คือ จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ถือวา่ จบการศึกษาภาคบงัคบัและจบชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงถือวา่ จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

1.  เกณฑก์ารผา่นการศึกษาช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 

1.1 ผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และไดรั้บการตดัสินผล 

การเรียนใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
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1.2 ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมิน คิด วเิคราะห์ เขียน ใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์สถานศึกษา 
ก าหนด 

1.3 ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
1.4 ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและผา่นการประเมินตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา 

ก าหนด 
2.  เกณฑผ์า่นการศึกษาช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
2.1 ผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และไดรั้บการตดัสิน 

ผลการเรียนใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
2.2 ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินการอ่าน คิด วเิคราะห์ เขียนใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์สถาน 

ศึกษาก าหนด 
2.3 ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑท่ี์ไดศึ้กษาก าหนด 
2.4 ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและผา่นการประเมินตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา 

ก าหนดไว ้

เกณฑ์การจบหลกัสูตร 
1. ตอ้งเรียนวิชาบงัคบัและวิชาเลือกเสรีตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างจ านวน 96 หน่วย

การเรียน โดยเรียนวิชาบงัคบั 78 หน่วยการเรียน วิชาเลือกเสรี 18 หน่วยการเรียน และทุกรายวิชา
ตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียน 

2. ตอ้งไดห้น่วยการเรียน วชิาบงัคบัแกน ภาษาไทย ศาสนปฏิบติั ภาษาบาลีและธรรมวนิยั 
3. ตอ้งไดห้น่วยการเรียนทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 85 หน่วยการเรียน 
4. ในแต่ละภาคเรียน ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมของสงฆ์ โดยตอ้งมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมของ

สงฆไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของกิจวตัรท่ีทางวดัก าหนด 
5. การแก้ไขหลักสูตรในกรณีท่ีจะมีการยกเลิก เพิ่มเติม และเปล่ียนแปลงรายวิชาและ

เน้ือหาของรายวชิาต่างๆ ในหลกัสูตรใหท้ าเป็นค าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ 

เกณฑ์จบหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (ช่วงช้ันที ่3 และ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีที1่-3,4-6) 
1. ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและไดรั้บการตดัสินผลการ

เรียนใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนไม่ต ่ากวา่ “1” ทุกรายวชิา 
2. ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนส่ือความ ตอ้งไดรั้บผลการ 

ประเมินในระดบั “ผา่น” 
3. ผูเ้รียนผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และไดผ้ลการประเมินในระดบัผล 

“ดี”หรือ“ดีเยีย่ม” 
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4. ผูเ้รียนต้องเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและได้ผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” ทุก
กิจกรรม 



 
 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

             
                 การด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียน
พระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ผูว้จิยัไดจ้ดัล าดบัวธีิด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี  

      
     1.  วธีิด าเนินการวจิยั   
     2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   
     3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
     4.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
     5.  ลกัษณะของเคร่ืองมือ 
 6.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
     7.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   

 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบส ารวจ เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร เก่ียวกบั แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ของ  พระมหาเอก
สิทธ์ิ  มณีสาย (2546)  พระสุทธิพร  ปัญญาผาบ (2544 )  พระขรรค์ชัย  ศุภนภินทรีย์ (2551)   
พระเฉลิมชาติ  ชาติวโร (2551)  พระมหาชนแดน  สมบุตร (2549)  พระมหาอภิลกัษณ์  จกัรแก้ว  
( 2553 )  พระสาย  แวงค า (2544)  พระชิน  นิวงษา (2544)  พระมหาลิขสิทธ์ิ  สิงห์งอย (2542)   
พระมหาไพฑูรย ์ อินวนันา (2552)  พระมหาจ าเริญ ปะการะโพธ์ิ (2543)  พระมหาวิเศษ  ปญฺญาวชิ
โร (2553)  เสน่ห์ เจริญศกัด์ิ (2547) และ Bush and Glover  (2004) โดยน าสาระส าคญัมาใช้ในการ
ก าหนดกรอบแนวคิด  ภารกิจการบริหารงานวิชาการทั้ง 6 ดา้น เพื่อหารูปแบบการบริหารงานและ
น าไปใชใ้นการสร้างแบบสอบถาม 

ขั้นตอนที่ 2  สร้างแบบถามและน าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ทดสอบ
แบบสอบถามและปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน า โดยมีผู ้ทรงคุณวุฒิจ  านวน 5 ท่าน
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ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามก่อนน าไปเก็บขอ้มูล และผูท้รงคุณวุฒิดงักล่าวตอ้งมี
คุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

1. เป็นผูบ้ริหารหรืออาจารยใ์นมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
2. จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก ดา้นการบริหารการศึกษา 
3. เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
4. เป็นผูบ้ริหารการศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

จากเกณฑด์งักล่าวสามารถเลือกผูท้รงคุณวฒิุได ้5 ท่าน คือ 
1. รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ท่ีปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ม.มหาจุฬาฯ 
2. ดร.บุญรอด บุญเกิด   คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมฯ ม.บูรพา 
3. ดร.สุริยะ  ชมศรีเมฆ    รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
4. ดร.จตุรงค ์อินทรรุ่ง   ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา นครปฐม 
5.ดร.วลัลภ สุภิสิงห์   ผูอ้  านวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  

จ.สมุทรสาคร 
 ขั้นตอนท่ี 3  ส ารวจความเห็นผูบ้ริหารและครูโรงเรียนพระปริยติัธรรมเก่ียวกบัสภาพ
ปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็นของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั
ศึกษา โดยแบบสอบถาม จ านวน 165 คน 
 ขั้นตอนท่ี 4  ส ารวจความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหาร โดย
ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 4 แห่ง คือ โรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมวดัตากฟ้า จ.นครสวรรค ์โรงเรียนพระปริยติัธรรมวดัศรีโสดา จ.เชียงใหม่ โรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมวดัหนองแวง จ.ขอนแก่น และโรงเรียนพระปริยติัธรรมวดัโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา  

ขั้นตอนท่ี 5  ตรวจสอบรับรองรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษา โดยการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ ( Focus Group ) จ  านวน 5 ท่าน และได้
รูปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ท่ีเหมาะสมและเป็นไป
ได ้และผูท้รงคุณวฒิุดงักล่าว ตอ้งมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

1. เป็นผูบ้ริหารหรืออาจารยใ์นมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
2. จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก ดา้นการบริหารการศึกษา 
3. เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
4. เป็นผูบ้ริหารส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จากเกณฑด์งักล่าวสามารถเลือกผูท้รงคุณวฒิุได ้5 ท่าน คือ 
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1. พระราชวรมุนี คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั 

2. ดร.พระมหาสมบูรณ์ วฑฺุฒิกโร รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั 

3. ดร.ประพนัธ์ ศุภษร รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั 

4. ดร.อ านาจ บวัศิริ รองผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
5. ดร.วรรณะ บุษบา  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั นครปฐม 

 
การจดัท าการสนทนากลุ่ม ( Focus group ) โดยผูท้รงคุณวุฒินั้น จดัข้ึนในวนัองัคารท่ี 18 

กุมภาพนัธ์ 2557 ณ ห้อง 19-902 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น มหาวิทยาลยัสยาม ถนนเพชร
เกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯเวลา 14.00 – 17.00 น. 

โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี  รองอธิการบดีและกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัสยาม เป็นประธานในการกล่าวตอ้นรับและกล่าวเปิด  

ผศ.ดร.สมหมาย จนัทร์เรือง อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมสังเกตการณ์ 
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แผนภำพที ่ 3.1  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจัิย 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                        
 
 
                                                                                         

                                                                                                                      

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                
ขั้นตอนท่ี 1  -สร้างกรอบแนวคิดการ
วิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกสามญัศึกษา  

-ส ารวจความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก
สามญัศึกษา โดยผูบ้ริหารโรงเรียน 4 แห่ง 
 
 

 

                   
-   ศึกษาวิเคราะห์เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
-  ศึกษาวิเคราะห์หลกัการบริหารโรงเรียน  ของ Bush 
& Glover 
-  ศึกษาภาระกิจงานวิชาการ 6  ดา้น  
 

ขั้นตอนท่ี 4  
-  ร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
    (ฉบบัร่าง) 
 

-ไดก้รอบแนวคิด
ในการวิจยั 

- ไดรู้ปแบบ 
การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน
พระปริยติัธรรม 
 

ผลทีไ่ด้ ขั้นตอน วธีิกำรด ำเนินกำร 

ขั้นตอนท่ี 3  - เก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา  
 

-ส ารวจความเห็นผูบ้ริหาร และครูโรงเรียนพระปริยติั
ธรรม จ านวน 15 แห่ง รวม  165  คน 
 

-  ไดส้ภาพปัจจุบนั
และสภาพท่ีควรจะ
เป็นของการ
บริหารงานวิชาการ 
ฉบบัร่าง 
 

ขั้นตอนท่ี 2   -สร้างแบบสอบถาม ร่างแบบสอบถามและน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
ทดสอบแบบสอบถามและปรับปรุงตามขอ้แนะน า 

-ไดแ้บบสอบถาม

เก่ียวกบัรูปแบบการ

บริหาร 

 

 
-  การสนทนากลุ่ม ( Focus Group )โดยผูท้รงคุณวฒิุ  
จ  านวน 5  ท่าน  
 

 

ขั้นตอนท่ี 5   
-รับรองความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดข้องรูปแบบ 

- ไดรู้ปแบบการ
บริหารงานวิชาการ
โรงเรียน ฉบบั
สมบูรณ์ 
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผูบ้ริหาร และครูในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั
ศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของมหาเถรสมาคม ประกอบด้วยโรงเรียนพระปริยติัธรรมใน
กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, และปทุมธานี จ านวน 15 โรงเรียน จ านวน 290 คน 

กลุ่มตวัอย่าง คือ การก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ขนาดตวัอย่างของตาราง  Krejcie and 
Morgan (ตามภาคผนวก) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 165 คน โดยการสุ่มอยา่ง
ง่าย ดงัน้ี  

ตำรำง ที ่3.1 กลุ่มตวัอยา่ง 
 

 
 
 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือการวจิยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา  
 3.1   การสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
  3.1.1   ผูว้จิยัศึกษาและวเิคราะห์จากเอกสารงานวจิยัต่างๆและสร้างแบบสอบถาม 
  3.1.2  น าแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีควรจะเป็นของการ
บริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ  

  3.1.3  น าแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแล้ว มาปรับปรุงแก้ไขก่อนน า
แบบสอบถามไปส ารวจโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
รูปแบบ 

3.1.4  น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูล มาก าหนดเป็นรูปแบบฉบบัร่างและน ารูปแบบ
ดงักล่าวไปสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม 4 แห่งซ่ึงผา่นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อหาความ
เหมาะสม 
  3.1.5  น ารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั
ศึกษา ฉบบัร่าง ไปตรวจสอบรับรองความเหมาะสมและความเป็นไปไดจ้ากผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 
ท่าน ดว้ยวธีิการสนทนากลุ่ม (Focus Group)                    

ครูผูส้อน โรงเรียนละ 10 คน รวม 150 คน 
ผูบ้ริหาร  โรงเรียนละ  1  คน รวม  15 คน 

  รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน รวม 165 คน 
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               3.2  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

  3.2.1  น าแบบสอบถาม ไปทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาดว้ยวธีิการหาค่า IOC 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

ในการตรวจสอบความตรงในเน้ือหา (Content validity) ใช้เทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Congruence)โดยใช้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองระบบการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาและผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั สพฐ. จ  านวน 
5 ท่าน ดงัรายช่ือในภาคผนวก ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงทางเน้ือหา ความ
ถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาทางทฤษฎี โดยมีหลกัของการตรวจสอบ ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นเป็นตวับ่งช้ีสภาพปัจจุบนัและท่ีควรจะเป็นของการ
บริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา / รูปแบบการบริหารงานวชิาการ  

0   หมายถึง เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นเป็นตวับ่งช้ีสภาพปัจจุบนัและท่ีควรจะเป็นของ 
การบริหารงานวชิาการในโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา / รูปแบบการบริหารงาน
วชิาการ 
            -1   หมายถึง เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่เป็นตวับ่งช้ีสภาพปัจจุบนัและท่ีควรจะเป็นของ
การบริหารงานวชิาการในโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา / รูปแบบการบริหารงาน
วชิาการ 
 จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัเน้ือหา
ทางวชิาการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
 
    IOC =  

N

R  
                   

 เม่ือ IOC   หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัตวับ่งช้ีสภาพปัจจุบนัและท่ี
ควรจะเป็นของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา / รูปแบบการ
บริหารงานวชิาการ  
                        R      หมายถึง  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                        N         หมายถึง  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
  
ขอ้ค าถามท่ีมีค่า = 0.80 ข้ึนไป ผูว้จิยัจึงเลือกขอ้ค าถามนั้นไว ้
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 ผลของการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ไดข้อ้ค าถามท่ี
เหมาะสมกับการน าไปใช้ จ  านวน 144 ข้อ แต่ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องตรงตามเน้ือหา 
ระหวา่ง 0.80 – 1.00  
 การตรวจสอบความเช่ือมัน่(Reliability)ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความ
เท่ียงตรง จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีจะ
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดยน าไปทดลองใช้กบัผูบ้ริหารและครูโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั 
กลุ่มท่ี 2 จ  านวน 32 คน พบวา่แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั   0.82 

  3.2.2  น าแบบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบ   

กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 

1. ส าหรับแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรเป็นในการบริหารงาน
วชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

2. ส าหรับแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาท่ีไดม้าตรฐาน  
4 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

3. ส าหรับการหารูปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั
ศึกษา  ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปไดโ้ดยผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5 ท่าน ดว้ยวิธีการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) 

ลกัษณะของเคร่ืองมือ  

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรเป็นในการบริหารงาน
วชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั   คือ   
  ดา้นสภาพปัจจุบนั 
 5  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบั   มากท่ีสุด 
 4  หมาย ถึง  มีสภาพปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบั   มาก 
 3  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบั   ปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบั   นอ้ย 

1  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบั    นอ้ยท่ีสุด 
และมีเกณฑก์ารแปลความหมายขอ้มูล  ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบั   มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.50  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบั    มาก 
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ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบั    ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบั     นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนัเร่ืองนั้นในระดบั     นอ้ยท่ีสุด 
ดา้นสภาพท่ีควรจะเป็น 

 5  หมายถึง  สภาพท่ีควรจะเป็นเร่ืองนั้นในระดบั    มากท่ีสุด 
4   หมายถึง  สภาพท่ีควรจะเป็นเร่ืองนั้นในระดบั   มาก 
3  หมายถึง  สภาพท่ีควรจะเป็นเร่ืองนั้นในระดบั    ปานกลาง 
2  หมายถึง  สภาพท่ีควรจะเป็นเร่ืองนั้นในระดบั    นอ้ย 
1  หมายถึง  สภาพท่ีควรจะเป็นเร่ืองนั้นในระดบั    นอ้ยท่ีสุด 
และมีเกณฑก์ารแปลความหมายขอ้มูล  ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  สภาพท่ีควรจะเป็นเร่ืองนั้นในระดบั  มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.50  หมายถึง  สภาพท่ีควรจะเป็นเร่ืองนั้นในระดบั  มาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  สภาพท่ีควรจะเป็นเร่ืองนั้นในระดบั  ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50  หมายถึง  สภาพท่ีควรจะเป็นเร่ืองนั้นในระดบั   นอ้ย  
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  สภาพท่ีควรจะเป็นเร่ืองนั้นในระดบั   นอ้ยท่ีสุด 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวแลว้น ามาวเิคราะห์โดยใช ้ สถิติพื้นฐาน  
ไดแ้ก่   ค่าเฉล่ีย ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และ ค่าที ( T – Test )      

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล   

6.1 ผูว้จิยัขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์ผูบ้ริหารโรงเรียน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จากบณัฑิต 
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัสยาม 

6.2 ผูว้ิจยัเดินทางไปส่งแบบสอบถามและจดัส่งทางไปรษณียแ์บบลงทะเบียน โดยไดรั้บ
แบบสอบถามคืน ทั้ง 15 โรงเรียน  

กำรวเิครำะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการเก็บแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการจดัท าและวเิคราะห์ทางสถิติ ดงัน้ี 

การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ หาค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D ) และค่าที ( T – Test ) ส าหรับการ
วเิคราะห์รูปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา  
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สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้
สัญลกัษณ์แทนความหมายต่าง ๆ ดงัน้ี 
   X  แทน  ค่าเฉล่ีย 
 S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                    t-test แทน    การทดสอบค่าเฉล่ียประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง 
                      N    แทน  จ านวนคน 
สูตรทีใ่ช้ค ำนวณค่ำสถิติต่ำงๆ 

ค่าเฉล่ีย ( X )  

 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D )  

 
ค่าที ( T – Test ) 

 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิจยัเร่ือง การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมแผนกสามญัศึกษา ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีล าดบัการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นตอนการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
ขั้นตอนการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล   

 ผูว้จิยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 4 ตอน ดงัน้ีคือ 

ตอนที่  1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีควรจะเป็นของรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และครูผูส้อน จ านวน 15 โรงเรียน 

ตอนที่ 2  น าผลการส ารวจจากแบบสอบถาม  มาวเิคราะห์  สังเคราะห์เป็นรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ไปตรวจสอบกบัโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมท่ีไดรั้บการคดัเลือก  4  แห่ง 

ตอนที ่3 น าผลการพิจารณารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั
ศึกษาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาใหผู้ท้รงคุณวุฒิพิจารณา ดว้ยกระบวนการสนทนากลุ่ม ( Focus 
Group) 

  ตอนที่ 4  น าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก
สามญัศึกษา  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ตอนที่ 1  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัของการบริหารงานวิชาการ  และสภาพท่ีควรจะ

เป็นของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา เป็นการศึกษาความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน จ านวน 15 โรงเรียน ผูว้ิจ ัยได้น าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลไวใ้นตารางต่อไปน้ี 

 
1. ผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 

1.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน น าเสนอผลในตารางต่อไปนี ้
 

ตารางที ่4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 

จากตารางที่  4.1 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้ งส้ิน 120 คน เป็นผู ้บริหาร
สถานศึกษา 15 คน ร้อยละ 12.50, ครูผูส้อน  105 คน ร้อยละ 87.50,  ครูในโรงเรียนพระปริยติัธรรม
ขนาดเล็ก 35 คน ร้อยละ 33.33,  ครูในโรงเรียนพระปริยติัธรรมขนาดกลาง 49 คน ร้อยละ 46.67, 
ครูในโรงเรียนพระปริยติัธรรมขนาดใหญ่ 21 คน ร้อยละ 20.00, ประสบการณ์ในการบริหารและ

สถานภาพ รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. ต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม    
                                                             

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน 

15 
105 

12.50 
87.50 

รวม 120 100 
2.ขนาดของโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษา 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

35 
49 
21 

33.33 
46.67 
20.00 

รวม 105 100 
3.ประสบการณ์บริหาร/สอนโรงเรียน
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 
6-10 ปี 
10-15 ปี 
15 ปีข้ึนไป 

12 
72 
34 
2 

10.0 
60.0 
28.3 
1.70 

รวม 120 100 
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การสอนนอ้ยกวา่ 5 ปี 12 คน ร้อยละ 10.0 ,6-10 ปี 72 คน ร้อยละ 60.0 ,10-15 ปี 34 คน ร้อยละ 28.3 
,15 ปีข้ึนไป 2 คน ร้อยละ 1.7 

1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ/สภาพปัจจุบัน/และสภาพที่ควรจะ
เป็นในการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศึกษา ดังในตารางต่อไปนี ้ 

ตารางที ่4.2  แสดงผลการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็นในดา้นการวางแผนงาน
วชิาการ 

 
สภาพและรูปแบบการบริหาร สภาพปัจจุบัน สภาพทีค่วรจะ

เป็น 
 

t-test 
Sig 
(2-

telled)  S.D.  S.D. 
1.  การวางแผนงานวชิาการ 
    1.1  รูปแบบเป็นทางการ  (Formal Models) 
    1.2  รูปแบบเพื่อนร่วมงาน(Collegial Models) 
    1.3  รูปแบบการเมือง (Political Models) 
    1.4  รูปแบบใชอ้ านาจ (Subjective Models) 
    1.5  รูปแบบคลุมเครือ  (Ambiguity Models) 
    1.6  รูปแบบวฒันธรรม (Cultural Models) 

 
3.76 
3.63 
3.01 
1.91 
1.92 
2.78 

 
0.50 
0.54 
0.50 
0.45 
0.46 
0.74 

 
4.94 
4.88 
1.37 
1.22 
1.25 
4.25 

 
0.22 
0.26 
0.93 
0.48 
0.55 
0.56 

 
-23.84 
-22.82 
8.93 

11.44 
11.16 
-16.81 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

                                                รวมเฉล่ีย 2.67 0.36 2.98 0.19 -8.33 - 
 

จากตารางที ่4.2   ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ดา้นการวางแผน
งานวิชาการ โดยรวม  พบว่า สภาพปัจจุบนั  มีลกัษณะเป็นรูปแบบเป็นทางการ  และรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน  โดยมีค่าเฉล่ีย  3.76  และ  3.63  ตามล าดบั  ส่วนสภาพท่ีควรจะเป็น เป็นรูปแบบเป็น
ทางการ  และ รูปแบบเพื่อนร่วมงาน  โดยมีค่าเฉล่ีย  4.94  และ  4.88  ตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง  ระหวา่งสภาพปัจจุบนั และสภาพท่ีควรจะเป็น แปลค่าไม่แตกต่างกนัทุกรูปแบบท่ี
ระดบันยัส าคญัท่ี  0.01 
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ตารางที ่4.3  แสดงผลการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็นดา้นการบริหารหลกัสูตร 
 

สภาพและรูปแบบการบริหาร สภาพปัจจุบัน สภาพทีค่วรจะ
เป็น 

 
t-test 

Sig 
(2-

telled)  S.D.  S.D. 
2.  การบริหารหลกัสูตร 
     2.1  รูปแบบเป็นทางการ(Formal Models) 
     2.2  รูปแบบเพื่อนร่วมงาน (Collegial Models) 
     2.3  รูปแบบการเมือง (Political Models) 
     2.4  รูปแบบใชอ้ านาจ (Subjective Models) 
     2.5  รูปแบบคลุมเครือ  (Ambiguity Models) 
     2.6  รูปแบบวฒันธรรม (Cultural Models) 

 
3.76 
3.65 
1.97 
1.98 
2.01 
3.09 

 
0.42 
0.43 
0.49 
0.49 
0.54 
0.65 

 
4.92 
4.80 
1.23 
1.20 
1.40 
4.36 

 
0.21 
0.27 
0.42 
0.43 
0.52 
0.44 

 
-4.51 

-28.73 
14.11 
14.64 
8.98 

-17.43 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

                                                รวมเฉล่ีย 2.75 0.29 2.98 0.17 -8.28 - 

 
จากตารางที่ 4.3  ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการบริหาร

หลักสูตรโดยรวม  พบว่าสภาพปัจจุบัน  มีลักษณะเป็นรูปแบบเป็นทางการและรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.76 และ 3.65 ตามล าดบั ส่วนสภาพท่ีควรจะเป็น เป็นรูปแบบเป็นทางการ
และเพื่อนร่วมงาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.92 และ 4.80 ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
สภาพปัจจุบนั และสภาพท่ีควรจะเป็น  แปลค่าไม่แตกต่างกนัทุกรูปแบบท่ีระดบันยัส าคญัท่ี  0.01   
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ตารางที ่ 4.4  แสดงผลการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็นของรูปแบบดา้นการ
จดัการเรียนรู้ 
 

สภาพและรูปแบบการบริหาร สภาพปัจจุบัน สภาพทีค่วรจะ
เป็น 

 
t-test 

Sig 
(2-

telled)  S.D.  S.D. 
3.  การจดัการเรียนรู้ 
    3.1   รูปแบบเป็นทางการ  (Formal Models) 
    3.2  รูปแบบเพื่อนร่วมงาน(Collegial Models) 
    3.3  รูปแบบการเมือง (Political Models) 
    3.4  รูปแบบใชอ้ านาจ (Subjective Models) 
    3.5  รูปแบบคลุมเครือ  (Ambiguity Models) 
    3.6  รูปแบบวฒันธรรม (Cultural Models) 

 
3.81 
3.76 
2.02 
2.04 
1.97 
2.91 

 
0.32 
0.33 
0.51 
0.54 
0.54 
0.82 

 
4.85 
4.92 
1.37 
1.22 
1.25 
4.25 

 
0.17 
0.21 
0.63 
0.48 
0.55 
0.56 

 
-30.94 
-34.53 
8.33 

13.58 
10.79 
-15.94 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

                                                รวมเฉล่ีย 2.56 0.41 2.98 0.25 -6.31 - 
 

จากตารางที่  4.4  ผูบ้ริหารโรงเรียน  และครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการจดัการ
เรียนรู้  โดยรวม  พบว่าสภาพปัจจุบัน  มีลักษณะเป็น  รูปแบบเป็นทางการ  และรูปแบบเพื่อน
ร่วมงานโดยมีค่าเฉล่ีย  3.81  และ  3.76  ตามล าดบั ส่วนสภาพท่ีควรจะเป็น  เป็นรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน และรูปแบบเป็นทางการ  โดยมีค่าเฉล่ีย 4.85  และ  4.92  ตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบนั และสภาพท่ีควรจะเป็น  แปลค่าไม่แตกต่างกนัทุก
รูปแบบท่ีระดบันยัส าคญัท่ี  0.01 
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ตารางที ่ 4.5  แสดงผลการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็นของรูปแบบดา้นพฒันาและส่งเสริม
วชิาการ 
 

สภาพและรูปแบบการบริหาร 
สภาพปัจจุบัน 

สภาพทีค่วรจะ
เป็น 

 
t-test 

Sig 
(2-

telled)  S.D  S.D. 
4.  การพฒันาและส่งเสริมวชิาการ 
    4.1  รูปแบบเป็นทางการ  (Formal Models) 
    4.2  รูปแบบเพื่อนร่วมงาน(Collegial Models) 
    4.3  รูปแบบการเมือง (Political Models) 
    4.4  รูปแบบใชอ้ านาจ (Subjective Models) 
    4.5  รูปแบบคลุมเครือ  (Ambiguity Models) 
    4.6  รูปแบบวฒันธรรม (Cultural Models) 

 
3.87 
3.84 
1.89 
1.91 
1.81 
2.75 

 
0.30 
0.31 
0.44 
0.43 
0.38 
0.86 

 
4.95 
4.88 
1.12 
1.13 
1.18 
4.40 

 
0.11 
0.25 
0.21 
0.30 
0.41 
0.83 

 
-38.39 
-28.60 
18.07 
17.66 
12.76 
-14.68 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

                                                รวมเฉล่ีย 2.56 0.42 2.94 0.18 -7.9 - 
 

จากตารางที ่4.5 ผูบ้ริหารโรงเรียน  และครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการพฒันาและ
ส่งเสริมวิชาการ  โดยรวม  พบว่าสภาพปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นรูปแบบเป็นทางการ  และรูปแบบ
เพื่อนร่วมงาน  โดยมีค่าเฉล่ีย  3.87  และ  3.84 ตามล าดบั ส่วนสภาพท่ีควรจะเป็น  เป็นรูปแบบเป็น
ทางการและรูปแบบเพื่อนร่วมงาน  โดยมีค่าเฉล่ีย 4.95  และ  4.88  ตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบนั และสภาพท่ีควรจะเป็น  แปลค่าไม่แตกต่างกนัทุก
รูปแบบท่ีระดบันยัส าคญัท่ี  0.01 
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ตารางที ่ 4.6  แสดงผลวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็นของรูปแบบดา้นการจดัส่ือ
การเรียนรู้ 
 

สภาพและรูปแบบการบริหาร สภาพปัจจุบัน สภาพทีค่วรจะ
เป็น 

 
t-test 

Sig 
(2-

telled)  S.D  S.D. 
5.  การจดัส่ือสารการเรียนรู้ 
    5.1  รูปแบบเป็นทางการ  (Formal Models) 
    5.2  รูปแบบเพื่อนร่วมงาน(Collegial Models) 
    5.3  รูปแบบการเมือง (Political Models) 
    5.4  รูปแบบใชอ้ านาจ (Subjective Models) 
    5.5  รูปแบบคลุมเครือ  (Ambiguity Models) 
    5.6  รูปแบบวฒันธรรม (Cultural Models) 

 
3.82 
3.72 
1.75 
1.69 
1.72 
2.62 

 
0.35 
0.40 
0.50 
0.50 
0.49 
0.98 

 
4.92 
4.96 
1.12 
1.08 
1.16 
3.41 

 
0.14 
0.21 
0.28 
0.27 
0.37 
0.74 

 
-32.05 
-30.51 
12.22 
11.88 
11.23 
-6.79 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

                                                รวมเฉล่ีย 2.77 0.22 2.7 0.22 -5.23 - 
 

จากตารางที่ 4.6  ผูบ้ริหารโรงเรียน  และครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการจดัส่ือการ
เรียนรู้  โดยรวม  พบว่าสภาพปัจจุบัน  มีลักษณะเป็นรูปแบบเป็นทางการ  และรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน  โดยมีค่าเฉล่ีย  3.82  และ  3.72  ตามล าดบั ส่วนสภาพท่ีควรจะเป็น  เป็นรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน  และรูปแบบเป็นทางการ  โดยมีค่าเฉล่ีย  4.92  และ  4.96  ตามล าดับ  เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง ระหวา่งสภาพปัจจุบนั  และสภาพท่ีควรจะเป็น  พบว่าไม่แตกต่างกนัทุกรูปแบบท่ี
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 
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ตารางที ่ 4.7  แสดงผลการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็นของรูปแบบดา้นการวดัและ
ประเมินผล 
 

สภาพและรูปแบบการบริหาร สภาพปัจจุบัน สภาพทีค่วรจะ
เป็น 

 
t-test 

Sig 
(2-

telled)  S.D  S.D. 
6. การวดัผลและประเมินผล 
    6.1  รูปแบบเป็นทางการ  (Formal Models) 
    6.2  รูปแบบเพื่อนร่วมงาน(Collegial Models) 
    6.3  รูปแบบการเมือง (Political Models) 
    6.4  รูปแบบใชอ้ านาจ (Subjective Models) 
    6.5  รูปแบบคลุมเครือ  (Ambiguity Models) 
    6.6  รูปแบบวฒันธรรม (Cultural Models) 

 
3.83 
3.72 
1.81 
1.75 
1.71 
2.95 

 
0.38 
0.40 
0.51 
0.48 
0.55 
0.79 

 
5.00 
4.94 
1.24 
1.15 
1.17 
4.45 

 
0.00 
0.19 
0.65 
0.52 
0.52 
0.57 

 
-33.73 
-31.35 
7.65 
9.71 
8.27 

-15.99 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

                                                รวมเฉล่ีย 2.63 0.38 2.99 0.29 -8.60 - 
 

จากตารางที่ 4.7  ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู ้สอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับด้านวดัและ
ประเมินผล  โดยรวมพบว่าสภาพปัจจุบนัมีลักษณะเป็นรูปแบบเป็นทางการ  และรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน  โดยมีค่าเฉล่ีย  3.83  และ  3.72  ตามล าดับ  ส่วนสภาพท่ีควรจะเป็น  เป็นรูปแบบเป็น
ทางการ  และรูปแบบเพื่อนร่วมงาน  โดยมีค่าเฉล่ีย  5.00  และ  4.94  ตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบนั  และสภาพท่ีควรจะเป็น  พบว่าไม่แตกต่างกนัทุกรูปแบบท่ี
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 
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ตารางที ่ 4.8  สรุปความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนเก่ียวกบัผลการเลือกรูปแบบการบริหาร
วชิาการ  โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา จ าแนกตามรายดา้น ดงัน้ี 
 
ที่ ภารกจิการบริหารงาน

วชิาการ 
สภาพการบริหารปัจจุบัน รูปแบบการบริหารทีค่วร

เป็น 
1 การวางแผนวชิาการ เป็นทางการ เป็นทางการ 
2 การบริหารงานหลกัสูตร เป็นทางการ เป็นทางการ 
3 การจดัการเรียนรู้ เป็นทางการ เพื่อนร่วมงาน 
4 การพฒันาและส่งเสริม

วชิาการ 
เป็นทางการ เป็นทางการ 

5 การจดัส่ือการเรียนรู้ เป็นทางการ เพื่อนร่วมงาน 
6 การวดัและประเมินผล เป็นทางการ เป็นทางการ 

 
จากตารางที่ 4.8  ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเลือกรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา  พบว่า 1) ด้านการวางแผนวิชาการ เลือกรูปแบบ
วิชาการ 2) ดา้นการบริหารงานหลกัสูตร เลือกรูปแบบเป็นทางการ 3) ดา้นการจดัการเรียนรู้ เลือก
รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 4) ดา้นพฒันาและส่งเสริมวิชาการ เลือกรูปแบบเป็นทางการ 5) ดา้นการจดั
ส่ือการเรียนรู้ เลือกรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 6) การวดัและประเมินผล เลือกรูปแบบเป็นทางการ 
 
ตารางที ่ 4.9  สรุปความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนเก่ียวกบัผลการเลือกรูปแบบการบริหาร
วชิาการ  โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา จ าแนกตามองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 

ภารกจิงานวชิาการ การก าหนด
จุดมุ่งหมาย 

การจดั
โครงสร้าง 

สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

ภาวะผู้น า 

การวางแผนวชิาการ เป็นทางการ เป็นทางการ เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมงาน 
การบริหารงานหลกัสูตร เป็นทางการ เป็นทางการ เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมงาน 
การจดัการเรียนรู้ เป็นทางการ เป็นทางการ เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมงาน 
การพฒันาและส่งเสริม
วชิาการ 

เป็นทางการ เป็นทางการ เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมงาน 

การจดัส่ือการเรียนรู้ เป็นทางการ เป็นทางการ เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมงาน 
การวดัและประเมินผล เป็นทางการ เป็นทางการ เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมงาน 
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จากตารางที่  4.9  พบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา  ในแต่ละด้านตามองค์ประกอบ 
ดงัน้ี ดา้นการก าหนดจุดมุ่งหมาย ดา้นการจดัโครงสร้างไดเ้ลือกรูปแบบเป็นทางการทั้ง 6 ดา้น ส่วน
องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผูน้ าได้เลือกรูปแบบเพื่อนร่วมงานทั้ง 6 
ดา้น 

 
ตอนที ่2  ผูว้จิยัน าผลการส ารวจจากแบบสอบถาม  มาวิเคราะห์  สังเคราะห์เป็นรูปแบบการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ไปตรวจสอบกบัโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมท่ีได้รับการคัดเลือก 4 แห่ง คือโรงเรียนพระปริยติัธรรมวดัตากฟ้า จังหวดันครสวรรค ์
โรงเรียนพระปริยติัธรรมวดัศรีโสดา จงัหวดัเชียงใหม่ โรงเรียนพระปริยติัธรรมวดัหนองแวง 
จงัหวดัขอนแก่น และโรงเรียนพระปริยติัธรรมวดัโสธรวราราม จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
โรงเรียน ทั้ง 4 โรงเรียนเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก
สามญัศึกษา ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 
ผลการสัมภาษณ์ผู ้บริหารโรงเรียนทั้ ง 4 แห่ง พบว่าผู ้บริหารเห็นด้วยกับรูปแบบการ

บริหารงานวิชาการทั้ง 5 ดา้นท่ีน าเสนอ วา่มีความเหมาะสมและเป็นไปไดท่ี้จะน าไปเป็นรูปแบบใน
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจริง 

แต่ในดา้นการบริหารหลกัสูตร ซ่ึงมีรูปแบบเป็นทางการ ผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 4 แห่งเห็นวา่
ควรเป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน เพราะในการบริหารหลกัสูตร โดยเฉพาะการจดัท าหลกัสูตรของ
คณะสงฆ์นั้นซ่ึงมีทั้ งวิชาการทางโลกและวิชาการทางพุทธศาสนา ต้องอาศยัความร่วมมือจาก
บุคลากรหรือหน่วยงานหลายฝ่าย ดงันั้นการบริหารแบบเพื่อนร่วมงานจึงมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์มากกวา่ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การบริหารงานวิชาการ
ตามภารกิจทั้ ง 6 ด้านจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ี ดีต้องมี บุคลากรท่ี มีความ รู้
ความสามารถตรงกบัภาระหน้าท่ี และในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยติัธรรมนั้น
ตอ้งพฒันาควบคู่ทั้งวชิาการทางโลกและทางธรรม นอกจากการบริหารตามรูปแบบท่ีไดแ้ลว้ตอ้งให้
สอดคลอ้งและไม่ขดักบัหลกัธรรมวินยัของคณะสงฆ ์และควรแบ่งงานตามภารกิจท่ีจ าเป็นของแต่
ละโรงเรียน เช่น อาจก าหนดให้มีมากกว่า เช่น เพิ่มการวิจัย และพฒันาและเพิ่มบุคลากรดูแล
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รับผิดชอบงานดงักล่าวให้มากกวา่น้ี  จะช่วยท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
มากข้ึน 

ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมเห็นว่าการบริหารงานวิชาการทั้ ง 6 ด้าน ท่ีก าหนด
รูปแบบเป็นทางการ ก็เพื่อให้ตรงตามระเบียบและเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด และรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน ก็เพื่อให้เกิดการบริหารเป็นทีม แต่ในการบริหารในสภาพจริงก็ควรมีการยดืหยุน่ไดใ้นบาง
กรณี เพื่อความคล่องตวัของการด าเนินงาน 
 
ตารางที ่ 4.10  สรุปความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม 4 แห่ง เก่ียวกบัผลการเลือก
รูปแบบการบริหารวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ตามรายดา้น ดงัน้ี 

 
ที่ ภารกจิการบริหารงาน

วชิาการ 
ผู้บริหาร ร.ร.พระปริยตัิธรรม  4 แห่ง เลือกรูปแบบการ
บริหาร 

1 การวางแผนวชิาการ เป็นทางการ 
2 การบริหารงานหลกัสูตร เพื่อนร่วมงาน 
3 การจดัการเรียนรู้ เพื่อนร่วมงาน 
4 การพฒันาและส่งเสริม

วชิาการ 
เป็นทางการ 

5 การจดัส่ือการเรียนรู้ เพื่อนร่วมงาน 
6 การวดัและประเมินผล เป็นทางการ 

 
จากตารางที่ 4.10  ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม 4 แห่ง เลือกรูปแบบการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนกสามญัศึกษา พบว่า 1) ด้านการวางแผนวิชาการ เลือก
รูปแบบวิชาการ 2) ด้านการบริหารงานหลกัสูตร เลือกรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 3) ด้านการจดัการ
เรียนรู้ เลือกรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 4) ด้านพฒันาและส่งเสริมวิชาการ เลือกรูปแบบเป็นทางการ  
5) ดา้นการจดัส่ือการเรียนรู้ เลือกรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 6) การวดัและประเมินผล เลือกรูปแบบเป็น
ทางการ 
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ตอนที่ 3 ผูว้จิยัน าผลการพิจารณารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั
ศึกษาท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม ( Focus 
Group) 

จากการสนทนากลุ่ม ( Focus Group) ผูท้รงคุณวุฒิเห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารงาน
วชิาการทั้ง  6 ดา้น คือดา้นการวางแผนงานวชิาการ ดา้นการบริหารหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนรู้ 
ด้านการพฒันาและส่งเสริมวิชาการ ด้านการจดัส่ือการเรียนรู้ ด้านการวดัและประเมินผล ตาม
องค์ประกอบทั้ง 4 ดา้น คือการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจดัโครงสร้าง ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก
และด้านภาวะผูน้ า ว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทุกรายขอ้และให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ซ่ึง
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
1.ดา้นการวางแผนงานวชิาการ  รูปแบบเป็นทางการ 

1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบเป็นทางการ 
2. การจดัโครงสร้าง   รูปแบบเป็นทางการ 
3. สภาพแวดลอ้มภายนอก  รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
4. ภาวะผูน้ า    รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
ผูท้รงคุณวุฒิเห็นวา่ การวางแผนงานวชิาการ องคป์ระกอบดา้นการก าหนดจุดมุ่งหมายและ

ดา้นการจดัโครงสร้างเป็นรูปแบบเป็นทางการ เพราะเป็นไปตามท่ีหน่วยงานตน้สังกดัเป็นผูก้  าหนด 
มีกรอบแนวทางการด าเนินงานและภาระหนา้ท่ีในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน  

ส าหรับองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็นรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน เพราะการท าหนา้ท่ีตามภาระงานทั้งสองดา้นน้ี โดยเฉพาะดา้นการวางแผนงานวชิาการซ่ึง
ครอบคลุมภาระงานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การใชน้วตักรรมต่างๆตลอดจนการจดัระบบ
ในสายงานวิชาการเป็นตน้ล้วนจะตอ้งขอความร่วมมือและได้รับความร่วมมือจากสมาชิกหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนดา้นภาวะผูน้ า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนตอ้งวางแผนงานดา้นวิชาการ
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและระเบียบต่างๆเพื่อพฒันาผูเ้รียน ผูบ้ริหารและครูจึงตอ้งใชภ้าวะผูน้ าแบบ
เพื่อนร่วมงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะตลอดจนการเปิดโอกาสในการตดัสินใจ รวมทั้ง
ในการติดต่อประสานงานในดา้นอ่ืนๆ 
 
2.ดา้นการบริหารหลกัสูตร  รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 

1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบเป็นทางการ 
2. การจดัโครงสร้าง   รูปแบบเป็นทางการ 
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3. สภาพแวดลอ้มภายนอก  รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
4. ภาวะผูน้ า    รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่ การบริหารหลกัสูตร องคป์ระกอบดา้นการก าหนดจุดมุ่งหมายและดา้น

การจดัโครงสร้างเป็นรูปแบบเป็นทางการ เพราะการบริหารหลกัสูตรจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายและโครส
ร้างท่ีชัดเจนได้มาตรฐานมีความสมบูรณ์ทันสมัยตรงตามหลักเกณฑ์และวตัถุประสงค์ของ
สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั  

ส่วนองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็นรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน เน่ืองเพราะในการบริหารหลักสูตรนั้ นจะต้องมีการขอความร่วมมือจากบุคคลและ
หน่วยงานภายนอกในการจดัท าหลกัสูตรหรือประเมินหลกัสูตรต่างๆเพื่อพฒันาหลกัสูตรและตอ้ง
ใช้ภาวะผูน้ าแบบเพื่อนร่วมงาน เพราะตอ้งมีการติดต่อ ประสานงาน รับฟังความคิดเห็นตลอดถึง
การขอความร่วมมือในดา้นอ่ืนๆจากหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่าย 
 
3.ดา้นการจดัการเรียนรู้   รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 

1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบเป็นทางการ 
2. การจดัโครงสร้าง   รูปแบบเป็นทางการ 
3. สภาพแวดลอ้มภายนอก  รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
4. ภาวะผูน้ า    รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
 
ผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่า การจดัการเรียนรู้ องค์ประกอบด้านการก าหนดจุดมุ่งหมายและด้าน

การจดัโครงสร้างเป็นรูปแบบเป็นทางการ เพราะการจดัการเรียนรู้เป็นการสนับสนุนเพิ่มเติมให้
ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะอนัส าคญัและคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ฉะนั้นจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของการจดัการเรียนรู้จึง
ตอ้งอิงเกณฑต์ามท่ีหน่วยงานตน้สังกดัก าหนด 

ส่วนองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็นรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน เน่ืองเพราะในการจดัการเรียนรู้นั้น เป็นการเปิดกวา้งส าหรับทุกฝ่ายเพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การจดัการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อความหลากหลายอนัจะน าไปสู่การพฒันา
ผูเ้รียนและให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ได้อย่างหลากหลายตามสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
กระบวนการการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยดี ผูน้  าจึงตอ้งมีภาวะผูน้ าแบบเพื่อนร่วมงาน 
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4.ดา้นการพฒันาและส่งเสริมวชิาการ รูปแบบเป็นทางการ 
1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบเป็นทางการ 
2. การจดัโครงสร้าง   รูปแบบเป็นทางการ 
3. สภาพแวดลอ้มภายนอก  รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
4. ภาวะผูน้ า    รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
ผู ้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่า การพัฒนาและส่งเสริมวิชาการองค์ประกอบด้านการก าหนด

จุดมุ่งหมายและดา้นการจดัโครงสร้างเป็นรูปแบบเป็นทางการ เพราะเป็นการเพิ่มพูนคุณภาพทาง
วชิาการในดา้นต่างๆ เช่น การใชห้ลกัสูตร การวจิยัและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ซ่ึงตอ้งพิจารณา
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานตน้สังกดั 

ส่วนองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็นรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน เพราะในการพฒันาและส่งเสริมวิชาการนั้น ไม่สามารถบริหารจดัการไดเ้พียงล าพงัหรือ
เพียงอ านาจการสั่งการเท่านั้ น จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนร่วมงานหรือจาก
หน่วยงานภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถจึงจะขบัเคล่ือนงานวชิาการใหเ้กิดคุณภาพได ้
 
5.ดา้นการจดัส่ือการเรียนรู้  รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 

1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบเป็นทางการ 
2. การจดัโครงสร้าง   รูปแบบเป็นทางการ 
3. สภาพแวดลอ้มภายนอก  รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
4. ภาวะผูน้ า    รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
ผูท้รงคุณวุฒิเห็นวา่ การจดัส่ือการเรียนรู้องคป์ระกอบดา้นการก าหนดจุดมุ่งหมายและดา้น

การจดัโครงสร้างเป็นรูปแบบเป็นทางการ เน่ืองเพราะการจดัส่ือการเรียนรู้ คือเคร่ืองมือส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเขา้ถึงความรู้ทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
เทคโนโลย ีและเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ 

ส่วนองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็นรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน เพราะในการจดัส่ือการเรียนรู้นั้น จะตอ้งอาศยับุคคลท่ีมีทกัษะความสามารถในการสร้าง
หรือผลิต คิดคน้ นวตักรรมส่ือท่ีมีคุณภาพและตรงตามวตัถุประสงค ์การบริหารแบบเพื่อนร่วมงาน
จะสามารถติดต่อและประสานงานใหส้ าเร็จไดง่้ายข้ึน 
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6.ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ รูปแบบเป็นทางการ 
1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบเป็นทางการ 
2. การจดัโครงสร้าง   รูปแบบเป็นทางการ 
3. สภาพแวดลอ้มภายนอก  รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
4. ภาวะผูน้ า    รูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
ผูท้รงคุณวุฒิ เห็นว่า การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ องค์ประกอบด้านการก าหนด

จุดมุ่งหมายและดา้นการจดัโครงสร้างเป็นรูปแบบเป็น เพราะการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
นั้น ถือวา่เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นขอ้มูลและหมายถึงการ
ปฏิบติังานเก่ียวกับด าเนินการวดัผลประเมินผลการเรียน การสร้างเคร่ืองมือการวดัผลการเรียน 
จดัท าเอกสารแบบฟอร์มเก่ียวกับการวดัผลและประเมินผลให้ถูกต้องและสารสนเทศท่ีแสดง
พฒันาการ ความกา้วหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียนตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ จึงเป็นแบบทางการเพื่อให้
สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส่วนองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็นรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน เพราะในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้นั้น ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากครูหลายฝ่าย 
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก การบริหารแบบเพื่อนร่วมงานจึงจ าเป็นและส าคญัส าหรับภารกิจ
และองคป์ระกอบในดา้นน้ี 

ผูท้รงคุณวุฒิไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกสามญัศึกษา นอกจากการก าหนดภารกิจงานวิชาการทั้ ง 6 ด้าน อาจเพิ่มเติมงานวิจยัและ
พฒันา งานแนะแนวการศึกษา งานสารสนเทศ และการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าด้วย การ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาในรูปแบบทางการนั้นเป็นหลกัท่ี
ตอ้งยึดถือ ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบท่ีก าหนดไว ้แต่ในขณะเดียวกนัก็ควรใช้หลกัการบริหารแบบ
เพื่อนร่วมงานเพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกนัทุกฝ่ายภายในโรงเรียน และควรมีการบูรณาการทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา การยดึติดหลกัเกณฑ์มากเกินไปและมีขั้นตอนมากเกินไปจะท าให้
งานล่าช้าไม่บรรลุตามเป้าหมายและระยะเวลาท่ีมีการก าหนดการส่งงาน และให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามัญศึกษานั้ น ต้องให้
ความส าคญักบัผูเ้รียนซ่ึงเป็นสามเณรโดยพฒันาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมให้ด าเนินกา้วหนา้
ไปดว้ยกนั เพื่อการเป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ 
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ตารางที ่ 4.11  สรุปมติผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน ในการเลือกและรับรองรูปแบบการบริหารวชิาการ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้ตามรายดา้น ดงัน้ี 
 

ที่ ภารกจิการบริหารงาน
วชิาการ 

     ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เลือกและรับรองรูปแบบการบริหาร 

1 การวางแผนวชิาการ เป็นทางการ 
2 การบริหารงานหลกัสูตร เพื่อนร่วมงาน 
3 การจดัการเรียนรู้ เพื่อนร่วมงาน 
4 การพฒันาและส่งเสริม

วชิาการ 
เป็นทางการ 

5 การจดัส่ือการเรียนรู้ เพื่อนร่วมงาน 
6 การวดัและประเมินผล เป็นทางการ 

 
จากตารางที่ 4.11  ผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่านไดเ้ลือกและรับรองรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา ท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้ตามรายดา้น 6 ดา้น  พบวา่ 
1. ดา้นการวางแผนวชิาการ เลือกรูปแบบเป็นทางการ 2. ดา้นการบริหารงานหลกัสูตร เลือกรูปแบบ
เพื่อนร่วมงาน 3. ด้านการจดัการเรียนรู้ เลือกรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 4. ด้านพฒันาและส่งเสริม
วชิาการ เลือกรูปแบบเป็นทางการ 5. ดา้นการจดัส่ือการเรียนรู้ เลือกรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 6. การวดั
และประเมินผล  เลือกรูปแบบเป็นทางการ 
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ตารางที่ 12 สรุปมติผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ในการเลือกและรับรองรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ ตามองคป์ระกอบการบริหาร 
ดงัน้ี 
 

การบริหาร 

โรงเรียน 

องค์ประกอบ รูปแบบ มตผู้ิทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน 

เหมาะสม (จ านวน) ไม่เหมาะสม(จ านวน) 

1.ดา้นการ
วางแผนงาน
วชิาการ 

1.1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 

1.2 การจดัโครงสร้าง 

1.3 สภาพแวดลอ้มภายนอก 

1.4 ภาวะผูน้ า 

เป็นทางการ 

เป็นทางการ 

เพ่ือนร่วมงาน 

เพ่ือนร่วมงาน 

5 

5 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

2.ดา้นการ
บริหาร
หลกัสูตร 

2.1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 

2.2 การจดัโครงสร้าง 

2.3 สภาพแวดลอ้มภายนอก 

2.4 ภาวะผูน้ า 

เป็นทางการ 

เป็นทางการ 

เพ่ือนร่วมงาน 

เพ่ือนร่วมงาน 

5 

5 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

3.ดา้นการ
จดัการเรียนรู้ 

3.1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 

3.2 การจดัโครงสร้าง 

3.3 สภาพแวดลอ้มภายนอก 

3.4 ภาวะผูน้ า 

เป็นทางการ 

เป็นทางการ 

เพ่ือนร่วมงาน 

เพ่ือนร่วมงาน 

5 

5 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

4.ดา้นการ
พฒันาและ
ส่งเสริม
วชิาการ 

4.1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 

4.2 การจดัโครงสร้าง 

4.3 สภาพแวดลอ้มภายนอก 

4.4 ภาวะผูน้ า 

เป็นทางการ 

เป็นทางการ 

เพ่ือนร่วมงาน 

เพ่ือนร่วมงาน 

5 

5 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

5.ดา้นการจดั
ส่ือการเรียนรู้ 

5.1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 

5.2 การจดัโครงสร้าง 

5.3 สภาพแวดลอ้มภายนอก 

5.4 ภาวะผูน้ า 

เป็นทางการ 

เป็นทางการ 

เพื่อนร่วมงาน 

เพ่ือนร่วมงาน 

5 

5 

5 

5 

- 

- 

- 

- 
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การบริหาร 

โรงเรียน 

องค์ประกอบ รูปแบบ มตผู้ิทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน 

เหมาะสม (จ านวน) ไม่เหมาะสม(จ านวน) 

6.ดา้นการวดั
และ
ประเมินผล 

6.1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 

6.2 การจดัโครงสร้าง 

6.3 สภาพแวดลอ้มภายนอก 

6.4 ภาวะผูน้ า 

เป็นทางการ 

เป็นทางการ 

เพ่ือนร่วมงาน 

เพ่ือนร่วมงาน 

5 

5 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

 

 จากตารางที ่ 12  พบวา่ผูท้รงคุณวฒิุไดเ้ลือกและรับรองรูปแบบการบริหารงานวชิาการ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้ตามองคป์ระกอบการบริหาร 
4 ดา้น ดงัน้ี 

  1. ดา้นการวางแผนงานวชิาการ องค์ประกอบด้านการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจัด
โครงสร้างเป็นแบบทางการ องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นภาวะผูน้ าเป็นแบบเพื่อน
ร่วมงาน ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่มีความเหมาะสมและเป็นไปไดท้ั้ง 5 ท่าน 

  2. ดา้นการบริหารงานหลกัสูตร องค์ประกอบด้านการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจัด
โครงสร้างเป็นแบบทางการ องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นภาวะผูน้ าเป็นแบบเพื่อน
ร่วมงาน ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่มีความเหมาะสมและเป็นไปไดท้ั้ง 5 ท่าน 

  3. ดา้นการจดัการเรียนรู้  องคป์ระกอบดา้นการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจดัโครงสร้างเป็น
แบบทางการ องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านภาวะผูน้ าเป็นแบบเพื่อนร่วมงาน 
ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่มีความเหมาะสมและเป็นไปไดท้ั้ง 5 ท่าน 

  4. ดา้นการพฒันาและส่งเสริมวิชาการ องค์ประกอบดา้นการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจดั
โครงสร้างเป็นแบบทางการ องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นภาวะผูน้ าเป็นแบบเพื่อ
ร่วมงาน ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่มีความเหมาะสมและเป็นไปไดท้ั้ง 5 ท่าน 

  5. ดา้นการจดัส่ือการเรียนรู้ องค์ประกอบดา้นการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจดัโครงสร้าง
เป็นแบบทางการ  องค์ประกอบดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นภาวะผูน้ าเป็นแบบเพื่อนร่วมงาน 
ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่มีความเหมาะสมและเป็นไปไดท้ั้ง 5 ท่าน 
   6. ดา้นการวดัและประเมินผล องคป์ระกอบดา้นการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจดัโครงสร้าง
เป็นแบบทางการ  องค์ประกอบดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นภาวะผูน้ าเป็นแบบเพื่อนร่วมงาน 
ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่มีความเหมาะสมและเป็นไปไดท้ั้ง 5 ท่าน 
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 ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
พระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา น้ีมีความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นการน าไปบริหาร แต่ในบาง
กรณีไม่จ  าเป็นตอ้งใช้รูปแบบใดแบบหน่ึงอย่างตายตวั อาจใช้แบบลกัษณะการผสมผสานเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ได้และยงัให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษานั้น ตอ้งให้ความส าคญักบัผูเ้รียนซ่ึงเป็นสามเณรโดยพฒันาความรู้ทั้ง
ทางโลกและทางธรรมใหด้ าเนินกา้วหนา้ไปดว้ยกนั เพื่อการเป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ 
 
 ตอนที่ 4 การน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั
ศึกษา  

 ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา 
ตามภารกิจการบริหารงานวิชาการทั้ง 6 ด้านซ่ึงไดส้ังเคราะห์ข้ึนและตามรูปแบบการบริหารของ 
Bush and Glover ทั้ ง 6 รูปแบบซ่ึงมีองค์ประกอบการบริหาร 4 ด้าน โดยการวิเคราะห์จาก
ผลการวิจยั การส ารวจความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา 
เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็นของการบริหาร การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมท่ีไดม้าตรฐาน 4 แห่งและผลการสนทนากลุ่ม ( Focus Group) โดยผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน  

 ดงันั้น จึงไดรู้ปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ตาม
ภารกิจงานวชิาการทั้ง 6 ดา้น ดงัน้ี 
                        1.ดา้นการวางแผนวชิาการ               เป็นรูปแบบเป็นทางการ 
                       2. ดา้นการบริหารงานหลกัสูตร   เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
                       3. ดา้นการจดัการเรียนรู้    เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
                       4. ดา้นพฒันาและส่งเสริมวชิาการ   เป็นรูปแบบเป็นทางการ 
                       5. ดา้นการจดัส่ือการเรียนรู้             เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
                       6. การวดัและประเมินผล    เป็นรูปแบบเป็นทางการ 

และตามองคป์ระกอบการบริหารทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 

 1.การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)    เป็นรูปแบบทางการ  

 2.การจดัโครงสร้าง (Structure)    เป็นรูปแบบทางการ 

 3.สภาพแวดลอ้มภายนอก (External environment)   เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 

 4.ภาวะผูน้ า (Leadership)     เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
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 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน าผลตรวจสอบและรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิมาสรุปเป็นผลการวิจยัในคร้ังน้ี 
ได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ท่ีเหมาะสมและ
เป็นไปได ้คือ รูปแบบเป็นทางการและรูปแบบเพื่อนร่วมงาน โดยสามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 

1. จ าแนกตามภารกจิงานวชิาการทั้ง 6 ด้าน ดังนี ้
                     1.ดา้นการวางแผนวชิาการ               เป็นรูปแบบเป็นทางการ 
                       2. ดา้นการบริหารงานหลกัสูตร   เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
                       3. ดา้นการจดัการเรียนรู้    เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
                       4. ดา้นพฒันาและส่งเสริมวชิาการ   เป็นรูปแบบเป็นทางการ 
                       5. ดา้นการจดัส่ือการเรียนรู้              เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
                       6. การวดัและประเมินผล    เป็นรูปแบบเป็นทางการ 

       2.  จ าแนกตามองค์ประกอบการบริหารทั้ง 4 ด้าน ดังนี ้

1.องค์ประกอบด้านการวางแผนงานวชิาการ 

  1.การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)    เป็นรูปแบบทางการ  

  2.การจดัโครงสร้าง (Structure)   เป็นรูปแบบทางการ 

  3.สภาพแวดลอ้มภายนอก (External environment)  เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 

  4.ภาวะผูน้ า (Leadership)    เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 

2.องค์ประกอบด้านการบริหารหลกัสูตร   

  1.การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)    เป็นรูปแบบทางการ  

  2.การจดัโครงสร้าง (Structure)   เป็นรูปแบบทางการ 

  3.สภาพแวดลอ้มภายนอก (External environment)  เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 

  4.ภาวะผูน้ า (Leadership)    เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 

3.องค์ประกอบด้านการพฒันาและส่งเสริมวชิาการ  

 1.การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)     เป็นรูปแบบทางการ  

 2.การจดัโครงสร้าง (Structure)    เป็นรูปแบบทางการ 

 3.สภาพแวดลอ้มภายนอก (External environment)   เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 
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 4.ภาวะผูน้ า (Leadership)     เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 

4.องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้  

 1.การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)     เป็นรูปแบบทางการ  

 2.การจดัโครงสร้าง (Structure)    เป็นรูปแบบทางการ 

 3.สภาพแวดลอ้มภายนอก (External environment)   เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 

 4.ภาวะผูน้ า (Leadership)     เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 

5.องค์ประกอบด้านการจัดส่ือการเรียนรู้    

 1.การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)     เป็นรูปแบบทางการ  

 2.การจดัโครงสร้าง (Structure)    เป็นรูปแบบทางการ 

 3.สภาพแวดลอ้มภายนอก (External environment)   เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 

 4.ภาวะผูน้ า (Leadership)     เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 

6.องค์ประกอบด้านการวดัและประเมินผล    

 1.การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)     เป็นรูปแบบทางการ  

 2.การจดัโครงสร้าง (Structure)    เป็นรูปแบบทางการ 

 3.สภาพแวดลอ้มภายนอก (External environment)   เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 

 4.ภาวะผูน้ า (Leadership)     เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 

 
 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
                    การวจิยั  เร่ืองการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรม  
แผนกสามญัศึกษา ในคร้ังน้ี สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 

1. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
2. สรุปผลการวจิยั 
3. อภิปรายผลการวจิยั 
4. ขอ้เสนอแนะ  

 
1. วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็นของการบริหารงานดา้นวชิาการ
โรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา  

1.2. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนก
สามญัศึกษา  

2. สรุปผลการวจัิย 

จากวตัถุประสงคก์ารวจิยัสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
2.1 สภาพปัจจุบนัของการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนก

สามญัศึกษา เป็นรูปแบบทางการ และสภาพท่ีควรจะเป็น เป็นรูปแบบทางการและเพื่อนร่วมงาน 
2.2 รูปแบบท่ีไดจ้ากการวจิยัท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรม

แผนกสามญัศึกษา  คือ รูปแบบเป็นทางการ – เพื่อนร่วมงาน (Formal – Collegial Models)   

3. อภิปรายผลการวจัิย  

จากผลการศึกษาวิจยั พบว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนก สามญัศึกษา คือรูปแบบเป็นทางการ – เพื่อนร่วมงาน (Formal – Collegial Models) สามารถ
อภิปรายผลการวจิยั ไดด้งัต่อไปน้ี 
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3.1 สภาพปัจจุบนัของการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั   
ศึกษา ดา้นการวางแผนงานวิชาการ ดา้นการบริหารหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นการพฒันา
และส่งเสริมวิชาการ ดา้นการจดัส่ือการเรียนรู้ ดา้นการวดัผลและประเมินผล พบวา่องค์ประกอบ
ดา้นการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจดัโครงสร้าง ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกและดา้นภาวะผูน้ า เป็น
รูปแบบทางการ ซ่ึงอาจเป็นเพราะโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา มีลกัษณะการบริหาร
องค์กรท่ีข้ึนอยูก่บัคณะสงฆ์ซ่ึงมีระบบ ระเบียบปฏิบติั มีขั้นตอนการสั่งการจากเบ้ืองบน ผูบ้ริหาร
ซ่ึงเป็นพระสงฆจึ์งบริหารงานโดยอิงตามกฏระเบียบเป็นหลกั  

3.2 สภาพท่ีควรจะเป็นในการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก 
สามญัศึกษา  

ดา้นการวางแผนงานวิชาการ องคป์ระกอบดา้นการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจดัโครงสร้าง 
รูปแบบท่ีควรจะเป็น คือรูปแบบเป็นทางการ พบว่าสภาพท่ีควรจะเป็นต้องการให้มีการก าหนด
จุดมุ่งหมายและจดัโครงสร้างบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาให้
ชัดเจน เช่นการจดัท าขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเพราะการวางแผนงานและ
ระยะเวลาของงานวิชาการเป็นเป้าหมายหลกัของการให้การศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโกศล 
ศรีทอง (2545: 88) พบว่าการปฏิบติังานวิชาการนั้นควรวางแผนกิจกรรมและขั้นตอนต่างๆให้
ชดัเจนและถือวา่เป็นภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบและงานวชิาการเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดของหน่วยงานทาง
การศึกษา และมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรกท่ีผูบ้ริหารและครูตอ้งให้ความส าคญัและให้ไดต้รงตาม
มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดและจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้อันจะส่งผลถึงคุณภาพของ
สถานศึกษาสอดคล้องกับ  Hoy , W. K., & Miskel (2005:273) ท่ีกล่าวว่ารูปแบบโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ้งยดึจุดมุ่งหมายขององคก์รเป็นหลกั 

ส าหรับองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกและภาวะผูน้ า รูปแบบท่ีควรจะเป็น คือ
รูปแบบเพื่อนร่วมงาน เพราะการท าหนา้ท่ีตามภาระงานทั้งสองดา้นน้ี โดยเฉพาะดา้นการวางแผน
งานวิชาการซ่ึงครอบคลุมภาระงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การใช้นวตักรรมต่างๆ
ตลอดจนการจดัระบบในสายงานวชิาการเป็นตน้ลว้นจะตอ้งขอความร่วมมือและไดรั้บความร่วมมือ
จากสมาชิกหรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนดา้นภาวะผูน้ า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนตอ้งวางแผน
งานดา้นวชิาการให้เป็นไปตามเป้าหมายและระเบียบต่างๆเพื่อพฒันาผูเ้รียน ผูบ้ริหารและครูจึงตอ้ง
ใชภ้าวะผูน้ าแบบเพื่อนร่วมงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะตลอดจนการเปิดโอกาสในการ
ตดัสินใจ รวมทั้งในการติดต่อประสานงานในดา้นอ่ืนๆ 

ด้านการบริหารหลักสูตร องค์ประกอบด้านการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจดัโครงสร้าง 
รูปแบบท่ีควรจะเป็น คือรูปแบบเป็นทางการ เพราะหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์นั้ นมี
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ความส าคญัท่ีมุ่งพฒันาพระภิกษุสามเณรให้ได้รับความรู้วิชาการท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกบังานวิจยัของพระมงคล มหานาโม (2547: 2) ท่ีพบว่าหลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือในการ
แปลงจุดมุ่งหมายและนโยบายการศึกษาของชาติสู่การปฏิบติัในสถาบนัการศึกษา หลกัสูตรจึง
เปรียบเสมือนหางเสือ ท่ีคอยก าหนดทิศทางให้การเรียนการสอน เป็นไปตามความมุ่งหมายทาง
การศึกษา หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ หลกัสูตรเป็นเคร่ืองช้ีน าทางในการจดัความรู้และประสบการณ์
ให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงครูจะต้องปฏิบัติตามเพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนได้รับการศึกษาท่ีมุ่งเน้นสู่จุดหมาย
เดียวกนั หลกัสูตรจึงเป็นหวัใจส าคญัของการศึกษา และเป็นเคร่ืองช้ีถึงความเจริญของชาติ เพราะ
ถา้ประเทศใดมีหลกัสูตรท่ีเหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหลกัสูตร ก็
เช่ือไดว้า่คนในสถานศึกษานั้นยอ่มมีความรู้และศกัยภาพในการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ส าหรับองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกและภาวะผูน้ า รูปแบบท่ีควรจะเป็น คือ
รูปแบบเพื่อนร่วมงาน เน่ืองเพราะในการบริหารหลักสูตรนั้นจะตอ้งมีการขอความร่วมมือจาก
บุคคลและหน่วยงานภายนอกในการจดัท าหลกัสูตรหรือประเมินหลกัสูตรต่างๆเพื่อพฒันาหลกัสูตร
และตอ้งใช้ภาวะผูน้ าแบบเพื่อนร่วมงาน เพราะตอ้งมีการติดต่อ ประสานงาน รับฟังความคิดเห็น
ตลอดถึงการขอความร่วมมือในดา้นอ่ืนๆจากหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่าย 

ดา้นการจดัการเรียนรู้ องคป์ระกอบดา้นการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจดัโครงสร้าง รูปแบบ
ท่ีควรจะเป็น คือรูปแบบเป็นทางการ เพราะการจดัการเรียนรู้เป็นการสนบัสนุนเพิ่มเติมให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะอันส าคัญและคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ฉะนั้นจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของการจดัการเรียนรู้จึงตอ้ง
อิงเกณฑ์ตามท่ีหน่วยงานตน้สังกดัก าหนดสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระชิน นิวงษา (2544: 32) ท่ี
พบวา่การจดัการเรียนรู้ท่ีตรงตามเป้าหมายจะสามารถสร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
ให้กบัผูเ้รียนไดแ้ละจะช่วยส่งเสริมและความสนใจแก่ผูเ้รียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็นรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน เน่ืองเพราะในการจดัการเรียนรู้นั้น เป็นการเปิดกวา้งส าหรับทุกฝ่ายเพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การจดัการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อความหลากหลายอนัจะน าไปสู่การพฒันา
ผูเ้รียนและให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ได้อย่างหลากหลายตามสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
กระบวนการการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยดี ผูน้  าจึงตอ้งมีภาวะผูน้ าแบบเพื่อนร่วมงาน 

ด้านการพฒันาและส่งเสริมวิชาการ องค์ประกอบด้านการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจดั
โครงสร้าง รูปแบบท่ีควรจะเป็น คือรูปแบบเป็นทางการ เพราะเป็นการเพิ่มพูนคุณภาพทางวชิาการ
ในด้านต่างๆ เช่น การใช้หลกัสูตร การวิจยัและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ซ่ึงตอ้งพิจารณาให้
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สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานตน้สังกดั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ โกศล ศรีทอง (2543: 25) ท่ีพบว่าการพฒันาและส่งเสริมงานดา้นวิชาการเป็นการ
พฒันาและส่งเสริมการเรียนการสอนแบบต่างๆ ให้แก่ครูและผูเ้รียน รวมทั้งการจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอน การจดักิจกรรมนกัเรียนตามหลกัสูตรและการพฒันาครูทางดา้นวิชาการ
และสอดคล้องกบังานวิจยัของอเนก นิมมานนิรชร (2544: บทคดัย่อ) ท่ีพบว่าประสิทธิผลในการ
บริหารงานวิชาการในดา้นการพฒันาและส่งเสริมงานดา้นวชิาการนั้น คือครูและบุคลากรมีจ านวน
เพียงพอและมีความรู้ตรงกับรายวิชาท่ีผูเ้รียนต้องการหรือขาดแคลน ซ่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะ
สนบัสนุนส่งเสริมใหง้านวชิาการส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ส่วนองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็นรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน เพราะในการพฒันาและส่งเสริมวิชาการนั้น ไม่สามารถบริหารจดัการไดเ้พียงล าพงัหรือ
เพียงอ านาจการสั่งการเท่านั้ น จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนร่วมงานหรือจาก
หน่วยงานภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถจึงจะขบัเคล่ือนงานวชิาการใหเ้กิดคุณภาพได ้

ด้านการจดัส่ือการเรียนรู้ องค์ประกอบด้านการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจดัโครงสร้าง 
รูปแบบท่ีควรจะเป็น คือรูปแบบเป็นทางการ เน่ืองเพราะการจดัส่ือการเรียนรู้ คือเคร่ืองมือส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเขา้ถึงความรู้ทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
เทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระชิน นิวงษา (2544: 32) ท่ี
พบว่าการใช้ส่ือการเรียนรู้ในระบบการเรียนการสอนก็เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดงันั้น การใชส่ื้อการเรียนรู้จะไดผ้ลดี จึงข้ึนอยูก่บัทกัษะของผูส้อน
แต่ละคนและการใชส่ื้อการเรียนรู้จะไดผ้ลดีเพียงใดยงัข้ึนอยูก่บัผูเ้รียนดว้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ เสน่ห์ เจริญศกัด์ิ (2547: 44) การใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเตรียมไวเ้ป็นการน าส่ือการเรียนรู้
และการสอนออกใชต้ามท่ีก าหนดในแผนการสอน โดยให้ผูเ้รียนไดเ้ห็น ไดย้ิน และมีกิจกรรมร่วม
ดว้ยกนัอยา่งทัว่ถึงกนั การใชเ้ส่ือการเรียนรู้และการสอนนั้นตอ้งอาศยัทกัษะและให้อยูภ่ายใตเ้วลาท่ี
ก าหนดทั้งหมัน่คอยสังเกตปฏิกิริยาของผูเ้รียนวา่มีการตอบสนองต่อส่ืออยา่งไร 

ส่วนองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็นรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน เพราะในการจดัส่ือการเรียนรู้นั้น จะตอ้งอาศยับุคคลท่ีมีทกัษะความสามารถในการสร้าง
หรือผลิต คิดคน้ นวตักรรมส่ือท่ีมีคุณภาพและตรงตามวตัถุประสงค ์การบริหารแบบเพื่อนร่วมงาน
จะสามารถติดต่อและประสานงานใหส้ าเร็จไดง่้ายข้ึน 

ดา้นการวดัและประเมินผล องค์ประกอบด้านการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจดัโครงสร้าง 
รูปแบบท่ีควรจะเป็น คือรูปแบบเป็นทางการ เพราะการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้นั้น ถือว่า



160 
 

 

เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและหมายถึงการปฏิบติังาน
เก่ียวกบัด าเนินการวดัผลประเมินผลการเรียน การสร้างเคร่ืองมือการวดัผลการเรียน จดัท าเอกสาร
แบบฟอร์มเก่ียวกับการวดัผลและประเมินผลให้ถูกต้องและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียนตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเต็มศกัยภาพ จึงเป็นแบบทางการเพื่อให้สอดคลอ้ง
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีเป็นขอ้ก าหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โกศล ศรีทอง (2543: 29) ท่ีพบวา่การวดัผลและประเมินผลเป็น
กิจกรรมท่ีต่อเน่ืองกบักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีใช้ตรวจสอบวา่การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเพียงใดและสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ กรุณา รามญัจิต (2548: 31)การวดัผลและประเมินผลนั้นครูตอ้งมีความรู้และความช านาญใน
การวดัเพื่อใหต้รงกบัจุดประสงคใ์นการวดัแต่ละคร้ังและในส่วนบกพร่องท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  

ส่วนองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็นรูปแบบเพื่อน
ร่วมงาน เพราะในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้นั้น ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากครูหลายฝ่าย 
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก การบริหารแบบเพื่อนร่วมงานจึงจ าเป็นและส าคญัส าหรับภารกิจ
และองคป์ระกอบในดา้นน้ี 

3.3 รูปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา  ท่ีมี
ความเหมาะสมและเป็นไปได ้   ผูว้ิจยัน าเสนอตามทฤษฎีรูปแบบการบริหารของ  Bush and Glover  6 
รูปแบบ  ประกอบดว้ย  

1) รูปแบบเป็นทางการ (Formal Models)   
2) รูปแบบเพื่อนร่วมงาน (Collegial Models)  
3) รูปแบบการเมือง (Political Models)  
4) รูปแบบใชอ้ านาจ (Subjective Models)  
5) รูปแบบคลุมเครือ (Ambiguity Models) 
6) รูปแบบวฒันธรรม (Cultural Models)   

 
ซ่ึงมีองคป์ระกอบการบริหาร 4 ดา้น คือ 

1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย(Goals)     
2) การจดัโครงสร้าง(Structure)  
3) สภาพแวดลอ้มภายนอก(Environment)  
4) ภาวะผูน้ า(Leadership)   
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และภาระกิจการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริย ัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา  6 ด้าน 
ประกอบดว้ย  

1) ดา้นการวางแผนวชิาการ  
2) ดา้นการบริหารงานหลกัสูตร  
3) ดา้นการจดัการเรียนรู้    
4) ดา้นการพฒันาและส่งเสริมวชิาการ 
5) ดา้นการจดัส่ือการเรียนรู้  
6) ดา้นการวดัและประเมินผล  

โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนของโรงเรียนปริยติัธรรมแผนกสามญั
ศึกษา กลุ่มท่ี 1  จ านวน 165 คน จากการส ารวจสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็นจากผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครูผูส้อน    การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาท่ีได้
มาตรฐาน 4 แห่งและการสนทนากลุ่ม (Focus Group)โดยผูท้รงคุณวุฒิ  และได้เลือกรูปแบบการ
บริหารแบบเป็นทางการและแบบเพื่อนร่วมงาน  มาประยุกต์ใช้ในลกัษณะการผสมผสานกนัและ
ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอรูปแบบการบริหาร คือรูปแบบเป็นทางการ – เพื่อนร่วมงาน (Formal – Collegial 
Models)  

ซ่ึงสอดคล้องกบัส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2551) ท่ีให้
ขอ้เสนอในการพฒันาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา กลุ่มท่ี 1 ในการจดัการศึกษาใน
ลกัษณะอย่างเป็นทางการ ว่า  ให้จดัการศึกษาตามจุดมุ่งหมาย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ซ่ึงกล่าวถึงการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยที์สมบูรณ์ ทั้ งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ทั้งดา้นวิชาพระพุทธศาสนา ธรรมวินยั ภาษา
บาลี ดา้นวิชาสามญัศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษาและพล
ศึกษา ศิลปะ การอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ สถานศึกษาควรทบทวนการจดัท า
แผนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของตน้สังกดัและสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา มีการ
น าขอ้มูลจากการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกลงสู่การจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา ก าหนด
ตวัช้ีวดั เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ชัดเจน ตลอดจนวงระบบการประเมินผลการ
ด าเนินงานให้ชดัเจน ควรเนน้ให้มีการบนัทึกหลงัสอยเพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีแทจ้ริง ควรมีการ
นิเทศติดตามอย่างต่อเน่ืองเป็นลายลกัษณ์อกัษรแบบกลัยาณมิตร เพื่อให้ได้ขอ้มูลมาพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบและขอ้เสนอแนะในการบริหารแบบ
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เพื่อนร่วมงาน วา่ ควรแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อจดัท าแผน โครงการ กิจกรรม ตลอดจน
ร่วมประเมินผลและความพึงพอใจในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ใหเ้ป็นระบบและมีความต่อเน่ือง 
จดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้นกิจกรรมโครงงาน บูรณาการ การแกปั้ญหา การฝึก
ทกัษะกระบวนการคิดของผูเ้รียน และกิจกรรมท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
ทั้งในการจดัการเรียนการสอนทุกรายวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน โดยให้มี
กิจกรรมท่ีหลากหลายและมีความต่อเน่ืองโดยกระตุน้ใหทุ้กคนร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษา 

สอดคล้องกบั Child (Child : 1998 อา้งในวิโรจน์ สารรัตนะ, 2545 : 75) ท่ีให้ขอ้เสนอว่า 
รูปแบบตอ้งมีลกัษณะผสมผสานกนัจึงจะมีความเหมาะสมส าหรับองคก์ร สอดคลอ้งกบัวลัลภ สุภิ
สิงห์(2554:บทคดัยอ่)ท่ีพบวา่รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีควรจะเป็นมี 2 ลกัษณะคือรูปแบบท่ีเป็น
ทางการและรูปแบบเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงตอ้งมีลกัษณะผสมผสานกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธงชยั 
หลิมทิพย ์(2548:บทคดัยอ่)ท่ีวา่รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม ปัจจยัท่ีส่งเสริมความส าเร็จประกอบดว้ยการใชภ้าวะผูน้ า การสร้างความตระหนกัในเป้าหมาย 
การท างานเป็นทีม การตรวจสอบและประเมินผลงาน การปรับปรุงและเผยแพร่ผลงาน    สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของอุทยั บุญประเสริฐ(2543: 30) ท่ีวา่การบริหารโรงเรียนตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ควรกระจายอ านาจเก่ียวกบั ภารกิจ การจดัโครงสร้าง การจดัอตัราก าลงั 
ให้แก่สถานศึกษา สอดคล้องกับแบบจ าลองการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน ของ Robertson and 
Briggs ( 1998 :    27 – 47 )ท่ีมีองค์ประกอบ 7 ด้านได้แก่ บริบทโรงเรียน การจดัโครงสร้างการ
บริหาร กระบวนการตดัสินใจ กลยุทธ์ การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมของโรงเรียน พฤติกรรมของครู
ในโรงเรียนและคุณภาพของโรงเรียน    
  จากเหตุผลดงักล่าว แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมแผนกสามญัศึกษา ท่ีผูท้รงคุณวุฒิได้ เลือกรูปแบบการบริหารแบบทางการ  และแบบเพื่อน
ร่วมงาน   เพื่อประยุกต์ใช้ในลักษณะการผสมผสานจึงสอดรับกับแนวคิดและข้อเสนอของ
นกัวชิาการเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนในบริบทสังคมไทย    
 ดงันั้น จึงแสดงให้เห็นวา่การบริหารงานวชิาการในรูปแบบเป็นทางการและเพื่อนร่วมงาน 
(Formal – Collegial Models) มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ท่ีจะน ามาบริหารโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมแผนกสามญัศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป    
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4. ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

                       1.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
1.1 โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา  ท่ีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่

สามารถน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้ เพื่อพฒันากระบวนการบริหารของโรงเรียนให้เหมาะสมตาม
สภาพบริบทของโรงเรียน    

1.2 โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาด
เล็ก สามารถศึกษาแนวทางของการบริหารงานตามรูปแบบท่ีน าเสนอไปประยุกตใ์ช้ในการบริหาร
โรงเรียน 

1.3 มหาเถรสมาคม ซ่ึงควบคุมดูแลโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
สามารถพิจารณาแนวทางการบริหารตามรูปแบบท่ีน าเสนอ เพื่อการพฒันาโรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกสามญัศึกษา  
 
                       2.  ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

2.1 รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนยงัมิไดมี้การน าไปทดลองใช้ เพื่อดูประสิทธิผลของการ
ใช้รูปแบบ    ดังนั้ น ควรมีการวิจยัเพื่อศึกษาติดตามผลสัมฤทธ์ิจากการใช้รูปแบบดังกล่าวกับ
โรงเรียนพระปริยติัธรรม 

2.2 โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษาควรมีการวิจัยและศึกษาว่า
รูปแบบท่ีไดจ้ากการวจิยัน้ี สามารถน าไปใชก้บัภาระงานดา้นอ่ืนไดห้รือไม่ 

2.3 โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรมีการวิจัยและ ศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารตามแนวคิดของนกัวิชาการอ่ืน เพื่อให้ไดรู้ปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบสอบถาม  5 ท่าน 
 

 
1.รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ท่ีปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 
2.ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา 
 
3.ดร.ปัญญา คลา้ยเดช มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา  
 
4.ดร.จตุรงค ์อินทรรุ่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา นครปฐม 
 
5.ดร.วลัลภ สุภิสิงห์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 
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รายช่ือผู้บิหารโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศึกษา 

     ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานวชิาการ ฉบับร่าง 

 
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม วดัตากฟ้า จ.นครสวรรค์  
 
2. ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม วดัหนองแวง จ.ขอนแก่น 
 
3. ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม วดัศรีโสดา  จ. เชียงใหม่ 
 
4. ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม วดัโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบรับรองความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ ด้วยวธีิการสนทนากลุ่ม ( Focus Group ) 
 

1.ดร.พระราชวรมุนี   
              คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 
2.ดร.พระมหาสมบูรณ์ วฑฺุฒิกโร  
              รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 
3.ดร.ประพนัธ์ ศุภษร   
              รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 
.4.ดร.อ านาจ บวัศิริ   
              รองผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
5.ดร.วรรณะ  บุษบา     
              ผอ.โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั นครปฐม 



   181 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

    

       



   182 
 

 

สรุปผลการสนทนากลุ่ม  ( Focus Group ) 
เร่ือง การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนก

สามญัศึกษา  
      ------------------------------------------------------------------------------------------- 

การจดัท าการสนทนากลุ่ม ( Focus group ) โดยผูท้รงคุณวุฒินั้น จดัข้ึนในวนัองัคารท่ี 18 
กุมภาพนัธ์ 2557 ณ หอ้ง 19-902 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น มหาวิทยาลยัสยาม ถนนเพชร
เกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯเวลา 14.00 – 17.00 น.โดยมีศาสตราจารยเ์กียรติคุณดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี 
รองอธิการบดีและกรรมการสภามหาวทิยาลยัสยาม เป็นประธานในการกล่าวตอ้นรับและกล่าวเปิด 
ผศ.ดร.สมหมาย จนัทร์เรือง อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมสังเกตการณ์ มีขอ้สรุป ดงัน้ี 

 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี กล่าวตอ้นรับผูท้รงคุณวุฒิและกล่าวเปิด โดย

สรุปว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีผูท้รงคุณวุฒิได้ให้เกียรติเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม และมาเยี่ยม
มหาวิทยาลัยสยามทั้งได้แนะน าถึงการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมทั้งกล่าวถึง
งานวจิยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา 
วา่มีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของคณะสงฆม์าก  

 ผูว้จิยัเปิดประเด็นขอความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุ เก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงานวิชาการทั้ง 
6 ดา้น  คือ  1. ดา้นการวางแผนวิชาการ เป็นรูปแบบเป็นทางการ 2. ดา้นการบริหารงานหลกัสูตร 
เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 3. ดา้นการจดัการเรียนรู้ เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 4. ดา้นพฒันาและ
ส่งเสริมวชิาการ เป็นรูปแบบเป็นทางการ 5. ดา้นการจดัส่ือการเรียนรู้ เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 6. 
การวดัและประเมินผล เป็นรูปแบบเป็นทางการ พร้อมดว้ยองคป์ระกอบในการบริหารทั้ง 4 ดา้น 1.
การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) เป็นรูปแบบทางการ 2.การจดัโครงสร้าง (Structure) เป็นรูปแบบ
ทางการ 3.สภาพแวดลอ้มภายนอก (External environment) เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน 4.ภาวะผูน้ า 
(Leadership) เป็นรูปแบบเพื่อนร่วมงาน วา่มีความเหมาะสมและเป็นไปไดม้ากนอ้ยอยา่งไร พร้อม
ทั้งขอขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 
ผูท้รงคุณวฒิุ 1: ดร.พระราชวรมุนี ไดก้ล่าวถึงการบริหารงานในภาพรวมของโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาทัว่ประเทศซ่ึงมีทั้งหมด 464 แห่ง ว่ายงัมีความแตกต่างกนัในหลาย
ด้านโดยเฉพาะผูเ้รียนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสามเณรท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวและสติปัญญาท่ีไม่
เหมือนกนั แต่เม่ือเขา้มาสู่ระบบการศึกษาท่ีคณะสงฆจ์ดัให้สามเณรเหล่านั้นก็มีศกัยภาพพฒันาการ
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ท่ีดีข้ึนจนสามารถสอบแข่งขนัเขา้ในมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงของรัฐไดเ้ป็นจ านวนมาก และเห็น
ดว้ยกบัรูปแบบการบริหารงานวิชาการทั้ง 6 ดา้นซ่ึงมีรูปแบบการบริหารทั้งเป็นทางการและเพื่อน
ร่วมงาน พร้อมทั้งใหเ้หตุผลวา่ในดา้นแบบทางการ โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาตอ้ง
ยึดตามกรอบท่ีมหาเถรสมาคมก าหนดให้ เช่นการเรียนการสอนตอ้งควบคู่ทั้งนกัธรรม บาลีและ
วิชาการทางโลก ส่วนในรูปแบบเพื่อนร่วมงาน เพราะตอ้งมีการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอก จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการน ารูปแบบดังกล่าวไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการบริหารงาน และยงัให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่ในการบริหารงานวิชาการนั้นตอ้ง
พฒันาทั้งวชิาการทางพุทธศาสนาและทางโลกใหส้มดุลและสอดคลอ้งกนั 

 
ผูท้รงคุณวฒิุ 2: ดร.พระมหาสมบูรณ์ วฑฺุฒิกโร ไดก้ล่าวถึงการวิจยัวา่ควรจะมีการศึกษาวิธี

บริหารงานของโรงเรียนท่ีมีช่ือสียงว่ามีกระบวนการในการบริหารอย่างไรเพื่อน ามาเป็นตน้แบบ
หรือประยุกต์ใช้กับโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาของคณะสงฆ์ และเห็นด้วยกับ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามท่ีน าเสนอทั้งยงัให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่ควรมีภารกิจในดา้น
การวิจยั เพื่อพฒันาให้มีนกัวิจยัของโรงเรียนพระปริยติัธรรมและจะท าให้รู้สภาพการณ์ต่างๆของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อเป็นฐานในการพฒันางานวชิาการต่อไป 

 
ผูท้รงคุณวุฒิ 3: ดร.ประพนัธ์ ศุภษร ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรูปแบบในการบริหารงาน

วิชาการดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมทุกรายด้านและทุกองค์ประกอบ โดยเน้นย  ้ าว่าในการ
บริหารงานแบบทางการนั้นตอ้งจดัโครงสร้างและมีแผนงานท่ีชดัเจน และในแบบเพื่อนร่วมงานนั้น
ตอ้งมีการกระจายอ านาจแก่สมาชิก ทั้งน้ีในการบริหารงานดงักล่าวในบางกรณีสามารถยืดหยุน่ได้
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

 
ผูท้รงคุณวุฒิ 4: ดร.อ านาจ บวัศิริ ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบังานวิจยัว่าควรน าหลกัการ

วิเคราะห์แบบ SWOT ไปส ารวจกบัโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาจะท าให้รู้ขอ้มูลใน
ด้านต่างๆชัดเจนข้ึนรวมถึงการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มของโรงเรียนพระปริยติัธรรม และควร
ติดตามขอ้มูลของ สมศ.ท่ีเขา้ประเมินโรงเรียนพระปริยติัธรรมในแต่ละรอบก็จะท าให้ไดข้อ้มูลเพิ่ม 
แต่เม่ือกล่าวโดยสรุปแลว้ก็เห็นดว้ยกบัรูปแบบการบริหารงานวชิาการดงักล่าว 

 
ผูท้รงคุณวฒิุ 5: ดร.วรรณะ บุษบา เห็นวา่รูปแบบการบริหารงานวชิาการทั้ง 6 ดา้นน้ีมีความ

เหมาะสมดีและสามารถน าไปบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมได้ เพราะครอบคลุมภาระงานท่ี
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ส าคญัๆในดา้นวชิาการแต่ในดา้นการบริหารหลกัสูตรท่ีมีรูปแบบเป็นทางการนั้นไม่น่าจะเหมาะสม
เท่าท่ีควร เพราะในกระบวนการจดัท าหลกัสูตรตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย การบริหาร
แบบเพื่อนร่วมงาน คิดว่าจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์มากกว่า ในดา้นการบริหารทั้งแบบเป็น
ทางการและแบบเพื่อนร่วมงานนั้น ผูบ้ริหารตอ้งอาศยัประสบการณ์และเวลาในการบริหารเพื่อจะ
ได้ประยุกต์รูปแบบทั้ งสองมาใช้ให้ เกิดประสิทธิภาพได้ และควรจัดบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถให้ตรงตามและเพียงพอกบัภาระงาน โดยเฉพาะการบริหารแบบเพื่อนร่วมงานนั้น
โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาเป็นโรงเรียนเฉพาะทางของพระสงฆ์สามเณรซ่ึงมีจุด
แข็งในดา้นการขอความร่วมมือจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดี จึงควรใช้กลยุทธ์การ
บริหารงานแบบเพื่อนร่วมงานน้ีใหเ้กิดประโยชน์ได ้

 
 สุดทา้ย ผูว้จิยักล่าวขอบคุณและมอบของท่ีระลึกแก่ผูท้รงคุณวฒิุและกล่าวปิดการสนทนา
กลุ่ม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศึกษา  

............................................ 
ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีเพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา  
2. แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบ/สภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีควรจะเป็นในการบริหารงาน

วชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ในดา้น 
1) การวางแผนงานวชิาการ หมายถึง การจดัท ากิจกรรมต่างๆ อนัประกอบไปดว้ย การวางแผนงานวชิาการ 

การจดัท าแผนและโครงการสอน การจดักิจกรรมทางวชิาการ ตลอดจนการมุ่งเสริมและพฒันาคนในองคก์ารหรือ
สถานศึกษาใหมี้ศกัยภาพสูงสุด การก าหนดนโยบายและเป้าหมาย การจดัท าเอกสารคู่มือครูและนกัเรียน การ
อบรมความรู้ดา้นการวางแผนใหก้บับุคลากร 

2) การบริหารหลกัสูตร หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัสูตรเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
โดยมีการตระเตรียมเก่ียวกบัหลกัสูตร การใชห้ลกัสูตร การประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร การก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย หลกัการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรอยา่งชดัเจน 

3) การจดัการเรียนรู้ หมายถึง การสนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ การพฒันาวธีิการสอนท่ีหลากหลาย 
การส่งเสริมกิจกรรมและจดัหาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียนตลอดถึงการติดตามประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้ 

4) การพฒันาและส่งเสริมวชิาการ หมายถึง การส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรใหไ้ดรั้บการพฒันาอบรมดา้น
วชิาการต่างๆ การจดักิจกรรมทางวชิาการเพ่ืออบรมความรู้เพ่ิมทกัษะแก่นกัเรียนและบุคลากร 

5) การจดัส่ือการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพดว้ยส่ือต่างๆ เช่นส่ือเทคโนโลยท่ีีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอน และการจดัอบรมส่งเสริมการผลิตส่ือ การคน้ควา้วจิยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ 

6) การวดัและประเมินผล หมายถึง กระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน การสร้างเคร่ืองมือในการวดัผล 
การเรียน การจดัท าเอกสารแบบฟอร์มท่ีเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผล รวมทั้งการติดตาม ปรับปรุงพฒันาการ
เรียนการสอนใหมี้ความเหมาะสมและหลากหลาย 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง  เพื่อประโยชน์ในการน าผลการวจิยัมา
สร้างรูปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา  

 
             พระมหาธีรเพชร  มาตพงษ ์ ป.ธ.9 

                      นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม 
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ตอนที ่1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ()  ลงในท่ีตรงกบัสถานภาพท่ีเป็นจริงของท่านเพียงขอ้เดียว 
 
 1. ต  าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม 
     ผูบ้ริหารสถานศึกษา     ครูผูส้อน 

2. ขนาดของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญั 
          ขนาดเลก็              ขนาดกลาง        ขนาดใหญ่ 
3. ประสบการณ์บริหาร/สอนโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามญั 

                        นอ้ยกวา่ 5 ปี            6-10  ปี              10-15 ปี           15 ปีขึนไป 
 
ตอนที ่2  การบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกสามญั   
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบ/สภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีควรจะเป็น/ในการบริหารงานวชิาการโรงเรียน
พระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา  
 
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  () ลงในช่องวา่งทางขวามือท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านเก่ียวกบัการ
บริหารงานวชิาการในแต่ละดา้นของโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา  เพียงระดบัเดียวในแต่ละขอ้ 
ดงัต่อไปน้ี  

  
 5      หมายถึง      ตรงกบัสภาพปัจจุบนั หรือ สภาพท่ีควรจะเป็น มากท่ีสุด 
 4      หมายถึง       ตรงกบัสภาพปัจจุบนั หรือ สภาพท่ีควรจะเป็น มาก 

3      หมายถึง       ตรงกบัสภาพปัจจุบนั หรือ สภาพท่ีควรจะเป็น ปานกลาง 
   2      หมายถึง      ตรงกบัสภาพปัจจุบนั หรือ สภาพท่ีควรจะเป็น นอ้ย 

1      หมายถึง       ตรงกบัสภาพปัจจุบนั หรือ สภาพท่ีควรจะเป็น นอ้ยท่ีสุด 
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การบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ใน 6 ดา้น 
 

1.การวางแผนงานวชิาการ 

สภาพปัจจุบนั 
 

สภาพท่ีควรจะเป็น 

5
5 

4
4 

3
3 

2
2 

1
1 

5
5 

4
4 

3
3 

2
2 

1
1 

1.1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) ด้านการวางแผนงานวชิาการ           

1.1.1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
1.1.2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เพ่ือนร่วมงานมีส่วนร่วมในการก าหนด 
1.1.3. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เนน้ผลประโยชน์เพียงของคนกลุ่มต่างๆ 
1.1.4. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ข้ึนอยูก่บัผูมี้อ  านาจขององคก์รนั้นๆ 
1.1.5. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ข้ึนกบัสภาพเหตุการณ์ปรับเปล่ียนได ้
1.1.6. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ตามแนวทางท่ีเคยปฏิบติัมา 
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1.2 การจดัโครงสร้าง (Structure) ด้านการวางแผนงานวชิาการ           

1.2.1. การจดัโครงสร้าง เป็นไปตามราชการ 
1.2.2. การจดัโครงสร้าง ในรูปคณะกรรมการ 
1.2.3. การจดัโครงสร้าง ข้ึนกบัความเห็นกลุ่มต่างๆ 
1.2.4.การจดัโครงสร้าง ข้ึนอยูก่บัผูมี้อ  านาจสัง่การคนเดียว 
1.2.5. การจดัโครงสร้าง ซบัซอ้นในบทบาทหนา้ท่ี 
1.2.6. การจดัโครงสร้าง ตามแนวทางท่ีเคยปฏิบติั 
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1.3 สภาพแวดล้อมภายนอก (Eternal environment) ด้านการวางแผนงานวชิาการ           

1.3.1. ยดึกฎเกณฑร์ะเบียบภายในองคก์รเป็นหลกั  เนน้ความเป็นระบบราชการ 
1.3.2. สมาชิกในองคก์รมีการติดต่อประสานสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก  
1.3.3. บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
1.3.4. ผูมี้อิทธิพลจากหน่วยงานภายนอกมีบทบาทส าคญั ในการบริหารวชิาการ 
1.3.5. ใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มภายนอกไม่ชดัเจน 
1.3.6. ค  านึงถึงบรรทดัฐานของสงัคมภายนอกเป็นหลกั 
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1.4 ภาวะผู้น า (Leadership) ด้านการวางแผนงานวชิาการ           

1.4.1. ผูน้ า บริหารตามนโยบายท่ีรัฐก าหนด 
1.4.2. ผูน้ า มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ยอมรับการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
1.4.3. ผูน้ า มีบทบาทส าคญัในการเจรจาต่อรอง 
1.4.4. ผูน้ า เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายใหส้มาชิก 
1.4.5. ผูน้ า ปรับเปล่ียนตามสภาพการณ์ปัจจุบนั 
1.4.6. ผูน้ า ยดึถือแนวปฏิบติัท่ีเป็นบรรทดัฐานทางสงัคม 
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2.การบริหารหลกัสูตร 

สภาพปัจจุบนั 
 

สภาพท่ีควรจะเป็น 

5
5 

4
4 

3
3 

2
2 

1
1 

5
5 

4
4 

3
3 

2
2 

1
1 

2.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) ด้านการบริหารหลกัสูตร           

2.1.1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
2.1.2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เพ่ือนร่วมงานมีส่วนร่วมในการก าหนด 
2.1.3. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เนน้ผลประโยชน์เพียงของคนกลุ่มต่างๆ 
2.1.4. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ข้ึนอยูก่บัผูมี้อ  านาจขององคก์รนั้นๆ 
2.1.5. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ข้ึนกบัสภาพเหตุการณ์ปรับเปล่ียนได ้
2.1.6. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ตามแนวทางท่ีเคยปฏิบติัมา 
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2.2 การจดัโครงสร้าง (Structure) ด้านการบริหารหลกัสูตร           

2.2.1. การจดัโครงสร้าง เป็นไปตามราชการ 
2.2.2. การจดัโครงสร้าง ในรูปคณะกรรมการ 
2.2.3. การจดัโครงสร้าง ข้ึนกบัความเห็นกลุ่มต่างๆ 
2.2.4. การจดัโครงสร้าง ข้ึนอยูก่บัผูมี้อ  านาจสัง่การคนเดียว 
2.2.5. การจดัโครงสร้าง ซบัซอ้นในบทบาทหนา้ท่ี 
2.2.6. การจดัโครงสร้าง ตามแนวทางท่ีเคยปฏิบติัมา 
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2.3 สภาพแวดล้อมภายนอก (Eternal environment) ด้านการบริหารหลกัสูตร           

2.3.1. ยดึกฎเกณฑร์ะเบียบภายในองคก์รเป็นหลกั  เนน้ความเป็นระบบราชการ 
2.3.2. สมาชิกในองคก์รมีการติดต่อประสานสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก  
2.3.3. บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
2.3.4. ผูมี้อิทธิพลจากหน่วยงานภายนอกมีบทบาทส าคญั ในการบริหารหลกัสูตร 
2.3.5. ใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มภายนอกไม่ชดัเจน 
2.3.6. ค  านึงถึงบรรทดัฐานของสงัคมภายนอกเป็นหลกั 
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2.4 ภาวะผู้น า (Leadership) ด้านการบริหารหลกัสูตร           

2.4.1. ผูน้ า บริหารตามนโยบายท่ีรัฐก าหนด 
2.4.2. ผูน้ า มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ยอมรับการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
2.4.3. ผูน้ า มีบทบาทส าคญัในการเจรจาต่อรอง 
2.4.4. ผูน้ า เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายใหส้มาชิก 
2.4.5. ผูน้ า ปรับเปล่ียนตามสภาพการณ์ปัจจุบนั 
2.4.6. ผูน้ า ยดึถือแนวปฏิบติัท่ีเป็นบรรทดัฐานทางสงัคม 
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3.การจดัการเรียนรู้ 

สภาพปัจจุบนั 
 

สภาพท่ีควรจะเป็น 

5
5 

4
4 

3
3 

2
2 

1
1 

5
5 

4
4 

3
3 

2
2 

1
1 

3.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) ด้านการจดัการเรียนรู้           

3.1.1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
3.1.2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เพ่ือนร่วมงานมีส่วนร่วมในการก าหนด 
3.1.3. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เนน้ผลประโยชน์เพียงของคนกลุ่มต่างๆ 
3.1.4. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ข้ึนอยูก่บัผูมี้อ  านาจขององคก์รนั้นๆ 
3.1.5. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ข้ึนกบัสภาพเหตุการณ์ปรับเปล่ียนได ้
3.1.6. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ตามแนวทางท่ีเคยปฏิบติัมา 
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3.2 การจดัโครงสร้าง (Structure) ด้านการจดัการเรียนรู้           

3.2.1. การจดัโครงสร้าง เป็นไปตามราชการ 
3.2.2. การจดัโครงสร้าง ในรูปคณะกรรมการ 
3.2.3. การจดัโครงสร้าง ข้ึนกบัความเห็นกลุ่มต่างๆ 
3.2.4. การจดัโครงสร้าง ข้ึนอยูก่บัผูมี้อ  านาจสัง่การคนเดียว 
3.2.5. การจดัโครงสร้าง ซบัซอ้นในบทบาทหนา้ท่ี 
3.2.6. การจดัโครงสร้าง ตามแนวทางท่ีเคยปฏิบติั 
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3.3 สภาพแวดล้อมภายนอก (Eternal environment) ด้านการจดัการเรียนรู้           

3.3.1. ยดึกฎเกณฑร์ะเบียบภายในองคก์รเป็นหลกั  เนน้ความเป็นระบบราชการ 
3.3.2. สมาชิกในองคก์รมีการติดต่อประสานสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก  
3.3.3. บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
3.3.4. ผูมี้อิทธิพลจากหน่วยงานภายนอกมีบทบาทส าคญั ในการบริหาร 
        การจดัการเรียนรู้ 
3.3.5. ใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มภายนอกไม่ชดัเจน 
3.3.6. ค  านึงถึงบรรทดัฐานของสงัคมภายนอกเป็นหลกั 
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3.4 ภาวะผู้น า (Leadership) ด้านการจดัการเรียนรู้           

3.4.1. ผูน้ า บริหารตามนโยบายท่ีรัฐก าหนด 
3.4.2. ผูน้ า มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ยอมรับการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
3.4.3. ผูน้ า มีบทบาทส าคญัในการเจรจาต่อรอง 
3.4.4. ผูน้ า เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายใหส้มาชิก 
3.4.5. ผูน้ า ปรับเปล่ียนตามสภาพการณ์ปัจจุบนั 
3.4.6. ผูน้ า ยดึถือแนวปฏิบติัท่ีเป็นบรรทดัฐานทางสงัคม 
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4.การพฒันาและส่งเสริมทางวชิาการ 

สภาพปัจจุบนั 
 

สภาพท่ีควรจะเป็น 

5
5 

4
4 

3
3 

2
2 

1
1 

5
5 

4
4 

3
3 

2
2 

1
1 

4.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) ด้านการพฒันาและส่งเสริมทางวชิาการ           

4.1.1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
4.1.2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เพ่ือนร่วมงานมีส่วนร่วมในการก าหนด 
4.1.3. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เนน้ผลประโยชน์เพียงของคนกลุ่มต่างๆ 
4.1.4. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ข้ึนอยูก่บัผูมี้อ  านาจขององคก์รนั้นๆ 
4.1.5. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ข้ึนกบัสภาพเหตุการณ์ปรับเปล่ียนได ้
4.1.6. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ตามแนวทางท่ีเคยปฏิบติัมา 
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4.2 การจดัโครงสร้าง (Structure) ด้านการพฒันาและส่งเสริมทางวชิาการ           

4.2.1. การจดัโครงสร้าง เป็นไปตามราชการ 
4.2.2. การจดัโครงสร้าง ในรูปคณะกรรมการ 
4.2.3. การจดัโครงสร้าง ข้ึนกบัความเห็นกลุ่มต่างๆ 
4.2.4. การจดัโครงสร้าง ข้ึนอยูก่บัผูมี้อ  านาจสัง่การคนเดียว 
4.2.5. การจดัโครงสร้าง ซบัซอ้นในบทบาทหนา้ท่ี 
4.2.6. การจดัโครงสร้าง ตามแนวทางท่ีเคยปฏิบติั 
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4.3 สภาพแวดล้อมภายนอก (Eternal environment) ด้านการพฒันาและส่งเสริมทาง
วชิาการ 

          

4.3.1. ยดึกฎเกณฑร์ะเบียบภายในองคก์รเป็นหลกั  เนน้ความเป็นระบบราชการ 
4.3.2. สมาชิกในองคก์รมีการติดต่อประสานสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก  
4.3.3. บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
4.3.4. ผูมี้อิทธิพลจากหน่วยงานภายนอกมีบทบาทส าคญั ในการบริหาร 
        การพฒันาและส่งเสริมทางวชิาการ 
4.3.5. ใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มภายนอกไม่ชดัเจน 
4.3.6. ค  านึงถึงบรรทดัฐานของสงัคมภายนอกเป็นหลกั 
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4.4 ภาวะผู้น า (Leadership) ด้านการพฒันาและส่งเสริมทางวชิาการ           

4.4.1. ผูน้ า บริหารตามนโยบายท่ีรัฐก าหนด 
4.4.2. ผูน้ า มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ยอมรับการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
4.4.3. ผูน้ า มีบทบาทส าคญัในการเจรจาต่อรอง 
4.4.4. ผูน้ า เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายใหส้มาชิก 
4.4.5. ผูน้ า ปรับเปล่ียนตามสภาพการณ์ปัจจุบนั 
4.4.6. ผูน้ า ยดึถือแนวปฏิบติัท่ีเป็นบรรทดัฐานทางสงัคม 
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5.การจดัส่ือการเรียนรู้ 

สภาพปัจจุบนั 
 

สภาพท่ีควรจะเป็น 

5
5 

4
4 

3
3 

2
2 

1
1 

5
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4
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3
3 

2
2 

1
1 

5.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) ด้านการจดัส่ือการเรียนรู้           

5.1.1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
5.1.2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เพ่ือนร่วมงานมีส่วนร่วมในการก าหนด 
5.1.3. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เนน้ผลประโยชน์เพียงของคนกลุ่มต่างๆ 
5.1.4. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ข้ึนอยูก่บัผูมี้อ  านาจขององคก์รนั้นๆ 
5.1.5. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ข้ึนกบัสภาพเหตุการณ์ปรับเปล่ียนได ้
5.1.6. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ตามแนวทางท่ีเคยปฏิบติัมา 
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5.2 การจดัโครงสร้าง (Structure) ด้านการจดัส่ือการเรียนรู้           

5.2.1. การจดัโครงสร้าง เป็นไปตามราชการ 
5.2.2. การจดัโครงสร้าง ในรูปคณะกรรมการ 
5.2.3. การจดัโครงสร้าง ข้ึนกบัความเห็นกลุ่มต่างๆ 
5.2.4. การจดัโครงสร้าง ข้ึนอยูก่บัผูมี้อ  านาจสัง่การคนเดียว 
5.2.5. การจดัโครงสร้าง ซบัซอ้นในบทบาทหนา้ท่ี 
5.2.6. การจดัโครงสร้าง ตามแนวทางท่ีเคยปฏิบติัมา 
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5.3 สภาพแวดล้อมภายนอก (Eternal environment) ด้านการจดัส่ือการเรียนรู้           

5.3.1. ยดึกฎเกณฑร์ะเบียบภายในองคก์รเป็นหลกั  เนน้ความเป็นระบบราชการ 
5.3.2. สมาชิกในองคก์รมีการติดต่อประสานสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก  
5.3.3. บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
5.3.4. ผูมี้อิทธิพลจากหน่วยงานภายนอกมีบทบาทส าคญั ในการบริหาร 
        การจดัส่ือการเรียนรู้ 
5.3.5. ใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มภายนอกไม่ชดัเจน 
5.3.6. ค  านึงถึงบรรทดัฐานของสงัคมภายนอกเป็นหลกั 
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5.4 ภาวะผู้น า (Leadership) ด้านการจดัส่ือการเรียนรู้           

5.4.1. ผูน้ า บริหารตามนโยบายท่ีรัฐก าหนด 
5.4.2. ผูน้ า มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ยอมรับการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
5.4.3. ผูน้ า มีบทบาทส าคญัในการเจรจาต่อรอง 
5.4.4. ผูน้ า เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายใหส้มาชิก 
5.4.5. ผูน้ า ปรับเปล่ียนตามสภาพการณ์ปัจจุบนั 
5.4.6. ผูน้ า ยดึถือแนวปฏิบติัท่ีเป็นบรรทดัฐานทางสงัคม 
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6.การวดัและประเมนิผล 

สภาพปัจจุบนั 
 

สภาพท่ีควรจะเป็น 

5
5 

4
4 

3
3 

2
2 

1
1 

5
5 

4
4 

3
3 

2
2 

1
1 

6.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) ด้านการวดัและประเมนิผล           

6.1.1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
6.1.2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เพ่ือนร่วมงานมีส่วนร่วมในการก าหนด 
6.1.3. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เนน้ผลประโยชน์เพียงของคนกลุ่มต่างๆ 
6.1.4. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ข้ึนอยูก่บัผูมี้อ  านาจขององคก์รนั้นๆ 
6.1.5. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ข้ึนกบัสภาพเหตุการณ์ปรับเปล่ียนได ้
6.1.6. การก าหนดจุดมุ่งหมาย ตามแนวทางท่ีเคยปฏิบติัมา 
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6.2 การจดัโครงสร้าง (Structure) ด้านการวดัและประเมนิผล           

6.2.1. การจดัโครงสร้าง เป็นไปตามราชการ 
6.2.2. การจดัโครงสร้าง ในรูปคณะกรรมการ 
6.2.3. การจดัโครงสร้าง ข้ึนกบัความเห็นกลุ่มต่างๆ 
6.2.4. การจดัโครงสร้าง ข้ึนอยูก่บัผูมี้อ  านาจสัง่การคนเดียว 
6.2.5. การจดัโครงสร้าง ซบัซอ้นในบทบาทหนา้ท่ี 
6.2.6. การจดัโครงสร้าง ตามแนวทางท่ีเคยปฏิบติัมา 
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6.3 สภาพแวดล้อมภายนอก (Eternal environment) ด้านการวดัและประเมนิผล           

6.3.1. ยดึกฎเกณฑร์ะเบียบภายในองคก์รเป็นหลกั  เนน้ความเป็นระบบราชการ 
6.3.2. สมาชิกในองคก์รมีการติดต่อประสานสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก  
6.3.3. บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
6.3.4. ผูมี้อิทธิพลจากหน่วยงานภายนอกมีบทบาทส าคญั ในการบริหารจดัการ 
        การวดัและประเมินผล 
6.3.5. ใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มภายนอกไม่ชดัเจน 
6.3.6. ค  านึงถึงบรรทดัฐานของสงัคมภายนอกเป็นหลกั 
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6.4 ภาวะผู้น า (Leadership) ด้านการวดัและประเมนิผล           

6.4.1. ผูน้ า บริหารตามนโยบายท่ีรัฐก าหนด 
6.4.2. ผูน้ า มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ยอมรับการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
6.4.3. ผูน้ า มีบทบาทส าคญัในการเจรจาต่อรอง 
6.4.4. ผูน้ า เป็นผูก้  าหนดเป้าหมายใหส้มาชิก 
6.4.5. ผูน้ า ปรับเปล่ียนตามสภาพการณ์ปัจจุบนั 
6.4.6. ผูน้ า แนวปฏิบติัท่ีเป็นบรรทดัฐานทางสงัคม 
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ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
....................................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .............................................................
...................................................................................................................................................................... ....................
............................................................ 

          
 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทกุท่าน 
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 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 4 แห่ง 
ในการเลอืกรูปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศึกษา  

 เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
 

             ------------------------------------------------------------------------------------  
 
ค าช้ีแจง 
 
1. แบบสอบถามชุดน้ี มีความประสงคเ์พื่อใหเ้ลือกรูปแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา  ท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได ้
2. ขอใหท้่านไดพ้ิจารณาเลือกรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นการน าไปบริหารงาน
วชิาการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา โปรดกาเคร่ืองหมาย  () ลงในช่องวา่งทาง
ขวามือตามมติของท่าน เพียงระดบัเดียวในแต่ละขอ้ ดงัต่อไปน้ี  
 

 5      หมายถึง       มีความเหมาะสมและเป็นไปได ้ มากท่ีสุด 
 4      หมายถึง      มีความเหมาะสมและเป็นไปได ้  มาก 

3      หมายถึง      มีความเหมาะสมและเป็นไปได ้  ปานกลาง 
   2      หมายถึง      มีความเหมาะสมและเป็นไปได ้  นอ้ย 

1      หมายถึง      มีความเหมาะสมและเป็นไปได ้  นอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 

พระมหาธีรเพชร  มาตพงษ ์ ป.ธ.9 
                      นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม 
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  การบริหารงานวชิาการ  รูปแบบ           วธีิการบริหารโดยสรุป 
เหมาะสม/
เป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านการวางแผนงานวิชาการ 
1.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
1.2 การจดัการโครงสร้าง 
1.3 สภาพแวดลอ้มภายนอก 
1.4 ภาวะผูน้ า 

ทางการ 
ทางการ 
ทางการ 
เพ่ือนร่วมงาน 
เพ่ือนร่วมงาน 

เป็นไปตามกฏระเบียบและมาตรฐานท่ีก าหนด 
เป็นไปตามกฏระเบียบและมาตรฐานท่ีก าหนด 
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ี โครงสร้างอยา่งเป็นทางการ 
มีการประสานสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก 
ยอมรับความคิดเห็นการตดัสินใจของเพ่ือนร่วมงาน 

     

2.  ด้านการบริหารหลกัสูตร 
2.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
2.2 การจดัการโครงสร้าง 
2.3 สภาพแวดลอ้มภายนอก 
2.4 ภาวะผูน้ า 

ทางการ 
ทางการ 
ทางการ 
เพ่ือนร่วมงาน 
เพ่ือนร่วมงาน 

เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานท่ีก าหนด 
เป็นไปตามกฏระเบียบและมาตรฐานท่ีก าหนด 
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ี โครงสร้างอยา่งเป็นทางการ 
มีการประสานสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก 
ยอมรับความคิดเห็นการตดัสินใจของเพ่ือนร่วมงาน 

     

3.  ด้านการจัดการเรียนรู้ 
3.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
3.2 การจดัการโครงสร้าง 
3.3 สภาพแวดลอ้มภายนอก 
3.4 ภาวะผูน้ า 

เพ่ือนร่วมงาน 
ทางการ 
ทางการ 
เพ่ือนร่วมงาน 
เพ่ือนร่วมงาน 

มีการประสานสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก 
เป็นไปตามกฏระเบียบและมาตรฐานท่ีก าหนด 
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ี โครงสร้างอยา่งเป็นทางการ 
มีการประสานสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก 
ยอมรับความคิดเห็นการตดัสินใจของเพ่ือนร่วมงาน 

     

4.  ด้านการพฒันาและส่งเสริมวชิาการ 
4.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
4.2 การจดัการโครงสร้าง 
4.3 สภาพแวดลอ้มภายนอก 
4.4 ภาวะผูน้ า 

ทางการ 
ทางการ 
ทางการ 
เพ่ือนร่วมงาน 
เพ่ือนร่วมงาน 

เป็นไปตามกฏระเบียบและมาตรฐานท่ีก าหนด 
เป็นไปตามกฏระเบียบและมาตรฐานท่ีก าหนด 
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ี โครงสร้างอยา่งเป็นทางการ 
มีการประสานสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก 
ยอมรับความคิดเห็นการตดัสินใจของเพ่ือนร่วมงาน 

     

5.  ด้านการจัดส่ือการเรียนรู้ 
5.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
5.2 การจดัการโครงสร้าง 
5.3 สภาพแวดลอ้มภายนอก 
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