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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การศึกษาเป็ นเรื่ องที่ได้รับการยอมรับและให้ความสาคัญ ในฐานะเป็ นองค์ประกอบหนึ่ง
ที่ จะท าให้มนุ ษย์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติ สุ ข การศึกษาเป็ นเทคนิ คหรื อเครื่ องมือในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางค่านิ ยม เจตคติ และวัฒนธรรมใน
สังคมทุกระดับไม่วา่ จะเป็ นระดับหมู่บา้ น ตาบล อาเภอ จังหวัด ประเทศ และสังคมโลก อย่างไรก็
ตามการถ่ายทอดความรู ้ เจตคติ และค่านิยมตลอดจน วัฒนธรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทุก
อย่างด้านการศึ ก ษา ได้ถู ก ด าเนิ น การโดยสถาบัน และองค์ก รต่ างๆ ด้วยแนวทางและยุท ธวิธี ที่
แตกต่างกันหรื ออาจจะกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า บรรดากิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึ้นในองค์การและช่วยให้
การดาเนิ นงานไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพย่อมเกิ ดจาก การบริ หารการศึกษา (ศักดิ์ ไทย สุ รกิ จบวร.
2548: 1)
การบริ หารและจัดการศึกษาจะบรรลุตามเป้ าหมายของการศึกษา ย่อมต้องอาศัยความเป็ น
มื อ อาชี พ ของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นเป็ นอย่ า งมาก กล่ า วคื อ จะต้อ งเป็ นผู ้มี วิ สั ย ทัศ น์ ก ว้างไกลมี
ความสามารถ คุ ณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นที่ยอมรับ กอปรทั้งมี ความฉลาดทั้งทางสติ ปัญญาทาง
อารมณ์ และความฉลาดทางคุ ณธรรม รวมทั้งปฏิ บตั ิ ตามวิชาชี พ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจึงจะนาไปสู่
ความมีสัมฤทธิ์ ผลทางการศึกษาสถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท มีภารกิ จหลักที่สาคัญอยู่ที่
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามที่คาดหวังไว้ตามระดับและประเภทของการศึกษานั้น คุณภาพที่
คาดหวัง หมายถึ ง คุ ณ สมบัติ อนั พึ ง ประสงค์ที่ จะให้ เกิ ดขึ้ น แก่ ผู เ้ รี ย นได้แก่ ค วามรู ้ ความเข้าใจ
ความคิด ทักษะ ความสามารถ สุ ขภาพกาย จิต และคุณลักษณะในด้านบุคลิกภาพ ค่านิ ยม คุณธรรม
จริ ยธรรม ซึ่ งคาดหวังโดยการกาหนดในหลัก สู ตรคาดหวังโดยชุ ม ชน และสังคม คาดหวังโดย
สถานศึกษาเองและคาดหวังโดยตัวผูเ้ รี ยนเองอีกด้วย(กมล ภู่ประเสริ ฐ. 2545: 5)
ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ (2544: 144) กล่าวว่าหัวใจของการศึกษาคืองานวิชาการ งานนี้
ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับงานอีกหลายๆ ประเภท ไม่วา่ จะเป็ นการกาหนดหลักสู ตร การ
จัด การเรี ย นการสอน และการวัด ผลประเมิ น ผลของความส าเร็ จในการจัด การศึ ก ษาในแต่ ล ะ
ช่วงเวลาเมื่อภาวะทางเศรษฐกิ จ สังคม และการเมืองเปลี่ยนแปลงหรื อเคลื่ อนไหวเร็ วขึ้นจึงมักจะมี
ผูต้ ้ งั ข้อสังเกตว่า การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวอยู่เสมอ งานวิชาการ
เป็ นงานหลักของการบริ หารสถาบันการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นการบริ หารงาน
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ในมหาวิทยาลัยสถานศึ กษาชั้นสู งอื่นๆ หรื อการบริ หารงานในโรงเรี ยนก็ตาม เราอาจกล่าวได้ว่า
มาตรฐานและคุณภาพของสถาบันการศึกษาทุกระดับที่กล่าวมานั้น อาจพิจารณาได้จากผลงานด้าน
วิชาการเป็ นประการสาคัญ ผลงานด้านวิชาการจะเป็ นสิ่ งบ่งชี้ ให้เห็ นถึงมาตรฐานและคุณภาพของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ ว่ามีอยูม่ ากหรื อน้อยเพียงใด งานวิชาการจะสัมฤทธิ์ ผลหรื อไม่น้ นั ปั จจัยที่
สาคัญประการหนึ่ งย่อมขึ้นอยู่กบั บทบาท และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารว่า จะให้ความสาคัญ
และทุ่มเทสติปัญญา กาลังกาย กาลังใจ เพื่อการบริ หารงานวิชาการมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ ใน
การบริ หารงานวิชาการ ผูบ้ ริ หารยังจะต้องขอความร่ วมมือและความช่วยเหลือจากบุคลากรทุกฝ่ าย
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายและนักเรี ยนทุกคน และหาก
บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนให้ความร่ วมมือ มีความตั้งใจจริ งจะทาหน้าที่ของตนอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ และความความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วนั้นย่อมจะเป็ นปั จจัยสาคัญใน
อันที่ จะท าให้งานวิช าการของสถานศึ ก ษาพัฒนาต่ อไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพได้ม าตรฐานและมี
คุ ณภาพตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ (อนุ ศกั ดิ์ สมิ ตสันต์. 2540: 1)ความสาเร็ จของสถานศึ กษาอยู่ที่ การ
บริ หารงานวิช าการ ซึ่ งงานวิช าการมี ขอบข่ายกว้างขวางในด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
โดยทัว่ ไปสถานศึกษาที่ จดั การศึกษาไม่ว่าจะด้านอาชี วศึกษาหรื อด้านอื่นในแต่ละระดับนั้น จะมี
หลักสู ตรและโปรแกรมการศึกษาที่ใช้ร่วมกัน โดยทัว่ ไปหลักสู ตรจัดโดยส่ วนกลาง ขอบข่ายของ
งานวิชาการจะครอบคลุมตั้งแต่การ วางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการการจัดดาเนิ นงานเกี่ยวกับการเรี ยน
การสอน การจัดบริ การการสอนและการจัดการวัดและประเมินผลรวมทั้งการติดตามผล(ปรี ยาพร
วงศ์อนุตรโรจน์. 2545: 3)
งานวิชาการเป็ นงานหลักของการบริ หารสถาบันการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ไม่วา่
จะเป็ นการบริ หารงานในมหาวิทยาลัย สถานศึกษาชั้นสู งอื่นๆ หรื อการบริ หารงานในโรงเรี ยนก็ตาม
เราอาจกล่าวได้วา่ มาตรฐานและคุณภาพของสถาบันการศึกษาทุกระดับที่กล่าวมานั้น อาจพิจารณา
ได้จากผลงานด้านวิชาการเป็ นประการสาคัญ ผลงานด้านวิชาการจะเป็ นสิ่ งบ่งชี้ ให้เห็นถึงมาตรฐาน
และคุ ณภาพของสถาบันการศึ กษานั้นๆ ว่ามี อยู่มากหรื อน้อยเพี ยงใด งานวิชาการจะสั มฤทธิ์ ผล
หรื อไม่น้ นั ปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่ งย่อมขึ้นอยู่กบั บทบาท และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารว่า
จะให้ความสาคัญและทุ่มเทสติปัญญา กาลังกาย กาลังใจ เพื่อการบริ หารงานวิชาการมากน้อยแค่
ไหนนอกจากนี้ ในการบริ หารงานวิชาการ ผูบ้ ริ หารยังจะต้องขอความร่ วมมือและความช่ วยเหลื อ
จากบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายในสถานศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุ ก ฝ่ ายและ
นักเรี ยนทุกคน และหากบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนให้ความร่ วมมือ มีความตั้งใจจริ งในหน้าที่
ของตนอย่างเต็มกาลังความสามารถ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนั้นย่อมจะเป็ น
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ปั จจัยสาคัญในอันที่จะทาให้งานวิชาการขอสถานศึกษาพัฒนาต่อไปให้มีประสิ ทธิ ภาพได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ (อนุศกั ดิ์ สมิตสันต์. 2540: 1)
การบริ หารงานวิชาการ เป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารสถานศึกษาและเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการบริ หารการศึกษา ที่ ผูบ้ ริ หารจะต้องให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ส่ วนการบริ หารด้านอื่นๆ
นั้น แม้จะมีความสาคัญเช่ นเดียวกันแต่ก็เป็ นเพียงส่ วนส่ งเสริ มสนับสนุ นให้งานวิชาการดาเนิ นไป
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาซึ่ งมีบทบาทหน้าที่ใ นการบริ หาร จะต้องสนับสนุนให้
ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้บรรลุจุดหมายของหลักสู ตร (ภาสกร วงค์ปิ่น. 2541: 27)
การบริ หารวิชาการเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเพื่อให้งานวิชาการเกิดประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล ผูบ้ ริ หารจะต้องรู ้จกั การจัดการงานวิชาการโดยมีการจัดสายบริ หารและวางแผน
เสนออย่างมี ระบบและแน่ นอน โดยมีนโยบายมีการนิ เทศปฏิ บตั ิรายงาน ติดตามและประเมินผล
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงเป็ นบุคคลสาคัญต่อการดาเนิ นนโยบายทางการศึกษา หากผูบ้ ริ หารมีความรู ้
ความสามารถ ดาเนิ นงานทางการศึกษาย่อมประสบความสาเร็ จ และมีคุณภาพตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติกาหนด จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ พบว่า การบริ หารวิชาการโดยเฉพาะปั จจัย
ด้านผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนซึ่ งนับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญ ดังนั้นในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของผูบ้ ริ หารจึงจาเป็ น
จะต้อ งอาศัย ความสามารถ คุ ณ ธรรม คุ ณ ลัก ษณะที่ ดี และประสบการณ์ ในการปฏิ บ ัติ งานของ
ผูบ้ ริ หาร จึงจะทาให้การบริ หารนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ และคุณภาพตามที่คาดหวังไว้ (ประคอง รัศมีแก้ว
2545 : 2 บทคัดย่อ)
งานวิชาการถื อว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผูเ้ รี ยน กล่าวคือผูเ้ รี ยนจะมีศกั ยภาพ
ต่างๆ ตามความมุ่งหมายของหลักสู ตรได้น้ นั งานวิชาการถือว่าเป็ นหัวใจของโรงเรี ยนและเป็ นงาน
หลัก ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น ในอันที่ จะปรับกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่ อพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้เป็ น
บุ ค คลที่ ส มบู รณ์ ในทุ ก ด้าน และการที่ จะท าให้ งานวิช าการประสบความส าเร็ จได้น้ ัน ผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนจึงต้องมี แบบผูน้ าที่ เหมาะสมกับการบริ หารงานวิชาการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (รุ จิร์ ภู่สาระ.
2545 : 56)
การบริ ห ารวิ ช าการถื อ ว่ า เป็ นหั ว ใจส าคัญ ของการศึ ก ษาทุ ก ระดับ เริ่ ม ต้น ตั้ง แต่ ช้ ั น
ประถมศึกษาจนถึ งระดับปริ ญญาเอกซึ่ งทุกโรงเรี ยนทุกสถาบันต้องมีการวางแผนและส่ งเสริ มใน
ด้านวิชาการให้ได้มากที่สุดเพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรี ยนแล้วจบออกมามีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภ าพโดยเฉพาะโรงเรี ยนพระปริ ยัติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
พระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ กลุ่ ม 1 ก็ ต้องเน้น การบริ ห ารวิช าการให้ ท ัน ต่ อโลกต่ อสถานการณ์ ที่
เจริ ญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ วและไม่หยุดยั้งเพื่อพระภิกษุสามเณรจะได้มีความรู ้ความสามารถทั้ง
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ทางโลกและทางธรรมสื บต่ออายุพระพุทธศาสนาตราบนานเท่านานต่อไปในปั จจุบนั และอนาคต
กาล
เดิมโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษาเรี ยกว่า โรงเรี ยนบาลีวิสามัญศึกษาสานัก
เรี ยนวัด โดยมติคณะสังฆมนตรี และกระทรวงศึกษาธิ การ ได้ออกระเบียบกระทรวงให้โรงเรี ยน
บาลีวิสามัญศึกษาสานักเรี ยนวัดนี้ เปิ ดทาการสอนสมทบได้ต้ งั แต่ ปี พ.ศ.2500 เป็ นต้นมา เมื่อสอบ
ได้แล้วก็ยงั จะได้รับประกาศนี ยบัตรจากกระทรวงศึกษาธิ การอีกด้วย ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้พระภิกษุ
สามเณรจึ ง นิ ย มเรี ย นกัน มาก โรงเรี ย นประเภทนี้ จึ ง แพร่ ห ลายออกไปยัง จัง หวัด ต่ า งๆ อย่ า ง
กว้างขวาง จนทาให้ทางการคณะสงฆ์เกรงว่าการศึกษาธรรม และบาลีจะเสื่ อมลงเพราะพระภิกษุ
สามเณรต่างมุ่งศึกษาวิชาทางโลกมากไป เป็ นเหตุให้ตอ้ งละทิ้งการศึกษาธรรมและบาลีเสี ยแต่ทาง
คณะสงฆ์ก็ยงั พิจารณาเห็ นความจาเป็ นของการศึ กษาวิชาในทางโลกอยู่ (พระสาย แวงคา.2544)
ดังนั้น แม่กองธรรมสนามหลวง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้ น ชุตินธโร) จึงได้ต้ งั คณะกรรมการ
การปรับปรุ งการศึ กษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี ข้ ึ นใหม่ มีวิชาบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก
เรี ยกว่าบาลี ศึ กษาสามัญศึ กษา และปริ ยตั ิศึกษา ได้ประกาศใช้เมื่อพ.ศ. 2507 พร้ อมกันได้ยกเลิ ก
ระเบียบของคณะสังฆมนตรี ว่าการศึกษาของโรงเรี ยนบาลีวิสามัญกาหนดให้พระภิกษุสามเณรต้อง
เรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี ที่คณะสงฆ์จดั ทาขึ้นใหม่ แต่ปรากฏว่าการตั้งสานักเรี ยนตามแบบ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีใหม่น้ ี มีนอ้ ย นักเรี ยนนิ ยมเรี ยนกันน้อยเพราะพระภิกษุสามเณร
ส่ วนใหญ่ยงั พอใจที่จะเรี ยนโดยได้รับประกาศนี ยบัตรจากกระทรวงศึกษาธิ การดังนั้นนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนดังกล่ าวจึ งได้พ ากันใช้ชื่อกันเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนราษฏร์ ของวัดซึ่ งตั้งขึ้ นโดยระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิ การบ้าง สมัครสอบเทียบบ้างเข้าเป็ นนักเรี ยนผูใ้ หญ่บา้ ง ทาให้การศึกษาของคณะ
สงฆ์ช่วงนั้นเกิดความสับสนเป็ นอันมาก กระทรวงศึกษาธิ การได้รับเรื่ องจากมติของผูแ้ ทนราษฏร
ให้ดาเนิ นการเปิ ดสอบสมทบในชั้นตัวประโยคให้แก่พระภิกษุสามเณร แต่กรมการศาสนาร่ วมกับ
กรมต่ างๆที่ เกี่ ยวข้องได้พิ จารณาลงความคิ ดเห็ น รวมกันว่าควรจะตั้งโรงเรี ย นประเภทหนึ่ งเพื่ อ
สนองความต้องการของพระภิกษุสามเณร โดยวิชาธรรมและวิชาสามัญศึ กษาควบคู่กนั ไป โดยมี
การสอนสมทบแต่ให้กระทรวงศึกษาธิ การดาเนิ นการสอบเองและโดยพระปรารภของสมเด็จพระ
อริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริ ณายก(พระสาย แวงคา 2544: บทคัดย่อ)
การศึ กษาทางโลกเจริ ญก้าวหน้ามากขึ้นตามความเปลี่ ยนแปลงทางโลก การศึกษาพระ
ปริ ย ตั ิ ธ รรม ก็ จ าเป็ นต้อ งอนุ ว ตั ตามความเปลี่ ย นแปลงของทางโลกบ้า ง จึ ง เห็ น สมควรที่ จ ะมี
หลักสู ตร ในการเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมมากเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ งคือหลักสู ตรพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญ ศึ ก ษา เพื่ อ จะได้มี โ อกาสบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ไ ด้ ท้ ัง ทางโลกและทางธรรมควบคู่ ก ัน ไป
กระทรวงศึกษาธิ การจึงได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
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แผนกสามัญ ศึ ก ษาขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 20 กรกฏาคม 2514 โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ จ ะท าการศึ ก ษาใน
โรงเรี ยนดังกล่ าวเป็ นประโยชน์ ต่อฝ่ ายศาสนจักรและฝ่ ายบ้านเมื อง กล่ าวคื อฝ่ ายศาสนจักรก็จะ
ได้ศาสนทายาทที่ดี มีความรู ้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริ ง เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
ดีปฏิบตั ิชอบ ดารงอยูใ่ นสมณะธรรมสมควรแก่สภาวะสามารถธารงและสื บต่อพระพุทธศาสนาให้
เจริ ญ ต่ อ ไปและถ้ า หากพระภิ ก ษุ ส ามเณรเหล่ า นี้ สิ ก ขาบทไปแล้ ว ก็ ส ามารถเข้า ศึ ก ษาต่ อ ใน
สถานศึกษาของรั ฐได้หรื อรั บราชการสร้ างประโยชน์ ให้ก้าวหน้าให้แก่ ตนเองและบ้านเมื องสื บ
ต่อไปด้วยเช่ นกัน ดังนั้นจึงทาให้โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญมีพระภิกษุสามเณร เข้ามา
ศึกษาเล่าเรี ยนมากขึ้นเรื่ อย ๆ มาตามลาดับทาให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาสายสามัญ ตาม
หลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นหลักสู ตรที่
ใช้ก ารศึ ก ษาวิช าพระปริ ยตั ิ ธ รรมควบคู่ก ับ วิชาสามัญอันได้แก่ วิช าบาลี วิชาธรรม ศาสนปฏิ บ ัติ
ศาสนศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ และสุ ขศึกษา เป็ น
วิชาที่เหมาะสมกับพระภิกษุสามเณรสามารถเรี ยนได้โดยไม่ขดั ต่อวินยั สงฆ์มุ่งให้พระภิกษุสามเณร
มีจริ ยาวัตร มี บุ คลิ กภาพเหมาะสมตามสมณะช่ วยให้มีความรู ้ ท้ งั ทางโลกและทางธรรมสามารถ
ปรั บ ตัวให้ เข้ากับ สั งคมส่ วนรวมได้ไม่ ข ดั ต่อพระธรรมวินัยมุ่ งให้ก ารศึ ก ษาในระดับ สู งขึ้ นการ
บริ หารงานโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษามีลกั ษณะการบริ หารโดยสภาการศึกษาคณะ
สงฆ์เป็ นองค์การหลักที่ ค วบคู่ส่ งเสริ มการจัดการศึ ก ษาโดยตรง นอกจากนั้นก็มี กรมการศาสนา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและศูนย์ครู ปริ ยตั ินิเทศน์ประจาจังหวัด (พระสาย แวงคา 2544)ปั จจุบนั
การศึกษาในโรงเรี ยนประปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เจริ ญก้าวหน้าโดยลาดับมีโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษากระจายอยู่ตามจังหวัดทัว่ ประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีโรงเรี ยน 464
โรงเรี ยน มีครู สอนจานวน 4,444 รู ป/คน มีนกั เรี ยนจานวน 51,758 รู ปโดยที่ศึกษาธิ การจังหวัดและ
ศึกษาธิ การอาเภอทาหน้าที่ในการเร่ งรัดกากับติดตามผลประเมินผล ส่ วนการบริ หารโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่ 1 ในปี พ.ศ. 2556 มีโรงเรี ยนจานวน 15 โรงเรี ยน มีครู สอน จานวน
275 รู ป/คนมีจานวนนักเรี ยนทั้งหมด 2,540 รู ป
พระสาย แวงคา (2544) พบว่าปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์และมีปัญหาหลายประการ เช่ นผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยน
ต่างๆ ขาดความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารงานวิชาการ ครู ผูส้ อนไม่เพียงพอและขาดความรู ้ความ
ชานาญในการสอน การผลิตสื่ อ การพัฒนาหลักสู ตร และการวัดผลประเมินผลการบริ หารวิชาการ
เพราะว่าการบริ หารวิชาการ เป็ นการสร้ างพื้นฐานความรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยน จึงต้องให้ความสนใจงาน
ด้านวิชาการเป็ นพิเศษ เริ่ มตั้งแต่ศึกษาผลการปฏิ บตั ิงาน ปั ญหาต่างๆ และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ
แต่จากการประเมิ นมาตรฐานการจัดการศึกษาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรม แผนกสามัญศึกษาพบว่า
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คุ ณ ภาพการศึ ก ษามี ความแตกต่ างกัน ทั้ง ในด้า นพื้ น ฐานของบทเรี ย น คุ ณ ภาพของปั จ จัย และ
กระบวนการภายในโรงเรี ย นประกอบกับ การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม สภาพแวดล้อมตลอดจน
หลักสู ตรทาให้แต่ละโรงเรี ยนจัดกระบวนการเรี ยนการสอนและการวัดผลประเมินผลการเรี ยนเอง
โดยกลุ่มโรงเรี ยนทาให้คุณภาพการศึกษายิง่ แตกต่างกันออกไปในแต่ละโรงเรี ยน ผูศ้ ึกษาค้นคว้าได้
ศึกษาจากผลการศึ กษาดังกล่าว การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ยังพบปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะปัจจัยด้านผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน ซึ่ งส่ งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของการจัดการศึกษา การศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรมแผนกสามัญ ศึ ก ษาพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ซึ่ งมี ผูศ้ ึ ก ษาค้น คว้าจานวนน้อ ย ในเขต
กรุ งเทพฯและปริ ม ณฑลยังไม่ มี ผูใ้ ดศึ ก ษาค้น คว้าในเรื่ องนี้ ในฐานะที่ ผูว้ ิจยั ได้ค ลุ ก คลี อยู่ในวง
การศึกษาและรู ้จกั กับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหลายท่านและได้ซกั ถามจนรู ้วา่ มีปัจจัยหลายด้านที่สาคัญที่
ทาให้การบริ หารวิชาการขาดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
พระสมบูรณ์ วิลา (2544) วิจยั พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนก
สามัญศึกษา ประสบปัญหาหลายประการที่สาคัญ คือ รู ปแบบการจัดการศึกษาไม่เป็ นไปตามระบบ
โรงเรี ยนที่ดี ส่ วนใหญ่ จดั การศึ กษาตามอัตภาพ แนวทางการดาเนิ นงานไม่ชัดเจน โรงเรี ยนขาด
ความพร้อมในด้านต่างๆ เช่ น ด้านงบประมาณ อาคารสถานที่บุคลากร สื่ อ อุปกรณ์ การเรี ยน การ
สอนเกี่ยวกับหลักสู ตร แผนงานที่วางไว้ขาดงบประมาณและคนรับผิดชอบโดยตรง ขาดการติดตาม
และประเมินผลงานตามแผนงานวิชาการที่วางไว้ ขาดการประชุมเกี่ยวกับการจัดทาแผนงานวิชาการ
อย่างสม่ าเสมอ พระมงคล มหานาโม (2547:112-114) วิจยั พบว่าการบริ หารหลักสู ตรของโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา มีปัญหาด้านการเตรี ยมความพร้อมการใช้หลักสู ตรปั ญหาขาด
การวางแผน สื่ อวัสดุ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนมีไม่เพียงพอตามความต้องการของผูเ้ รี ยน เอกสาร
หลักสู ตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของครู และผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสาคัญกับการเตรี ยมความ
พร้ อ มการใช้ห ลัก สู ต ร มี ปั ญ หารายวิ ช าที่ จ ัด ให้ เรี ย น นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถเลื อ กเรี ย นได้อ ย่า ง
หลากหลายนักเรี ยนไม่สามารถเลือกเรี ยนได้ตามความถนัด ตามความสนใจและตามความต้องการ
และครู ยงั ใช้เครื่ องมือวัดและประเมินผลที่ขาดคุณภาพ ด้านการสนับสนุนการใช้หลักสู ตรมีปัญหา
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ยงั ไม่เพียงพอต่อการใช้หลักสู ตร โรงเรี ยนขาดการวางแผนเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของครู ผใู ้ ช้หลักสู ตร และโรงเรี ยนขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ องด้านการนิ เทศติดตามผลการ
ใช้หลักสู ตรมีปัญหาโรงเรี ยนขาดการติดตามนักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาไปแล้ว โรงเรี ยนขาดการ
พัฒนาระบบการนิเทศ และช่วยเหลือครู ผสู ้ อนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และผลการนิเทศภายในยังไม่ได้
ถูกนาไปพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างแท้จริ ง
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พระมหาวิเศษ ปญฺ ญาวชิ โร (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ องยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัด
การศึ กษาของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธ รรม แผนกสามัญศึ ก ษา ภาคเหนื อตอนบน พบว่าสภาพการ
ดาเนิ นในการจัดการศึกษาทั้งที่ เป็ นจุ ดอ่อนและจุ ดแข็ง นักเรี ยนที่จบการศึกษาจากโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม เป็ นที่ตอ้ งการของสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนา ผลงานของนักเรี ยนก็ปรากฏมีให้เห็น
อยู่เสมอ ๆ ซึ่ งเป็ นการสร้ างชื่ อเสี ยงให้แก่โรงเรี ยนเป็ นที่ ประจักษ์แก่ สังคมภายนอก แต่สิ่งที่ เป็ น
ปั ญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนก็มีอยูเ่ ช่นกัน ปั ญหาอุปสรรคด้านวิชาการ เป็ นต้น
ว่า นักเรี ยนมีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นคนไทยภูเขา ความรู ้ พ้ืนฐานไม่แน่ น
พอ นักเรี ยนพื้นราบมีปัญหาทางสังคม ครอบครัวแตกแยกทาให้นกั เรี ยนเป็ นคนก้าวร้าว ไม่มีความ
สนใจในการเรี ยน นักเรี ยนบางส่ วนลาออกกลางคัน รวมทั้งปั ญหาเกี่ยวกับนักเรี ยนขาดเรี ยนนานไม่
มีก ารลาออก และมี ก ารเข้าออกบ่อย หลักสู ตรไม่ ค่ อยชัดเจนไม่ มี จุดยืนที่ แน่ ชัดเท่ าที่ ควร มี การ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดอุปกรณ์สื่อการเรี ยนการสอน
พระมหาจาเริ ญ ปะการะโพธิ์ (2543: บทคัดย่อ) ได้ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ เรื่ องการดาเนิ นงาน
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น การศึกษาครั้งนี้ มุ่งหมายเปรี ยบเทียบ
การดาเนิ นงานและปั ญหาการดาเนิ นงานโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามความ
คิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ ห าร ครู ผู ้ส อนที่ เป็ นพระภิ ก ษุ และครู ผู ้ส อนที่ เป็ นฆราวาส จ านวน 133 คน
ผลการวิจยั พบว่าการจัดองค์กรโรงเรี ยนไม่ชดั เจน งานด้านวิชาการ ด้านธุ ระการ ไม่มีการวางแผน
งานไว้ล่วงหน้า มีผลต่อความสาเร็ จของการดาเนิ นงานโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2551) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะใน
การบริ หารงานแก่โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม พบว่าควรปรับปรุ งการเรี ยนการสอน การเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการเรี ยนคอมพิวเตอร์ ให้ผเู ้ รี ยนมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี รวมทั้งส่ งเสริ มผูม้ ีความสามารถพิเศษอย่างเป็ นระบบการวิจยั ในชั้นเรี ยน จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน พัฒนาหลักสู ตรการศึกษาของโรงเรี ยนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่ น การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ครู มีสมรรถนะ ในการ
จัดการเรี ยนการสอนได้ตามมาตรฐานหลักสู ตร และเป็ นครู มืออาชี พ ดังนี้ เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
การพัฒ นาครู โ ดยเชื่ อ มโยงกับ การประเมิ น สมรรถนะทางวิ ช าชี พ ของครู ที่ พิ จ ารณาความรู ้
ความสามารถของครู เฉพาะวิชาและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน พัฒนาการรวบรวมข้อมูล
ผูเ้ รี ย นเป็ นรายบุ ค คล ครบถ้ว นทุ ก ด้าน มี ก ารสรุ ป คุ ณ ลัก ษณะเด่ น พร้ อ มการส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพ
คุณลักษณะการพัฒนา พร้อมวิธีการปรับแก้ จัดทาแฟ้มข้อมูลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และเป็ นปั จจุบนั
วางแผนและจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ได้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและตาม
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ความแตกต่ างกัน ระหว่างบุ ค คลโดยผูเ้ รี ย นมี ส่ วนร่ วม มี ก ารใช้เทคนิ ค วิธี ก ารสอนหลากหลาย
เหมาะสมเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้เต็มตามศักยภาพและใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ที่จะพัฒนา
มิติทางกาย สังคม จิตใจ และสติปัญญา ให้เข้มแข็งครบทุกด้าน ควรปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมนา
ความรู ้ โดยครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมเสริ มสร้างลักษณะนิ สัยหรื อบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นๆ ควรพัฒนา
เทคนิ ค วิธีการ นวัตกรรม และสื่ อการสอนรายวิชา หรื อกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยปลูกฝังและพัฒนา
คุ ณธรรม จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยน ควรศึ กษาหลักสู ตรวิเคราะห์ หลักสู ตร สู่ การเขี ยนแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างจริ งจังต่อเนื่ อง นาไปสู่ ปฏิบตั ิให้บงั เกิดผลแก่ผเู ้ รี ยน ควรวิจยั เกี่ยวหลักสู ตร วิธีการสอน
วิธีการจัดกิจกรรม และสื่ อการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรี ยนการสอน และพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพทั้ง ๙ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุ ขศึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และธรรมวินยั ศาสนปฏิ บตั ิ
และภาษาบาลี
ผูบ้ ริ หารควรพัฒนางานวิชาการของโรงเรี ยน/กลุ่ มโรงเรี ยน/ชุ มชนมีการสนับสนุ นการ
พัฒ นาและประเมิ น ครู ให้ เป็ นวิ ช าชี พ ชั้ นสู งอย่ า งเป็ นระบบและต่ อ เนื่ อ ง ให้ มี ก ารติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ ให้มีการวางระบบและกลไกที่ดีในการประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยร่ วมมือกับชุ มชนและได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด ให้มีการนาผลการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารอย่างต่อเนื่ อง ให้มีการวางระบบระเบียบรองการบริ หารที่มีความ
คล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ให้มีระบบการบริ หารงานบุคคลที่มีคุณภาพให้
มีระบบการบริ หารงบประมาณ ทรัพย์สินและรายได้ที่มีคุณภาพ ให้มีระบบข้อมูล สารสนเทศ เพื่อ
การบริ หารที่ถูกต้อง และครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน ให้มีการนิเทศ และประเมินผล เปรี ยบเทียบกับ
เป้ าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่ องให้มีการประชุ มอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง และนา
ผลการประชุมไปปฏิบตั ิ ให้มีระบบกลไก และมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ให้
มี ร ะบบ กลไก และมี ก ารตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาตามกฎกระทรวง มี ก ารให้ บ ริ ก าร
เทคโนโลยี ทุ ก รู ปแบบที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยตนเองและการเรี ยนรู ้ แ บบมี ส่ วนร่ วม จั ด
ห้องปฏิ บตั ิการ ห้องสมุด และสิ่ งอานวยความสะดวกเพียงพอและอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดีให้มีการ
จัดระบบการบันทึก การายงานผล และการส่ งต่อข้อมูลของผูเ้ รี ยน ให้มีระบบการนิเทศการเรี ยนการ
สอนและนาผลไปปรับปรุ งการสอนอยู่เสมอ ให้มีการจัดและพัฒนาระบบดู แลช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนที่
เข้มแข็งและทัว่ ถึงให้มีการประเมินผลการใช้หลักสู ตร โดยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ให้
มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ให้มีการประเมินระบบและกลไกใน
การส่ ง เสริ ม ความสั ม พัน ธ์ และความร่ วมมื อกับ ชุ ม ชนในการพัฒ นาการศึ ก ษา ให้ มี ก ารน าผล

9

ประเมิ นมาใช้ตดั สิ นใจและปรับ ปรุ งระบบกลไกในการสร้ างความสัมพันธ์ และความร่ วมมื อกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ให้มีการสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์กบั ชุมชน เป็ นต้น
พระครู ใบฎี ก าบุ ญ ชู ชุ ติปญฺ โญ (2554) ได้ศึก ษาเรื่ องรู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึ กษา พบว่าปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรม
แผนกสามัญศึกษา มีปัญหาดังนี้ (1) งบประมาณในการวางแผนปฏิบตั ิตามแผนและการตรวจสอบ
งานวิชาการมีน้อย (2) บุคลากรรับผิดชอบในการวางแผนงานวิชาการไม่เพียงพอ (3) การวิเคราะห์
งานตามสภาพปั จจุ บนั ทาไม่ได้เต็มที่ (4) ข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็ นในการวางแผนงานวิชาการมี
น้อย (5) สื่ อการสอนไม่เพียงพอ (6) วัสดุอุปกรณ์ในโรงเรี ยนมีนอ้ ย (7) บุคลากรไม่ให้ความสาคัญ
(8) ผูส้ อนให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิตามแผนงานวิชาการน้อย (9) บุคลากรฝ่ ายต่างๆ ไม่ให้ความ
ร่ วมมื อในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานวิชาการ (10) บุ ค ลากรที่ รับ ผิดชอบในการแก้ปั ญหางาน
วิชาการ ไม่เข้าใจปั ญหาที่แท้จริ ง และ(11) บุคลากรที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหางานวิชาการมีไม่
เพียงพอ และไม่เห็นความสาคัญของการแก้ปัญหาทางวิชาการ
สภาพการณ์ที่เป็ นอยูข่ องการจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา มีประเด็นที่
ต้องได้รับการพัฒนาที่สาคัญอยูห่ ลาย ๆ ประเด็น ไม่วา่ จะเป็ นในด้านคุณภาพและมาตรฐานในการ
จัดการศึกษา ในปั จจุบนั ของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ยงั ไม่เป็ นที่ยอมรับจาก
สังคมในวงกว้าง ความไม่ชดั เจนในของการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริ บทที่ควรจะเป็ นอย่าง
แท้จริ งประสิ ทธิภาพของระบบการดาเนินการด้านการบริ หารจัดการ และการจัดการศึกษา ที่ยงั ไม่มี
ทิศทางการพัฒนา และขาดความชัดเจนในการสร้างเอกภาพทางการบริ หารให้กบั กลุ่มโรงเรี ยนและ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นอกจากนั้นยังพบว่า การสร้างพันธสัญญาการดาเนิ นงาน และ
การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างศาสนทายาทที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันยังไม่ได้มีการกาหนดให้มีข้ ึน
อย่ า งเป็ นรู ปธรรมมากนั ก จะมี เพี ย งการด าเนิ น งานตามกรอบแนวปฏิ บ ั ติ ข องส านั ก งาน
พระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ เป็ นส าคัญ อี ก ทั้ง โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษาไม่ มี
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่เด่นชัดพอที่จะเป็ นแนวทางของการจัดการศึกษาในบริ บทพื้นที่น้ นั ๆ เพื่อ
สร้ างศาสนทายาท และดาเนิ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ ชุมชนในพื้นที่ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
(กองพุทธศาสนศึกษา,แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการ การพัฒนาการศึกษา โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2556)
ด้วยสภาพการณ์ ปั ญ หาทั้งภายในและภายนอกดังกล่ าว ท าให้การบริ ห ารงานวิช าการ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาของคณะสงฆ์ไทยจึงประสบความยุ่งยาก และก้าวไป
อย่างไร้ ทิ ศ ทาง และมี ค วามสั บ สนในการสนับ สนุ ข องคณะสงฆ์ระดับ สู ง และการอุ ดหนุ นจาก
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หน่วยงานของรัฐ ขณะที่กระแสจากข้างนอกก็มองเห็ นความสาคัญของการศึกษาคณะสงฆ์น้อยลง
ไปทุกที
ด้ว ยเหตุ ดัง ที่ ก ล่ า วมานี้ ได้ส่ ง ผลกระทบจนกลายเป็ นปั ญ หาที่ ต่ อ เนื่ อ งขึ้ น ในระบบ
การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย อันเป็ นรากฐานที่ส าคัญของพระพุทธศาสนา ผูว้ ิจยั มองเห็ นปั ญหา
ดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษา “กำรสั งเครำะห์ รูปแบบกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียน
พระปริ ยัติธรรมแผนกสำมัญศึ กษำ ” อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาของคณะสงฆ์ ที่จะสามารถ
น าไปประยุก ต์ใ ช้ให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ผ ลในยุค ร่ วมสมัย ทั้งยัง เป็ นการสื บ สานพระพุ ท ธศาสนาให้
ยาวนานผ่านระบบการศึกษาอันจะทาให้สถาบันศาสนามัน่ คงและสอดรับกับความเจริ ญก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างดี
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ นของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา
2. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการบริ หารงานวิชาการ ร.ร.พระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ด้านเนื้อหา
1.1 การวิจยั นี้ มุ่งศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และเอกสารที่เกี่ ยวข้อง
กับการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
1.2 การวิจยั นี้ ศึกษาในประเด็นการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้ ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มทางด้านวิชาการ ด้านการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดผล
ประเมินผล
2. ด้านประชากร
2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ หาร และครู ในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุ งเทพมหานคร, นครปฐม, และปทุมธานี จานวน 15 โรง จานวน 290
คน
2.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มู ล คื อ ผูบ้ ริ หาร และครู จานวน 165 คน โดยใช้ขนาดตัวอย่างของ
ตาราง Krejcie and Morgan (ปรากฎตามภาคผนวก) ดังนี้
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ครู ผสู ้ อน
ผูบ้ ริ หาร

โรงเรี ยนละ
โรงเรี ยนละ

10
1

คน รวม
คน รวม
รวม

150
15
165

คน
คน
คน

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ได้รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา
2. รู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษาที่คน้ พบ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้และเป็ นแนวทางในการบริ หารงานวิชาการต่อไปในอนาคต
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร เกี่ ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ของ พระมหาอภิลกั ษณ์ จักร
แก้ว ( 2553 ) พระขรรค์ชยั ศุภนภินทรี ย ์ (2551) พระเฉลิมชาติ ชาติวโร (อิทธะรงค์) (2551) พระ
มหาชนแดน สมบุ ตร. (2550) พระมหาเอกสิ ทธิ์ มณี สาย (2546) และ พระสุ ทธิ พร ปั ญ ญาผาบ
(2544 ) โดยนาสาระสาคัญมาใช้ ในการกาหนดภารกิจการบริ หารงานวิชาการได้จานวน 6 ด้านและ
นารู ปแบบการบริ หารตามแนวคิดของ Bush and Glover จานวน 6 รู ปแบบ ซึ่ งมีองค์ประกอบการ
บริ หาร 4 ด้าน (Bush and Glover as cited in Bush, 2004 : 33) มาเป็ นกรอบความคิดในการวิจยั ดังนี้
1. การบริ หารงานวิชาการ 6 ด้าน ประกอบด้วย
1.1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ
1.2 ด้านการบริ หารหลักสู ตร
1.3 ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
1.4 ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มทางวิชาการ
1.5 ด้านการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้
1.6 ด้านการวัดผลและประเมินผล
2. รู ปแบบการบริ หาร 6 รู ปแบบ ประกอบด้วย
2.1. รู ปแบบเป็ นทางการ (Formal Models)
2.2. รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน (Collegial Models)
2.3. รู ปแบบการเมือง (Political Models)
2.4. รู ปแบบใช้อานาจ (Subjective Models)
2.5. รู ปแบบคลุมเครื อ (Ambiguity Models)

12

2.6. รู ปแบบวัฒนธรรม (Cultural Models)
โดยมีองค์ประกอบการบริ หาร 4 ด้าน ประกอบด้วย
(1) การกาหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)
(2) การจัดโครงสร้าง (Structure)
(3) สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment)
(4) ภาวะผูน้ า (Leadership)
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แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

กำรบริหำรงำนวิชำกำร ร.ร.พระปริยตั ิ
ธรรม แผนกสำมัญศึกษำใน 6 ด้ ำน คือ
1. การวางแผนงานวิชาการ
2. การบริ หารหลักสูตร
3. การจัดการเรี ยนรู ้00จั4
4. การพัฒนาและส่งเสริ มวิชาการ
5. การจัดสื่ อการเรี ยนรู ้
6. การวัดและประเมินผลจัดสื่ อการ

รู ปแบบกำรบริหำร 6 รู ปแบบ
1. รู ปแบบเป็ นทางการ (Formal Models)
2. รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน (Collegial Models)
3. รู ปแบบการเมือง (Political Models)
4. รู ปแบบใช้อานาจ (Subjective Models)
5. รู ปแบบคลุมเครื อ (Ambiguity Models)
6. รู ปแบบวัฒนธรรม (Cultural Models)

รู ปแบบ
การบริ หารงาน
วิชาการโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญ
ศึกษา

เรี ยนรู ้
5.1.6 ด้านการ
วัดผลและประเมินผล
ดการเรี ยนรู ้
4 ด้านการ
จัดสื่ อการเรี ยนรู ้
5.1.6 ด้านการ
วัดผลและประเมินผล
5.1.4 ด้านการ
พัฒนาและส่ งเสริ มทาง
วิชาการ
5.1.5 ด้านการ
จัดสื่ อการเรี ยนรู ้
5.1.6 ด้านการ
วัดผลและประเมินผล
ะกอบด้วย
5.1.1. ด้านการ
วางแผนงานวิชาการ
5.1.2 ด้านการ

องค์ ประกอบกำรบริหำร 4 ด้ ำน
1. การกาหนดจุดมุง่ หมาย (Goals)
2. การจัดโครงสร้าง (Structure)
3. สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment)
4. ภาวะผูน้ า (Leadership)
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นิยำมศัพท์
กำรสั งเครำะห์ หมายถึง การรวบรวมสรุ ปองค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ
หรื อใกล้เคียงกันและสามารถอ้างอิงได้
รู ปแบบ หมายถึง สิ่ งที่แสดงลักษณะโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในที่น้ ี
รู ป แบบกำรบริ ห ำรงำนวิ ช ำกำรโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม หมายถึ ง ลัก ษณะของ
องค์ประกอบที่จาเป็ นในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
รู ปแบบเป็ นทำงกำร (Formal Models) หมายถึง รู ปแบบการบริ หารองค์กรที่เป็ นระบบ มี
ขั้นตอน ที่ผบู ้ ริ หารมีอานาจในการบริ หารตามที่ได้รับการแต่งตั้งภายในองค์กรโดยใช้กระบวนการ
ที่มีเหตุผล และรับผิดชอบในการบริ หารองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
รู ปแบบเพื่ อนร่ วมงำน (Collegial Models) หมายถึ ง รู ป แบบการบริ หารองค์กรที่ อยู่บ น
พื้นฐานการกาหนดนโยบาย และการตัดสิ นใจ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ ยน การหารื อร่ วมกัน
ทางความคิดเห็ นและความรู ้ ในการที่ จะนาไปสู่ ความเห็ นร่ วมกัน (Leading to Consensus) มี การ
กระจายอานาจให้กบั กลุ่มสมาชิกหรื อสมาชิกทุกคนในองค์กร
รู ป แบบกำรเมื อ ง (Political Models) ) หมายถึ ง รู ป แบบการบริ ห ารองค์ก รโดยมี ก าร
กาหนดนโยบายและการตัดสิ นใจโดยการเจรจาต่อรอง เป็ นเรื่ องของการทางานตามกลุ่มผูท้ ี่มีความ
สนใจ มีแนวคิดร่ วมและพัฒนาจนเป็ นวัตถุ ประสงค์เฉพาะขององค์กร ส่ วนความคิดเห็ นที่ไม่เห็ น
ด้วยจะถูกรวบรวมและสะสมเป็ นแนวการทางานต่อไป
รู ปแบบใช้ อำนำจ (Subjective Models) หมายถึงรู ปแบบการบริ หารองค์กรภายใต้ความคิด
ของผูน้ าเพียงคนเดี ยว เป้ าหมายเป็ นข้อกาหนดรองลงมา การสร้ างสรรค์ของคนในองค์การนั้นๆ
น้อย ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ตามสถานการณ์ จากความคิดพื้นฐานประสบการณ์
และค่านิยม ของแต่ละคน สมาชิกขององค์กร มีการทางานที่แตกต่างกัน
รู ปแบบคลุมเครื อ (Ambiguity Models) หมายถึง รู ปแบบการบริ หารองค์กรที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ ไม่มีความชัดเจนเรื่ องวัตถุ ประสงค์ขององค์กร และมี กระบวนการทางานที่ ไม่ถูกต้อง
ยากที่จะเข้าใจ ผูม้ ีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายไม่มีโอกาสมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
รู ป แบบวั ฒ นธรรม (Cultural Models) )หมายถึ ง รู ป แบบการบริ ห ารองค์ก รเพื่ อ สร้ าง
สัญลักษณ์ ของคนในท้องถิ่ นจนเป็ นที่ ยอมรับสามารถดารงอยู่ตลอดไป และรู ปแบบวัฒนธรรมมี
ความหลากหลายตามท้องถิ่ นนั้น และแต่ละรู ปแบบมีองค์ประกอบการบริ หาร 4 ด้านดังนี้ 1) การ
กาหนดจุ ดมุ่งหมาย (Goals) 2)การจัดโครงสร้ าง (Structure) 3) สภาพแวดล้อมภายนอก (External
environment) 4) ภาวะผูน้ า (Leadership)
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กำรบริ ห ำรงำนวิช ำกำร หมายถึ ง การบริ ห ารกิ จกรรมในสถานศึ ก ษาที่ เกี่ ย วกับ การ
ปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิ ทธิ ภาพที่สุด โดยมีองค์ประกอบในด้าน
การวางแผนงานวิชาการ การบริ หารหลักสู ตร การจัดการเรี ยนรู ้ การพัฒนาและส่ งเสริ มทางด้าน
วิชาการ การจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล
กำรวำงแผนงำนวิช ำกำร หมายถึ ง การจัด ท ากิ จกรรมต่ างๆ อัน ประกอบไปด้วย การ
วางแผนงานวิชาการ การจัดทาแผนและโครงการสอน การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจนการมุ่ง
เสริ ม และพัฒ นาคนในองค์ก ารหรื อสถานศึ ก ษาให้ มี ศกั ยภาพสู งสุ ด การก าหนดนโยบายและ
เป้ าหมาย การจัดทาเอกสารคู่มือครู และนักเรี ยน การอบรมความรู ้ดา้ นการวางแผนให้กบั บุคลากร
กำรบริ ห ำรหลั ก สู ต ร หมายถึ ง การด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ หลัก สู ต รเพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้โดยมี การตระเตรี ยมเกี่ ยวกับหลักสู ตร การใช้หลักสู ตร การประชาสัม พันธ์
หลักสู ตร การกาหนดนโยบาย เป้ าหมาย หลักการ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรอย่างชัดเจน
กำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง การสนับสนุนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การพัฒนาวิธีการสอนที่
หลากหลาย การส่ งเสริ ม กิ จกรรมและจัดหาแหล่ ง เรี ยนรู ้ ท้ งั ในและนอกห้ องเรี ย นตลอดถึ งการ
ติดตามประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
กำรพัฒนำและส่ งเสริมทำงด้ ำนวิชำกำร หมายถึง การส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ
การพัฒ นาอบรมด้านวิช าการต่ างๆ การจัดกิ จกรรมทางวิช าการเพื่ อ อบรมความรู ้ เพิ่ ม ทัก ษะแก่
นักเรี ยนและบุคลากร
กำรจัดสื่ อกำรเรี ยนรู้ หมายถึ ง การส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้ให้
ผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยสื่ อต่างๆ เช่นสื่ อเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้ อหา
และจุ ดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอน และการจัดอบรมส่ งเสริ มการผลิ ตสื่ อ การค้นคว้าวิจยั เพื่อ
พัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้
กำรวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน การสร้างเครื่ องมือ
ในการวัดผลการเรี ยน การจัดทาเอกสารแบบฟอร์ มที่เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งการ
ติดตาม ปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีความเหมาะสมและหลากหลาย
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสำมั ญ ศึ ก ษำ หมายถึ ง โรงเรี ย นที่ ว ดั จัด ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ ให้
การศึ ก ษาแก่ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณร ตามหลัก สู ตรการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ตามพระราชบัญ ญั ติ ข อง
กระทรวงศึกษาธิ การ เพื่อให้พระภิกษุสามเณร มีความรู ้ มีทกั ษะทั้งในวิชาธรรมะและวิชาสามัญ และ
มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นพระภิกษุ สามเณร ให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม มีความรู ้ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามพระ
ธรรมวินยั เป็ นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา ภายใต้การกากับดูแลของมหาเถรสมาคม
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งส ารวจ เพื่ อการสั งเคราะห์ รูป แบบการบริ ห ารงาน
วิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยมีวธิ ีดาเนินการ 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาเอกสาร เกี่ ย วกับ แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
สังเคราะห์รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อหารู ปแบบการบริ หารงานและนาไปใช้ในการสร้าง
แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 สร้ างแบบสอบถามและนาแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบ
ทดสอบแบบสอบถามและปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อแนะนา
ขั้นตอนที่ 3 สารวจความเห็นผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมเกี่ยวกับสภาพ
ปั จจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ นของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ย ัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา โดยแบบสอบถาม จานวน 165 คน
ขั้นตอนที่ 4 สารวจความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการบริ หาร โดย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน 4 แห่ง คือ โรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรมวัดตากฟ้ า จ.นครสวรรค์ โรงเรี ยนพระปริ ย ัติธรรมวัดศรี โสดา จ.เชี ยงใหม่ โรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิ ธ รรมวัดหนองแวง จ.ขอนแก่ น และโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรมวัดโสธรวราราม จ.
ฉะเชิงเทรา
ขั้ น ตอนที่ 5 จัด สนทนากลุ่ ม โดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ (Focus Group) เพื่ อ ตรวจสอบและ
รับรองรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษาที่เหมาะสมและ
เป็ นไปได้
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ในการวิจยั ในครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
1. แบบสอบถามเกี่ ยวกับ รู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญ ศึก ษา เพื่ อศึ กษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่ ควรจะเป็ นของการบริ หารงานวิ ชาการ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
2. แบบสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม 4 แห่ งเกี่ ยวกับความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการบริ หาร
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3. แบบสนทนากลุ่ ม (Focus Group) โดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ ตรวจสอบและรั บ รอง
รู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษาที่เหมาะสมและเป็ นไป
ได้

