บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี จากเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับ การสังเคราะห์ ,การ
พัฒนา, รู ปแบบ, การบริ หาร, การบริ หารงานวิชาการ, ภารกิจงานวิชาการ เพื่อนามาเป็ นฐานความรู ้
เพื่อสนับสนุ นในการวิจยั เรื่ อง “การสังเคราะห์ รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา” โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็ นรายข้อ ดังนี้

1. แนวคิดทฤษฏีเกีย่ วกับการสั งเคราะห์ งานวิจัย
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจยั
กระบวนการสังเคราะห์งานวิจยั
ประเภทของการสังเคราะห์งานวิจยั
ขั้นตอนการสังเคราะห์
การกาหนดวัตถุประสงค์
การกาหนดหัวข้อ
หลักการพิจารณาคุณภาพงานวิจยั
ลักษณะสาคัญของการสังเคราะห์งานวิจยั
การเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจยั

2. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับรู ปแบบ
2.1 ความหมายของรู ปแบบ
2.2 ประเภทของรู ปแบบ
2.3 องค์ประกอบของรู ปแบบ
2.4 ลักษณะของรู ปแบบที่ดี
2.5 การประเมินรู ปแบบ
2.6 รู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยน
2.7 รู ปแบบการบริ หารของบูชและโกลฟเวอร์
1. รู ปแบบเป็ นทางการ (Formal Models)
2. รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน (Collegial Models)
3. รู ปแบบการเมือง (Political Models)
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4. รู ปแบบใช้อานาจ (Subjective Models)
5. รู ปแบบคลุมเครื อ (Ambiguity Models)
6. รู ปแบบวัฒนธรรม (Cultural Models)

3. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วการบริหาร
3.1 ความหมายของการบริ หาร
3.2 กระบวนการบริ หาร
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์กร (Organizing)
3. การจัดบุคลากร (Staffing)
4. การอานวยการ (Directing)
5. การควบคุม (Controlling)

4. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วการบริหารงานวิชาการ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

แนวคิดหลักในการบริ หารงานวิชาการ
ความหมายของการบริ หารงานวิชาการ
ความสาคัญของการบริ หารงานวิชาการ
หลักการบริ หารงานวิชาการ
องค์ประกอบงานวิชาการ
1. การวางแผนงานวิชาการ
2. การบริ หารหลักสู ตร
3. การจัดการเรี ยนรู ้
4. การพัฒนาและส่ งเสริ มทางด้านวิชาการ
5. การจัดสื่ อการเรี ยนรู ้
6. การวัดและประเมินผล

6. การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
7. การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก
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8. โรงเรียนพระปริยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

ความเป็ นมาและจุดมุ่งหมาย
ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป
แผนยุทธศาสตร์ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
การบริ หารจัดการศึกษาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
การบริ หารงานของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
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1. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการสั งเคราะห์ งานวิจัย
1.1 ความหมายของการสั งเคราะห์ งานวิจัย
Cooper and Hedges (1994) ให้ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจยั (research synthesis)
หรื อการบูรณาการงานวิจยั (research integration) ไว้ว่า การสังเคราะห์ งานวิจยั เกี่ ยวข้องกับความ
พยายามที่ จะค้น หาความสอดคล้อ งและพิ จารณาความเปลี่ ย นแปลงหรื อความแตกต่ า งของผล
การศึกษาในการศึกษาที่คล้ายกัน จุดประสงค์ของการสังเคราะห์การวิจยั คือพยายามที่จะบูรณาการ
งานวิจยั ให้สามารถที่จะสรุ ปอ้างอิงได้
สรุ ป การสังเคราะห์ งานวิจยั คื อการบู รณาการงานวิจยั ที่ สอดคล้องหรื อใกล้เคี ยงกันและ
สามารถอ้างอิงได้
1.2 กระบวนการสั งเคราะห์ งานวิจัย
1. การกาหนดหัวข้อเรื่ อง การกาหนดปั ญหาวิจยั ของการสังเคราะห์ งานวิจยั มี วิธีการ
กาหนดปั ญหาเช่ นเดียวกับปั ญหาวิจยั โดยทัว่ ไป เนื่ องจากคาว่า “ปั ญหาวิจยั ” ก็คือข้อสงสัยที่ยงั หา
ข้อสรุ ปไม่ได้ ฉะนั้นปั ญหาวิจยั ของการสังเคราะห์งานวิจยั ก็คือ สิ่ งที่ยงั เป็ นข้อสงสัยที่ยงั หาข้อสรุ ป
ไม่ได้เช่ นเดี ยวกัน เนื่ องจากในปั จจุบนั มีงานวิจยั เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ และงานวิจยั ดังกล่าวส่ วนใหญ่จะ
ศึกษาตัวแปรที่ มีลกั ษณะเหมื อนกันหรื อตัวแปรเดี ยวกัน แต่ศึกษาจากกลุ่ มตัวอย่างที่ แตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นผลการวิจยั จึงมีท้ งั สอดคล้องกันและขัดแย้งกัน ซึ่ งข้อสรุ ปดังกล่าวยังไม่มีขอ้ ยุติ และผู ้
ที่จะนาผลการวิจยั ดังกล่าวไปใช้ก็ไม่สามารถจะนาผลไปใช้ได้ เมื่อกาหนดปั ญหาวิจยั แล้วจะต้อง
กาหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
2. การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการวิจยั โดยใช้วธิ ี การสังเคราะห์งานวิจยั ก็
มีลกั ษณะเหมือนกับการวิจยั โดยทัว่ ไป กล่าวคือหลังจากผูว้ จิ ยั ได้ทราบถึงปั ญหาที่จะทาการวิจยั แล้ว
สิ่ งที่ผูว้ ิจยั ควรดาเนิ นการต่อไปก็คือศึกษาปั ญหาที่จะทาการวิจยั อย่างรอบคอบ โดยการศึกษาจาก
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาการวิจยั ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ปัญหาการวิจยั ชัดเจนขึ้นและจะได้
เป็ นแนวทางในการกาหนดขอบเขตการวิจยั และสมมติฐานการวิจยั ต่อไป
3. การดาเนิ นการสังเคราะห์งานวิจยั ในการดาเนิ นการสังเคราะห์งานวิจยั ประกอบด้วย
ขั้นตอน ดังนี้

22

3.1 การเสาะค้นงานวิจยั หลังจากที่ ผูว้ ิจยั กาหนดปั ญหาและวิเคราะห์ การวิจยั ที่ จะ
สังเคราะห์งานวิจยั แล้ว สิ่ งที่ ผูว้ ิจยั จะต้องดาเนิ นการต่อไปคื อ การเสาะค้นงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ปั ญหาการวิจยั นั้นๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
3.1.1 แหล่งปฐมภูมิ (primary sources) หมายถึง แหล่งที่ผวู ้ ิจยั จะเก็บข้อมูลวิจยั
จากงานวิจยั นั้นโดยตรง อันได้แก่ รายงานการวิจยั ที่ พิ ม พ์เผยแพร่ เป็ นเล่ ม และพิ ม พ์เผยแพร่ ใน
วารสารต่างๆ วิทยานิพนธ์หรื อปริ ญญานิพนธ์ของนิสิตและนักศึกษา รายงานการวิจยั ของหน่วยงาน
ต่างๆ ตลอดจนงานประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการวิจยั และอื่นๆ เป็ นต้น
3.1.2 แหล่งทุติยภูมิ (Secondary sources) หมายถึง แหล่งข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ไม่ได้เก็บ
ข้อมูลผลการวิจยั จากรายงานการวิจยั นั้นโดยตรง แต่เป็ นข้อมูลผลการวิจยั ที่ผวู ้ ิจยั เก็บรวบรวมจาก
รายงานสรุ ป และในวารสารต่างๆ
3.2 การคัดเลือกงานวิจยั หลังจากที่ผวู ้ จิ ยั ได้เสาะค้นหางานวิจยั จากแหล่งต่างๆ ไม่วา่
จะเป็ นแหล่งปฐมภู มิหรื อแหล่งทุ ติยภูมิแล้ว สิ่ งที่ผูว้ ิจยั จะต้องดาเนิ นการต่อไปก็คือ การคัดเลือก
งานวิจยั ซึ่ งในการคัดเลือกงานวิจยั มีอยูด่ ว้ ยกันหลายวิธี เช่น
3.2.1 การเลื อกมาทั้ง หมด วิธี น้ ี เป็ นวิธี ที่ ง่ ายที่ สุ ด กล่ าวคื อ เป็ นการรวบรวม
ผลการวิจยั ทุกเรื่ องเท่าที่จะหาได้ ทั้งงานวิจยั ที่มีการพิมพ์และงานวิจยั ที่ไม่มีการพิมพ์ วิทยานิ พนธ์
ระดับปริ ญญาโทและเอก รายงานการวิจยั เท่าที่จะหาได้จากองค์กรต่างๆ
3.2.2 การเลือกเฉพาะผลงานที่มีการตีพิมพ์ วิธีน้ ีเป็ นการนาเสนอเฉพาะผลงานที่
มีการตีพิมพ์ เท่านั้นมารวมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่ งในกรณี เช่ นนี้ ไม่ได้หมายความถึ งเฉพาะวิทยานิ พนธ์
และเอกสารการประชุ มเท่านั้น เนื่ องจากสิ่ งเหล่านี้ มีอยูใ่ นห้องสมุดและสามารถหาได้แทบทุกแห่ ง
การไม่ น ารายงานที่ ไม่ มี ก ารตี พิ ม พ์ม าพิ จารณาจะเป็ นการทุ่ นเวลา งบประมาณ และยังสามารถ
ควบคุมคุณภาพของงานวิจยั ได้ดว้ ย และการพิจารณาคุณภาพงานวิจยั สามารถพิจารณาได้จาก
1) ความสอดคล้ อ งระหว่ า งชื่ อ เรื่ อ ง ปั ญ หาการวิ จ ัย กรอบแนวคิ ด ในการวิ จ ัย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และสมมติฐานของการวิจยั
2) การให้นิยามศัพท์ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องและวัดได้
3) การวัดตัวแปรนั้นมีความเชื่ อถือได้มากน้อยเพียงใด เครื่ องมือที่ใช้มีการระบุหรื อ
บรรยายวิธีการสร้างและการหาคุณภาพหรื อไม่อย่างไร
4) กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่ มแบบใด อิงทฤษฎีความน่าจะเป็ นหรื อไม่
5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีความถูกต้องเหมาะสมหรื อไม่
6) การนาเสนอผลสอดคล้องกับชื่อเรื่ องวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยั หรื อไม่
3.3 การรวบรวมผลงานวิจยั
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หลังจากที่ผวู ้ จิ ยั ได้เลือกงานวิจยั โดยใช้เกณฑ์การประเมินงานวิจยั แล้ว สิ่ งที่ผวู ้ จิ ยั
ต้องดาเนินการต่อไป คือ การรวบรวมผลงานวิจยั โดยการศึกษางานวิจยั อย่างละเอียด เพื่อหาค่าสถิติ
ต่างๆ ซึ่ งเป็ นข้อค้นพบจากงานวิจยั ทุกเรื่ องไปวิเคราะห์ ในการรวบรวมผลงานวิจยั ผูว้ ิจยั จะต้อง
สร้ างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ลจากรายงานการวิจยั โดยทัว่ ไปแล้วเครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมผลงานวิจยั หรื อที่เรี ยกว่า แบบสรุ ปงานวิจยั
4. การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ผู ้สั ง เคราะห์ ง านวิจ ัย ต้อ งระบุ วิธี ก ารวิ เคราะห์ ง านวิจ ัย การ
วิเคราะห์งานวิจยั มีหลายวิธี คือ วิธีการแจงนับคะแนนเสี ยง วิธีพิจารณาค่านัยสาคัญ วิธีวิเคราะห์
เมตต้า การนาเสนอผลการวิเคราะห์จะเสนอในรู ป แบบใด การบรรยายหรื อเสนอด้วยค่าสถิติ หรื อ
เสนอด้วยตารางประกอบการบรรยาย
5. การเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจยั ในขั้นนี้ เป็ นการสรุ ปผลการวิเคราะห์และจัดทา
รายงาน สาหรับการสรุ ปผลการวิเคราะห์ นอกจากจะต้องมีการสรุ ปผล การอภิปรายผลเชื่ อมโยง
ผลการวิจยั กับความรู ้ ในอดี ต และความรู ้ทางทฤษฏีแล้ว ยังต้องให้ขอ้ เสนอแนะเชิ งนโยบายและ
ข้อเสนอแนะทางวิชาการด้วย และผลการวิเคราะห์ตอ้ งให้ขอ้ ค้นพบที่ลึกซึ้ งเหนื อชั้นกว่างานวิจยั แต่
ละเรื่ อ งที่ น ามาสั ง เคราะห์ และข้อ สรุ ป รวมทั้ง ข้อ เสนอแนะต้อ งมี ค วามกว้า งขวางโดยทั่ว ไป
(generality) มากกว่างานวิจยั ปกติ (http://wiki.rmutk.ac.th/index.php)
สรุ ป กระบวนการสังเคราะห์ งานวิจยั คื อ การกาหนดปั ญหาวิจยั การศึ ก ษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง การดาเนิ นการสังเคราะห์งานวิจยั โดยการเสาะค้นงานวิจยั การคัดเลือกงานวิจยั
หลังจากที่ ผูว้ ิจยั ได้เสาะค้นหางานวิจยั จากแหล่ งต่างๆ การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล และการเสนอผลการ
สังเคราะห์งานวิจยั
1.3 ประเภทของการสั งเคราะห์ งานวิจัย จาแนกได้ เป็ น 2 ประเภท
1. การสังเคราะห์เชิ งคุ ณลักษณะ (Qualitative synthesis) ได้แก่ การอ่านรายงานการวิจยั
แล้วนามาสรุ ปเข้าด้วยกันซึ่ งจะพบจากบทที่ 2 ในวิทยานิ พนธ์ ของนิ สิตนักศึกษาภายใต้หัวข้อว่า
วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง
2. การสังเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative synthesis) เป็ นการวิเคราะห์ตวั เลขคือค่า สถิติ
ที่ปรากฏในงานวิจยั ทั้งหลาย การสังเคราะห์เชิงปริ มาณจึงเป็ นการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ (analysis of
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analysis) หรื อ วิ เคราะห์ เชิ ง ผสมผสาน (integrative analysis) หรื อ การวิ จ ัย งานวิ จ ัย (research of
research)
1.4 ขั้นตอนการสั งเคราะห์
1. กาหนดวัตถุประสงค์และคาถาม (Review question) โดยระบุการทบทวนอย่างเจาะจง
2. ก าหนดเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กงานวิ จ ัย (Inclusion criteria) และเกณฑ์ ก ารตัด ออก
(Exclusion criteria) และกาหนดขอบเขตการทบทวน
3. กาหนดวิธีการสื บค้นงานวิจยั (Locate studies) และวางแผนการค้นหาอย่างเป็ นระบบ
4. กาหนดวิธีการเลือกงานวิจยั (Select studies) และเลือกงานวิจยั ตามเกณฑ์
5. การประเมินคุณภาพงานวิจยั (Critical appraisal) เอาเฉพาะงานวิจยั ที่มีคุณภาพ
6. การสกัดข้อมูลงานวิจยั (Data extraction) เอาเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7. การวิ เคราะห์ /สรุ ปและสั ง เคราะห์ ร ายงาน (Analysis/summary and synthesis of
relevant studies) วิเคราะห์/สังเคราะห์ผลการวิจยั ทั้งหมด
8. การนาเสนอผล (Present results)
9. การแปลผล/พิ จารณาถึ งการนาไปใช้ (Interpret results/determining the applicability
of results)
สรุ ป ขั้น ตอนการสั ง เคราะห์ คื อ ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละค าถาม ก าหนดเกณฑ์ ก าร
คัดเลื อกงานวิจยั กาหนดวิธีการสื บค้นงานวิจยั กาหนดวิธีการเลือกงานวิจยั การประเมินคุณภาพ
งานวิจยั การสกัดข้อมูลงานวิจยั การวิเคราะห์/สรุ ปและสังเคราะห์รายงาน การนาเสนอผลและการ
แปลผล/พิจารณาถึงการนาไปใช้
1.5 การกาหนดวัตถุประสงค์ (Review objectives)
1. ต้องชัดเจนถึงสิ่ งที่ตอ้ งการทบทวนวรรณกรรม
2. นาไปสู่ การกาหนดคาถามในการทบทวนวรรณกรรม
สรุ ป การกาหนดวัตถุประสงค์ คือต้องมีความชัดเจนและนาไปสู่ การกาหนดคาถาม
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1.6 การกาหนดหัวข้ อ
1. เรื่ องที่ตอ้ งการข้อสรุ ปจากผลการวิจยั
2. เรื่ องที่มีรายงานวิจยั จานวนมากพอ
3. เรื่ องที่ยงั ไม่เคยมีใครทาการทบทวนมาก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน
สรุ ป การกาหนดหัวข้อ คือ เรื่ องที่ตอ้ งหาข้อสรุ ป มีรายงานวิจยั มากพอและยังไม่เคยมีใครทา
1.7 หลักการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย
1. ความสอดคล้ อ งระหว่ า งชื่ อ เรื่ อง ปั ญหาการวิ จ ัย กรอบแนวคิ ด ในการวิ จ ั ย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และสมมติฐานของการวิจยั
2. การให้นิยามศัพท์ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องและวัดได้
3. การวัด ตัวแปรนั้น มี ค วามเชื่ อถื อได้ม ากน้อยเพี ย งใด เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้มี ก ารระบุ ห รื อ
บรรยายวิธีการสร้างและการหาคุณภาพหรื อไม่อย่างไร
4. กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่ มแบบใด อิงทฤษฎีความน่าจะเป็ นหรื อไม่
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีความถูกต้องเหมาะสมหรื อไม่
6. การนาเสนอผลสอดคล้องกับชื่อเรื่ อง วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยั หรื อไม่
สรุ ป หลักการพิจารณาคุณภาพงานวิจยั คือ ความสอดคล้องระหว่างชื่อเรื่ อง ปัญหาการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั วัตถุ ป ระสงค์ของการวิจยั และสมมติฐานของการวิจยั การนาเสนอผล
สอดคล้องกับชื่อเรื่ อง วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยั
1.8 ลักษณะสาคัญของการสั งเคราะห์ งานวิจัย ได้ แก่
1. การนาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของศาสตร์ ที่หลากหลายในหัวข้อเรื่ องเดียวกัน มา
ทาการสรุ ปให้เห็นเป็ นแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบใหม่ข้ ึนมา
2. การสังเคราะห์งานวิจ ยั จะเป็ นการสังเคราะห์มาจากผลงานวิจยั ตั้งแต่ 2 เรื่ องขึ้นไปใน
หัวข้อเรื่ องเดียวกัน
3. การสั งเคราะห์ งานวิจยั มี จุดประสงค์เพื่ อหาข้อสรุ ป ร่ วมจากผลงานวิจยั ต่ างๆ หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่ งเป็ นการตกผลึกความคิดที่ได้มาจากผลงานวิจยั หลายชิ้น เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปร่ วมใน
หัวข้อเรื่ องที่ศึกษา
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4. เป็ นการมุ่งหาข้อสรุ ปหรื อข้อเสนอแนะทัว่ ไป (Generalization) ในหัวข้อที่ศึกษา โดย
ใช้เหตุ ผ ลเชิ ง อุ ป มาน (Induction Reasoning) ซึ่ งการใช้เหตุ ผลเชิ งอุ ป มานเป็ นวิธี ก ารศึ ก ษาที่ ใ ช้
วิธีการนาข้อค้นพบที่ได้ปรากฏการณ์ต่างๆ เป็ นจานวนมากมาหาเป็ นข้อสรุ ปทัว่ ไป
5. เป็ นการค้นหาความเป็ นจริ งของปรากฏการณ์ ร่วมโดยใช้ระเบี ยบวิธีการศึ กษาทาง
วิทยาศาสตร์ ที่ ได้จากการสังเกตปรากฏการณ์ หรื อข้อค้นพบจากงานวิจยั ชิ้ นต่างๆ มีการนามาใช้
เหตุผลเชิ งอุปมาน รวมถึ งอาจมีการนาข้อสรุ ปร่ วมหรื อข้อสรุ ปทัว่ ไปหรื อต้นแบบใหม่ไปทดลอง
หรื อทดสอบเพื่อหาความจริ งแท้ต่อไป
สรุ ป ลักษณะสาคัญของการสังเคราะห์งานวิจยั คือการนาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของ
ศาสตร์ ที่หลากหลายในหัวข้อเรื่ องเดี ยวกัน มาทาการสรุ ปให้เห็นเป็ นแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบใหม่
ขึ้นมาจากงานวิจยั ตั้งแต่ 2 เรื่ องขึ้นไปเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปร่ วมในหัวข้อเรื่ องที่ศึกษาโดยใช้เหตุผลเชิ ง
อุ ป มาน (Induction Reasoning)และเป็ นการค้น หาความเป็ นจริ ง ของปรากฏการณ์ ร่ ว มโดยใช้
ระเบียบวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
1.9 การเสนอผลการสั งเคราะห์ งานวิจัย
เป็ นขั้นของการสรุ ปผลการวิเคราะห์และจัดทารายงาน ซึ่ งต้องมีการสรุ ปผล การอภิปราย
ผลเชื่ อมโยงผลการวิจยั กับความรู ้ ในอดี ต และความรู ้ทางทฤษฏี แล้ว ยังต้องให้ขอ้ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายและข้อเสนอแนะทางวิชาการด้วย และผลการวิเคราะห์ตอ้ งให้ขอ้ ค้นพบที่ลึกซึ้ งเหนื อชั้น
กว่างานวิจยั แต่ละเรื่ องที่ นามาสังเคราะห์ และข้อสรุ ปรวมทั้งข้อเสนอแนะต้องมีความกว้างขวาง
โดยทัว่ ไป (generality) มากกว่างานวิจยั ปกติ
สรุ ป การเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจยั คือ การสรุ ปผลการวิเคราะห์และจัดทารายงานให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะทางวิชาการ
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3. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับรู ปแบบ
3.1 ความหมายของรู ปแบบ
คาว่า “รู ปแบบ” หรื อ Model เป็ นคาที่ใช้เพื่อสื่ อความหมายหลายอย่าง ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้ว
รู ป แบบจะหมายถึ ง สิ่ งหรื อวิธี ก ารดาเนิ นงานที่ เป็ นต้น แบบอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่ น แบบจาลอง
สิ่ งก่อสร้าง รู ปแบบในการพัฒนาชนบท เป็ นต้น พจนานุกรม ContemporaryEnglish ของ Longman
(1981, p. 668) ให้ความหมายไว้ 5 ความหมาย แต่โดยสรุ ปแล้วจะมี 3 ลักษณะ คือ
1. Model หมายถึง สิ่ งซึ่ งเป็ นแบบย่อส่ วนของของจริ ง ซึ่ งเท่ากับ แบบจาลอง
2. Model ที่หมายถึ ง สิ่ งของหรื อคนที่ นามาใช้เป็ นแบบอย่างในการดาเนิ นการบางอย่าง
เช่น ครู ตน้ แบบ
3. Model หมายถึง รุ่ นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
พจนานุ ก รมการศึ ก ษา Good (1973) ได้ใ ห้ ค วามหมายรู ป แบบ ดัง นี้ รู ป แบบ หมายถึ ง
แบบอย่างของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างหรื อทาซ้ าป็ นตัวอย่างเพื่อการเลี ยนแบบ
เป็ นแผนภูมิหรื อรู ปสามมิติซ่ ึ งเป็ นตัวแทนของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อหลักการหรื อแนวคิด เป็ นชุดของ
ปัจจัยหรื อตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ซึ่ งรวมกันเป็ นตัวประกอบและเป็ นสัญลักษณ์ทาง
ระบบสังคม ตามความหมายดังกล่าว อาจกล่าวได้วา่ รู ปแบบ คือแบบจาลองของสิ่ งที่เป็ น
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2536, หน้า 25) รู ปแบบ คือ วิธีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งได้ถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจ ตลอดจนจิตนาการของคนที่มีต่อปรากฏการณ์ หรื อเรื่ องราวใด ๆ ให้ปรากฏในลักษณะ
ของการสื่ อสารในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง รู ปแบบจึงเป็ นแบบจาลองในลักษณะเลียนแบบ หรื อ
เป็ นตัวแบบที่ ใช้เป็ นแบบอย่างเป็ นแผนผังหรื อแบบแผนของการดาเนิ น การอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ต่อเนื่องด้วยความสัมพันธ์เชิงระบบ
สวัสดิ์ สุ คนธรังสี (2520, หน้า 206) ทิศนา แขมมณี (2551, หน้า 1) ให้ความหมายรู ปแบบ
หมายถึ งตัวแทนที่ สร้ างขึ้ นเพื่ออธิ บายพฤติ กรรมของลักษณะบางประการของสิ่ งที่ เป็ นจริ งอย่าง
หนึ่ ง หรื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางความคิ ด ที่ บุ ค คลใช้ ใ นการหาความรู ้ ค วามเข้า ใจปรากฏการณ์
เช่นเดียวกับ สุ บรรณ์ พันธ์วิศวาส และชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์ (2522, หน้า 22-23), ใช้คาว่า แบบจาลอง
(Model)เท่ า กับ การย่อ หรื อ เลี ย นแบบความสั ม พัน ธ์ ที่ ป รากฏอยู่ใ นโลกแห่ ง ความเป็ นจริ ง ของ
ปรากฏการณ์ ใดปรากฏการณ์ หนึ่ งโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่ วยในการจัดระบบความคิดในเรื่ องนั้น
ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและเป็ นระเบียบ ส่ วน บุญชม ศรี สะอาด (2533, หน้า 19) ให้ความหมาย รู ปแบบ
ว่าเป็ นโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรื อในระบบ
ต่าง ๆ
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Willer (1967, p. 15) รู ป แบบ เป็ นการสร้ างมโนทัศ น์ เกี่ ย วกับ ชุ ดของปรากฏการณ์ โดย
อาศัย หลัก การของระบบรู ป นั ย ทั้ง นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ท าให้ เกิ ด ความกระจ่ า งชั ด ของนิ ย าม
ความสัมพันธ์และประพจน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรู ปแบบที่มีความเที่ยงตรง จะพัฒนาเป็ นทฤษฎีต่อไป
Stoner and Wankle (1986, p. 12) Nadler (1980, pp. 72-90) Mescon and Khedouri (1985,
p. 199) ให้คานิยาม รู ปแบบว่าเป็ นการจาลองความจริ งของปรากฏการณ์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่
มีความสัมพันธ์องค์ประกอบ ที่เป็ นกระบวนการของปรากฏการณ์น้ นั ๆ ให้ง่ายขึ้น
สาหรับ Hausser (1980, pp. 132-161) ได้ให้ความหมายที่แตกต่างออกไปโดยที่รูปแบบเป็ น
สิ่ งที่ ออกแบบมาเพื่ อแสดงถึ ง องค์ป ระกอบและกระบวนการตรวจสอบความแตกต่ างระหว่าง
ความสัมพันธ์ในเชิงทฤษฎีกบั ปรากฏการณ์จริ งจากความหมายทั้งหมดสามารถ
สรุ ป รู ปแบบ หมายถึง สิ่ งที่สร้างหรื อพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่ได้ศึกษามาของผูส้ ร้าง
เองเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยใช้สื่อที่ทาให้เข้าใจได้ง่ายและกระชับถูกต้อง
และสามารถตรวจสอบเปรี ยบเทียบกับปรากฏการณ์ จริ งได้เพื่อช่ วยให้ตนเองและคนอื่นสามารถ
เข้าใจได้ชดั เจนขึ้น และหมายถึงแบบจาลองอย่างง่ายหรื อย่อส่ วนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผเู ้ สนอ
รู ปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้ นมาเพื่อแสดงหรื ออธิ บายปรากฏการณ์ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้ น
หรื อในบางกรณี อาจจะใช้ประโยชน์ในการทานายปรากฏการณ์ ที่จะเกิ ดขึ้ นตลอดจนอาจใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
3.2 ประเภทของรู ปแบบ
1) ประเภทของรู ปแบบมีการจาแนกออกเป็ นหลายลักษณะในที่น้ ีสามารถจาแนกได้ 3
รู ปแบบ ดังนี้ (Smith ,R. H. and Others, 1980: 46)
(1) รู ปแบบเชิงกายภาพ (Physical model) ได้แก่ รู ปแบบคล้ายจริ ง (Iconic model)
มีลกั ษณะคล้ายของจริ ง
(2) รู ปแบบเสมือนจริ ง (Analog model) มีลกั ษณะคล้ายปรากฏการณ์จริ ง
(3) รู ปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic model) ได้แก่
(3.1) รู ปแบบข้อความ (Verbal model) หรื อรู ปแบบเชิงคุณภาพ
(Qualitative model) รู ปแบบนี้ พบมากที่สุด เป็ นการใช้ขอ้ ความปกติธรรมดาในการอธิ บายโดยย่อ
(3.2) รู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical model) หรื อรู ปแบบเชิง
ปริ ม าณ (Quantitative model) การก าหนดประเภทของรู ป แบบไม่ มี ห ลัก เกณฑ์ ต ายตัวว่า ควรมี
รายละเอียดขององค์ประกอบที่เหมาะสมของรู ปแบบจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่
ศึกษา และวัตถุประสงค์ในการสร้างรู ปแบบนั้น ๆ
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3.3 องค์ ประกอบของรู ปแบบ
1) องค์ป ระกอบของรู ป แบบ มี อ งค์ป ระกอบหลัก ในการด าเนิ น งาน 4 ประการ ที่ ต้อ ง
พิจารณาและจัดเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั (เยาวดี วิบูลย์ศรี , 2544:15) ได้แก่
(1) บุคคล (Personal) หมายถึงความมีสมรรถนะของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย
คุณลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน
(2) การปฏิบตั ิงาน (Performance) หมายถึงกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผล
(3) กระบวนการ (Process) หมายถึง การใช้วงจรการบริ หารคุณภาพประกอบด้วย
การวางแผนการพัฒนา (plan) การปฏิบตั ิการพัฒนา (do) การตรวจสอบการพัฒนา(check) และการ
ปฏิบตั ิการปรับแก้ (act) อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
(4) โปรแกรม (Program) หมายถึง หลักสู ตรหรื อวิธีการในการพัฒนาบุคลากรอาทิ
การฝึ กอบรมขณะปฏิ บตั ิงาน การสอนงาน การให้คาปรึ กษา และการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานการที่
จะระบุว่ารู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม
และรู ป แบบนั้ นควรมี อ งค์ ป ระกอบอะไรบ้ า ง ไม่ ไ ด้ มี ข ้อ ก าหนดที่ แ น่ น อน ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ ก ั บ
ปรากฏการณ์น้ นั ๆ (Bardo และ Hartman, 1982)
สรุ ป ประเภทของรู ปแบบจาแนกได้ 3 รู ปแบบ คือ รู ปแบบเชิงกายภาพ (Physical model)
รู ป แบ บ เส มื อ น จริ ง (Analog model) แล ะ รู ป แบ บ เชิ งสั ญ ลั ก ษ ณ์ (Symbolic model) แล ะ
องค์ประกอบของรู ปแบบประกอบด้วย 4 ส่ วนสาคัญ คือ ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อม ในการพิจารณารู ปแบบในลักษณะนี้ถือว่าผลผลิตของระบบเกิด
จากการที่มีปัจจัยนาเข้าส่ งเข้าไปผ่านกระบวนการซึ่ งจะกระทาให้เกิดผลผลิตขึ้น และให้ความสนใจ
กับข้อมูลป้ อนกลับจากสภาพแวดล้อมภายนอก
3.4 คุณลักษณะของรู ปแบบทีด่ ี
รู ปแบบที่ดีตามแนวคิดของ Keeves (1988: 560) ควรจะมีคุณลักษณะ 4 ประการ ดังนี้
(1) รู ปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างมากกว่า
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ
(2) รู ปแบบควรใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถถูก
ตรวจสอบได้โดยการสังเกต ซึ่งเป็ นไปได้ที่จะทดสอบรู ปแบบบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
(3) รู ปแบบควรจะต้องระบุหรื อชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่ องที่ศึกษา
ดังนั้นนอกจากรู ปแบบจะเป็ นเครื่ องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้อธิ บายปรากฏการณ์ได้ดว้ ย
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(4) รู ปแบบควรเป็ นเครื่ องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์
ของ ตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่ งเป็ นการขยายในเรื่ องที่กาลังศึกษา
รู ปแบบที่ดีตามแนวคิดของ พูลสุ ข หิงคานนท์ (2540: 53) ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์ของตัวแปรแบบมีโครงสร้าง
(2) มีลกั ษณะที่สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ผล และสามารถตรวจสอบ
ได้ดว้ ยข้อมูลเชิงประจักษ์
(3) มีโครงสร้างหรื อกลไกเพื่ออธิ บายปรากฏการณ์ในเชิงเหตุผลได้อย่างชัดเจน
(4) นาไปสู่ การสร้างแนวความคิดใหม่หรื อความสัมพันธ์ใหม่ของปรากฏการณ์ที่
ศึกษา ดังนั้น คุณลักษณะที่สาคัญประการหนึ่งที่ควรพิจารณาคือความสอดคล้องระหว่างรู ปแบบ
และทฤษฎี ของเรื่ องหรื อปรากฏการณ์ ที่จะนารู ปแบบดังกล่าวไปอธิ บายด้วย ซึ่ งผูว้ ิจยั จะได้นาไป
ประกอบการพัฒนารู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
สรุ ป คุณลักษณะของรู ปแบบที่ดีตามแนวคิดของ Keeves และตามแนวคิดของ พูลสุ ข หิง
คานนท์ คื อรู ป แบบควรประกอบด้วยความสั ม พัน ธ์ อย่างมี โครงสร้ างมากกว่าความสั ม พัน ธ์ ที่
เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ ใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่ งสามารถถูกตรวจสอบได้
โดยการสังเกต ซึ่ งเป็ นไปได้ที่จะทดสอบรู ปแบบบนพื้นฐานของข้อมู ลเชิ งประจักษ์ได้ระบุ หรื อ
ชี้ ให้เห็ นถึ งกลไกเชิ งเหตุผลของเรื่ องที่ศึกษา และรู ปแบบควรเป็ นเครื่ องมือในการสร้างมโนทัศน์
ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่ งเป็ นการขยายในเรื่ องที่กาลังศึกษา และ
ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์ของตัวแปรแบบมีโครงสร้าง มีลกั ษณะที่สามารถใช้เป็ นแนวทางใน
การพยากรณ์ ผล และสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมู ล เชิ งประจัก ษ์ มี โครงสร้ างหรื อกลไกเพื่ อ
อธิ บ ายปรากฏการณ์ ในเชิ งเหตุ ผ ลได้อย่างชัดเจน และน าไปสู่ ก ารสร้ างแนวความคิ ดใหม่ ห รื อ
ความสัมพันธ์ใหม่ของปรากฏการณ์ที่ศึกษา
3.5 การประเมินรู ปแบบ
จุดมุ่งหมายที่ สาคัญของการสร้างรู ปแบบก็เพื่อทดสอบ หรื อตรวจสอบรู ปแบบนั้นข้อมูล
เชิ ง ประจัก ษ์ สามารถตรวจสอบรู ป แบบมี ห ลายวิธี ซึ่ งอาจใช้ ก ารวิเคราะห์ จ ากหลัก ฐานเชิ ง
คุณลักษณะ (Qualitative) และเชิ งปริ มาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรู ปแบบจากหลักฐาน
เชิ ง คุ ณ ลัก ษณะอาจใช้ผูเ้ ชี่ ย วชาญเป็ นผูต้ รวจสอบ ส่ วนการตรวจสอบโมเดลจากหลัก ฐานเชิ ง
ปริ มาณ ใช้เทคนิคทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบรู ปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่าง (อุทุมพร
จามรมาน, 2541 : 23) คือ
1) การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้องและเหตุผลระหว่างตัวแปร
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2) การประมาณค่าพารามิ เตอร์ ของความสัมพันธ์ ซึ่ งการประมาณค่านี้ สามารถประมาณ
ข้า มกาลเวลา กลุ่ ม ตัวอย่า ง หรื อ สถานที่ ไ ด้ (Across Time, Samples, Sites) หรื อ อ้างอิ ง จากกลุ่ ม
ตัวอย่างไปหาประชากรก็ได้ โดยผลการตรวจสอบนาไปสู่ คาตอบ 2 ข้อ คือ การสร้างรู ปแบบใหม่
และการปรับปรุ งหรื อพัฒนารู ปแบบเดิม
อีสเนอร์ (Eisner, 1976 : 192-193) ได้เสนอแนวคิดการประเมิ น โดยการใช้ผทู ้ รงคุณวุฒิใน
บางเรื่ องที่ตอ้ งการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจยั ในเชิ งปริ มาณ โดยเชื่อว่าการรับรู ้ที่เท่ากันนั้น
เป็ นคุณสมบัติพ้นื ฐานของผูร้ ู ้ และได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ไว้ดงั นี้
1) การประเมิ นโดยแนวทางนี้ มิ ไ ด้เน้นผลสั ม ฤทธิ์ ของเป้ าหมายหรื อวัตถุ ประสงค์ตาม
รู ปแบบการประเมินแบบอิงเป้ าหมาย (Goal-based Model) การตอบสนองปั ญหา และความต้องการ
ของผูเ้ กี่ ยวข้องตามรู ป แบบการประเมิ น แบบสนองตอบ (Responsive Model) หรื อกระบวนการ
ตัดสิ นใจ (Decision Making Modal) อย่างใดอย่างหนึ่ ง แต่การประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ จะเป็ นการ
วิเคราะห์ วิ จ ารณ์ อ ย่า งลึ ก ซึ้ งเฉพาะในประเด็ น ที่ น ามาพิ จ ารณา ซึ่ งไม่ จ าเป็ นต้อ งเกี่ ย วโยงกับ
วัตถุประสงค์ หรื อผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปั จจัยในการ
พิจารณาต่างๆ เข้าด้วยกัน ตามวิจารณญาณของผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อให้ได้ข้อสรุ ป เกี่ ยวกับ คุ ณ ภาพ
ประสิ ทธิภาพ หรื อความเหมาะสมของสิ่ งที่ทาการประเมิน
2) เป็ นรู ปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่ องที่จะ
ประเมิ น โดยที่ พ ฒ
ั นามาจากรู ป แบบการวิจารณ์ งานศิ ล ป์ (Art Criticism) ที่ มี ค วามละเอี ย ดอ่ อน
ลึกซึ้ ง และต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญระดับสู งมาเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย เนื่ องจากเป็ นการวัดคุณค่าไม่อาจประเมิน
ด้วยเครื่ องวัดใดๆ ได้ และต้องใช้ความรู ้ ความสามารถของผูป้ ระเมินอย่างแท้จริ ง ต่อมาได้มีการนา
แนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสู งในวงการศึกษามากขึ้น ในสาขาเฉพาะที่ตอ้ งอาศัย
ผูร้ ู ้ ผูเ้ รี ยนรู ้ เฉพาะในเรื่ องนั้นจริ งๆ มาเป็ นผูป้ ระเมินผล เพราะองค์ความรู ้ เฉพาะสาขานั้นผูท้ ี่ศึกษา
เรื่ องนั้นจริ งๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง
3) เป็ นรู ปแบบที่ใช้ตวั บุคคล คือ ผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นเครื่ องมือในการประเมิน โดยให้ความ
เชื่ อถือว่า ผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั เที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้ มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นั้น
จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความชานาญของผูท้ รงคุณวุฒินนั่ เอง
4) เป็ นรู ปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุน่ ในกระบวนการทางานของผูท้ รงคุณวุฒิตามอัธยาศัย
และความถนัด ของแต่ ล ะคน นับ ตั้ง แต่ ก ารก าหนดประเด็ น ส าคัญ ที่ พิ จารณา การบ่ ง ชี้ ข้อ มู ล ที่
ต้องการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการนาเสนอทั้งนี้ การเลือก
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชี พ ประสบการณ์ และความเป็ นที่เชื่ อถื อ (High Credit)
ของวิชาชีพนั้น ๆ เป็ นสาคัญ
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สรุ ป การประเมิ น หรื อ การตรวจสอบรู ป แบบมี ห ลายวิ ธี ซึ่ งอาจใช้ ก ารวิเคราะห์ จ าก
หลักฐานเชิ งคุณลักษณะ (Qualitative) และเชิงปริ มาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรู ปแบบ
จากหลัก ฐานเชิ งคุ ณ ลัก ษณะอาจใช้ผูเ้ ชี่ ย วชาญเป็ นผูต้ รวจสอบ ส่ วนการตรวจสอบโมเดลจาก
หลักฐานเชิงปริ มาณ ใช้เทคนิคทางสถิติ และโดยการใช้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
3.6 รู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนของนั กวิช าการทางการศึ กษาในประเทศและต่ างประเทศ เช่ น
จินตนา ศั ก ดิ์ ภ่ ู อร่ าม, วิสุ ทธิ์ วิจิ ต รพัชราภรณ์ ,แมก เนย์ ( Mc Nay), ลู เน็ นเบอร์ กและออนส์ เยน
(Lunenburg and Ornstein) และไปเซย์ (Paisey)
แนวคิดเกี่ ยวกับรู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยน (School Management Model) จะช่ วยให้การ
พัฒนารู ปแบบการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวคิดในการพัฒนาควบคู่ไปกับการใช้ทฤษฏี
การบริ หาร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏีของนักวิชาการ โดยเริ่ มจากรู ปแบบองค์การทางการศึกษา
แนวคิดการพัฒนาองค์ประกอบของรู ปแบบ ประเภทของรู ปแบบ และคุณลักษณะรู ปแบบที่ดี ดังนี้
จินตนา ศักดิ์ ภู่ อร่ าม (2545 : บทคัดย่อ)ได้ก ล่ าวว่าองค์ป ระกอบของรู ป แบบการบริ หาร
โรงเรี ยนในกากับของรัฐ สาหรับประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ส่ วน ได้แก่ 1) ส่ วนนา เน้นบริ บท
ความเป็ นมาแนวคิด 2) รู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนในกากับของรัฐ 3) แนวทางการนารู ปแบบ ไป
ใช้และ 4) เงื่อนไขและข้อจากัดของรู ปแบบ
วิสุ ท ธิ์ วิจิ ต รพัช ราภรณ์ (2547 : บทคัด ย่อ ) กล่ า วว่า องค์ป ระกอบของรู ป แบบการจัด
การศึกษาแบบกระจายอานาจ ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ 1) ความนา
แนวคิด หลักการวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ 2) องค์ประกอบรู ปแบบและสาระสาคัญของการ
กระจายอานาจ 3) ยุทธศาสตร์การดาเนินงานและเงื่อนไขความสาเร็ จ
รู ปแบบการบริ หารองค์การทางการศึกษาของ แมก เนย์ ( Mc Nay,L. 1992 : 22-23) ได้สรุ ป
โดยใช้ห ลัก การบริ ห ารที่ มี ก ารควบคุ ม แบบแน่ น (Tight)และควบคุ ม แบบหลวม (Loose) ไว้ 4
รู ปแบบดังนี้
1. รู ป แบบสถาบัน การศึ ก ษา (The Collegiums Academy) เป็ นแนวคิ ด คลาสสิ กของ
มหาวิทยาลัยที่ มีอิสระในการบริ หารด้านการเรี ยนการสอนในสานวนที่เรี ยกว่า Secret Gardensแต่
ละคณะมีระเบียบ วิธีปฏิบตั ิของตน คณาจารย์มีอานาจและบทบาทอย่างมาก แต่ละคนมีเครื อข่ายที่
เข้มแข็ง มีการเชื่อมโยงกับองค์การภายนอกสถาบัน
2. รู ปแบบราชการ (The Bureaucracy) เป็ นการสั่งงานเป็ นไปตามลาดับชั้น (Hierarchy)มี
ระเบียบและกฎเกณฑ์การปฏิบตั ิงานที่สามารถทาให้มีประสิ ทธิภาพได้ กฎระเบียบจะถูกกาหนดขึ้น
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สาหรับการดาเนินงานตามปกติ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการไว้คอยช่วยเหลือและ
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
3. รู ปแบบองค์การธุ รกิ จ (The Corporate Model) เป็ นรู ปแบบที่ มุ่งสร้ างภาวะผูน้ าให้กบั
องค์การ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดให้มีภาวะผูน้ าที่เข้มแข็ง โดยเน้นรู ปแบบการจัดการแบบมี ส่วนร่ วม จะมี
ทีมงานผูบ้ ริ หารที่ อาวุโส ที่ ให้การสนับสนุ นและเป็ นที่ ที่ปรึ กษาทาหน้าที่ ในการกาหนด พัฒนา
นโยบาย สนับสนุนในด้านการเงินและด้านอื่นๆ ในการทาให้มีกิจกรรมและการบริ หารงานอื่น ๆ
4. รู ป แบบองค์ก ารรั ฐวิส าหกิ จ ( In the Enterprise ) ปฏิ บ ัติ ตามนโยบายของรั ฐ ภายใต้
กรอบการทางานที่กาหนด จะมีการมอบหมาย แต่งตั้งทีมงานแต่ละโครงการ ตัวอย่างเช่น ทีมการ
วิจยั การสอน การเป็ นที่ปรึ กษา แนะแนว การสรรหาบุคคลและการศึกษาต่อ ลักษณะการทางานตาม
สถานการณ์ที่ยืดหยุน่ การบริ หารงบประมาณที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในรู ปแบบการทางานดังกล่าวนี้ ทา
ให้ เกิ ดการพัฒ นาหลัก สู ตรแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศู น ย์ก ลางการเรี ยนรู ้ ห รื อเป็ นหุ ้ น ส่ วนในการเรี ย นรู ้
ร่ วมกัน
ลู เน็ น เบอร์ ก และออนส์ เยน (Lunenburg F.C., & Ornstein, 2000 : 27-31) ได้ ก ล่ า วถึ ง
รู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนไว้ ดังนี้
1. รู ปแบบองค์การแบบราชการ (The Bureaucratic Model) ได้สรุ ปว่า รู ปแบบการจัดการ
แบบราชการส่ วนใหญ่เกี่ ยวข้องกับความไม่คล่องตัว มีกฎระเบียบที่ไร้ความหมาย งานล่าช้ามีงาน
เอกสารมาก ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ อาจกล่าวได้วา่ สิ่ งที่ไม่ดีท้ งั หมดในการจัดการศึกษา ได้จากระบบ
ราชการ แนวคิดการจัดการแบบราชการนี้ เวเบอร์ (Weber) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดองค์การ ต่าง
ๆ แล้วพบว่าระบบบริ หารแบบราชการ (Bureaucracy) มีลกั ษณะดังนี้
1.1. การแบ่งงาน (Division of Labor) แบ่งภารกิจงานใหญ่เป็ นงานย่อยให้ผทู ้ างานแต่
ละคนมีอานาจ หน้าที่ในการปฏิบตั ิงานเหล่านี้
1.2. กฎ ระเบียบ (Rules) ทางานตามกฎระเบียบที่วางไว้ มีการฝึ กปฏิ บตั ิเพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นแบบเดียวกัน
1.3. ระดั บ อ านาจตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชา (Hierarchy of Authority) ผู ้ที่ อ ยู่ ใ น
ตาแหน่งที่ต่าก็อยูใ่ ต้การบังคับบัญชาของผูท้ ี่อยูใ่ นตาแหน่งที่สูงกว่า
1.4. ไม่ เป็ นเรื่ องส่ วนตัว (Impersonality ) ไม่เอาเจตคติ ส่ วนตัวเข้ามายุ่งกับ ผูใ้ ต้การ
บังคับบัญชา การแสดงความห่ างกันระหว่างกันระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อให้แน่ ใจ
ว่าการตัดสิ นใจนั้นไม่มีความลาเอียง
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1.5. ความสามารถ (Competence) การจ้างงานเน้นด้านคุ ณวุฒิและการเลื่อนตาแหน่ ง
เน้นในเรื่ องของการปฏิบตั ิงาน ป้ องกันไม่ให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาถู กออกจากงานโดยง่ายซึ่ งทาให้มี
ความจงรักภักดี
2. รู ปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่ วม (The Participatory Management Model) มุ่งเน้นให้
พ่อแม่ ผูป้ กครอง ชุ มชน ครู กลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ มีโอกาสจัดตั้งหรื อร่ วมจัดตั้งการสนับสนุ น
การควบคุมสถานศึกษาและเรื่ องของขวัญกาลังใจ ความพึงพอใจในการทางานของบุคคลเป็ นส่ วน
ขยายเพิ่มเติมจากการจัดการรู ปแบบราชการ เพราะการจัดระบบแบบราชการนั้นขาดความยืดหยุ่น
และไม่สนใจในตัวคน จึงเกิดแนวคิดการจัดการแบบมีส่วนร่ วมขึ้น
ไปเซย์ (Paisley, 2001 :134-140) ได้ส รุ ป รู ป แบบและงานของการบริ ห ารโรงเรี ย นไว้ 3
รู ปแบบ ดังนี้
1. รู ป แบบการประยุก ต์ท ัก ษะ (Applied Skills Model) เป็ นรู ป แบบการจัด การที่ อ ยู่บ น
พื้นฐานความสามารถของแต่ละบุคคลที่ประกอบด้วย
1.1. ทักษะความสามารถทางกรอบแนวคิด (Conceptual Skills) ที่มีความรู ้ความเข้าใจ
โดยรวม (Comprehensive Understanding)
1.2. ทักษะความรู ้ทางเทคนิค (Technical Skills) ที่เรี ยกว่า Know – How กระบวนการ
ที่จะนาความรู ้และทรัพยากรในโรงเรี ยนมาดาเนิ นการ ให้งานของโรงเรี ยนสามารถดาเนิ นการได้
ตามเป้าหมาย
1.3. ทัก ษะการบริ หารมนุ ษ ย์ (Human Skills) โดยการสร้ างขวัญก าลังใจให้คนงาน
อย่างดี ที่สุดสาหรับองค์การ รวมทั้งการสร้ างบรรยากาศการทางานที่ ดี สามารถเปลี่ ยนแปลงการ
ท างานโดยไม่ ท าให้ พ นัก งานเสี ยขวัญ ก าลังใจ และสามารถสื่ อสารกับ บุ ค ลากรได้เป็ นอย่างดี มี
ประสิ ทธิ ภาพและความมัน่ ใจในการทางาน ซึ่ งความสามารถทั้งหมดนี้ เมื่อนามาประยุกต์ในการ
จัดการโรงเรี ยนในด้านต่างๆ เช่น การบริ หารหลักสู ตร (Curricular Program) วัตถุประสงค์หลักสู ตร
(Objective, Syllabus Concept) และวิธีการสอน ( Teaching Methods) การสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
(External relations) รวมทั้ง การเงิ น (Finance) อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ สิ่ งอ านวยความสะดวกต่ า งๆ
(Facilities) และการพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยน (Staff Development) จึงทาให้งานมีประสิ ทธิภาพ
2. รู ป แบบการมี ส่ วนร่ ว ม (Participation Model) เป็ นการจัด การที่ มี ก ารตัด สิ น ใจ และ
กระทาจากการมีส่วนร่ วมใน 3 ระดับ
2.1. Decisional Deprivation
2.2. Decisional Equilibrium
2.3. Decisional Saturation
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การตัดสิ นใจและการมีส่วนร่ วมนี้ เป็ นการจัดการด้านเนื้ อหาหลักสู ตร(CurriculumContent)
การเลือกและตัดออกของเนื้ อหารายวิชา วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัด
การศึ ก ษา(Educational Objectives) การประเมิ น ผลการเรี ย นของนัก เรี ย น(Evaluation) การสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ชุ มชน (External Relation) และการบริ หารงานในด้านต่างๆของโรงเรี ยน การเงิน
(Finance) การจัดชั้นเรี ยน (Pupil Grouping) การสรรหาบุคลากรการสนับสนุ น สร้ างขวัญกาลังใจ
(Staffing)การสร้างเทคนิ คในการสอน (Teaching methods andTechniques) การกาหนดการดาเนิ น
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน (Timetabling Use of Plant) และการใช้สื่ ออุป กรณ์ และเครื่ องมื อการ
เรี ยนการสอน (Use of Materials and Equipment)
3. รู ปแบบความต้ อ งการพัฒ นาของบุ ค ลากร (Staff Development Need Model)เป็ น
รู ปแบบการจัดการที่อยู่บนพื้นฐานความต้องการบุคคล ที่จะพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าของผู ้
ท างานนั บ ตั้ง แต่ ผู ้ท างานหรื อ คณะครู เจ้า หน้ า ที่ มี ค วามส าคัญ เสมื อ นทรั พ ยากร หลัก การ
เปลี่ ยนแปลง ผูท้ างานโดยเฉพาะที่มีจานวนมาก ย่อมส่ งผลกระทบในการทางาน ดังนั้นการเพิ่ ม
ความสามารถที่จะสร้าง ความหลากหลายในการพัฒนาและสนับสนุ นให้ผูท้ างานมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามนโยบาย ถือเป็ นเรื่ องสาคัญ รู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยน จานวน 10 งาน ประกอบด้วย
1. การจัดการทรัพย์สิน ( Physical Assets)
2. จัดบรรยากาศภายในโรงเรี ยน (School Climate)
3. กาหนดคุณค่าและวัตถุประสงค์ เป้าหมาย (Values and Objectives)
4. จัดโครงสร้างหลักสู ตรและการพัฒนา(Curriculum Content and Development)
5. การจัดองค์การและการดูแลพัฒนานักเรี ยน (Organization and Development ofPupils)
6. จัดโครงสร้างบุคลากรและการพัฒนา(Staff Structure and Development)
7. การจัดการการเงิน (Financial and Systems Management)
8. การจัดการมาตรฐานการทางาน (Stand of Performance)
9. การสร้างความสัมพันธ์ ( External relations)
10.การจัดการด้านทักษะความสามารถ (Management Skills )
และอี กด้านหนึ่ งมี คณะทางานที่ อยู่ในกลุ่ ม ที่ มีความแตกต่างกันตามสถานการณ์ ซ่ ึ งอาจ
ประกอบด้วย
1. ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด (Governors) 2.ผูบ้ ริ หารอาวุโส (Senior Management Staff) 3.ผูบ้ ริ หาร
ระดับกลาง(Middle Management Staff) 4.คณะครู ผูส้ อน( Other Teaching Staff ) 5.คณะเจ้าหน้าที่
(Non -Teaching Staff) ในการบริ หารจัดการจะทาให้เห็ นภาพของระดับความชานาญการและเฝ้ า
ระวังเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มเติมให้กบั ผูท้ างานในโรงเรี ยนมากขึ้น
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สรุ ป รู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นมี ห ลายรู ป แบบ เช่ น รู ป แบบสถาบัน การศึ ก ษา (The
Collegiums Academy) รู ป แบบราชการ (The Bureaucracy) รู ปแบบองค์การธุ รกิ จ (The Corporate
Model) รู ป แบบองค์ ก ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ ( In the Enterprise ) รู ปแบบองค์ ก ารแบบราชการ (The
Bureaucratic Model) รู ป แบบการจัดการแบบมี ส่ วนร่ วม (The Participatory Management Model)
และรู ปแบบความต้องการพัฒนาของบุคลากร (Staff Development Need Model)
แต่รูปแบบเหล่ านี้ ผูว้ ิจยั เห็ นว่ายังมี ความไม่เหมาะสมในการนามาเป็ นกรอบในการวิจยั
เกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมในครั้งนี้
3.7 รู ปแบบการบริหารของบูชและโกลฟเวอร์
บู ช และโคลเวอร์ (Bush and Glover as cited in Bush, 2004 : 50 – 170) แบ่ ง รู ป แบบการ
บริ หารเป็ น 6 รู ปแบบ ประกอบด้วย
1. รู ปแบบเป็ นทางการ (Formal Models)
2. รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน (Collegial Models)
3. รู ปแบบการเมือง (Political Models)
4. รู ปแบบการใช้อานาจ(Subjective Models)
5. รู ปแบบคลุมเครื อ (Ambiguity Models)
6. รู ปแบบวัฒนธรรม (CulturalModels)
โดยพิจารณาและมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) การกาหนดจุ ดมุ่งหมาย(Goals) 2) การจัด
โ ค ร งส ร้ าง (Structure) 3)ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ภ าย น อ ก (External environment) 4)ภ าว ะ ผู ้ น า
(Leadership)โดยสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. รู ปแบบเป็ นทางการ (Formal Models) เป็ นรู ป แบบการบริ หารองค์ก ารที่ เป็ นระบบมี
ขั้นตอน (Hierarchical Systems) ที่ ผูบ้ ริ หารมี อานาจในการบริ หารตามที่ ได้รับ การแต่ งตั้งโดยใช้
กระบวนการที่ มี เหตุ ผ ล (Rational Process) และรั บ ผิด ชอบในการบริ ห ารองค์ก ารตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย ทั้งนี้ ในรู ปแบบเป็ นทางการจะพิจารณาในองค์ประกอบการบริ หาร (Bush and Gloveras
cited in Bush, 2004 : 50 - 54) ได้ดงั นี้
1.1 การกาหนดจุ ดมุ่งหมาย(Goals) รู ปแบบเป็ นทางการ บอกถึงลักษณะพิเศษของ
องค์การ เช่นเดียวกับการกาหนดเป้ าหมาย (goals oriented) ซึ่ งสันนิ ษฐานได้วา่ องค์การนั้น ดาเนิ น
ตามวัตถุ ป ระสงค์ (objectives) โดยเฉพาะที่ ไ ด้ต้ งั ไว้ เป้ าหมายเหล่ านี้ ถู ก ก าหนดอย่างถาวรโดย
หน่ วยต้นสังกัด ตามหลักการ กฎเกณฑ์ ระเบียบของทางราชการ สมาชิ กทุกคนในองค์การมีการ
ทางานเพื่อมุ่งไปที่เป้ าหมายโดยรวมที่กาหนดไว้อย่างเป็ นทางการ
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1.2 การจัดโครงสร้ าง (Structure) ของการบริ หารในรู ปแบบเป็ นทางการ นาเสนอ
โครงสร้างขององค์การบนพื้นฐาน ประกอบด้วยครู และนักเรี ยนที่เสมื อนเป็ นลักษณะของ ทีมงาน
ถูกกาหนดให้เป็ นมืออาชี พในแต่ละตาแหน่ง ภายในโรงเรี ยนหรื อวิทยาลัย โครงสร้างองค์การจะมี
ลัก ษณะถาวร ชัด เจน มี ก ารตกลงร่ วมกัน เกี่ ย วกับ โครงสร้ างของตาแหน่ งต่ าง ๆ เช่ น ตาแหน่ ง
หัวหน้างาน หรื อหัวหน้าหมวดวิชา ส่ วนการทางานของครู และทีมงานคนอื่นๆ ถูกกาหนดบทบาท
ภายใต้โครงสร้างที่เป็ นทางการ โครงสร้างถือว่ามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของบุคคลเป็ นรายบุคคลทุก
คน มี หน้าที่ ความรับ ผิดชอบของตนที่ แตกต่างกัน โครงสร้ างขององค์การ มีแนวโน้มที่จะมีการ
จัดระบบตามล าดับ ชั้น และแนวตั้ง ครู ทุ ก คนในโรงเรี ยนได้รับ มอบหมายงานจากครู ใหญ่ ห รื อ
ผูบ้ ริ หารตามลาดับชั้นและเป็ นการบริ หารแบบสัง่ การจากเบื้องบน
1.3 สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) รู ปแบบทางการมีความแตกต่าง
ในวิธีการ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก มีรูปแบบที่ค่อนข้างจะ
เป็ น“ระบบปิ ด” หรื อทฤษฎี โครงสร้างหน้าที่มีแนวโน้มในการจากัดการเชื่ อมโยงสภาพแวดล้อม
ภายนอก เพียงเล็กน้อย แต่ที่จะคงอยู่ได้เป็ นจิตสานึ กในหน้าที่ความรับผิดชอบ และแสดงลักษณะ
ความสั ม พัน ธ์ ใ นเงื่ อ นไขของการเชื่ อ มโยงแบบเป็ นทางการ ระหว่า งหั วหน้ า หรื อ ครู ใ หญ่ ก ับ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับเหนื อขึ้นไปหรื อในระดับชาติและระดับท้องถิ่นซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของรัฐบาล มี
การพบปะสังสรรค์กบั กลุ่มอื่น ๆ เช่นผูป้ กครอง ผูร้ ่ วมทางาน และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ ลด
ความสาคัญของโรงเรี ยนและวิทยาลัยลง ความสาคัญรู ปแบบราชการเป็ นระบบปิ ด สามารถอธิ บาย
บทบาทหน้าที่ ลักษณะงานของครู มากกว่าให้ความสาคัญกับนักเรี ยนและผูป้ กครอง
1.4 ภาวะผูน้ า (Leadership) รู ปแบบเป็ นทางการเป็ นบทบาทของผูน้ าในการจัดทา
นโยบาย รวมถึ งการนานโยบายไปสู่ การปฏิ บตั ิ ผูน้ าจะเป็ นผูไ้ ด้รับแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ ซึ่ งจะ
พิจารณาถึงความรู ้ ความสามารถและอานาจที่ได้รับมอบหมาย ผูน้ าจะเป็ นแบบการสั่งการจากบน
ลงล่าง ถือเป็ นตัวแทนและเป็ นสัญลักษณ์ของโรงเรี ยนทั้งภายในและภายนอก
2. รู ป แบบเพื่ อ นร่ ว มงาน (Collegial Models) เป็ นรู ป แบบการบริ ห ารองค์ก ารที่ อ ยู่บ น
พื้ น ฐานการก าหนดนโยบาย (Determine Policy) และการตัดสิ น ใจ (Decision Making) โดยผ่า น
กระบวนการแลกเปลี่ ย นความรู ้ การปรึ ก ษาหารื อ ร่ วมกัน (Process of Discussion) และน าไปสู่
ความเห็ นร่ วมกัน (Leading to Consensus) มีการกระจายอานาจให้กบั กลุ่ มสมาชิ กหรื อสมาชิ กทุ ก
คนในองค์ก าร ทั้ง นี้ ในรู ป แบบเพื่ อ นร่ ว มงานจะพิ จ ารณาในองค์ป ระกอบ การบริ ห าร (Bush
andGlover as cited in Bush, 2004 : 72 – 76)ได้ดงั นี้
2.1 การก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย (Goals) รู ป แบบเพื่ อ นร่ ว มงานถื อ ว่าเป็ นการบริ ห าร
ภายใต้ขอ้ ตกลงของกลุ่ มสมาชิ ก ที่ มีเป้ าหมายเดี ยวกัน ที มงานร่ วมกันแสดงความคิดเห็ นในเรื่ อง
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จุดมุ่งหมายขององค์การ ภายใต้ขอ้ ตกลงเดียวกัน การมีส่วนร่ วมในการบริ หารโรงเรี ยนหรื อวิทยาลัย
ร่ วมกันทุกขั้นตอน ประกอบด้วย 3 หน้าที่ ดังนี้
1) วางแนวทางในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (objectives) ของ
โรงเรี ยนได้
2) กาหนดเป้ าหมาย ที่เป็ นไปตามระเบียบ กิ จกรรมที่สามารถปฏิ บตั ิได้ ซึ่ งแสดง
ให้เห็นว่ากิจกรรมที่กาหนด มีส่วนทาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย
3) วางแนวทาง (means) ในการประเมินผลความสาเร็ จ โรงเรี ยนจะมีประสิ ทธิภาพ
ได้ตอ้ งบรรลุตามวัตถุประสงค์ (objectives)
2.2 การจัด โครงสร้ า ง (Structure) รู ป แบบเพื่ อ นร่ ว มงาน เป็ นการจัด โครงสร้ า ง
องค์ ก ารที่ ยึ ด วัต ถุ ป ระสงค์เป็ นหลัก มี ค วามชัด เจนตามเป้ า หมาย มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ภายใน
โครงสร้ า งรู ป แบบเพื่ อ นร่ ว มงาน ถื อ เป็ นการจัด โครงสร้ างในลัก ษณะแนวนอน ที่ แ สดงถึ ง
ความสัมพันธ์ของผูร้ ่ วมงานที่มีสิทธิ เท่าเทียมกันในการกาหนดนโยบาย และการตัดสิ นใจ ในการ
จัดการศึกษาการบริ หารแบบเพื่อนร่ วมงานมักจะแสดงให้เห็ นในระบบคณะกรรมการ ซึ่ งอาจจะมี
ความซับ ซ้อนในองค์ก าร กระบวนการการตัด สิ น ใจภายใต้ระบบคณะกรรมการ เป็ นลัก ษณะ
แนวความคิ ดที่ เกี่ ยวกับ ความเสมอภาคกัน ของสมาชิ ก ความคิ ดที่ มี อิส ระบนพื้ นฐานของความ
ชานาญตามสาขาวิชาโดยเฉพาะ มากกว่าตาแหน่งหน้าที่ที่เป็ นทางการ เป็ นการตัดสิ นใจในลักษณะ
การประนี ป ระนอมกัน ค่ อ นข้า งมากในบางโรงเรี ย นอาจมี ค ณะท างานที่ ท างานร่ ว มกัน เพื่ อ
จุดมุ่งหมายโดยเฉพาะอย่างทาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2.3 สภาพแวดล้อ มภายนอก (External environment) มี ค วามหลากหลาย ในการ
ประเมิ นสภาพความสัม พันธ์ ระหว่างองค์การและสิ่ งแวดล้อมภายนอก รู ปแบบการบริ หารแบบ
เพื่อนร่ วมงาน มี ลกั ษณะการตัดสิ นใจโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่ วมของสมาชิ กทุ กคนของ
องค์การทุ กคนมี ความเท่าเที ยมกันในการกาหนดนโยบายและกาหนดแนวทางในการปฏิ บตั ิ งาน
อย่างไรก็ตาม หากมีการตัดสิ นใจร่ วมกันอาจใช้ระบบคณะกรรมการแบบผสม หัวหน้าหรื อครู ใหญ่
ถื อว่าต้องรับ ผิดชอบต่อนโยบายของโรงเรี ยนหรื อวิทยาลัยตลอดไป และในการพิ จารณาภายใต้
กรอบการทางานแบบมีส่วนร่ วม แม้วา่ ครู ใหญ่จะไม่เห็นด้วยเป็ นการส่ วนตัว หรื อเป็ นความจริ งที่วา่
นโยบายถู กสร้ างขึ้ นโดยเพื่อนร่ วมงาน ครู ใหญ่อาจถู กจากัดความรับผิดชอบ แต่ครู ใหญ่ตอ้ งเห็ น
ด้วย อย่างน้อยก็ตอ้ งยอมรับการตัดสิ นใจในรู ปคณะกรรมการ รู ปแบบเพื่อนร่ วมงานมีแนวโน้มที่จะ
มองข้ามความขัดแย้ง ที่ อ าจะเกิ ดขึ้ น ได้ระหว่างกระบวนการ การมี ส่ วนร่ วมภายในและความ
รับผิดชอบจากบุคคลภายนอก ข้อสันนิ ษฐานที่เป็ นประเด็นปั ญหา ได้นามาแก้ไขจนเป็ นที่ยอมรับ
สามารถอธิ บายกับบุคคลภายนอกได้ มีความเสี่ ยงเป็ นอย่างมากสาหรับครู ใหญ่ ที่จะต้องรับผิดชอบ
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กับความต้องการหรื อข้อเรี ยกร้อง ที่มีความขัดแย้งจากการมีส่วนร่ วมและเกิดแรงกดดันถึงขั้นความ
รุ นแรงเช่ นในอังกฤษและเวลส์ จากการนาหลักสู ตรแห่ งชาติไปใช้ มีขอ้ กาหนดอย่างในการวัดผล
ประเมิ น ผล ระดับ ชาติ ต ามระบอบการปกครองของประเทศ โดยส านัก งานรั บ รองมาตรฐาน
การศึกษา (OFSTED) ที่ต้ งั ขึ้น การประเมินผลดังกล่าว สร้างความยุง่ ยากให้แก่โรงเรี ยนอย่างมาก
2.4 ภาวะผูน้ า (Leadership) รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน เป็ นผูน้ าที่มีอิทธิพลและได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน โดยพิจารณาจากลักษณะของกระบวนการ การตัดสิ นใจ เนื่ องจากการ
กาหนดนโยบายภายใน กรอบการมีส่วนร่ วม การยอมรับในแผนกลยุทธ์ ประเด็นปั ญหาอาจจะเกิ ด
จากส่ วนต่าง ๆ ขององค์การ และต้องได้รับการแก้ไขในกระบวนการทางานร่ วมกันอย่างผสมผสาน
รู ปแบบที่ สาคัญของภาวะผูน้ าไม่อาจมี อิทธิ พ ลและอานาจไปทัว่ ทั้งองค์การ เช่ น ผูน้ าแบบเพื่อน
ร่ วมงาน คือ "ความเป็ นเบอร์ หนึ่ ง ท่ามกลางความเสมอภาคกัน มากที่ สุด” ในองค์การที่ เกี่ ยวกับ
วิช าการ ซึ่ งคาดว่าจะดาเนิ น การโดยผูเ้ ชี่ ย วชาญมื อ อาชี พ พื้ น ฐานความคิ ด ของผู น้ าแบบเพื่ อ น
ร่ วมงาน การออกคาสั่งมีน้อยกว่าการรับฟั ง การชักชวนและการเจรจา ผูน้ าจะยอมรับการตัดสิ นใจ
ร่ วมกัน
คุณสมบัติของผูน้ า ในโรงเรี ยนและในวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ดังนี้
1) มี การตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของผูร้ ่ วมงาน หัวหน้าหรื อ
ครู ใหญ่ ยอมรั บ ความเชี่ ยวชาญ ทัก ษะความสามารถของครู และแสวงหาประโยชน์ จากการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่นกั เรี ยนและนักศึกษา การแต่งตั้งผูน้ าเกิดจากการที่ได้ปฏิบตั ิงาน
เป็ นเวลานานจนประสบความสาเร็ จและจากประสบการณ์ของตนเอง
2) หัวหน้ากลุ่มเพื่อนร่ วมงาน จะแสวงหาโอกาสแบบเป็ นทางการและแบบไม่เป็ น
ทางการในการทดสอบและการกระทาในการริ เริ่ มงานนโยบาย การสนับสนุ น การใช้นวัตกรรม
และการยอมรับในการตัดสิ นใจของครู ใหญ่ที่มี "ตาแหน่งสู ง" ในโรงเรี ยน เช่น ส่ งเสริ ม การให้การ
อบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์การและ การแบ่งปั นผลประโยชน์ร่วมกัน
3) รู ป แบบเพื่อนร่ วมงาน มุ่งเน้นอานาจความเชี่ ยวชาญมากกว่าอานาจอย่างเป็ น
ทางการสิ่ งที่ ต ามมา คื อ อ านาจในองค์ ก รวิ ช าชี พ แทนที่ จ ะพยายามใช้ อ านาจที่ มี อ ยู่ เหนื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผูน้ าควรเสาะหาการยอมรับ การตัดสิ นใจและการปฏิ บตั ิงานของผูร้ ่ วมงานที่เป็ น
มืออาชี พ หัวหน้าหรื อครู ใหญ่ควรยอมรั บและสนับสนุ นให้หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่ มวิชาให้
กลายเป็ นผูน้ าร่ วมกันการพัฒนา ตัวบ่งชี้ ที่ เกี่ ยวข้องในโรงเรี ยนประถมศึกษา คือ "ภาวะผูน้ าของ
การบริ หารแบบเพื่อนร่ วมงาน ได้รับความสนใจมากในเรื่ องของการมีเหตุผลที่มาจากความรอบรู ้
ของทีมงานระดับมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ ขั้นตอนของการประสานงานจะช่วยสนับสนุ นการ
บริ หารแบบนี้ และการฝึ กผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่างสามารถมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
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ได้ โดยอาศัยคุณลักษณะที่ดีทางวิชาการเช่นการสะสมความรู ้ในรายวิชาต่างๆ ของพวกเขา หัวหน้า
หรื อครู ใหญ่เป็ นตัวอย่างที่ดีในการให้บริ การซึ่ งเป็ นกระบวนการที่จาเป็ นของการมีส่วนร่ วม ความ
เชื่ อถื อจากเพื่อนร่ วมงานของพวกเขาจะขึ้นอยูก่ บั ภาวะผูน้ าที่ปฏิ บตั ิต่อทีมงาน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยจาก
ภายนอกและการจัดสรรประโยชน์ร่วมกัน
3. รู ปแบบการเมื อง (Political Models) เป็ นรู ป แบบการบริ หารองค์กรโดยมี การก าหนด
นโยบายและการตัดสิ น ใจโดยการเจรจาต่ อรอง (Negotiation and Bargaining) เป็ นเรื่ องของการ
ทางานตามกลุ่มผูท้ ี่มีความสนใจ มีแนวคิ ดร่ วมและพัฒนาจนเป็ นวัตถุ ประสงค์เฉพาะขององค์กร
ส่ วนความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยจะถูกรวบรวมและสะสมเป็ นแนวการทางานต่อไป ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
รู ปแบบการเมืองในองค์ประกอบการบริ หาร 4 ด้าน (Bush and Glover as cited in Bush, 2004 :101
– 105)ได้ดงั นี้
3.1 การก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย (Goals) รู ป แบบการเมื อ ง แตกต่ า งจากรู ป แบบเป็ น
ทางการและรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน เนื่ องจากมุ่งเน้นให้ความสาคัญของเป้ าหมายของหน่วยงานย่อย
ก่ อนหรื อมุ่ งเน้นไปที่ ก ลุ่ ม ผูเ้ สี ยประโยชน์ เป็ นรายบุ ค คลมากกว่าวัตถุ ป ระสงค์ (objectives) ของ
หน่วยงาน (institution)
3.2 การจัด โครงสร้ าง (Structure) รู ป แบบการเมื อ ง ถื อ ว่า โครงสร้ า งขององค์ ก ร
เกิ ดขึ้ นจากการต่ อรองและการเจรจาเรี ยกร้ อง และอาจเปลี่ ยนแปลงเช่ นเดี ยวกับ กลุ่ ม สนใจที่ จะ
โยกย้ายตาแหน่ งหน้าที่ วิธีการบริ หารเป็ นทางการและรู ปแบบการบริ หารเพื่อนร่ วมงาน นาเสนอ
โครงสร้ า งที่ มี แ ง่ มุ ม ที่ ไ ม่ เปลี่ ย นแปลง ขณะที่ นั ก ทฤษฎี เกี่ ย วกับ การเมื อ ง (political theorists)
พิจารณาว่าโครงสร้างเป็ นส่ วนหนึ่ งในเป็ นองค์ประกอบของความไม่แน่นอนและความขัดแย้งของ
หน่ ว ยงาน (institution) นั ก ทฤษฎี ก ารบริ หารเป็ นทางการได้ ใ ห้ ข ้ อ เสนอแนะว่ า การพัฒ นา
โครงสร้างไม่เพียงแต่ทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลแก่องค์กร แต่จะบอกได้ว่าองค์กรทาหน้าที่ตอบสนอง
ความสนใจแบบไหนที่ ทาให้ไปสู่ จุดหมายปลายทาง องค์การอาจจัดองค์ประกอบของโครงสร้าง
อย่า งหลากหลาย เปลี่ ย นแปลงไปตามกิ จ กรรมทางการเมื อ ง ที ม งานฝ่ ายบริ ห ารจะเป็ นผู ้จ ัด
โครงสร้างขึ้น
3.3 สภาพแวดล้ อ มภายนอก (External environment) รู ปแบบการเมื อ งมุ่ ง เน้ น
ความส าคัญของอิ ท ธิ พ ลภายนอกที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจภายใน กระบวนการทางการเมือง
รวมทั้งข้อมูล(inputs) จากบุคคลภายนอกและจากรายบุคคลซึ่ งมักจะทาให้เห็นพ้องต้องกัน โดยผูม้ ี
ส่ วนร่ วมภายใน กลุ่มสนใจภายนอกที่ ใช้อานาจและอิทธิ พลมากมาย อยู่เหนื อกระบวนการจัดทา
นโยบายตลอดจนความกดดันจากภายนอกและการควบคุ มอย่างทางการโดยตัวแทนของกลุ่ มคน
ภายนอกและเป็ นระบบเปิ ดมากกว่าระบบปิ ด
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3.4 ภาวะผูน้ า (Leadership) มีสองแบบของภาวะผูน้ าภายในสถานการณ์ทางการเมือง
แบบแรกคือการวางตาแหน่งหัวหน้าหรื อครู ใหญ่ ให้เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมเป็ นคนสาคัญในกระบวนการ
ต่ อ รองและการเจรจา ผลประโยชน์ ผู ้น ามี คุ ณ ค่ า ในตนเอง มี ค วามสนใจและวัต ถุ ป ระสงค์
(objectives) ของนโยบาย ที่ พ วกเขาแสวงหามาล่ ว งหน้ า ให้ มี ค วามเหมาะสมในการประชุ ม
คณะกรรมการและการแต่งตั้งแบบไม่เป็ นทางการ หัวหน้ามีการแสวงอานาจที่มีอยูม่ ากมาย พวกเขา
อาจจะปรั บ ใช้ใ นการสนับ สนุ น เป้ าหมายส่ วนบุ ค คลและเป้ าหมายขององค์ก าร ผูน้ าจะได้รั บ
ผลกระทบเช่นกัน ในลักษณะของกระบวนการตัดสิ นใจภายในที่อาจถูกควบคุมโดยคณะกรรมการ
บางส่ วนและการตัดสิ นใจของกลุ่มอื่นๆ และแบบที่สองผูน้ าใช้กลยุทธ์ในการควบคุ ม การมีส่วน
ร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ
4. รู ป แบบการใช้ อ านาจ (Subjective Models) เป็ นรู ป แบบการบริ ห ารองค์ ก ารภายใต้
ความคิดของผูน้ าเพียงคนเดียว เป้ าหมายเป็ นข้อกาหนดรองลงมา การสร้างสรรค์ของคนในองค์การ
นั้น ๆน้ อ ย ผู ้ที่ มี ส่ ว นร่ ว มมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งกัน ตามสถานการณ์ จากความคิ ด พื้ น ฐาน
(Background) ประสบการณ์ (Experience) และค่านิ ยม (Values) ของแต่ละคน สมาชิ กขององค์การ
มีการทางานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณารู ปแบบใช้อานาจในองค์ประกอบทางการบริ หาร 4 ด้าน
(Bush and Glover as cited in Bush, 2004 : 123 – 127) ได้ดงั นี้
4.1 การกาหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) รู ปแบบการใช้อานาจ แตกต่างจากวิธีการบริ หาร
รู ปแบบอื่นๆ เนื่ องจากมุ่งเน้นไปที่ เป้ าหมายเป็ นรายบุคคลมากกว่าเป้ าหมายขององค์การนั้นๆหรื อ
เป้ าหมายขององค์การระดับรองลงมา สมาชิ กขององค์การนั้นๆ ถู กกาหนดให้มีเป้ าหมายส่ วนตัว
เป็ นรายบุคคล ซึ่ งพวกเขาต้องเสาะหาความสาเร็ จภายในองค์การนั้นๆ รู ปแบบการบริ หารใช้อานาจ
ไม่ ย อมรั บ ความคิ ด เกี่ ย วกับ เรื่ องการบริ ห ารโดยใช้วตั ถุ ป ระสงค์ (objectives) ขององค์ก ารหรื อ
รู ปแบบการบริ หารเป็ นทางการ (แบบราชการ) หรื อรู ปแบบการบริ หารแบบเพื่อนร่ วมงาน
4.2 การจัด โครงสร้ าง (Structure) รู ป แบบการใช้อ านาจค านึ งถึ ง โครงสร้ างของ
องค์การเป็ นผลของปฏิ กิริยาของผูร้ ่ วมงานค่อนข้างมากกว่าเอกลักษณ์ ตายตัวซึ่ งเป็ นความมีอิสระ
ของคนภายในองค์ก าร โครงสร้ า งเป็ นผลที่ เกิ ด จากพฤติ ก รรมของบุ ค คลและใช้ เพื่ อ อธิ บ าย
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กขององค์การ โครงสร้างขององค์การเป็ นสิ่ งที่สร้างขึ้นและยังคงรักษา
ไว้โดยผ่านการปฏิ สัมพันธ์ของมนุ ษย์ โครงสร้ างเป็ นคาอธิ บายของพฤติกรรมภายในที่มีขอ้ จากัด
สิ่ งที่คนทาและที่พวกเขาเกี่ยวข้องอย่างไร เป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อการสั่งการแบบทางเดียว
4.3 สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) รู ปแบบการใช้อานาจ คือการให้
ความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่ งอาจเป็ นเพราะองค์การ
ไม่แสดงให้เห็นว่า เป็ นองค์การที่ทางานได้ ความสาคัญขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายในเหตุการณ์ที่กาหนด
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โดยบุคคลภายในองค์การแทนที่จะเป็ นปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การและกลุ่มคนหรื อบุคคลภายนอก
องค์การ ความเข้าใจของคนภายนอกเป็ นความพยายามอย่างมาก ที่ จะมี อิทธิ พลต่อโรงเรี ยนหรื อ
วิทยาลัย ทาให้รู้สึกเพียงเล็กน้อยว่า รู ปแบบการใช้อานาจ ไม่คงสภาพอยู่เสมอไป ต้องจัดการกับ
สิ่ งแวดล้อมทั้งหมดที่มีอยู่ ที่สาคัญเป็ นการเชื่ อมโยงระหว่างบุคคลภายในและภายนอกองค์การข้อ
สันนิ ษฐานที่ว่าพฤติกรรมของมนุ ษย์ มีสาเหตุมาจากการให้ความสาคัญส่ วนตัวมากกว่านักทฤษฎี
การบริ หารแบบการใช้อานาจ โต้แย้งว่า พวกเขามีกาเนิ ดจากสิ่ งแวดล้อมภายนอกและองค์การที่เรา
ดารงอยู่ ไม่ยอมรับในโครงสร้างแต่ยอมรับการนาทัศนคติและประสบการณ์มาสู่ องค์การ
4.4 ภาวะผู ้น า (Leadership) แนวคิ ด ของภาวะผู ้น า จะท าให้ พ อดี ห รื อ เหมาะสม
ภายในกรอบการทางานของรู ปแบบการใช้อานาจ บุคคลมีเป้ าหมายที่จะใช้กบั สมาชิ กทุกคน ความ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั ตาแหน่งที่เป็ นทางการในองค์การ ใครเป็ นผูท้ ี่ครอบครองบทบาทของความ
เป็ นผูน้ า ก็จะมีค่านิ ยม ความเชื่อและเป้ าหมายของตนเอง ผูร้ ่ วมงานทุกคนรวมถึงผูน้ าระดับรองคน
อื่นๆ ต้องทาตามความสนใจของผูท้ ี่ครอบครองบทบาทของความเป็ นผูน้ า อย่างไรก็ตาม ผูน้ าของ
องค์ก ารอาจจะก าหนดกิ จกรรมให้ แก่ ส มาชิ ก ขององค์ก าร การบริ ห ารอาจเห็ น ในรู ป แบบ การ
ควบคุม หัวหน้าและครู ใหญ่ให้ความสาคัญในนโยบายของโรงเรี ยนหรื อวิทยาลัย ผูน้ าเหล่านี้อาจใช้
อานาจเพียงคนเดียว เพื่อต้องการให้การยอมรับ แม้วา่ ทีมงานอื่นๆไม่ยอมให้ความสาคัญนักทฤษฎี
การบริ หารแบบการใช้อานาจ ชอบมุ่งเน้นที่ คุณสมบัติส่วนตัวของแต่ละบุ คคลมากกว่าแทนที่จะ
เป็ นตาแหน่งที่เป็ นทางการในองค์การ
5. รู ปแบบคลุม เครื อ (Ambiguity Models) เป็ นรู ป แบบการบริ หารองค์การที่ ไม่ สามารถ
คาดการณ์ (Unpredictability) ไม่มีความชัดเจนเรื่ องวัตถุ ประสงค์ขององค์การ (No Clarity Over the
Objectives) และมี ก ระบวนการท างานที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง ยากที่ จะเข้าใจ ผู ม้ ี ส่ ว นร่ วมในการก าหนด
นโยบายไม่มีโอกาสมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารู ปแบบคลุมเครื อในองค์ประกอบ
ทางการบริ หาร 4 ด้าน (Bush and Glover as cited in Bush, 2004 : 144 - 148) ได้ดงั นี้
5.1 การกาหนดจุ ดมุ่ งหมาย (Goals) รู ปแบบคลุ มเครื อ แตกต่ างจากวิธีก ารบริ หาร
รู ปแบบอื่นๆ ทุ กแบบ เนื่ องจากมุ่งเน้นไปที่ ธรรมชาติ ของปั ญหา ทฤษฎี อื่นๆ อาจจะมุ่งเน้นไปที่
องค์ ก ารหรื อ องค์ ก รระดับ รองลงมาหรื อ เป้ า หมายเป็ นรายบุ ค คล แต่ ย อมรั บ ระดั บ หนึ่ งว่ า
วัตถุ ประสงค์(objectives) เป็ นตัวบ่งชี้ ที่ มีความชัดเจนระดับ หนึ่ ง คุ ณลักษณะที่ เด่นชัดในมุ มมอง
แบบคลุมเครื อคือตัววัตถุประสงค์ (purposes) ที่ ไม่ชัดเจนและไม่สามารถเป็ นแนวทางที่ จะนาไป
ปฏิบตั ิได้ ทาให้จุดมุ่งหมายขององค์การสามารถเลื่อนไหลได้หรื อไม่มนั่ คง
5.2 การจัดโครงสร้ าง (Structure) รู ปแบบคลุ มเครื อพิ จารณาแล้วว่าโครงสร้ างของ
องค์การไม่เป็ นระบบ เป็ นปั ญหาสาคัญในการจัดโครงสร้างภายใน ซึ่ งอาจจะมีท้ งั แบบคลุ มเครื อ
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และต้องการเปลี่ยนแปลงในองค์การทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงเรี ยนใหญ่ ๆ หรื อวิทยาลัย
ที่ได้กาหนดนโยบายพื้นฐาน โดยคณะกรรมการมากกว่ากาหนดโดยตัวบุคคล คณะกรรมการมาจาก
หลากหลายสาขา ร่ วมกันทางาน รวมกันเป็ นโครงสร้างขององค์การ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการจัดโครงสร้าง 4 อย่าง ได้แก่
1) องค์การ มีความรับผิดชอบภายในขอบเขต ซึ่งจัดสรรบทบาทหน้าที่ ให้แตกต่างกัน
แล้วแต่ก ลุ่ มคนหรื อบุ คคล ตัวอย่างที่ เห็ นได้ชัดเจน คื อความแตกต่ างกันระหว่างงานวิชาการใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาเป็ นโครงสร้างที่เรี ยบง่าย อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของการตัดสิ นใจเหล่านี้ ไม่ได้
อธิ บายอย่างชัดเจน หรื ออธิ บายลักษณะงานในการปฏิบตั ิงานไว้และบางครั้งอาจมีความซับซ้อนกัน
ในการการพัฒนางานวิชาการของนักเรี ยน งานอาจหยุดชะงักและกลุ่มบุคคลที่ปฏิบตั ิภารกิจอาจเกิด
ความสับสนได้
2) การตัดสิ นใจอาจแบ่งออกเป็ นหลาย ๆ วิธีเพราะปั ญหาต่างๆอาจเป็ นปั ญหาใหญ่
หรื อปั ญหาย่อยๆ อาจจะเป็ นปั ญหาเร่ งด่วนหรื อระยะยาว ในเชิงการบริ หารเป็ นทางการหรื อรู ปแบบ
การเมือง ให้โอกาสเท่าเทียมกัน
3) กฎและระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการตัดสิ นใจภายในโครงสร้างแบบคลุมเครื อ
อาจจะไม่ ชัด เจน กฎเกณฑ์ ส าหรั บ การตัด สิ น ใจนั้น มัก จะท าให้ เกิ ดการตี ค วามที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
จุดมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง การนากระบวนการลงคะแนนไปใช้ หรื อพยายามเข้าถึงการยอมรับ
หรื อข้อเสนอในการถ่ วงเวลาของการตัดสิ นใจ อาจไม่ ส ามารถท านายได้ท าให้ มี ผ ลกระทบต่ อ
ผลผลิตขั้นสุ ดท้าย
4) กฎและระเบี ย บไม่ ส ามารถน ามาพิ จ ารณาในบางสถานการณ์ โครงสร้ างของ
องค์การส่ วนมากมีองค์ประกอบที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับภาวะฉุ กเฉิ นหรื อการขัดแย้ง เช่ นการ
จัดโครงสร้ างที่มีความซับซ้อนของโรงเรี ยนมัธยม Churchfields High School ใน WestBromwich
ประเทศอัง กฤษ ในช่ วงต้น 1990 แสดงได้อย่างชัดเจน มี ค ณะกรรมการหลายคนให้ โอกาสแก่
ทีมงานมากมาย ให้มีอานาจในการตัดสิ นใจ และข้อสันนิษฐานขั้นพื้นฐานของรู ปแบบคลุมเครื อ คือ
การมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจเป็ นที่ เปลี่ ยนแปลงได้ง่ายในฐานะที่ เป็ นสมาชิ ก ให้ สิ ท ธิ ในการ
ตัดสิ นใจ ผลที่ตามมาคือ การตัดสิ นใจที่อาจเป็ นไปได้เฉพาะผูร้ ่ วมงาน อาจทาให้เกิดความล้มเหลว
ของกระบวนการตามมาภายหลัง
5.3 สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) สภาพแวดล้อมภายนอกเป็ น
แหล่ งข้อมู ล ของความคลุ ม เครื อซึ่ งมี ส่ วนท าให้เกิ ดความไม่ แน่ น อนขององค์ก าร โรงเรี ยนและ
วิทยาลัยจะต้องคงอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่ พวกเขาจะสามารถสนองความต้องการของประชาชนผูม้ ี
สิ ทธิจากภายนอก ดังนั้นองค์การทางการศึกษาต้องรับอิทธิ พลจากภายนอกและตอบสนองกับความ
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ต้องการภายนอก ดังนั้นองค์การทางการศึกษาต้องมี ความเป็ นตัวของตัวเองและตอบสนองความ
ต้องการกลุ่มบุคคลและรายบุคคล การดาเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ซบั ซ้อนและความไม่แน่นอน
พวกเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เพียงแค่ควบคุมปริ มาณ และประสิ ทธิ ผลของผลิตผลภายใน
ขอบเขต หลายโรงเรี ยนขณะนี้ ไม่สามารถที่จะมองข้ามแรงกดดันที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ในวงกว้างได้ พวกเขาไม่สามารถตอบสนองต่อความไม่แน่นอน ซึ่ งเป็ นแรงกดดัน องค์การพยายาม
ปกป้ องตนเองกับสิ่ งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรื อบางครั้งอยู่นอกเหนื อการควบคุ ม ความกดดันจาก
ภายนอกมีหลายๆกรณี ที่รุนแรงจนเกินไป
5.4 ภาวะผูน้ า ( Leadership) ในบรรยากาศของความคลุ มเครื อ ความคิ ดดั้งเดิ มของ
การเป็ นผูน้ าต้องการการปรับปรุ ง คุ ณสมบัติที่คาดไม่ถึงขององค์การที่ขาดการออกคาสั่งและการ
ควบคุ ม สร้ า งปั ญ หาส าหรั บ ผู น้ าและแนะน าวิธี ก ารที่ แ ตกต่ างกัน ในการบริ ห ารโรงเรี ย นและ
วิทยาลัย ผูน้ าต้องเผชิญหน้ากับความคลุมเครื อพื้นฐาน 4 แบบ ได้แก่
1) มีความคลุมเครื อของวัตถุประสงค์ เนื่ องจากวัตถุประสงค์ขององค์การไม่ชดั เจนมัน
เป็ น การยากที่จะระบุให้ชดั เจนและสอดคล้องกับเป้ าหมาย ที่จะได้รับการรับรองจากสมาชิ กของ
องค์การ นอกจากนั้นอาจจะเป็ นไปได้ว่าการอ้างถึงวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ขึ้นจากกิจกรรมขององค์การ
หากไม่ มี เป้ า หมายที่ ชัด เจน ผู ้น ามี พ้ื น ฐานไม่ เพี ย งพอต่ อ การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านและ
ความสาเร็ จขององค์การก็จะไม่ปรากฏให้เห็น
2) มีความคลุ มเครื อของอานาจ เพราะยากที่จะทาให้การประเมินอานาจของผูน้ าให้
ชัดเจน หัวหน้าและครู ใหญ่ ครอบครองอานาจที่ชอบธรรมตามตาแหน่ งหน้าที่ในฐานะเป็ นผูน้ าที่
เป็ นทางการขององค์การ จึงไม่อาจคาดเดาได้ อานาจที่ชอบธรรมที่เป็ นทางการ คือแนวทางที่ ไม่
แน่ นอนของการใช้อานาจของผูน้ า การตัดสิ นใจเกิ ดขึ้นจากกระบวนการของการมีปฏิ สัมพันธ์ที่มี
ความซับซ้อน ผูน้ าคือผูร้ ่ วมงานในกระบวนการแต่ "การแก้ปัญหา" ของพวกเขาอาจจะไม่ปรากฏ
ออกมาเป็ นผลลัพธ์ที่ตอ้ งการขององค์การ
3) มีความคลุมเครื อของประสบการณ์ เนื่ องจากสภาพของความไม่แน่ นอน ผูน้ าอาจ
ไม่สามารถเรี ยนรู ้ จากในผลงานของตนเองในสถานการณ์ ที่ผ่านมา ผูน้ าเลื อกจากทางเลื อกที่ มีอยู่
และประเมินผลงานที่ได้ ในเงื่อนไขจากเป้ าหมายขององค์การ เมื่อประเมินผลงานแล้ว การบริ หาร
ในสถานการณ์ ที่คล้ายคลึ งกันในเงื่ อนไขของความคลุ มเครื อ ปั จจัยต่าง ๆ อาจทาให้สถานการณ์
บิดเบือนไป ดังนั้นประสบการณ์ กลายเป็ นแนวทางที่เชื่อถือไม่ได้สาหรับการบริ หารงานในอนาคต
4) มีความคลุมเครื อในความสาเร็ จเพราะเป็ นความแตกต่างในการวัดความสัมฤทธิ์ ผล
ของผูน้ า หัวหน้าและครู ใหญ่ ปกติจะแต่งตั้งตาแหน่งจากอาชี พความเป็ นครู และการบริ หารวิชาชีพ
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มาจากครอบครั ว ที่ ป ระสบผลส าเร็ จ อย่า งไรก็ ต ามความคลุ ม เครื อ ของเป้ า หมาย อ านาจและ
ประสบการณ์ทาให้ผนู ้ ามีความแตกต่างกันระหว่างผูป้ ระสบผลสาเร็ จกับผูไ้ ม่ประสบผลสาเร็ จ
6. รู ป แบบวั ฒ นธรรม (Cultural Models) เป็ นรู ปแบบการบริ ห ารองค์ ก ารเพื่ อ สร้ า ง
สัญลักษณ์ ของคนในท้องถิ่ นจนเป็ นที่ ยอมรับสามารถดารงอยู่ตลอดไป และรู ปแบบวัฒนธรรมมี
ความหลากหลายตามท้องถิ่ นนั้น ๆ ทั้งนี้ เมื่ อพิจารณารู ปแบบวัฒนธรรมในองค์ประกอบทางการ
บริ หาร 4 ด้าน (Bush and Glover as cited in Bush, 2004 : 166 – 170) ได้ดงั นี้
6.1 การกาหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) รู ปแบบวัฒนธรรมของโรงเรี ยนหรื อวิทยาลัยอาจ
แสดงให้เห็ นได้จากเป้ าหมายของโรงเรี ยนหรื อวิท ยาลัยนั้นๆ วัตถุ ป ระสงค์ส ามารถนาไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ มองเห็นประโยชน์ (values) ขององค์การและความเชื่ อถือที่มีต่อองค์การนั้นๆ ซึ่งสอดคล้อง
และเชื่ อมโยงซึ่ งกันและกัน เช่นการพรรณนางาน การกาหนดจุดมุ่งหมายที่ชดั เจน การมีวิสัยทัศน์
ร่ วมกันและการประเมินคุณค่า (values) ให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่ดี (Well-stated) ทุกคนมีสิ่งที่มี
ความสนใจร่ วมกัน จะสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เข้มแข็ง
6.2 การจัดโครงสร้ าง (Structure) โครงสร้ างอาจจะนับได้ว่าเป็ นการแสดงให้เห็ น
อย่า งชัด เจนทางด้านรู ป ธรรมของวัฒ นธรรมขององค์ก าร มี ก ารเชื่ อมโยงอย่างใกล้ชิ ดระหว่า ง
วัฒนธรรมและโครงสร้าง ซึ่ งต้องพึ่งพาซึ่ งกันและกัน
6.3 สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) สภาพแวดล้อมภายนอกอาจ
เกี่ ย วข้อ งกับ ที่ ม าของค่ า นิ ย มและความเชื่ อ หลาย ๆ แบบ ซึ่ งรวมตัว กัน เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบของ
วัฒ นธรรมของโรงเรี ย นหรื อ วิท ยาลัย ความเป็ นมาของวิ ช าชี พ ครู แ ละประสบการณ์ ข องครู
สภาพแวดล้อมเป็ นแหล่งที่มาของค่านิ ยมความเชื่ อ บรรทัดฐานของบุคคล ซึ่ งร่ วมกันเป็ นตัวแทน
ของวัฒนธรรมภายนอก การพัฒนาวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่ วม สามารถเพิ่มศักยภาพและสามารถให้
ผลผลิ ตที่มีคุณค่าทางการศึกษา นอกจากนี้ ยงั เห็ นข้อแตกต่างของวัฒนธรรม ที่สามารถชี้ แจงหรื อ
อธิบาย ได้วา่ วัฒนธรรมที่หลากหลายเกิดจากความสนใจจากภายนอก ความสนใจในวิชาชีพครู หรื อ
ของครู และทีมงาน
6.4 ภาวะผู ้น า (Leadership) ผู ้น ามี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลัก ๆ ในการสร้ า ง
วัฒนธรรมค้ าจุนวัฒนธรรมให้คงอยู่ การสื่ อสารค่านิ ยมที่เป็ นแกนกลางความเชื่ อทั้งภายในองค์การ
และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายนอกและหัวหน้าหรื อครู ใหญ่ ทุกคน มีความเชื่ อ ค่านิ ยม บรรทัดฐานทาง
สังคมและประสบการณ์ทางการบริ หาร ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลและความเชื่ อที่เกิดจาก
ความสาเร็ จของการปฏิบตั ิงานอาชี พเป็ นเวลาหลายปี ครู ใหญ่ยงั ถูกครู คาดหวังให้เป็ นผูห้ ลอมรวม
วัฒนธรรมของโรงเรี ยนหรื อวิทยาลัยไว้ ต้องมีความรับผิดชอบในการสร้างและรักษาวัฒนธรรม
องค์การให้ดารงอยูต่ ลอดไป
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อุทยั บุญ ประเสริ ฐ (2546 : 65 - 72) ได้ส รุ ปรู ปแบบการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐาน(School Based Management = SBM) ที่สาคัญ อย่างน้อย 4 รู ปแบบ คือ
1. รู ป แบบที่ มี ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนเป็ นหลัก (Administrative Control) คณะกรรมการ
โรงเรี ยน ที่ต้ งั ขึ้นมีบทบาทสาคัญในการเป็ นคณะกรรมการที่ปรึ กษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเป็ นประธานคณะกรรมการโดยตาแหน่ง คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนครู ตัวแทน
ผูป้ กครอง ตัวแทนชุ ม ชน ตัวแทนนักเรี ยน (ชั้นมัธยมศึ ก ษา) คณะกรรมการมีบทบาทในการให้
ข้อคิ ด เห็ น และข้อเสนอแนะในการบริ ห าร แต่ อานาจการตัด สิ น ใจขั้น สุ ดท้ายยัง อยู่ที่ ผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยน ตัวอย่าง เช่ น ในเขต Edmonton ประเทศสิ งคโปร์ , มลรัฐ Taxas ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เป็ นต้น
2. รู ป แบบที่ มี ค รู เป็ นหลัก (Professional Control) รู ป แบบนี้ เกิ ดจากความเชื่ อว่าครู
เป็ นผูใ้ กล้ชิดนักเรี ยนมากที่สุด และเป็ นผูป้ ฎิ บตั ิการสอนย่อมจะรับรู ้ปัญหาต่างๆได้ดีกว่า ตัวแทน
คณะครู จะมีสัดส่ วนมากที่สุดในคณะกรรมการ เช่น ในเขตการศึกษาColumbia มลรัฐOhioประเทศ
สหรัฐอเมริ กา มี การตั้งสภาครู ABC (Association Building Council) ประกอบด้วย ผูแ้ ทนครู จาก
สหภาพครู 1 คน ผูแ้ ทนครู เลือกโดยกลุ่มผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 2 คน ผูแ้ ทนครู ซ่ ึ งกลุ่มครู เลือกกันเอง 2
คน รวมทั้ง สิ้ น 5 คนและใน Miami และ Los Angeles แต่ ล ะโรงเรี ย นมี ค ณะกรรมการโรงเรี ย น
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ผูแ้ ทนครู ผูป้ กครอง และสมาชิก 1 คน จากสภา ABC(Association
Building Council) การตัด สิ น ใจใช้เสี ย งข้างมาก 2 ใน 3 และผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นมี อานาจคัดค้าน
(Veto) ได้
3. รู ปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control) จุดประสงค์ของรู ปแบบการ
บริ ห ารที่ ค วบคุ ม โดยชุ ม ชน คื อ การเพิ่ ม ความรั บ ผิ ดชอบในการจัด การศึ ก ษาให้ แก่ ชุ ม ชนและ
ผู ้ป กครอง และเพื่ อ ให้ ผู ้รั บ บริ ก ารการศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจในการศึ ก ษาที่ จ ัด ให้ ม ากที่ สุ ด
คณะกรรมการโรงเรี ยนจึ ง มี สั ด ส่ วนจ านวนตัว แทนผู ้ป กครองและชุ ม ชนมากที่ สุ ด เช่ น
คณะกรรมการสภาบริ หารโรงเรี ยน (Board of Trustees) ในประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย ผูแ้ ทน
ผูป้ กครอง 5 คน (มาจากการเลื อกตั้ง) ผูแ้ ทนครู 1 คน (มาจากการเลื อกตั้ง) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและ
ตัวแทนนัก เรี ยน 1 คน (เฉพาะนัก เรี ยนระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย) คณะกรรมการโรงเรี ย นมี
นโยบายการบริ หารที่ชัดเจน ระบุไว้ในธรรมนู ญโรงเรี ยน มีหน้าที่รับผิดชอบและบริ หารงานทุก
อย่างในโรงเรี ยน
4. รู ปแบบที่ครู และชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional/Community Control) รู ปแบบ
นี้ มี แนวคิ ดว่าทั้งครู และผูป้ กครองต่ างมี ค วามส าคัญ ในการจัดการศึ ก ษาให้แก่ เด็ ก สั ดส่ วนของ
ผูแ้ ทนครู และผูแ้ ทนผูป้ กครอง / ชุ มชนจะมีเท่าๆกันในคณะกรรมการโรงเรี ยน ตัวอย่าง เช่น เมือง
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SaltLake City มลรั ฐ Utah สหรั ฐ อเมริ ก า และประเทศ Spain คณะกรรมการโรงเรี ย นท าหน้าที่
บริ หารงานโรงเรี ยนทุกอย่าง
การน าเสนอรู ป แบบการบริ หารโรงเรี ยนมี ห ลายแนวคิ ด เช่ น รู ป แบบของ Mc
Nay,Lunenburg and Ornstein, Paisley, อุทยั บุญประเสริ ฐ เป็ นต้น
สรุ ป จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎี การบริ หารต่างๆผูว้ ิจยั เห็นว่าแนวคิดของ
Bush and Glover เป็ นรู ปแบบการบริ หารที่มีความเหมาะสม ชัดเจนและทั้งยังมีองค์ประกอบการ
บริ หาร 4 ด้านครบถ้วนในเชิงการบริ หารโรงเรี ยน ประกอบด้วย
1) การกาหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)
2) การจัดโครงสร้าง (Structure)
3) สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment)
4) ภาวะผูน้ า (Leadership)
และครอบคลุ มภารกิ จการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน จึงเลือกใช้กรอบแนวคิดตาม
ทฤษฎีดงั กล่าว

4. แนวคิด และทฤษฏี เกีย่ วกับการบริหาร
4.1 ความหมายของการบริหาร
การบริ หาร (Administration) หมายถึง การทางานให้สาเร็ จโดยอาศัยความเพียรพยายาม
ของบุคคลอื่น การบริ หารเป็ นการใช้ศาสตร์ และศิลป์ เพื่อดาเนิ นการเกี่ยวกับคน (Man) เงิน (Money)
วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (วัช รี ธุ วธรรม, 2534 :17) การบริ ห าร หมายถึ ง กระบวนการที่ ป ระกอบด้วยการ
วางแผน การจัดองค์การการกระตุน้ และการควบคุมซึ่ งจะนาไปสู่ การพิจารณาและจัดการกับบุคคล
และทรัพยากรให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ (Terry, 1968 : 4) การบริ หาร หมายถึง กระบวนการบูร
ณาการขั้นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมขององค์การที่ปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นประจา (McFarland, 1974 : 5) การ
บริ หาร หมายถึง กระบวนการที่จะทาให้วตั ถุประสงค์ ประสบความสาเร็ จโดยผ่านบุคลคลและการ
ใช้ทรัพ ยากรอื่ น กระบวนการดังกล่ าวรวมถึ งองค์ประกอบของการบริ การอันได้แก่ การกาหนด
วัตถุ ประสงค์ การวางแผน การจัดองค์กร การกาหนดนโยบาย การบริ การ และการควบคุ ม การ
บริ ห าร หมายถึ ง การวางแผน การจัด องค์ก าร การบริ ก ารบุ ค คล การอ านวยการ การควบคุ ม
นวัต กรรม และการเป็ นตัว แทน (Dale, 1978 : 4) การบริ หาร คื อ กิ จ กรรมของหมู่ ค ณะทุ ก
องค์ประกอบด้วยหมู่คณะ จึงจาเป็ นต้องมีกฏเกณฑ์เพื่อถือปฏิบตั ิ มีการสั่งการ มอบหมายงาน และ
ประสานงานเพื่ อให้บ รรลุ ผลตามเป้ าหมายขององค์ก ร (ศิริอร ขันธหัตถ์ , 2545 : 45) การบริ หาร
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หมายถึ ง กิ จกรรมมนการบริ ห ารทรั พ ยากร และกิ จกรรมงานอื่ นๆ เพี่ อให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ที่
กาหนดไว้ (วรารัตน์ เขียวไพรี , 2542 : 48) การบริ หารคือ การใช้ศาสตร์ และศิลป์ นาเอาทรัพยากร
การบริ หารมาประกอบกัน ตามกระบวนการบริ หาร ให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ที่ ก าหนดไว้อย่าง มี
ประสิ ทธิ ภาพ (สมพงษ์ เกษมสิ น, 2521 : 6) การบริ หาร หมายถึง การร่ วมมือของบุคคลตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป ดาเนิ นงานอย่างหนึ่ งภายในองค์การ เพื่อให้บ รรลุ ผลส าเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้
และการบริ หารคือ การดาเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยอาศัยปั จจัย
ต่างๆ อันได้แก่ คน เงิน วัตถุสิ่งของ และวิธีการปฏิ บตั ิงาน หรื อที่เรี ยกว่า 4M’s เป็ นอุปกรณ์ในการ
ดาเนิ นงาน (สมาน รังสิ โยกฤษฏี 2522 : 15) การบริ หาร คือ การที่คณะบุคคลได้ร่วมกันดาเนิ นงาน
ตามกระบวนการบริ หาร ซึ่ งเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ โดยอาศัยปั จจัยต่างๆ ได้แก่ คน เงิน วัสดุ และ
วิธีการจัดการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และการบริ หาร คือ กระบวนการวางแผน การ
จัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุ มกาลัง ความพยายามของสมาชิ กองค์การและใช้ทรัพยากร
อื่ นๆ เพื่ อความส าเร็ จในเป้ าหมายที่ องค์ก ารก าหนดไว้ (สมยศ นาวีก าร, 2536 : 18) การบริ ห าร
หมายถึ ง การจัดการทรัพ ยากรที่ มี อยู่หรื อไม่ มี ให้มี ประสิ ท ธิ ภาพมากที่ สุ ดเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของบุคคล องค์การ หรื อประเทศ หรื อการจัดการเพื่อผลกาไรของทุกคนในองค์การ (บุ ญ
ทัน ดอกไธสง, 2540 : 1) การบริ หาร คือ การดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ โดยอาศัยปั จจัยต่างๆ เป็ นอุป กรณ์ ในการดาเนิ นงาน ซึ่ งประกอบด้วย 5M’s คือ คน เงิน วัส ดุ
สิ่ งของ วิธีการปฏิบตั ิงาน และจิตสานึกที่ดี
สรุ ป การบริ หาร หมายถึ งกระบวนการที่จะทาให้วตั ถุประสงค์ประสบความสาเร็ จโดย
ผ่านบุคคลและองค์ประกอบของการบริ หารอันได้แก่ การกาหนดวัตถุประสงค์ การจัดองค์กร การ
กาหนดนโยบาย การบริ หาร และการควบคุม และหมายถึงกระบวนการทางานโดยอาศัยอื่นๆ ซึ่ งทา
กับบุคคลอื่นๆ ที่ตอ้ งอาศัยคนอื่นๆ ซึ่ งอาจทากับบุคคลอื่นหรื ออาจผ่านบุคคลอื่น ที่ตอ้ งอาศัยศาสตร์
และศิลปะในการทางาน เพื่อให้การทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2 กระบวนการบริหาร
กระบวนการบริ หารครอบคลุมใน 5 เรื่ องหลัก ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัด
บุคลากร การอานวยการ และการควบคุม มีสาระที่เป็ นรายละเอียดสาคัญดังนี้
1) การวางแผน (planning) นักบริ หารและนักวางแผนได้ให้คาจากัดความของคา
ว่า “การวางแผน” ไว้ดงั นี้ “การวางแผน คือ กระบวนการของการตัดสิ นใจล่วงหน้าว่า อะไรที่ควร
จะท าและจะท าอย่า งไร” (R. Wayne Mondy, Robert M. Noe and Shane R. Premeaux. 1999: 57)
“การวางแผนคือ กระบวนการของการพิจารณาตัดสิ นใจล่วงหน้าว่าจะทาอะไร อย่างไร มีการเลือก
วัตถุประสงค์นโยบาย และวิธี การปฏิ บตั ิเพื่อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์น้ นั ” (Fremont E. Kast and James
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E. Rosenzweig, 1970 : 435 – 436) “การวางแผน เป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่ งที่เกี่ ยวกับการกาหนดสิ่ งที่
จะต้องกระทาในอนาคตการประเมิ นผลของสิ่ งที่ กาหนดว่าจะต้องกระท า ตลอดจนการกาหนด
วิ ธี การที่ จะน ามาใช้ ใ นการป ฏิ บั ติ ” (Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg and Victor A.
Thompson, 1966 : 423 – 442) “การวางแผน หมายถึ ง กระบวนการขั้นหนึ่ งในการบริ หารงานให้
สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กาหนดไว้ แผนเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการใช้ความรู ้ในทาง
วิทยาการและวิจารณญาณ วิ นิจฉัยเหตุการณ์ ในอนาคต ยังกาหนดวิธีการโดยถู กต้องและมีเหตุผล
เพื่ อให้การดาเนิ นงานตามแบบแผนเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยสมบู รณ์ และมีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุ ด
ฉะนั้น จึ งเป็ นเรื่ องที่ คิดถึ งสิ่ งที่ จะเกิ ดหรื อหวังจะให้มี ข้ ึ นในอนาคต แผนจึ งเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ
ข้อเท็จจริ งที่ ตอ้ งการจะให้มี ข้ ึ น การกาหนดให้มี แผนเป็ นการแสดงออกให้เห็ นอัจฉริ ยภาพของ
มนุ ษยชาติ ที่ใช้ความพากเพียรพยายามปรับสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นประโยชน์แก่การดารงชี วิต” (วรา
รัตน์ เขียวไพรี , 2542 : 84) สรุ ป การวางแผนคือ กระบวนการของการตัดสิ นใจล่วงหน้าว่าเราจะทา
อะไร ท าอย่างไร ท าเมื่ อใด และใครจะต้องเป็ นผู ก้ ระท า ซึ่ งจะต้อ งมี ก ารก าหนดวัตถุ ป ระสงค์
เป้ าหมายและวิธีการปฏิ บตั ิเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ หรื อการวางแผน
คือ กระบวนการในการกาหนดวัตถุ ประสงค์และวิธีการว่าจะทาอย่างไรให้บรรลุ วตั ถุประสงค์น้ นั
หากกล่าวในแง่ของสถานการณ์ การวางแผนเป็ นกระบวนการในการเผชิญกับความไม่แน่นอนโดย
การกาหนดการกระทาขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ได้ตามที่กาหนดไว้ การวางแผนจะเกี่ยวข้องกัน 2 อย่างคือ
จุ ด หมายปลายทางกับ วิธี ก ารจุ ดหมายปลายทางก็ คื อจะท าอะไร วิธี ก ารก็ คื อจะท าอย่างไร การ
วางแผนเป็ นหน้าที่อนั ดับแรกของผูบ้ ริ หาร นักวิชาการหลายคนที่กล่าวถึงหน้าที่สาคัญของผูบ้ ริ หาร
เช่ น Luther Gulick : POSDCORB, Henri: POCCC หรื อ นักบริ หารจานวนมากในปั จจุบนั ถือหลัก
POLE (Planning, Organizing, Leading, and Evaluating) ส าหรั บ การบริ หารงาน ซึ่ งก าหนดให้
หน้าที่ทางการวางแผนจะต้องกระทาเป็ นอันดับแรก จึงเป็ นที่เข้าใจได้วา่ ในทางวิชาการบริ หารนั้น
ยอมรับว่าการวางแผนมีความสาคัญมาก การวางแผน จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานมองไปใน
อนาคต และเป็ นโอกาสที่จะกระทาการต่างๆ ให้สาเร็ จตามความมุ่งหมายได้ ทั้งยังทาให้มองเห็ น
ปั ญหาอุป สรรคและภัยคุ กคามต่างๆ เพื่ อจะให้หาทางป้ องกัน ตลอดจนลดภาวะความเสี่ ยงต่างๆ
ด้วยนอกจากนี้ การวางแผน เป็ นตัวกาหนดทิ ศทางในเรื่ องของวัตถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายของ
องค์ก ารท าให้ผูบ้ ริ ป ฏิ บ ัติงานทุ ก คนได้ท ราบว่าจะต้องดาเนิ นการอย่างไร เพื่ อไปสู่ จุดมุ่ งหมาย
เหล่านั้น (อุทยั บุญประเสริ ฐ : 2546 : 19) ขั้นตอนการวางแผน จึงคล้ายกับขั้นตอนการตัดสิ นใจซึ่ งมี
ขั้น ตอนดัง ต่ อ ไปนี้ 1) การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ได้แ ก่ การหาข้อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
วางแผน การแปลความหมายของข้อมูลที่ได้ และการสรุ ปผลเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดสาหรับนามาใช้
ในการตั ด สิ นใจก าหนดเป็ นแผนขึ้ นมา การวิ เคราะห์ จ ะต้ อ งรวมถึ ง สถานการณ์ ในอดี ต
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สภาพแวดล้อมในปั จจุบนั และรวมถึ งการคาดคะเนเหตุการณ์ ที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต การวิเคราะห์
สถานการณ์ จะต้องแยกเป็ นสภาพแวดล้อ มภายในองค์ก ารและสภาพแวดล้อมภายในองค์ก าร
สภาพแวดล้อมภายในเป็ นปั จจัยที่องค์การสามารถควบคุมได้ 2) การกาหนดวัตถุประสงค์ของแผน
ผูท้ าแผนจะต้องก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ไว้หลายๆ วัตถุ ป ระสงค์และก าหนดแผนไว้หลายๆ แผน
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานและหน่วยงาน 3) การประเมินวัตถุประสงค์และแผนการประเมินก็
คือ การหาคุณค่าของวัตถุประสงค์แต่ละอย่างและแผนแต่ละแผน แต่ละวัตถุประสงค์และแต่ละแผน
ย่อมมีท้ งั ผลดี ผลเสี ย หากสามารถรู ้ขอ้ ดี ขอ้ เสี ยอย่างชัดเจนก็ย่อมไม่มีปัญหาในการตัดสิ นใจเลื อก
แต่ถา้ ไม่ชดั เจนผูบ้ ริ หารจะต้องจัดลาดับความสาคัญของวัตถุประสงค์และแผน 4) การนาไปใช้ เมื่อ
เลื อ กวัต ถุ ป ระสงค์แ ละแผนแล้ว ผู ้บ ริ ห ารจะต้อ งน าไปใช้ การเลื อ กแผนที่ ดี ที่ สุ ด อาจไม่ ไ ด้
ประโยชน์เลยถ้าการนาไปใช้ไม่เหมาะสม สิ่ งที่สาคัญก็คือ ผูใ้ ช้แผนจะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนและ
ต้องมีทรัพยากรอย่างเพียงพอและขณะเดี ยวกันทุกคนควรมีส่วนร่ วมในการวางแผนตั้งแต่ตน้ ด้วย
การน าแผนไปใช้จึง ประสบผลตามต้อ งการ 5) การตรวจสอบและควบคุ ม การตรวจสอบและ
ควบคุมทาให้รู้วา่ จะต้องมีการแก้ไขอะไรบ้าง หรื อต้องมีการปรับเปลี่ ยนอย่างไร หากสถานการณ์
จริ งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดคะเนล่วงหน้า 6) วิธีการวางแผน ทาให้บรรลุเป้ าหมายที่ระบุ
ไว้ในแผน ขณะเดี ยวกันก็มุ่งให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพของการวางแผนคือต้องเสี ยค่าใช้จ่ายต่าสุ ดด้วย
นอกจากนี้ การวางแผนจะต้องก่อให้เกิดความพอแก่ตวั บุคคลและกลุ่มในองค์การด้วย การจะทาให้
ได้แผนที่มี ลักษณะดังกล่าวผูบ้ ริ หารจะเลือกวิธีการวางแผนให้เหมาะสม (วรารัตน์ เขียวไพรี 2542 :
87 – 88)
สรุ ป การวางแผน แม้จะมีผลดีหลายประการแต่ก็อาจทาให้แผนล้มเหลวก็ได้ หาก
ไม่อาศัยเครื่ องมื อช่ วยในการวางแผน เครื่ องมือที่ ใช้มีสามชนิ ดคื อ หนึ่ งการพยากรณ์ ซ่ ึ งจะทาให้
คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ สองการหาจุดเด่น เพื่อจะหาวิธีที่ดีที่สุดมาใช้วางแผน การให้มีส่วน
ร่ วมในการวางแผนเพื่อให้แผนเป็ นที่ ยอมรับ การใช้ภาพเพื่อให้เห็ นได้ชดั เจน และ สามการใช้ที่
ปรึ กษาวางแผนเพื่อช่วยให้แผนซึ่ งจะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2) การจัดองค์ กร (Organizing) ความหมายของการจัดองค์การ มีผูใ้ ห้นิยามหรื อ
ความหมายไว้หลากหลายแตกต่างกันดังนี้ การจัดองค์การ (Organizing) คื อ กระบวนการกาหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างคนงานและกิ จกรรมต่างๆ ขององค์การเพื่อก่อให้เกิ ด การใช้ทรัพยากรของ
องค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด (ตุลา มหาสุ ธานนท์, 2545 : 158) การจัดองค์การ (Organizing) คือ
การจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆ ในองค์การ และมอบหมายงานให้คนปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จตาม
วัตถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมาย การจัดองค์การที่ ดีจะช่ วยให้การบริ หารการจัดการมี ประสิ ทธิ ภาพได้
เนื่องจาก 1) ทาให้ทราบขอบเขตความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ต่างๆ 2) ช่วยป้ องกันการทางาน
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ที่ซ้ าซ้อน 3) ช่วยประสานงานในหน้าที่ต่างๆได้ดี 4) ช่วยลดปั ญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานใน
องค์การได้ 5) สามารถแสดงให้เห็นตัวภาระหน้าที่ความรับผิดชอบได้ชดั เจน 6) ทาให้มีระบบการ
สื่ อสารตามสายการบังคับบัญชาที่ดี (วรารัตน์ เขียวไพรี , 2542 : 89)
สรุ ป การจัดองค์กร คือกระบวนการกาหนดความสัมพันธ์ การจัดระเบียบกิจกรรม
ต่างๆในองค์การ ให้รู้ขอบเขตของงาน ลดการซ้ าซ้อน ลดปั ญหาความขัดแย้ง แสดงหน้าที่ที่ชดั เจน
เพื่ อมอบหมายให้ค นปฏิ บ ัติ ให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก ร หลัก ของการจัด องค์ก าร ควรมี
วัตถุ ป ระสงค์ที่ ชัดเจน, อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ, ความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชา, สาย
บังคับบัญชา, ช่วงการบังคับบัญชา, การประสานงาน, หลักของการทางานเฉพาะอย่าง และเอกภาพ
ในการบัง คับ บัญ ชาองค์ ป ระกอบของการจัด องค์ ก ารจะประกอบไปด้ว ยการแบ่ ง งานกัน ท า
(Division of work) การจัดแผนงาน (Departmentalization) การกระจายอานาจหน้าที่ (Distribution
of Authority) และการประสานงาน (Co-ordination)
3) การจัดบุคลากร (staffing) หลักการบริ หารบุคลากรและภาวะผูน้ า ประกอบด้วย
การจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์ การเรี ยนรู ้ประสบการณ์ การแบ่งงาน การสรรหาทรัพยากรทดแทน
การจัดระเบียบงาน การจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ การบริ หารงาน การบริ หารโดยข้อยกเว้น การ
เลือกการตัดสิ นใจที่ส้ ันที่สุด ซึ่ งการบริ หารหรื อการจัดการจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ดว้ ย
เพราะเมื่อใดที่เกิดช่องว่างระหว่างวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้กบั ผลลัพธ์ที่ได้ ผูบ้ ริ หารต้องวิเคราะห์
ถึ งสาเหตุ และวิธีการแก้ไขซึ่ งต้องใช้ความรู ้ (ทางวิชาการ) และประสบการณ์ มาพิจารณาร่ วมกัน
หลักการบริ หารจัดการการแบ่งงาน การแบ่งงานและการกระจายงานให้ผรู ้ ่ วมงานตามลักษณะงาน
และความสามารถ จะช่ วยให้งานดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ น บรรลุ วตั ถุ ประสงค์อย่างเต็มที่ โดยใช้
หลัก การของการท างานเป็ นที ม (Teamwork) อย่างไรก็ ตาม นอกจากความสมดุ ล ของบุ ค ลากร
ประเภทต่างๆ แล้ว เครื่ องมือ เครื่ องใช้และเงินก็เป็ นสิ่ งที่จะต้องบริ หารหรื อจัดการให้เพียงพอที่จะ
อานวยความสะดวกต่อการปฏิ บตั ิ งานอีกด้วย ซึ่ งสภาพความเป็ นจริ งนั้น ทรัพยากรมักจะมีจากัด
หรื อเรี ยกได้วา่ ขาดแคลนก็ได้ ฉะนั้น ความจาเป็ นของการบริ หารและจัดการก็ตอ้ งคานึ งถึงสิ่ งที่อาจ
นามาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่ งนาไปสู่ หลักการข้อต่อไปได้แก่ 1)
หลักการบริ หารจัดการสรรหาทรัพยากรทดแทน การบริ หารหรื อการจัดการ คือ การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการจัดให้คนมาทางานร่ วมกันอย่างสอดประสานกลมเกลียว เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ 2) หลักการบริ หารจัดการจัดระเบียบงาน ให้สอดคล้องกัน การจัดระเบียบ
งานให้สอดคล้องกัน หมายถึ ง การกาหนดและควบคุ มกิ จกรรมต่างๆ ให้สนับสนุ นเกื้ อกูลซึ่ งกัน
และกัน เพื่อความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์เสมอโดยคานึ งถึ งความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องของงานแต่ละ
ชิ้น ในการช่วยส่ งเสริ มให้กิจกรรมนั้นๆ ดาเนินไปได้อย่างราบรื่ นและสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 3)
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หลั ก การบริ หารจัด การหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ช่ ว ยก าหนดโครงสร้ า งงาน การพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ในเรื่ องงานของแต่ละบุ คคลนั้นสามารถ แจกแจงออกได้เป็ นสองประการคือในรู ป
ของหน้าที่ (function) และในรู ปของโครงสร้าง (Structure) สาหรับความสัมพันธ์ในรู ปหน้าที่น้ นั
สามารถพิจารณาได้โดยตรงจากธรรมชาติของงาน ซึ่ งกาหนดไว้วา่ ที่ไหน เมื่อไหร่ และก่อนหรื อ
หลัง เป็ นต้น ส่ วนความสัมพันธ์ของโครงสร้างนั้นจะเกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนในการบริ หาร
4) หลักการบริ หารจัดการมอบหมายงาน แสดงถึงผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจ และผูร้ ับผิดชอบงาน
แต่ละงาน การมอบหมายงาน หมายถึ ง การที่ ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้าได้มอบหมายหน้าที่ และความ
รับ ผิดชอบให้ก ับลู กน้องหรื อผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาไปดาเนิ นการ โดยอาจจะมี เงื่ อนไขหรื อไม่ ก็ตาม
ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้าจะต้องยึดหลักที่ ว่า “ไม่ควรท าอะไรในสิ่ งที่ ลูก น้อง หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
สามารถทาได้ดีพอๆ กับที่ตนทาเอง” ซึ่ งในเรื่ องนี้ผบู ้ ริ หารจะต้องพยายามคิดเสี ยว่า “การมอบหมาย
งาน” นั้นไม่ใช่ “การให้” เพราะการมอบหมายงานยังมีพนั ธะผูกพันในระหว่างผูม้ อบและผูร้ ับ ซึ่ ง
ไม่ เหมื อ นกับ การให้ เพราะในการมอบหมายนั้น ทั้ง ผูม้ อบและผูร้ ั บ ต้องมี ค วามพร้ อมในการที่
จะต้องให้หรื อรับ (ตุลา มหาสุ ธานนท์, 2547 : 165-167)
สรุ ป การจัดบุคลากร ประกอบไปด้วยการแบ่งงาน การสรรหาทรัพยากรทดแทน
การจัด ระเบี ย บงาน การจัดหน้าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ โดยการบริ ห ารงานการแบ่ งงานจาเป็ นต้อ ง
คานึงถึงการกระจายงานให้ผรู ้ ่ วมงานตามลักษณะงานและความสามารถ จะช่วยให้งานดาเนินไปได้
อย่างราบรื่ น บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างเต็มที่
4) การอานวยการ (directing) หลักการปฏิ บตั ิการอานวยการเป็ นการประยุกต์ ใช้
ทฤษฏีการบริ หาร กระบวนการปฏิบตั ิการบริ หารจัดการ การปฏิบตั ิ การบริ หารจัดการพระสงฆ์ การ
ปฏิบตั ิการฝึ กอบรมบุคลากร ส่ วนสาคัญในการปฏิบตั ิการจัดการฝึ กอบรม สภาพและการปฏิบตั ิการ
จัด การฝึ กอบรม รู ป แบบที่ ใช้ในการปฏิ บ ัติก ารฝึ กอบรม ประเภทของการปฏิ บ ัติก ารฝึ กอบรม
ประโยชน์ ข องการปฏิ บ ัติก ารฝึ กอบรม การปฏิ บ ัติก ารบริ ห ารงานฝึ กอบรมมี รายละเอี ย ดที่ เป็ น
สาระสาคัญดังนี้ หลักการปฏิ บตั ิการอานวยการเป็ นงานของผูอ้ านวยการหรื อผูบ้ งั คับบัญชามีงาน
หลักคือ การดูแลให้มีการปฏิบตั ิงานเหมาะสมโดยบุคคลอื่น มีหน้าที่บริ หารงานองค์การ โดยสั่งการ
ดูแล ตรวจตรา แนะนา และจูงใจให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อผูร้ ่ วมงาน ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย 1) งานด้านการวางแผนของผูอ้ านวยการ มี
ดังนี้ 1.1) มีส่วนในการกาหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มต่างๆ ในองค์การ 1.2) กาหนดลักษณะงานแต่
ละอย่างให้ ชัด เจน 1.3) มี ค วามเข้า ใจและช่ ว ยตี ค วามนโยบาย 1.4) มี ก ารพัฒ นาสิ่ ง ใหม่ ๆ 1.5)
ปรับปรุ งระบบและปฏิ บตั ิ ในปั จจุบนั ให้ดีข้ ึ น 2) งานด้านการจัดองค์การของผูอ้ านวยการ มี ดงั นี้
2.1) การมอบหมายงานให้ บุ ค คลที่ เหมาะสม 2.2) การแบ่ ง งานให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน 2.3)
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ก าหนดงานในหน่ วยเดี ย วกัน ให้ มี ม าตรฐานคล้ายคลึ ง 2.4) ก าหนดสายการบัง คับ บัญ ชา และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 2.5) ดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นปั จจุบนั 2.6) งานด้านการปฏิบตั ิการ
ของผูอ้ านวยการ มีดงั นี้ 2.7) กาหนดการเปลี่ ยนแปลงบุคลากร 2.8) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
แต่ละบุคคล 2.9) ฝึ กบุคคลไว้ทาหน้าที่แทนตน 2.10) ดูแลความสัมพันธ์อนั ดีและขวัญของบุคลากร
2.11) ศึกษาความจาเป็ นและความต้องการของบุคลากร 3) งานด้านควบคุมของผูอ้ านวยการ มีดงั นี้
3.1) ติดตามวิธีการปฏิบตั ิสาหรับงานแต่ละอย่าง 3.2) กาหนดมาตรฐานสาหรับงานแต่ละอย่าง 3.3)
วัดผลผลิตของงาน 3.4) ตรวจสอบความถูกต้องและปริ มาณงาน 4) ข้อเสนอแนะในการอานวยการ
ให้เกิ ดผลดี แก่ องค์การ การมี กิจกรรมดังต่อไปนี้ 4.1) การมี ส่วนร่ วมในการบริ หาร เป็ นวิธีการที่
ผูบ้ ังคับ บัญ ชาจู งใจให้ ผูร้ ่ วมปฏิ บ ตั ิ งานในองค์การได้มี ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ น ร่ วม
รับผิดชอบ และร่ วมมือกันทางานในองค์การ เพื่อให้การบริ หารงานขององค์การบรรลุวตั ถุประสงค์
4.2) จัดหาทรัพยากรต่างๆ ในแต่ละงาน ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ วัสดุ เครื่ องจักร และ
อุ ป กรณ์ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ และการจัด แบ่ ง พื้ น ที่ ส านั ก งาน ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา จะเกี่ ย วข้อ งกัน กับ
ทรัพยากรเหล่านี้ ท้ งั ด้านการจัดหา จัดแบ่งและควบคุ มสาหรับงานให้เหมาะสม 4.3) ดู แลกิจกรรม
สานักงานให้เป็ นไปตามกฏ และนโยบายขององค์การ 4.4) สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ให้เกิ ดขึ้นใน
แผนก และระหว่ า งแผนต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเนื่ อ งจากความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี จ ะสร้ า งให้ เกิ ด การ
ประสานงานและร่ วมมือกันทางาน จะลดความสู ญเปล่าทั้งทางด้านวัตถุ เงินทุน เครื่ องจักร อุปกรณ์
และทรัพยากรมนุษย์ 4.5) ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (ศิริอร ขันธหัตถ์, 2545 : 128-129)
สรุ ป การอานวยการ เป็ นหลักการและวิธีการหนึ่ งในการพัฒนา การปฏิ บตั ิการ
ฝึ กอบรมบุคลากร สภาพและการปฏิบตั ิการจัดการฝึ กอบรม รู ปแบบที่ใช้ในการปฏิบตั ิการฝึ กอบรม
ประเภทของการปฏิ บตั ิการฝึ กอบรม ประโยชน์ของการปฏิบตั ิการฝึ กอบรมทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรี ยนได้
ทราบหลักการและวิธีการที่ถูกต้องและเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
5) การควบคุม (Controlling)หมายถึง การพยายามบังคับให้งานและกิจกรรมต่างๆ
ที่ปฏิบตั ิเป็ นตามแผนที่ได้กาหนดไว้ (Flippo, 1971 : 417) โดยวัดและปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (Koontz และ Weihrich, 1990 : 23) การควบคุมประกอบด้วยส่ วนประกอบที่
ส าคัญ 3 ประการ (ธงชัย สั น ติ ว งษ์ , 2546 : 456 – 458) ดัง นี้ คื อ 1) การก าหนดมาตรฐานหรื อ
เป้ าหมายไว้ล่วงหน้า 2) การเปรี ยบเที ยบผลงานกับมาตรฐาน 3) การดาเนิ นการแก้ไขเพื่อให้การ
ปฏิ บตั ิ งานขั้นต่อไปตามทางที่ กาหนดไว้ (Objectives) ซึ่ งจะมี การกาหนดเป้ าหมายของงาน จาก
เป้ าหมายที่กาหนด ผูป้ ฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องแต่ละคนสามารถที่จะควบคุมตัวเอง (Self – Control) ในการ
ปฏิ บ ัติ งานให้บ รรลุ เป้ า หมายได้ โดยเป็ นการควบคุ ม จากภายในตัวผูป้ ฏิ บ ัติ สรุ ป การควบคุ ม
หมายถึง การพยายามบังคับให้งานและกิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบตั ิเป็ นตามแผนที่ได้กาหนดไว้
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สรุ ป กระบวนการบริ หาร ประกอบด้วยกิ จกรรมย่อยๆที่คล้ายคลึงกัน แต่มีการจัด
กลุ่ ม ย่อยแตกต่างกันไปตามความคิ ดเห็ นของนัก วิช าการแต่ ล ะคน ทั้ง นี้ ในการวิจยั นี้ ไ ด้จาแนก
กระบวนการบริ ห ารครอบคลุ ม ใน 5 เรื่ อ ง ได้แ ก่ 1) การวางแผน (planning) 2) การจัด องค์ก าร
(organizing) 3) การจั ด บุ คลากร (staffing) 4) การอ านวยการ (directing) และ การควบ คุ ม
(Controlling)

5. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วการบริหารงานวิชาการ
5.1 แนวคิดหลักในการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการเป็ นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอานาจในการบริ หารจัดการไปให้สถานศึกษาให้
มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ ว สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน สถานศึกษา ชุ มชน ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่ วมจากผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ าย ซึ่ งจะเป็ นปั จจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการสามารถพัฒนา
หลักสู ตร และกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปั จจัย เกื้ อหนุ นการ
พัฒนาคุ ณ ภาพนัก เรี ยน ชุ มชน ท้องถิ่ นได้อย่างมี คุ ณ ภาพ และ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยมี ข อบข่ าย
ภารกิจ คือ
1. การพัฒนาหลักสู ตร และ กระบวนการเรี ยนรู ้
2. การจัดทาทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล
3. การบริ หารกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
4. การส่ งเสริ มคุณภาพการจัดการศึกษา
5. การส่ งเสริ มพัฒนาสื่ อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้
7. การสร้างเครื อข่ายพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
โดยในแต่ละภารกิจนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาการบริ หาร ดังนี้
1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสู ตร และ กระบวนการเรียนรู้
1.1 งานพัฒนาหลักสู ตร
(1) ศึ ก ษาวิ เคราะห์ เอกสารหลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2544 สาระ
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิ การ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับสภาพปั ญหา
และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
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(2) วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อม และ ประเมิ น สถานภาพสถานศึ ก ษาเพื่ อก าหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิ จ เป้ าหมาย คุ ณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่ วมของทุ ก
ฝ่ ายในโรงเรี ยน และชุมชน.
(3) จัด ท าโครงสร้ า งหลัก สู ตรและสาระต่ า ง ๆ ที่ ก าหนดให้ มี ใ นหลัก สู ตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โดยพยายามบู รณาการเนื้ อหาสาระทั้งในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ เดี ยวกันและ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม
(4) น าหลัก สู ต รไปใช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอน และบริ ห ารจัด การการใช้
หลักสู ตรให้เหมาะสม
(5) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
(6) จัดทาหลักสู ตรและแนวปฏิบตั ิการใช้หลักสู ตร
(7) ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสู ตรระหว่างโรงเรี ยนและหลักสู ตรอื่น
(8) สารวจความต้องการของผูร้ ับบริ การในการจัดการเรี ยนการสอนนอกระบบ
โรงเรี ย น การเรี ย นแบบอัธ ยาศัย รวมทั้งก าหนดแนวทางการใช้ห ลัก สู ตร
เสนอแนะกลุ่มงาน งาน ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
1.2 งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
(1) ส่ งเสริ มนิ เทศ ติดตามและกากับให้ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามสาระ
และหน่วยการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
(2) ส่ งเสริ มนิ เทศ ติดตามและกากับให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยจัดเนื้ อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รี ยน
(3) จัดให้มีการนิ เทศการเรี ยนการสอนแก่ครู ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ส่ งเสริ มให้มีการ
พัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม
(4) ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาครู โดยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดู งานตามสถาบัน
ต่าง ๆ เพื่อนามาพัฒนาการเรี ยนการสอน
1.3 งานตารางสอน
(1) สารวจความรู ้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครู กบั หลักสู ตร
ของโรงเรี ยน ประสานกับกลุ่มบริ หารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากาลัง
(2) วิเคราะห์ โครงสร้ างหลัก สู ตร ส ารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจ
ร่ วมกับกลุ่มงานแนะแนว และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
เพื่อจัดรายวิชาให้นกั เรี ยนลงทะเบียน
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(3) จัดตารางสอนนัก เรี ย น ครู ตารางการใช้ห้อง และติ ด ตาม ควบคุ มให้ก าร
ดาเนินการตามตารางสอนให้ถูกต้อง ทั้งการเรี ยนและการสอน
(4) กาหนดแนวปฏิบตั ิในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบตั ิ
2. กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
2.1 งานทะเบียน
(1) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียน
(2) ดาเนิ นการกรอกข้อมูลนักเรี ยน ลงทะเบียน ข้อมูลผลการเรี ยนในระบบงาน
ทะเบียน
(3) ตรวจสอบผลการจบการศึกษา ออกหลักฐานทางการศึกษา กรณี นกั เรี ยนย้าย
สถานศึกษา จบการศึกษา การรับรองการเป็ นนักเรี ยน
(4) ควบคุมการออกเกียรติบตั รในโรงเรี ยน
(5) เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
(6) รายงานผลการจบการศึกษาต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.2 งานวัดผลและประเมินผล
(1) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบี ยบ คู่มือ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ครู ใน
การวัดผล ประเมินผลการเรี ยน
(2) ก าหนดระเบี ย บ แนวทางปฏิ บ ั ติ เกี่ ย วกั บ การวัด ผล ประเมิ น ผลของ
สถานศึกษา
(3) ส่ งเสริ มนิ เทศ ติ ดตาม พัฒนาครู และกากับ ดู แลให้ครู จดั ทาแผนการวัดผล
ประเมิ น ผลแต่ ล ะรายวิช าให้ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการศึ ก ษา สาระการ
เรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ แผนการเรี ยนรู ้ และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
(4) ส่ ง เสริ ม นิ เทศ ติ ด ตาม ควบคุ ม และก ากับ ให้ ค รู ด าเนิ น การวัด ผล และ
ประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนโดยเน้ น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง จาก
กระบวนการปฏิบตั ิ และ ผลงาน
(5) ดาเนิ นการสอบคัดเลื อกนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากการ
เรี ยนการสอนปกติ
(6) พัฒนาเครื่ องมือวัดผล ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
(7) ดาเนิ นการจัดทาข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรี ยน กรอกข้อมูล ติดตาม
ตรวจสอบการกรอกข้อมูลของครู ในระบบงานวัดผล และส่ งต่องานทะเบียน
(8) วิเคราะห์และประเมินผลการเรี ยน
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(9) ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาการเรี ยนของนักเรี ยน ทั้งระหว่างเรี ยนและหลังการ
ประเมินผลร่ วมกับผูส้ อน กลุ่มสาระ กลุ่มงาน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. จัดโครงสร้างการบริ หารกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. บริ ห ารกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ใ ห้ เป็ นไปตามหลัก สู ต รของโรงเรี ย น สอดคล้อ งกับ
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และเป้าหมายของโรงเรี ยน และของหลักสู ตร
3. ควบคุ ม ดู แ ล ก ากับ การใช้ห ลัก สู ต รของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ประเมิ น ผลการใช้
หลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุ งหลักสู ตรเมื่อพบข้อบกพร่ อง หรื อจุด
ที่ควรพัฒนา
4. ดู แล ควบคุ ม ก ากับ ติ ดตามการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามหลัก สู ตร ตาม
ตารางสอน
5. จัดการนิ เทศภายใน การวิจยั ในชั้นเรี ยน และการพัฒ นาครู โดยการประชุ ม สั ม มนา
ศึกษาดูงาน
6. จัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร และร่ วมกับงานกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนจัดกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
7. ควบคุ มดู แลให้การดาเนิ นงานของกลุ่ มสาระให้เป็ นไปตามแผนปฏิ บตั ิ ราชการของ
โรงเรี ยน
8. ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ในการบูรณาการ
การเรี ยนการสอนระหว่างกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
9. จัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระ
4. กลุ่มงานส่ งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 งานนิเทศภายใน
(1) จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
(2) นิเทศ ติดตาม จัดหาผูน้ ิเทศ เครื่ องมือการนิเทศ เอกสารเกี่ยวกับการนิเทศ งาน
วิชาการ
(3) พัฒนาครู ให้มีความรู ้ ความสามารถในการนิ เทศทั้งผูใ้ ห้การนิ เทศ และผูร้ ั บ
การนิเทศ
(4) พัฒนาระบบการนิ เทศให้มีความหลากหลาย สนองต่อความต้องการของครู
บุคลากร และโรงเรี ยนรวมทั้งจัดระบบสารสนเทศ และการจัดทารายงานการ
นิเทศ
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4.2 งานวิจัยและวิจัยในชั้นเรียน
(1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั การบริ หาร การจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา
(2) ส่ งเสริ มให้ครู ศึก ษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่ อพัฒนาคุ ณ ภาพการเรี ยนรู ้ ให้แต่ล ะ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
(3) ประสานความร่ วมมื อในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจนเผยแพร่ ผลงาน
การวิ จ ั ย หรื อพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ยนการสอน และงานวิ ช าการกั บ
สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่น
(4) รวบรวม จัดทารายงานการวิจยั
4.3 งานส่ งเสริมความเป็ นเลิศทางวิชาการ
(1) ส่ งเสริ มให้ครู และนักเรี ยนได้แสดงผลงานทางวิชาการ
(2) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีโอกาสเข้าร่ วมแข่งขันและทดสอบความรู ้ทาง
วิชาการของสถาบันอื่นทางวิชาการในทุกระดับ
(3) ฝึ ก อบรม ให้ ค วามรู ้ ก ับ นัก เรี ย นก่ อนที่ จ ะเข้าร่ วมแข่ ง ขัน ทางวิช าการกับ
สถาบันอื่น
(4) จัด ระบบและด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพงานวิ ช าการตาม
มาตรฐานของโรงเรี ยนกระทรวงศึกษาธิการ และสมศ.
(5) ส ารวจและรายงานผลปั ญ หา อุ ป สรรคและความส าเร็ จของกิ จ กรรมทาง
วิชาการต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษา
4.4 งานแก้ไขปัญหาการเรียน
(1) จัด สอนซ่ อ มเสริ ม ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาการเรี ย น หรื อ ไม่ ผ่ า นการ
ประเมินผล
(2) จัดเรี ยนซ้ า สาหรับนักเรี ยนที่ไม่ผา่ นการประเมินผล
(3) ประสานงานผูป้ กครอง ครู ที่ปรึ กษา ครู แนะแนว ครู ประจาวิชา เพื่อติดตาม
แก้ไ ขปั ญ หาการเรี ย น ศึ ก ษาค้นคว้า วิจยั เพื่ อค้นหาแนวทางการแก้ปั ญ หา
นั ก เรี ย นที่ เรี ย นช้ า มี ปั ญ หาการเรี ย น และน าไปปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูเ้ กี่ยวข้อง
5. กลุ่มงานส่ งเสริมพัฒนาสื่ อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา
5.1 งานโสตทัศนศึกษา
(1) จัดหาโสตทัศนอุปกรณ์ที่ส่งเสนริ มสนับสนุนการเรี ยนการสอน
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(2) ให้บ ริ การและควบคุ มดู แลโสตทัศนอุ ปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ เช่ น เครื่ องเล่ น
เทปโทรทัศน์ เครื่ องฉายภาพนิ่ง เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องเสี ยง ฯลฯ
(3) บันทึกเสี ยง ถ่ายภาพ ถ่ายทาสไลด์ ถ่ายเทปโทรทัศน์ประกอบคาบรรยาย
(4) ให้คาแนะนาในการสร้างและผลิตสื่ อการสอน
(5) จัดเก็บรักษา จัดทาทะเบียน วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ซ่อมแซม โสตทัศนอุปกรณ์
(6) จัดบริ การขอยืมสื่ อการศึกษาจากแหล่งวิชาการต่าง ๆ นามาใช้ในการเรี ยนการ
สอนและการจัดกิ จกรรม และควบคุ ม การเบิ ก จ่าย ให้ บ ริ การยืม โสตทัศ น
อุปกรณ์
(7) พัฒนาครู นักเรี ยน และบุคลากร เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถในการใช้สื่อ
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
(8) ให้ บ ริ การแล ะค าป รึ ก ษ าแก่ ห น่ วยงาน แล ะชุ ม ชน เกี่ ยวกั บ ก ารใช้
โสตทัศนูปกรณ์
5.2 งานศูนย์ เทคโนโลยีทางการบริหารและการเรียนการสอน
(1) วางแผน จัด ควบคุมดูแล แก้ไขปั ญหา และเป็ นที่ปรึ กษาในการใช้เทคโนโลยี
ระบบเครื อข่ายภายในโรงเรี ยน ทั้งการใช้อินเตอร์ เน็ต วิทยุ โทรทัศน์
(2) พัฒ นาครู นัก เรี ย น และบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งส่ วนที่เป็ นฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์
(3) สนับสนุ นฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ ต่อการบริ หารงานและการจัดการเรี ยนการ
สอน
(4) พัฒนาระบบเครื อข่ายภายในโรงเรี ยน ทั้งการใช้อินเตอร์ เน็ต วิทยุ โทรทัศน์
ทั้งส่ วนที่เป็ นฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์
(5) เป็ นผูจ้ ดั การระบบเครื อข่าย และเว็บมาสเตอร์ ของโรงเรี ยน
(6) ประสานร่ ว มมื อ ในการผลิ ต จัด หา พัฒ นา การใช้ สื่ อนวัต กรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน และ พัฒนางานวิชาการกับบุคลากร
ภายในสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น
(7) ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5.3 งานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
(1) สนับสนุนการทาผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครู และผูบ้ ริ หาร
(2) จัดอบรมสัมมนาให้ครู ได้เรี ยนรู ้ดา้ นวิชาการที่ทนั สมัยเกิดแนวทางในการคิด
สร้างนวัตกรรม
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(3) คัดสรรนวัตกรรมต้นแบบ ยกย่อง มอบรางวัล และเผยแพร่ เพื่ อให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
6. กลุ่มงานห้ องสมุดและแหล่ งเรียนรู้
6.1 งานห้ องสมุดและศูนย์ วทิ ยบริการ
(1) จัดทาแผนปฏิบตั ิการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็ นไปตาม
นโยบายของโรงเรี ยน
(2) จัดและพัฒนาสถานที่ห้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็ นแหล่งค้นคว้าหาความรู ้ได้
ตลอดเวลาและหลากหลาย
(3) จัดให้มีวสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ และเครื่ องอานวยความสะดวกที่ เพี ยงพอกับ จานวน
สมาชิก
(4) ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบารุ ง ครุ ภณั ฑ์ ให้อยูใ่ นสภาพที่ดีใช้การได้ตลอด
(5) จัดหา ซื้ อ ท าเอกสาร วารสาร และสิ่ งพิ ม พ์ต่าง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ค้นคว้าหาความรู ้และความบันเทิง
(6) ให้บริ การใช้หอ้ งสมุดแก่นกั เรี ยน ครู และบุคคลภายนอก
(7) จัดบรรยากาศ สถานที่และสิ่ งแวดล้อม การบริ การให้ชกั จูงบุคคลภายนอกให้
เห็นประโยชน์ และเข้ามาใช้บริ การ
(8) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนของโรงเรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน
(9) จัด ท าสถิ ติ ข้อมู ล เกี่ ย วกับ การด าเนิ น งาน รวมทั้ง ประเมิ น ผลงานที่ ป ฏิ บ ัติ
ตลอดภาคเรี ยน/ปี
6.2 งานแหล่ งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
(1) สารวจแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุ มชน ท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(2) จัดทาเอกสารเผยแพร่ แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ครู สถานศึกษา
อื่น บุคคลองค์กร หน่วยงาน
(3) จัดตั้ง และ พัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิด
องค์ความรู ้
(4) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู ใ ช้แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ท้ ัง ใน และนอกโรงเรี ย นการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
(5) ร่ วมกับ กลุ่ ม /กลุ่ ม งาน/งาน/กลุ่ มสาระ ในการสร้ างและพัฒ นาแหล่ งเรี ยนรู ้
ภายในโรงเรี ยน
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7. กลุ่มงานเครื อข่ ายพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
7.1 งานสร้ างเครื อข่ ายการพัฒนาวิชาการ
(1) ประสานงานและจัดให้มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ดา้ นวิชาการกับกลุ่มโรงเรี ยน
เครื อข่ายมัธยมศึ กษาตอนปลายจังหวัดกาญจนบุ รี เครื อข่ายครู ในกลุ่มสาระ
ต่าง ๆ กลุ่มเครื อข่ายโรงเรี ยนที่โรงเรี ยนสังกัดอยู่ และเครื อข่ายอื่น
(2) ส่ งเสริ ม สนับ สนุ นให้ครู มี ส่ วนร่ วม เป็ นสมาชิ ก เครื อข่ าย สถาบัน สมาคม
องค์การต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
(3) มี ส่วนร่ วม รั บผิดชอบ ต่ อภารกิ จต่าง ๆ ของกลุ่ มโรงเรี ยนเฉลิ มพระเกี ยรติ
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ รวมทั้ง ให้ ข ้อ เสนอแนะหรื อ ด าเนิ น งานเพื่ อ การ
พัฒนากิจกรรมของกลุ่มโรงเรี ยน
7.2 งานศูนย์ กลุ่มสาระการงานและอาชีพ
(1) บริ ห ารงานศู น ย์ก ลุ่ ม สาระการงานอาชี พ และเทคโนโลยี ใ ห้ เป็ นไปตาม
แนวนโยบาย และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรีเขต 1 และคณะกรรมการบริ หารศูนย์ ฯ
(2) วางแผนและดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ของศูนย์ฯ
(3) จัดให้มีการฝึ กแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาครู ในด้านการจัดการเรี ยน
การสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(4) จัดให้มีพฒั นาหลักสู ตร กระบวนการการจัดการเรี ยนการสอน การจัดทาและ
พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอนกลุ่ มสาระการงานอาชี พและ
เทคโนโลยี
สรุ ป แนวคิดหลักในการบริ หารงานวิชาการ มีขอบข่ายภารกิจ ในด้านการพัฒนาหลักสู ตร
กระบวนการเรี ยนรู ้ การจัดทาทะเบียนวัดผลประเมินผล การบริ หารกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน การส่ งเสริ มคุณภาพการจัด การศึกษาการส่ งเสริ มพัฒนาสื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษา การพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรี ยนรู ้ การสร้างเครื อข่ายพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยน
การสอน
5.2 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
อนุ ศกั ดิ์ สมิตสันต์ (2540: 2) ได้ให้ความหมายการบริ หารวิชาการว่า หมายถึง การบริ หาร
กิจกรรมทุกประเภทในโรงเรี ยน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การปรับปรุ ง กิจกรรมการเรี ยนการสอน
สื่ อการสอน หลักสู ตร และรวมถึงการพัฒนาครู เพื่อนาผลแห่ งการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงนั้น มา
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เอื้ออานวยและปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพดีมากยิ่งขึ้น กมล ภู่ประเสริ ฐ (2544: 6)
ได้ให้ค วามหมายว่า การบริ หารวิชาการในสถานศึก ษา หมายถึ ง การบริ หารเกี่ ยวกับการพัฒ นา
การศึกษา อันเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของภารกิจของสถานศึกษา รุ จิร์ ภู่สาระและ จันทรานี สงวนนาม
(2545: 56) ได้ให้ความหมายการบริ หารวิชาการว่า การบริ หารวิชาการหมายถึง การบริ หารกิจกรรม
ทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้เกิดผลตามเป้ าหมาย
ของหลัก สู ตรอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ปรี ย าพร วงศ์อนุ ต รโรจน์ (2545: 2) ได้ใ ห้ความหมาย การ
บริ หารงานวิชาการว่าคือการจัดกิ จกรรมทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกี่ ยวกับการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการ
สอนให้ได้ผลดี และมีประสิ ทธิ ภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน
สรุ ป ความหมายการบริ หารงานวิ ช าการ คื อ เป็ นหั ว ใจของสถานศึ ก ษา ทั้ง นี้ เพราะ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือการจัดการศึกษา คุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษา จึงอยู่ที่
งานด้านวิชาการซึ่ งจะประกอบด้วยงานด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน การจัดบุคลากร
ที่ เกี่ ยวข้อง การจัดสิ่ ง ส่ งเสริ ม ด้านวิช าการ รวมถึ ง งานด้านการวัดและประเมิ น ผลขั้น ตอนการ
ดาเนิ นงานด้านวิชาการ จะมีข้ นั การวางแผนงานด้านวิชาการขั้นการจัดและดาเนิ นการ และขั้นการ
ส่ งเสริ มและติดตามผลด้านวิชาการ
5.3 ความสาคัญของการบริหารวิชาการ
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2545: 2) ได้ให้ความสาคัญการบริ หารวิชาการว่า เป็ นงานสาคัญ
สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เนื่องการบริ หารวิชาการ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิ ดในสถานศึกษา
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุ งคุ ณภาพการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา
และเป็ นเครื่ องชี้วดั ความสาเร็ จทั้งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาด้วย
อุทยั บุญประเสริ ฐ (2544: 26) กล่าวว่าการบริ หารวิชาการเป็ นงานหลักมีลกั ษณะคล้ายกับ
ส่ วนที่เป็ นร่ างกายของเด็ก หรื อร่ างกายของผูเ้ รี ยนเป็ นส่ วนงานที่ใหญ่ที่สุดของระบบโรงเรี ยนซึ่ งจะ
ผิดพลาดไม่ได้ เป็ นงานที่เป็ นหัวใจโดยหลักสู ตรเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดของงานวิชาการ เป็ นหลักที่
ใช้กากับการจัดระบบการทางานของโรงเรี ยนและใช้กากับกระบวนการดาเนิ นงานในส่ วนต่างๆ
ของ.โรงเรี ยนให้ตอบสนองและสนับสนุ นการทางานวิชาการของโรงเรี ยนคื อให้ได้ผลผลิ ตที่ มี
คุณภาพให้ได้คนดีที่เป็ นคนที่สมบูรณ์ ปั ญญา แก้วกียูร และ สุ ภทั ร พันธ์พฒั นกุล (2545: 17) ได้ให้
กล่าวถึงความสาคัญการบริ หารวิชาการว่าเป็ นหัวใจในการจัดการศึกษา ในระดับสถานศึกษาการ
บริ หารวิชาการเป็ นกระบวนการดาเนิ นงานเกี่ยวกับหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนเพื่อให้นกั เรี ยน
ได้เรี ย นรู ้ ต ามที่ ก าหนดไว้ใ นจุ ด มุ่ ง หมายของการพัฒ นาผู เ้ รี ย น วิชัย ตัน สิ ริ (2542: 113) ได้ใ ห้
ความส าคัญ ว่ า การศึ ก ษาระดับ ขั้น พื้ น ฐานเป็ นการศึ ก ษาที่ มี ค วามส าคัญ มาก บทบาทของ
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สถาบันการศึกษาคือการสร้ างผูน้ าในวิชาชี พต่างผูน้ าทางวิชาการด้านความคิด ผูน้ าทางการเมือง
ผูน้ าในวงราชการสถาบันการศึกษาจึงมีผลต่อเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม หากจัดการศึกษาให้มี
ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลก็ จะเป็ นการสร้ างพื้ นฐานของการสร้ างทรั พ ยากรบุ ค คลของชาติ
ศันสนี ย ์ เครื อชะเอม (2546: บทคัดย่อ อ้างถึ ง สมิ ท และคนอื่ น ๆ (Smith; R. H. and others.1980:
170) ได้ศึกษาค้นคว้าและให้ความสาคัญของงานพบว่าผูบ้ ริ หารใช้เวลาในการบริ หารงานด้านต่างๆ
โดยมีงานบริ หารวิชาการมากที่สุด คือ
1. การบริ หารวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 40
2. การบริ หารงานบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 20
3. การบริ หารกิจการนักเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 20
4. การบริ หารการเงิน คิดเป็ นร้อยละ 5
5. การบริ หารอาคารสถานที่ คิดเป็ นร้อยละ 5
6. การบริ หารงานทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 5
รุ จิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545: 56) ได้ให้ความสาคัญว่า การบริ หารวิชาการ
เป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารสถานศึกษาและเป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารสถานศึกษาที่ผบู ้ ริ หาร
จะต้องให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ส่ วนการบริ หารงานด้านอื่นๆ นั้นแม้จะมีความสาคัญเช่นเดียวกับ
แต่ ก็ เป็ นส่ วนที่ ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น ให้ ง านวิช าการดาเนิ น ไปได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาซึ่ งมีบทบาทหน้าที่ในการบริ หารจะต้องสนับสนุ นให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักสู ตร วินยั วีระวัฒนานนท์ (2542: 22) ได้กล่าวว่าการบริ หารวิชาการมี
ความสาคัญคือ การบริ หารวิชาการมี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับปั ญหาเศรษฐกิ จได้ก่อให้เกิ ดปั ญหา ความ
เสื่ อ มโทรมทางสั ง คมวัฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้อ ม และปั ญ หาคุ ณ ภาพประชากร จนท าให้ เกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมขนาดใหญ่ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนู ญที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ การ
จัดการศึกษาในระดับการศึกษาต้องปรับปรุ งทางวิชาการให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ ฉะนั้นหลักการ
ที่สาคัญที่สุดในการดูแลระบบการศึกษาของเราในศตวรรษหน้าคือการเปิ ดรับ “ความหลากหลาย”
นับตั้งแต่ประเภทของภารกิจที่แตกต่างกัน รู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้จนถึงความหลากหลายของ
รู ปแบบการบริ หารจัดการและการระดมทรัพยากรด้วยความหลากหลายเช่นนี้
อนุ ศ กั ดิ์ สมิ ตสัน ต์ (2540: 5) ได้ก ล่ าวถึ งความส าคัญ ไว้ว่า สถานศึ ก ษาทุ ก ประเภทและ
โรงเรี ย นทุ ก แห่ ง ไม่ ว่า จะจัด งานบริ ห ารโรงเรี ย นออกเป็ นรู ป แบบใด หรื อ จาแนกงานบริ ห าร
โรงเรี ยนออกเป็ นกี่ ประเภท จานวนมากหรื อน้อยแตกต่างกันไปตามสภาพและขนาดของโรงเรี ยน
เช่ นใดก็ตามทุ กหน่ วยงานต้องจัดให้มีงานวิชาการในสถานศึ กษาของตนด้วยกันทั้งสิ้ น งานด้าน
วิชาการจึงนับว่าเป็ นงานที่มีความสาคัญหรื ออาจเรี ยกได้ว่า เป็ นงานหลักของสถานศึกษาหรื องาน
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หลักของโรงเรี ยนทีเดี ยว ส่ วนงานบริ หารบุ คลากร งานกิ จการนักเรี ยน งานธุ รการ และงานอื่นๆ
ดังกล่าวล้วนมาสนับสนุนงานวิชาการให้มีคุณภาพดีมากยิง่ ขึ้น ดังนั้นงานวิชาการจึงมิใช่เพียงมุ่งให้
นักเรี ยนอ่านหนังสื อออก เขี ยนได้ หรื อคิ ดเลขเป็ นตามที่ กล่ าวมาแล้วเท่ านั้นแต่ต้องรวมถึ งการ
ประกอบอาชี พ การดารงชี วิตในสังคมร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข รู ้จกั วิธีการแสวงหาความรู ้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องไปจนตลอดชี วติ งานวิชาการจึงเป็ นงานที่รับผิดชอบต่อคุณภาพของ
บุคคลซึ่ งเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญในอันที่จะออกไปช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป กมล ภู่
ประเสริ ฐ (2544: 5) ได้ให้ความสาคัญของการบริ หารวิชาการว่าเป็ นการบริ หารคุ ณภาพที่คาดหวัง
คื อคุ ณ สมบัติอนั พึ งประสงค์ที่ จะให้ เกิ ดขึ้ น แก่ ผูเ้ รี ยนได้แก่ ค วามรู ้ ความเข้าใจความคิ ด ทัก ษะ
ความสามารถ สุ ขภาพกายและจิต และคุณลักษณะในด้านบุคลิกภาพ ค่านิ ยมคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ ง
คาดหวังโดยกาหนดในหลักสู ตรคาดหวังกาหนดโดยชุ มชนและสังคม คาดหวังโดยสถานศึกษา
และคาดหวังโดยตัวผูเ้ รี ยน โดยทัว่ ไปงานวิชาการจะประกอบด้วย การศึกษาปั ญหาในชุมชน และ
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและการนาหลักสู ตรไปใช้ การจัดเตรี ยมการเรี ยนการสอน การ
จัด หาวัส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน สื่ อ การเรี ย นการสอน การส่ ง เสริ ม การสอน การวัด และ
ประเมินผล การดาเนินงานเกี่ยวกับห้องสมุด แหล่งการเรี ยนรู ้ การนิเทศติดตามผล การวางแผนและ
การกาหนดวิธีดาเนินงานทางด้านวิชาการ รวมถึงการประชุมทางวิชาการ
จิ ร าภรณ์ จัน ทร์ สุ พัฒ น์ (2544: 26) กล่ า วว่ า การบริ หารวิ ช าการเป็ นงานที่ ก ลายเป็ น
ศู น ย์ก ลางของการบริ ห ารโรงเรี ย น ที่ จะครอบคลุ ม งานโรงเรี ย นทั้ง ระบบ ทั้ง โรงเรี ย น ดัง นั้น
โรงเรี ยนใดที่งานวิชาการก้าวหน้า โรงเรี ยนนั้นมักจะมีชื่อเสี ยง เป็ นที่นิยม เป็ นที่ยอมรับกัน ส่ วน
โรงเรี ยนใดงานวิชาการล้าหลัง อ่อนด้อย โรงเรี ยนนั้นก็จะไม่เป็ นที่นิยมจะไม่เป็ นที่ยอมรับ จะขาด
คนศรัทธา หรื อความศรัทธามักจะเสื่ อมถอยลง
สรุ ป ความส าคัญ ของการบริ ห ารวิชาการเป็ นงานที่ ส าคัญ ส าหรับผูบ้ ริ หารสถานศึก ษา
โดยเฉพาะการปรับปรุ งคุ ณภาพการเรี ยนการสอนซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน
5.4 หลักการบริหารงานวิชาการ
การบริ หารวิชาการเป็ นงานหลักของการบริ หารสถานศึกษาหรื อโรงเรี ยน โรงเรี ยนจะมี
มาตรฐาน หรื อคุณภาพการศึกษามากหรื อน้อยเพียงใด มีชื่อเสี ยงหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั การบริ หารงาน
วิ ช าการทั้ง สิ้ น ดัง นั้น ในการบริ ห ารงานวิช าการ ผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นจะต้อ งมี ห ลัก การในการ
บริ หารงานด้านนี้ อย่างทันสมัยและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ (อนุ ศ กั ดิ์ สมิ ตสันต์ (2540: 8) ปรี ยาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (2545: 6)) ได้กล่าวไว้วา่ หลักการบริ หารวิชาการมีหลักดังนี้
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1.1 หลักแห่ งประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึง การได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม่เพิ่มการ
ลงทุ นนัน่ คื อ นักเรี ยนนักศึก ษาสามารถสาเร็ จการศึ กษาตามกาหนดของหลักสู ตร โดยไม่ลาออก
กลางคันเรี ยนเกินเวลา และช้ากว่ากาหนด
1.2 หลักแห่ งประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) หมายถึงผลผลิตได้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้นนั่
คือนักเรี ยนนักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ คุณภาพ
และการจัด การได้ อนุ ศ ัก ดิ์ สมิ ต สั น ต์ (2540: 9) ได้ก ล่ า วไว้ว่า ในการบริ ห ารงานวิ ช าการนั้ น
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรจะกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ไปยังผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร หัวหน้าหมวดวิชา
และครู อาจารย์ทุกคน ความเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริ หารการศึกษาหรื อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอยูท่ ี่ความสามารถ
ที่จะใช้บุค คลอื่นให้ท างาน ค้นหาศักยภาพหรื อความสามารถพิ เศษในตัวของผูร้ ่ วมงาน แล้วนา
ศักยภาพหรื อความสามารถพิเศษนั้นๆ มาใช้ให้เป็ นประโยชน์แก่ตวั บุคคลผูน้ ้ นั เอง และหน่วยงาน
ในที่ สุ ด ผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ย นไม่ ค วรใช้วิธี ก ารบังคับ หรื อ ขู่ เข็ ญ เพราะจะไม่ บ ัง เกิ ดประโยชน์ แ ต่
ประการใด ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรอาศัยเทคนิ คที่จะกระตุน้ เพื่อให้เกิดพลังในทางสร้ างสรรค์ และ
จินตนาการที่ จะร่ วมมื อร่ วมใจกันทางานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จิ ราภรณ์ จันทร์ สุพฒั น์ (2544: 20)
กล่าวว่า อย่างไรก็ตามเนื่ องจากงานวิชาการมีขอบข่ายที่กว้างขวางและมีความเกี่ ยวโยงสัมพันธ์กบั
งานบริ หารด้านอื่ นๆ ของโรงเรี ยน เทคนิ ค และหลัก การบริ หารจึ งอาจจะมี ค วามแตกต่ างกัน ใน
รายละเอียดของงาน แต่หลักการสาคัญที่ควรนาไปปฏิบตั ิงานบริ หารงานวิชาการ อาจสรุ ปได้ดงั นี้
1. จัดทาแผนงานวิชาการที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับหลักสู ตร แผนการศึกษา
แห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐ
2. จัดตั้งคณะกรรมการวิชาการของโรงเรี ยน
3. กระจายอานายและความรับผิดชอบให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
4. ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิชาการอย่างสม่าเสมอ
5. จัดทาโครงการพัฒนาครู ข้ ึนในโรงเรี ยน
6. ส่ งเสริ มสวัสดิภาพ สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
7. มีการติดตามและประเมินผลงาน
อนุ ศกั ดิ์ สมิตสันต์ (2540: 9 อ้างถึง ภิญโญ สาธร )ว่าได้เสนอหลักการบริ หารงานวิชาการ
ในโรงเรี ยน โดยกล่าวเน้นรายละเอียดของแต่ละงานไว้เป็ นข้อ ๆ ดังนี้
1. พิจารณาหลักสู ตรที่ใช้อยูโ่ ดยรอบคอบ ควรศึกษาเพื่อให้รู้ถึงวัตถุประสงค์ที่สาคัญ
ของการสอนรายวิชาที่จะต้องสอนตามหลักสู ตรว่ามีอะไรบ้าง มีกิจกรรมใดบ้างที่ควรนามาปฏิบตั ิ
ในการสอนเพื่อเสริ มหลักสู ตร หรื อเพื่อส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในวิชานั้นๆ ของนักเรี ยน
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2. พิจารณาแบบเรี ยนและหนังสื ออ่านประกอบโดยรอบคอบ พิจารณาเนื้ อหาสาระ
ของแบบเรี ยนและหนังสื ออ่านประกอบ ว่าสอดคล้องและเหมาะสมกับหลักสู ตรเพียงใด ส่ วนใด
ขาดตกบกพร่ องก็ จะได้ห าทางเพิ่ ม เติ ม เท่ าที่ ค วร แบบทดสอบหรื อ แบบฝึ กหัดท้ายบทมี ค วาม
เหมาะสมเพี ย งใดบางที ค รู ส อนจาเป็ นจะต้องเพิ่ ม เติ ม แก้ไขหรื อปรั บ ปรุ งด้วยตนเองตามความ
เหมาะสม
3. ในกรณี ที่ โ ครงการสอนอยู่แ ล้ว ครู จะต้อ งร่ ว มกัน พิ จ ารณาความสมบู รณ์ ข อง
โครงการสอนด้วย การพิจารณาดังกล่าวควรนามาเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิท้ งั นี้ เพราะโครงการสอน
บางตอนไม่อาจสามารปฏิบตั ิได้สมบูรณ์ หรื อไม่สะดวกที่จะสอนตามลาดับนั้นๆ ก็อาจต้องแก้ไข
ปรับปรุ งเสี ยใหม่ให้เหมาะสม ถ้ายังไม่มีโครงการสอน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องเป็ นผูน้ าให้ครู ร่วมกัน
จัดท าขึ้ นใช้ในโรงเรี ยนด้วยตัวเอง เพื่ อเป็ นแนวทางในการก ากับ และควบคุ ม การสอนให้อยู่ใน
ระเบียบแบบแผน และตรงตามเป้าหมายของหลักสู ตร
4. พิ จารณาข้อสอบรายวิช าต่ างๆ ที่ ได้เคยจัดสอนมาแล้ว เพื่ อ ทราบแนวทางของ
ข้อสอบเพราะโดยปกติขอ้ สอบมักจะแสดงออกถึงวัตถุประสงค์ของการสอนรายวิชานั้นๆ แนวของ
ข้อสอบจะเป็ นเครื่ องช่วยครู ได้มากในการสอนให้ถูกทิศทาง
5. การเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรหรื อการเปลี่ยนแบบเรี ยนจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าครู ไม่
ยอเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนักเรี ยนและสภาพแวดล้อม การปรับปรุ งการสอนของ
ครู มีความสาคัญเหนือการการปรับปรุ งหลักสู ตรและแบบเรี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจึงควรจัดให้มีการ
อบรมครู เพื่อเพิ่มเติมความรู ้ในวิทยาการใหม่ๆ จัดให้มีการแสดงปาฐกถาในด้านวิชาการโดยเฉพาะ
เรื่ องวิธีสอนให้ครู ได้ฟังเป็ นครั้งคราว ปาฐกถาดังกล่าวอาจเป็ นการเสริ มความรู ้ในด้านเนื้อหาวิชาที่
ครู ตอ้ งสอนหรื อเกี่ยวกับวิธีสอนแบบต่างๆ
6. ในด้านนักเรี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรจัดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไป มา
บรรยายวิธีการเรี ยนที่ จะก่อให้เกิ ดผลดี เป็ นครั้งคราว ถ้าเป็ นไปได้ควรให้ศิษย์เก่ าของโรงเรี ยนที่
ได้รับความสาเร็ จจากการเรี ยนและการทางานมาแล้วเป็ นผูบ้ รรยาย จะได้กระตุน้ หรื อบารุ งขวัญให้
นักเรี ยนขยันขันแข็งในการเรี ยนได้มากขึ้น นับว่าเป็ นการส่ งเสริ มวิชาการอีกแนวทางหนึ่ง
7. การก าหนดให้ ค รู ใ นโรงเรี ย น ผลัด เปลี่ ย นเป็ นผู ้บ รรยายพิ เศษในการประชุ ม
นักเรี ยนบางชั้นหรื อทั้งโรงเรี ยน จะช่ วยให้ นักเรี ยนได้รับ ความรู ้ พิ เศษเพิ่ ม เติ ม ได้มาก ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนจึงควรจัดให้มีเป็ นประจาอย่างน้อย 2 ครั้ง ในภาคเรี ยนหนึ่งๆ
8. ควรน าผลการสอบของแต่ ล ะวิ ช า แต่ ล ะชั้น เรี ย นมาศึ ก ษาวิ เคราะห์ ทุ ก สิ้ น ปี
การศึกษาทั้งนี้ เพื่อการแก้ไขและปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
วิชาการ ในการนี้ทางโรงเรี ยนอาจเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาสมทบด้วยก็ได้
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สรุ ป หลักการบริ หารวิชาการก็คือ หลักแห่งประสิ ทธิ ภาพ หมายถึงการได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
โดยไม่เพิ่มการลงทุน นัน่ คือ นักเรี ยนนักศึกษาสามารถสาเร็ จการศึกษาตามกาหนดของหลักสสู ตร
โดยไม่ลาออกกลางคัน เรี ยนเกินเวลา และช้ากว่ากาหนด หลักแห่ งประสิ ทธิ ผลหมายถึงผลผลิตได้
ตามจุ ด มุ่ ง หมายที่ วางไว้นั่น คื อ นัก เรี ย นนั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ภาพตามจุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต รมี รู้
ความสามารถทักษะ คุณภาพ
5.5 ภารกิจงานด้ านวิชาการ 6 ด้ าน ประกอบด้ วย
1. การวางแผนงานวิชาการ
2. การบริ หารหลักสู ตร
3. การจัดการเรี ยนรู ้
4. การพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการ
5. การจัดสื่ อการเรี ยนรู ้
6. การวัดและประเมินผลจัดสื่ อการเรี ยนรู ้
1. การวางแผนงานวิชาการ
ถาวร กันเมล์ (2542: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจยั เรื่ องปั ญ หาการบริ ห ารงานวิช าการของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีมีปัญหาการบริ หารงานวิชาการโดย
ภาพรวมและรายด้า นอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อจ าแนกตามขนาดโรงเรี ย นพบว่า มี ปั ญ หาการ
บริ หารงานระดับปานกลางแต่เมื่อจาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง พบว่าหัวหน้าหมวดวิชาการและ
ครู ผูส้ อนมี ปั ญ หาการบริ หารงานวิช าการในระดับ ปานกลางส่ วนผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมี ปั ญหาการ
บริ หารวิชาการในระดับน้อยทุกรายการ ยกเว้นด้านการจัดการเรี ยนการสอนมีปัญหาการบริ หารงาน
ในระดับปานกลาง 2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน หัวหน้าหมวดวิชา และครู ผูส้ อน มี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ปั ญหาการบริ หารวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและเป็ นรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้าน
การวางแผนงานวิชาการ และด้านการวัดผลและประเมิ นผลการเรี ยนและงานทะเบี ยนนัก เรี ย น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครู ผูส้ อนมีปัญหามากกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และหัวหน้าหมวดวิชามีปั ญหาด้านการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนและงานทะเบียนนักเรี ยน
มากกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สุ รเดช บัวหลวง (2542: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา
การปฏิ บ ัติ ง านวิช าการของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัด กรมสามัญ ศึ ก ษา อ าเภอเมื อ ง จังหวัด
หนองคายผลการวิจยั พบว่า 1) ครู อาจารย์ โดยส่ วนรวม จาแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรี ยนมี
ความเห็ นว่าปั ญหาการปฏิ บตั ิงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง 5 ด้าน คือ งานด้าน
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หลักการ จุดมุ่งหมายหลักสู ตร งานด้านหลักสู ตรและการนาหลักสู ตรไปใช้ งานด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน งานด้านนิ เทศการเรี ยนการสอน งานด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ส่ วนอีก 2 ด้านที่เหลือมีปัญหาในระดับน้อย คือ งานด้านการจัดการสายงานการบริ หารงาน
วิชาการและหน้าที่ ค วามรับ ผิดชอบและงานด้านการวางแผนงานวิชาการ ยกเว้นครู อาจารย์ใน
โรงเรี ยนขนาดใหญ่มีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อยเพียงด้านเดี ยวคืองานด้านการวางแผนงานวิชาการ 2)
ครู อาจารย์ โดยส่ วนรวมแล้ว ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา คือ จัดการอบรม จัดกิจกรรม นิเทศ
ติดตามผลการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง นานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเรี ยน
การสอนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอต่อโรงเรี ยน
ประพันธ์ พรหมกูล (2543: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา
การปฏิ บ ตั ิ งานวิช าการของหัวหน้าหมวดวิชาของโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา สั งกัดกรมสามัญ ศึ ก ษา
อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจยั พบว่า 1) หัวหน้าหมวดวิชา โดยส่ วนรวม และจาแนกตาม
สาขาวิช ามี ปั ญ หาการปฏิ บ ัติ ง านโดยภาพรวม และเป็ นรายด้าน 6 ด้านอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
เรี ยงลาดับปั ญหาจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ด้านการนิ เทศ ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ด้านการจัด
กิจกรรมทางวิชาการ ด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการวางแผนงานวิชาการและ
ด้านการวัดผลและประเมินผล 2) หัวหน้าหมวดวิชา แนวทางแก้ไขปั ญหาการปฏิ บตั ิงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาสั งกัดกรมสามัญ ศึ ก ษา อาเภอเมื อง จังหวัดหนองคาย ได้ดังนี้ พัฒ นา
กระบวนการนิ เทศ สนับสนุ นครู ผลิ ตสื่ อการสอนอย่างต่อเนื่ อง จัดกิ จกรรมที่ สนองความต้องการ
ของนักเรี ยนรวมทั้งมีการวางแผนร่ วมกัน
การวางแผนวิชาการเป็ นเครื่ องชี้ แนวทางการปฏิบตั ิงานและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่า การ
วางแผนล่วงหน้าอย่างมีระบบ รอบคอบมีข้ นั ตอนย่อมทาให้งานนั้นๆ ดาเนิ นไปอย่างราบรื่ นและมี
ประสิ ท ธิ ภาพ ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นจึ งต้องยึด การวางแผนไว้เป็ นหัวใจของการปฏิ บ ัติงาน เมื่ อได้
เตรี ยมการไว้เรี ยบร้ อยแล้ว ผูบ้ ริ หารต้องจัดให้มี การวางแผนงานโดยปฏิ บตั ิ ดงั นี้ . (ปรี ยาพร วงศ์
อนุตรโรจน์.2546: 95).
1. จัดทาแผนงาน และโครงการวิชาการประจาปี เพื่อให้การวางแผนสาเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะต้องขอความร่ วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ าย และขอให้ทุกคนได้มามีส่วนร่ วมใน
การดาเนิ นงานและรับผิดชอบการปฏิ บตั ิงานตั้งแต่ตน้ เพื่อทุกคนจะได้มีความสาเร็ จในความเป็ น
เจ้าของหน่ วยงาน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ได้ร่วมคิดร่ วมทา และจะได้ให้ความร่ วมมือด้วย
เป็ นอย่า งดี เมื่ อก าหนดแผนงานเสร็ จแล้ว ก็ จดั ท าโครงการสนับ สนุ น แผนงานวิช าการ โดยให้
ครอบคลุมงานต่อไปนี้
1.1 กาหนดนโยบาย เป้าหมาย มาตรการ และทิศทางของการบริ หารงานวิชาการ
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1.2 การจัดหาและส่ งเสริ มการใช้สื่อการเรี ยน
1.3 การวางแผนการสอน
1.4 การจัดแบ่งกลุ่มนักเรี ยน
1.5 การนิเทศการสอน
1.6 ห้องสมุด
1.7 การวัดและประเมินผล
1.8 การพัฒนาการสอนในกลุ่มประสบการณ์หรื อแผนการเรี ยนต่างๆ
1.9 การซ่อมเสริ ม
1.10 การใช้ทรัพยากรในชุมชนเพื่อการเรี ยนการสอน
1.11 การรายงานผลการเรี ยน เป็ นต้น
2. การจัด ท าปฏิ ทิ น ปฏิ บ ัติ ง าน ในรอบปี การศึ ก ษาหนึ่ งๆ จะมี กิ จ กรรมหลายอย่า งที่
โรงเรี ยนจะต้องปฏิ บ ตั ิ การจัดให้มีปฏิ ทินปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อก าหนดกิ จกรรมต่างๆ ให้ชัดเจนว่าจะ
กระทาวันใด เดือนใด และขณะเดียวกันก็จะเป็ นเครื่ องเตือนความจาของผูท้ ี่รับผิดชอบให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตามกาหนดเวลา นอกจากนี้ ปฏิทินปฏิบตั ิงานยังช่วยกระจายกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรี ยนให้สัมพันธ์และเหมาะสมในแต่ละภาคเรี ยน โดยป้ องกันมิให้กระจุกอยูใ่ นช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง รวมทั้งยังเป็ นเครื่ องมือสาหรับผูบ้ ริ หารในการบริ หารทรัพยากรด้านต่างๆ ของโรงเรี ยนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่าอีกด้วย
3. การจัดทาแผนการสอน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรจะควบคุม ติดตามการปฏิบตั ิการสอน
ของครู ให้เป็ นไปตามเนื้อหาและกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือ และแผนการสอน
4. การจัดตารางสอน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมอบให้ผูช้ ่วยฝ่ ายวิชาการและคณะทางาน
เป็ นผูจ้ ดั ทาตารางสอนโดยผูบ้ ริ หารคอยควบคุมดูแลให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทาตารางสอน
5. การจัดครู เข้าสอน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรเลือกจัดครู ผสู ้ อนให้เหมาะสมกับแต่ละวิชา
แต่ละระดับชั้น และความสามารถของผูเ้ รี ยน นอกจากผูส้ อนจะมีความรู ้ความสามารถในวิชาที่สอน
แล้ว เทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนก็ เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นที่ ผู ้บ ริ ห ารจะต้อ งติ ด ตามดู แ ลอย่ า งใกล้ชิ ด ตลอดจน
ความสามารถในการปกครองดูแลเด็กนักเรี ยนให้อยูใ่ นกรอบ หรื อแนวทางที่ตอ้ งการ
6. การจัดนักเรี ยนเข้าชั้นเรี ยน การจัดชั้นเรี ยนมีความสาคัญไม่น้อยต่อกิ จกรรมการเรี ยน
การสอน ในการบริ หารโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารจาเป็ นที่จะต้องทราบถึงจานวนชั้นที่จะทาการสอนนั้น จะ
แบ่งอย่างไร เป็ นกี่ช้ นั แต่ละชั้นจะยึดถือวิธีการคัดเลือกอย่างไร ทั้งนี้ จะต้องเป็ นการประสานอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างฝ่ ายอาคารสถานที่และฝ่ ายวิชาการในการจัดชั้นเรี ยนมักจะขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายและ
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ปรั ช ญาของโรงเรี ย น แต่ ห ลัก การที่ ส าคัญ ที่ น่ า จะค านึ ง ถึ ง ก็ คื อ การจัด ชั้น เรี ย นที่ เอื้ อ อ านวย
ประโยชน์แก่ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มขีดความสามารถเป็ นประการสาคัญในขั้นนี้
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องกากับและดาเนินงานตามแผนงานวิชาการดังต่อไปนี้
1. ตรวจการเตรี ยมการสอน โครงการสอน และบันทึกการสอน
2. ให้ครู เข้าปฏิบตั ิการสอนตรงตามเวลา
3. ควบคุ ม ก ากับ ติ ดตาม และนิ เทศให้ครู ดาเนิ น การเรี ยนการสอน ให้เป็ นไปตาม
แผนการสอนหรื อคู่มือครู
4. จัดครู เข้าสอนแทนในกรณี ที่ครู ไม่มาปฏิบตั ิการสอน
5. ควบคุม ดูแล ให้ครู จดั สอนซ่อมเสริ มนักเรี ยน
6.สนับสนุ นให้ครู จดั กิ จกรรมต่างๆเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนให้สมบูรณ์ และมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
7. ควบคุม ติดตาม ให้ครู ที่รับผิดชอบงานและโครงงานและโครงการ ดาเนิ นกิจกรรม
ไปตามปฏิ ทินปฏิ บ ตั ิ งานการประเมิ นผลทางวิชาการเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพราะจะท าให้ทราบว่า การ
ดาเนินงานมีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใด บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่เพื่อจะได้หาแนว
ทางแก้ไขหรื อพิจารณาปรับปรุ งต่อไป การประเมินผลจึงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญของผูบ้ ริ หารในการ
บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรมีบทบาทและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. การประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยน มีแนวปฏิบตั ิ คือ
1.1 จัดหาเครื่ องมือประเมินผลทุกชนิ ด เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่คณะ
ครู อาจารย์
1.2 จัดส่ งเสริ มให้มีการประเมินอย่างสม่าเสมอเพื่อมุ่งปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
เป็ นประการสาคัญ
1.3 รับฟั งปั ญหาในการประเมินผลการเรี ยน เพื่อจะได้แนะนาช่ วยเหลื อและการ
นิเทศในลักษณะต่างๆ
1.4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่ อการเรี ยน เพื่อให้ครู ใช้สอนซ่อมเสริ มแก่นกั เรี ยน
1.5 ประสานสั ม พัน ธ์ ก ับ ผู ้ป กครองนั ก เรี ย น เพื่ อ รายงานความก้า วหน้ า ของ
นักเรี ยนและเพื่อหาทางร่ วมมือกันในการพัฒนานักเรี ยน
1.6 ประเมินผลความก้าวหน้าทางวิชาการของโรงเรี ยน โดยนาผลมาเปรี ยบเทียบ
กับปี การศึกษาที่ผา่ นมา เพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน ก้าวหน้าขึ้นตลอดเวลา
2. การประเมินผลโครงการวิชาการของโรงเรี ยนมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม และส่ งเสริ มการจัดทาโครงการวิชาการของโรงเรี ยน

71

2.2 พิจารณาและประเมินความสาคัญของโครงการร่ วมกับคณะครู อาจารย์
2.3 ติดตามและช่วยเหลือการดาเนินงานตามโครงการ
2.4 สร้างขวัญและกาลังใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานของโครงการ
2.5 เป็ นผูป้ ระเมินหรื อแต่งตั้งคณะทางานประเมินผลโครงการ
2.6 เป็ นผูต้ รวจสอบและตัด สิ น ใจในการปรั บ ปรุ งการปฏิ บ ัติ ง านหรื อ จัด ท า
โครงการต่อเนื่อง
2.7 เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลที่ได้จากโครงการ
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู มีแนวปฏิบตั ิ เช่น
3.1 สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู
3.2 ตรวจส อบ ผล การป ฏิ บั ติ ง าน ของครู โดยวิ ธี การต่ า งๆ เช่ น สั งเกต
ความก้าวหน้าของเด็ก ตรวจสอบจากผลงานของเด็กเป็ นต้น
3.3 รับฟังข้อมูลจากผูป้ กครองเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของครู
3.4 จัดประชุมประเมินผลงานของครู
3.5 สรุ ปผลจากการประเมินการทางานโครงการวิชาการที่ได้รับมอบหมาย
3.6 ทาการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยน
สรุ ป การวางแผนงานวิช าการ หมายถึ งการจัด การเรี ย นการสอน การจัด ท าแผนและ
โครงการสอน การนิ เทศการสอน การวัดผลและประเมินผล การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การ
ประเมินผล การจัดงานวิชาการ ตลอดจนการมุ่งเสริ มและพัฒนาคนในองค์การหรื อสถานศึกษาให้มี
ศักยภาพสู งสุ ดและขั้นตอนที่จะต้องดาเนิ นการให้เสร็ จก่อนที่จะมีการปฏิ บตั ิโดยจะต้องจัดระบบ
สายงานวิชาการ งบประมาณ มีการจัดเตรี ยมอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรเป็ นต้น
2. การบริหารหลักสู ตร
การบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษา ประกอบด้วยงานหลายอย่าง สิ่ งที่ สาคัญของงาน
ด้านวิชาการ คือหลักสู ตรเป็ นตัวกากับงานวิชาการแม้ว่าหลักสู ตรปั จจุบนั จะใช้หลักสู ตรระดับที่
เป็ นแบบเดียวกันก็ตาม แต่ความสามารถในการนาหลักสู ตรไปใช้ในแต่ละสถานศึกษาจะแตกต่าง
กันไปการจัดโปรแกรมการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่างของสถานศึกษา
นั้น เช่ นบุ คลากร งบประมาณ วัสดุ อุ ปกรณ์ แม้ก ระทัง่ ผูเ้ รี ยนก็ มี ส่ วนที่ จะท าให้ก ารดาเนิ น การ
เกี่ ยวกับการจัดโปรแกรมกรมการศึ กษาหากจะเปรี ยบเทียบหลักสู ตรรถยนต์ นัน่ ก็คือ รถยนต์ที่มี
ยี่ห้อ หลายรู ป แบบ สร้ างขึ้ นมาเพื่ อให้ผูใ้ ช้ได้เลื อกตามความต้องการ ผูบ้ ริ หารและบุ คลากรใน
สถานศึ ก ษาเป็ นผู ้ใ ช้ ห ลัก สู ตรเปรี ย บเสมื อ นผู ้ข ับ เคลื่ อ นรถยนต์ รถยนต์ จ ะแล่ น ได้ อ ย่ า งมี
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ประสิ ทธิ ภ าพ การบ ารุ งรั ก ษาตลอดจน การน าไปใช้ ใ ห้ ห มาะสมกับ งาน การจัด เวลาและ
สภาพการณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการใช้ร ถ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาบุ ค ลากรใน
สถานศึกษาก็ตอ้ งรู ้จกั และเข้าใจการบริ หารหลักสู ตรให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร ความ
รั บ ผิดชอบของผูบ้ ริ หารมี ต้ งั แต่ ก ารสนับ สนุ นส่ งเสริ ม และการกากับ ดู แลในด้านหลัก สู ตร การ
สนับสนุ นในด้านบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ ส่ วนในด้านการดู แลก็คือ การมุ่งพัฒนาคุ ณภาพ
เป็ นตัวสาคัญ(ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2546: 42)
กู๊ด (Good. 1973: 157) กล่าวว่า หลักสู ตร คือโครงการทัว่ ไปทั้งหมดของเนื้ อวิชา อุปกรณ์
การเรี ยนการสอนที่ สถาบันได้จดั ไว้ให้นกั ศึกษาเรี ยนเพื่อให้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะจบการศึกษา
เพื่อเข้าสู่ อาชีพต่อไป
ไพศาล หวังพานิ ช (กรุ ณา รามัญจิต. 2548:12; อ้างอิงจาก ไพศาล หวังพานิ ช (2535; 2-3)
กล่าวว่าหลักสู ตรกาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ ย่อมต้องสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาที่ยึดถือ
เสมอ ทั้งนี้ เพราะทั้งปรั ช ญาการศึ ก ษาและหลักสู ตร ล้วนแต่เป็ นเป้ าหมายของการศึ ก ษาทั้งสิ้ น
เพียงแต่ว่าปรัชญาทางการศึกษาเป็ นเป้ าหมายที่ เป็ นความมุ่งหวังหรื อความปรารถนาจะให้เกิ ดขึ้น
ส่ วนหลักสู ตรเป็ นเป้ าหมายในการปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งหวังนั้นเมื่อปรัชญาทางการศึกษา
เปลี่ ยนไปหลักสู ตรก็ตอ้ งเปลี่ ยนตาม เพื่อกาหนดคุ ณลักษณะของผูเ้ รี ยนขึ้ นใหม่ให้สอดคล้องกับ
ความคิดใหม่ที่ยดึ ถืออยูน่ ้ นั
อมรา เล็กเริ งสิ นธุ์ (2540: 7) กล่าวว่า ความหมายของคาว่าหลักสู ตรที่ครอบคลุ มวงจรของ
การพัฒนาหลักสู ตรทั้งในด้านการสร้างการนาไปใช้ และการประเมินผลดังนี้ หลักสู ตร คือ เอกสาร
ที่ บ รรจุ แผนงานหรื อโครงการและเนื้ อหากิ จกรรมต่ างๆที่ จดั ให้ ผูเ้ รี ยนพัฒ นาผูเ้ รี ย นทั้งในด้าน
ความรู ้ ท ศั นคติ และพฤติ ก รรมต่ างๆอันพึ งปรารถนาของสั งคมนั้น อันจะท าให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
ดารงชี วิตอยู่ในสั งคมได้อย่างเป็ นสุ ขโดยที่ แผนงานหรื อโครงการนั้นๆ จะต้องมีองค์ประกอบที่
สมบู ร ณ์ คื อ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ ชั ด เจนมี ก ารก าหนดแผนงานและโครงการนั้ นไปฏิ บ ั ติ ใ น
สถาบันการศึกษา จนทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนได้
ชมพันธุ์ กุ ญ ชร ณ อยุธ ยา (2540: 44) กล่ าวว่าหลัก สู ตรที่ ดีค วรเป็ นหลัก สู ตรที่ ส ามารถ
พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถ มีทศั นคติที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ดังนั้นหลัก สู ตรที่ ใช้ในสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเมื่ อได้ใช้ครบวงจรของหลักสู ตรแล้วควรจะได้มีก าร
ประเมินเพื่อสารวจข้อดี และข้อบกพร่ อง ตลอดจนปั ญหาต่างๆในการใช้หลักสู ตรนั้นให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับ ความต้องการของสั งคม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2552: 35) กล่ าวว่า ในระบบ
การศึ กษาที่ มีการกระจายอานาจให้ทอ้ งถิ่ นและสถานศึกษามี บ ทบาทในการพัฒนาหลักสู ตรนั้น
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หน่ วยงานต่างๆที่เกี่ ยวข้องในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับชาติระดับท้องถิ่ นจนถึ งระดับสถานศึกษา มี
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่ งเสริ มการใช้และพัฒนาหลักสู ตรให้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อการดาเนิ นการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาและการจัดการเรี ยนการ
สอนของสถานศึ ก ษามีป ระสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด อันจะส่ งผลให้ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยนบรรลุ ตาม
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ที่ กาหนดไว้ในระดับ ชาติ ระดับ ท้องถิ่ นได้แก่ สานัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษา
หน่ วยงานต้นสังกัดอื่นๆ เป็ นหน่ วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่ อนคุณภาพการจัดการศึกษาเป็ น
ตัวกลางที่จะเชื่ อมโยงหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดในระดับชาติให้สอดคล้อง
กับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่ การจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา ส่ งเสริ มการใช้
หลัก สู ต รการพัฒ นาหลัก สู ตรในระดับ สถานศึ ก ษาให้ป ระสบผลส าเร็ จ โดยมี ภ ารกิ จส าคัญ คื อ
กาหนดเป้ าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับท้องถิ่ น โดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับสิ่ งที่เป็ นความต้องการในระดับชาติพฒั นาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับท้องถิ่ นรวมทั้งเพิ่มพูนคุ ณภาพการใช้หลักสู ตรด้วยการวิจยั และพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
สนับสนุน ส่ งเสริ มติดตามผล ประเมินผลวิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผูเ้ รี ยนสถานศึกษามี
หน้าทีสาคัญในการพัฒนาหลัก สู ตรสถานศึกษา การวางแผนและการดาเนิ นการใช้หลักสู ตร การ
เพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสู ตรด้วยการวิจยั และพัฒนา การปรับปรุ งหลักสู ตร จัดทาระเบียบการวัด
และประเมิ น ผล ในการพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาต้อ งพิ จ ารณาให้ ส อดคล้อ งกับ หลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา หรื อหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ
ในระดับท้องถิ่นได้จดั ทาเพิ่มเติม รวมทั้งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่ วนที่เกี่ยวกับสภาพปั ญหา
ในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2546: 42) กล่ าวว่า การบริ ห ารหมายถึ ง การท างานของคณะ
บุ ค คลตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปที่ จะท างานให้บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ที่ วางไว้ โดยการใช้กระบวนการการ
บริ ห ารได้แ ก่ ก ารวางแผน การอ านวยการ การประสานงาน การติ ด ต่ อ การประเมิ น ผล การ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี หน้าที่ของผูบ้ ริ หารจึงมีการจัดวางนโยบาย การวางแผนและการจัดตั้ง
วัตถุประสงค์ หน้าที่ถดั ไปการมอบหมายความรับผิดชอบให้กบั หน่ วยงาน การประสานงานติดต่อ
การจัดสรรพทรัพยากรรวมทั้งการติดตามประเมินผล การบริ หารหลักสู ตร จึงมีลกั ษณะงานคล้าย
กับการบริ หารลักษณะอื่นๆ ในสถานศึกษา แต่อาจแตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์ วิธีการและการ
ประเมินผล การบริ หารหลักสู ตร จึงหมายถึง กระบวนการบริ หารงานโดยใช้หลักสู ตรแบ่งเป็ น 4
ชั้นคือการเตรี ยมการหลักสู ตร การดาเนินการเกี่ยวกับหลักสู ตร และการประเมินผลหลักสู ตร
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กิ ติม า ปรี ดีดิล ก (โกศล ศรี ทอง. 2543: 19; อ้างอิงจาก กิ ติม า ปรี ดีดิล ก. 2532: 60) ได้ให้
ความหมายว่า หลักสู ตรหมายถึงเอกสารที่กาหนดโครงการการศึกษาของผูส้ อนโดยกาหนดความมุ่ง
หมายการศึกษาเนื้อหาของความรู ้และประสบการณ์ที่จะจัดให้กบั ผูเ้ รี ยน กระบวนการเรี ยนการสอน
และการประเมินผลและหมายถึงประมวลประสบการณ์ท้ งั หลายที่โรงเรี ยนจัดให้นกั เรี ยนทั้งในและ
นอกห้องเรี ยนเพื่ อให้นัก เรี ยนได้เรี ย นรู ้ มี ท ัก ษะ เกิ ดความคิ ดและทัศ นคติ ที่ ดีอนั จาเป็ นต่ อการ
ดารงชี วิต อุทยั บุญประเสริ ฐ (2544: 27) กล่าวว่า หลักสู ตรที่ ดีน้ นั ต้องเป็ นหลักสู ตรที่ได้คานึ งถึ ง
ความแตกต่างและความสามารถที่แตกต่างของผูเ้ รี ยน คานึงถึงความสามารถในการเรี ยนรู ้ คานึงถึง
ความแตกต่างภายในตัวผูเ้ รี ยนในความสามารถในการพัฒนาทักษะ และการสร้างคุณสมบัติอนั พึง
ประสงค์หลักสู ตรจึงได้กาหนดสิ่ งที่ ตอ้ งการและกาหนดสิ่ งที่ จาเป็ นในขั้นพื้ นฐานที่ ต้องการให้
เกิ ดขึ้ นในตัวผูเ้ รี ยน ไว้ในระดับ ที่มีทางเป็ นไปได้ เป็ นสิ่ งที่ มีโอกาสเกิ ดขึ้ นได้ เป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้นได้
จริ งกับมนุษย์ปกติในระดับนั้นๆโดยทัว่ ไป เป็ นส่ วนสาคัญยิง่ ในแผนพัฒนาความเป็ นคนที่สมบูรณ์
สงัด อุทรานันท์ (โกศล ศรี ทอง. 2543: 19; อ้างอิงจาก สงัด อุทรานันท์. 2527:273-274) ได้
ให้ ค วามหมายว่า การบริ ห ารหลัก สู ต รเป็ นการบริ ห ารงานด้านวิช าการโดยน าหลัก สู ต รมาจด
ประสบการณ์ ให้ผูเ้ รี ยน มีความรู ้ ความสามารถ เจตคติ ตลอดจน ค่านิ ยมต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามที่
สังคมต้องการ
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2543: 25) ได้กล่าวถึงหลักการบริ หารหลักสู ตรให้มีประสิ ทธิ ภาพได้แก่
1. เอกสารหลัก สู ตรมีความชัดเจน สมบู รณ์ ทันสมัย ชี้ แนวทางในการวางแผนจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
2. ผูส้ อนมี คุ ณ ภาพ คื อ มี ค วามรู ้ ความเข้าใจ และเจคติ ที่ ดี ต่ อ หลัก สู ต ร สามารถ
ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนให้ตรงกับความเข้าใจความต้องการของผูเ้ รี ยนและบรรลุ เป้ าหมาย
ของหลักสู ตร
3. ผูเ้ รี ยนมีความพร้อมเกี่ยวกับความรู ้ทกั ษะพื้นฐานพร้อมที่จะเรี ยนหลักสู ตรนี้ได้
4. มี บ ริ การสนับสนุ นมี ท รั พ ยากรหลัก สู ตรที่ ดีและเพี ยงพอที่ เอื้ ออานวยต่อการใช้
หลักสู ตร
5. มี ค ณะกรรมการบริ ห ารที่ ดี แ ละด าเนิ น การจัด ระบบบริ ห ารหลัก สู ต รอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
6. ระบบอาจารย์มีประสิ ทธิ ภ าพ พร้ อมที่ จะให้ขอ้ มูลและช่ วยเหลื อแนะนาเกี่ ยวกับ
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนกับผูเ้ รี ยน
7. มีบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้ออานวยต่อการแสวงหาความรู ้และมารยาททางสังคม
เพื่อเสริ มสร้างทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมของผูเ้ รี ยน
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8. ระบบควบคุ ม เกี่ ย วกับ การใช้ห ลัก สู ต ร การติ ด ตามผลการใช้ ห ลัก สู ต รอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
สรุ ป การบริ หารหลักสู ตรหมายถึงกระบวนการบริ หารงานโดยใช้หลักสู ตร แบ่งออกเป็ น 4
ขั้นคือการเตรี ยมการหลักสู ตร การดาเนินการเกี่ยวกับหลักสู ตร การประเมินผลหลักสุ ตรและรวมถึง
การวางแผน การอ านวยการ การประสานงาน การติ ด ต่ อ การจัด สรรทรพยากรต่ า งๆให้ เกิ ด
ประโยชน์และบรรลุเป้าหมายตามหลักสู ตรของสถานศึกษา
กระบวนการการบริหารหลักสู ตร
การบริ ห ารหลัก สู ตรได้น ากระบวนการการบริ หารงานมาประยุก ต์ใช้ เพื่ อให้ก าร
ทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ กระบวนการบริ หารงานมีประโยชน์ต่อการทางานดังนี้
1. ช่วยให้การบริ หารหลักสู ตรสะดวกและรวดเร็ วขึ้น เพราะมองเห็นงาน ปั ญหาของ
ความซ้ าซ้อน และสามารถมอบหมายงานได้ถูกต้อง
2. ช่ วยให้ ผู บ้ ริ ห ารสามารถน าเทคนิ ค ต่ า งๆ มาใช้ใ นการปรั บ ปรุ งการท างานให้
ทันสมัยกับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของงาน
3. ช่ วยให้ ส ถานศึ กษาได้ขยายความเจริ ญ ก้าวหน้ามองเห็ นปั ญ หาท าให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่วางไว้
4. ช่ วยส่ งเสริ ม ตัวบุ ค คลในการท างาน การจัดหน่ วยงาน การบริ ห ารงาน ได้งาน
เหมาะกับบุคคล เพื่อให้บุคคลปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเต็มใจ
5. ช่วยให้ผบู ้ ริ หารได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ กระตุน้ ให้บุคคลในองค์การทางานอย่าง
มี อิส ระและความคิ ด ริ เริ่ ม ช่ วยในการจัด หมวดหมู่ ข องงาน ให้เป็ นไปตามความเหมาะสม และ
รวดเร็ วช่วยให้มีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2546: 43) ได้ก ล่ าวว่ากระบวนการการบริ ห ารหลัก สู ตร
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมการ เป็ นการวางแผนการใช้หลักสู ตร โดยต้องเตรี ยมการล่วงหน้าก่อน
เปิ ดหลักสู ตร การวางแผนการใช้หลักสู ตรอย่างเป็ นระบบ และนานวัตกรรมทางการศึกษามาช่ วย
เป็ นสิ่ งจาเป็ นการเตรี ยมการเกี่ยวกับหลักสู ตรมีดงั นี้
1.1 การตรวจสอบหลักสู ตรแม่บทก่อนนาไปใช้ ก็ได้มีการทดลองนาร่ องการใช้
หลักสู ตรแล้วในการตรวจสอบหลักแม่บท แต่ละสถานศึกษาสามารถทาได้เพื่อให้เหมาะกับสภาพ
ของสถานศึกษา โดยการตรวจสอบตั้งแต่วตั ถุ ประสงค์ทวั่ ไป วัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม รู ปแบบ
โครงสร้ างเนื้ อ หารายวิช าวิธี ก ารจัด การเรี ย นการสอน สื่ อ การสอน โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ในการ

76

ตรวจสอบว่า เหมาะกับ สภาพปั จจุ บนั ของสถานศึ ก ษานั้นๆ ทั้งนี้ เพราะสถานศึ ก ษาแต่ละแห่ งมี
สภาพท้องถิ่นแตกต่างกันไปจึงจาเป็ นต้องปรับปรุ งบ้างตามความเหมาะสม
1.2 การประชาสัมพันธ์หลักสู ตร การประชาสัมพันธ์หลักสู ตรก่อนนาไปใช้เป็ น
สิ่ ง จ าเป็ น ทั้ง นี้ ก็ เพราะการเปลี่ ย นแปลงหลัก สู ต ร จะมี ผ ลกระทบต่ อ การบริ ห ารหลัก สู ต รผู ้ที่
เกี่ ยวข้องกับหลัก สู ตร นับ ตั้งแต่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู อาจารย์ นัก เรี ยนนักศึกษาจะต้องได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงมากบ้างน้อยบ้างในลักษณะที่ แตกต่างกันไปทั้งนี้ ก็เพราะการจัด
หลักสู ตรเกี่ยวข้องกับหลายสิ่ งหลายอย่าง ไม่เฉพาะการจัดการเรี ยนการสอนเท่านั้น แต่ยงั สัมพันธ์
กับ สื่ อการสอน ห้อ งสมุ ด สิ่ งอานวยความสะดวกอื่ น ๆ รวมทั้งงบประมาณค่ าใช้จ่ายต่ างๆ ผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องกับหลักสู ตร โดยเฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่บริ หารหลักสู ตร ได้แก่ฝ่ายวิชาการจาเป็ นต้องเตรี ยม
ความพร้อมของสิ่ งเหล่านี้ และต้องปรับปรุ งแก้ไขวิธีบริ หารงาน เพื่อจะได้ใช้หลักสู ตรให้ประสบ
ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การประชาสัมพันธ์ จะเริ่ มตั้งแต่การจัดทาหลักสู ตรต้นแบบ
เป็ นระยะว่าใช้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
ก. การออกเอกสารสิ่ งพิมพ์ เช่ นการออกแผ่นปลิ ว บทความในหนังสื อพิมพ์
วารสารต่างๆ
ข. การใช้สื่อการสอน เช่นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น
ค. การประชุมเกี่ยวกับหลักสู ตรใหม่
1.3 การเตรี ยมความพร้อม การเตรี ยมความพร้อมของสิ่ งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารหลักสู ตรเป็ นสิ่ งจาเป็ น เหมือนกับการจัดการของต่างๆ ก่อนออกเดิ นทางเพื่อไม่ให้เกิ ดการ
ขัดข้องในระหว่างหลักสู ตรกาลังดาเนิ นการ หรื อระหว่างการเรี ยนการสอน การเตรี ยมความพร้อมมี
หลายอย่างดังนี้
ก. การเตรี ยมความพร้อมด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. เตรี ย มความพร้ อ มของครู ผู ้ส อน ซึ่ งเป็ นตัว บุ ค คลที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
หลัก สู ตร การเปลี่ ย นแปลงหลัก สู ตรประสบผลส าเร็ จหรื อ ไม่ ข้ ึ น อยู่ก ับ ผูส้ อน เพระเป็ นผูท้ ี่ น า
หลักสู ตรไปใช้ในห้องเรี ยนกับผูเ้ รี ยน สิ่ งที่ ควรทาในการเตรี ยมความพร้ อมทางด้านครู ผูส้ อนคื อ
การสารวจจานวนครู ผูส้ อน ความพร้อมในการสอน โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุ ประสงค์ของ
หลักสู ตรการจัดเตรี ยมเนื้ อหาหลักสู ตร รวมทั้งทักษะในการสอน การประเมินผลการเรี ยน รวมทั้ง
การให้ความเข้าใจกับผูส้ อนให้มีเจตติที่ดีต่อหลักสู ตร
2. การเตรี ยมผูน้ ิเทศการสอนและนักแนะแนวการศึกษา บุคลากรเหล่านี้มีส่วน
ส่ งเสริ มให้หลักสู ตรมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งซึ่ งโดยทัว่ ไปบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องเหล่านี้ มีความเข้าใจเรื่ อง
หลักสู ตรก็จะช่วยครู ในด้านการเรี ยนการสอนได้ดีในการพัฒนาคุณภาพการสอน
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3. การเตรี ย มผูบ้ ริ ห าร โดยทั่วไปผู บ้ ริ ห ารมี ห ลายระดับ หากเป็ นผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาก็มีผอู ้ านวยการ หัวหน้าคณะวิชา และหัวหน้าแผนกวิชา ตลอดจนหัวหน้าแผนกอื่นๆ
ผูบ้ ริ หารมีความสาคัญต่อการพัฒนาหลักสู ตรไม่ยิ่งหย่อนกว่าครู และผูน้ ิ เทศการสอน เพราะเป็ นผู ้
ก ากับ ดู แ ลหลัก สู ต รให้ ดาเนิ น การไปอย่างต่ อ เนื่ อง ผูบ้ ริ ห ารควรส ารวจสภาพและปั ญ หาของ
สถานศึกษาในความดูแลของตนเพื่อจะได้พฒั นาและแก้ไขได้ถูกต้อง การประชุมสัมมนาผูบ้ ริ หาร
เรื่ องบทบาทและหน้าที่ ในการส่ งเสริ ม การพัฒนาหลักสู ตรจึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นรวมทั้งแนวคิ ดและ
เทคนิคของการบริ หารหลักสู ตร
ข. การเตรี ยมความพร้ อมของสิ่ งอ านวยความสะดวกได้แก่ วัส ดุ ฝึก สื่ อการสอน
ห้องสมุดอาคารสถานที่ งบประมาณ สถานที่ฝึกงานรวมทั้งการจัดทาคู่มือครู เกี่ยวกับหลักสู ตร เป็ นต้น
1. การเตรี ยมความพร้ อ มเกี่ ย วกั บ วัส ดุ ในการสอนด้ า นทั ก ษะปฏิ บ ั ติ
โดยเฉพาะด้านวิชาชี พวัสดุฝึกในโรงประลองและห้องปฏิบตั ิ การเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะต้องเตรี ยมจัด
ชื้ อและจัดการไว้ล่วงหน้าก่อนการสอน มิ ฉะนั้นอาจเกิ ดการจัดชื้ อและขาดแคลนในเวลาสอนจึ ง
ควรจะได้วางแผนการไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการจัดซื้ อวัสดุ
2. การเตรี ย มความพร้ อ มเกี่ ย วกับ สื่ อ การสอนหลัก สู ต รใหม่ ย่อ มต้อ งการ
สิ่ งใหม่ๆการจัดหาไว้พร้อมเกี่ยวกับสื่ อการสอน เช่น แผ่นใส เทป ตลอดจนอุปกรณ์ในการใช้สื่อจึง
เป็ นสิ่ งจาเป็ นแต่ท้ งั นี้ ก็ตอ้ งคานึ งถึ งสภาพของสถานศึกษา เช่ นห้องที่จะใช้สื่อ ความสามารถของ
ครู ผสู ้ อน เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่จะช่วยบริ หารใช้สื่อด้วย
3. การเตรี ยมอาคารสถานที่ อาคารสถานที่เป็ นห้องบรรยาย ห้องปฏิ บตั ิการ
ห้องทดลอง ควรจัดหาให้พร้อม ถ้าจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งอาคารสถานที่เหล่านั้นเช่น ห้องปฏิบตั ิ
ก็ตอ้ งจัดทาล่วงหน้าก่อนนาหลักสู ตรไปใช้
4. การเตรี ย มงบประมาณ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานหลัก สู ต รเป็ น
สิ่ งจาเป็ นมากงบประมาณจะเป็ นตัวบ่งชี้ ที่จะทาให้หลักสู ตรประสบผลสาเร็ จหรื อไม่นอกจากจะใช้
ในด้านค่าจ้างค่าตอบแทนและยังเป็ นค่าใช้สอยในการพัฒนาวัสดุ หลักสู ตร คู่มือสื่ อ คู่มือนักเรี ยน
เอกสาร และอุปกรณ์การสอน สิ่ งเหล่านี้เป็ นส่ วนสนับสนุนต่อการสอน
5. การเตรี ยมห้องสมุด เป็ นส่ วนที่ จะสนับสนุ นการสอนให้ได้ผลดี ยิ่งขึ้น ครู
และนักเรี ยนมีแหล่งค้นคว้า สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากห้องสมุด จึงจาเป็ นต้องจัดหาเอกสารต่างๆที่
จาเป็ นสาหรับการเรี ยนการสอนในห้องสมุดการประเมินผลการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร เมื่อได้
นาหลักสู ตรไปใช้ ควรมีการจัดการประเมินเกี่ยวกับหลักสู ตร วัตถุประสงค์ของการประเมินผลเพื่อ
จะพิ จารณาว่าตรงกับ วัตถุ ป ระสงค์ข องหลักสู ตรหรื อเพื่ อจะได้ใช้ในการตัดสิ นใจเปลี่ ยนแปลง
เกี่ยวกับหลักสู ตร
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สรุ ป กระบวนการบริ หารหลักสู ตร เป็ นการดาเนิ นงานเกี่ยวกับหลักสู ตรเพื่อให้เป็ นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ต้ งั ไว้โดยมี ก ารเตรี ย มการเกี่ ย วกับ หลัก สู ต ร ได้แ ก่ ก ารวางแผนเกี่ ย วกับ การใช้
หลักสู ตรโดยการตรวจสอบหลักสู ตรแม่บทก่อนนาไปใช้ การประชาสัมพันธ์หลักสู ตร การเตรี ยม
ความพร้ อมด้านต่างๆ เช่ น บุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดทา
โครงการสอน เป็ นต้น
3. การจัดการเรียนรู้
1. ความหมายและความสาคัญการจัดการเรียนรู้
อนุ ศกั ดิ์ สมิตสันต์ (2540: 265) กล่ าวว่า ความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งใน
สังคมมนุ ษย์ปัจจุบนั เป็ นผลสื บเนื่องมาจากการเรี ยนรู ้ของมนุษย์เป็ นสาคัญ นักจิตวิทยาเชื่ อว่า การ
จัด การเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ย นและการจัด บรรยากาศในโรงเรี ย นที่ เหมาะสม สามารถพัฒ นาและ
เสริ มสร้างความสามารถในการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนได้ การบริ หารงานวิชาการเป็ นภารกิจหลักของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกระดับ การจัดและพัฒนาสถานศึกษาหรื อโรงเรี ยนให้มีบรรยากาศที่เกื้อกูล
ต่องานวิชาการ ก็นบั ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่ อมโยง ตลอดจนมีความสาคัญในลักษณะที่ไม่ยงิ่
หย่อนกว่ากัน กระทรวงศึกษาธิ การ (2552: 25) ให้ความหมายว่า การจัดการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการ
สาคัญในการนาหลักสู ตรสู่ การปฏิ บตั ิ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นหลักสู ตรที่มี
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็ นเป้ าหมายสาคัญ
สาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ผูส้ อนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อ
พัฒ นาผู เ้ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ท้ ัง 8 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ รวมทั้ง ปลู ก ฝั ง
เสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็ นสมรรถนะสาคัญที่ตอ้ งการให้เกิด
แก่ผเู ้ รี ยน อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546: 246) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ไม่จากัดอยูเ่ ฉพาะในบทเรี ยน แต่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ได้ในสภาพความเป็ นจริ ง เกิ ดประโยชน์และมีความหมายต่อตัวเขา รู ้จกั สื บเสาะ
หาค าตอบข้อสงสั ยต่ างๆจากแหล่ งวิท ยาการ รู ้ จกั วิเคราะห์ เหตุ การณ์ หรื อสภาพต่างๆได้อย่างมี
เหตุผล มีความคิดเป็ นของตนเอง มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ไม่ตกเป็ นเครื่ องมือของใคร รู ้วิธีดาเนิ น
ชีวติ อย่างมีคุณค่าและสามารถให้ความช่วยเหลือและแนะนาผูอ้ ื่นได้เมื่อเขาเติบโตขึ้น ครู จึงต้องเป็ น
ผูท้ ี่มีความเป็ นครู อย่างแท้จริ ง ทั้งด้านคุ ณลักษณะนิ สัย จิตใจ และด้านความรู ้ความสามารถที่จะจัด
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนา มีความสมบูรณ์ท้ งั ด้านสติปัญญา (IQ) ด้านอารมณ์ (EQ) และด้าน
จิตใจ (MQ) เพื่อการเป็ นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป
สาลี รักสุ ทธิ (2544: 2) กล่ าวถึ ง การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญที่สุด ว่า
เป็ นการให้ผูเ้ รี ยนมี ส่ วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ คือ ร่ วมคิ ด ร่ วมท า ร่ วมสร้ างสรรค์ กิ จกรรมทางการ
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ศึ ก ษาการลงมื อ ปฏิ บ ัติ จ ริ ง ครู เปลี่ ย นบทบาทจากการเป็ นผู ช้ ้ ี น าให้ ค วามรู ้ อย่า งเดี ย ว เป็ นผู ้ที่
เอื้ออานวยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เป็ นกัลยาณมิตรสาหรับนักเรี ยน
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543: 30) กล่ าวว่า กลไกของกระบวนการเรี ยนรู ้ แนวใหม่ ผูส้ อนจะต้อง
มุ่งเน้นที่ตวั ผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก เพื่อเสริ มสร้างความสมดุ ลให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนโดยมุ่งหวังให้เป็ นคนดี
คนเก่งและมีความสุ ข โดยคานึงถึงความต้องการ ความสนใจและความถนัด เป็ นการเคารพสิ ทธิของ
ผูเ้ รี ยน ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา 43 แต่ขอ้ ที่ตอ้ งใคร่ ครวญคงมิได้อยูท่ ี่ลิขสิ ทธิ์
เสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลาของการศึกษา 12 ปี เท่านั้น หากแต่น่าจะอยู่
ที่คุณภาพของระบบการศึกษาที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเจริ ญเติบโตอยูใ่ นการศึกษา โดยที่โลกของ
การศึกษาต้องสามารถเข้าไปเกื้ อหนุ นการดารงชี วิตพร้ อมๆไปกับการเจริ ญเติบโตของผูเ้ รี ยน สิ่ ง
สาคัญของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้มีสาระและสภาพแวดล้อมที่ เอื้ ออานวยต่อการดารงชี วิต
โดยเสริ มสร้ า งวุ ฒิ ภ าวะของผู ้เรี ยนไปพร้ อ มๆกั บ การท าให้ ผู ้เรี ย นสามารถพัฒ นาคุ ณ ภาพ
ชี วิตประจาวันและอาชี พประจาของครอบครัวต่อไป การมุ่งหวังเสริ มสร้ างให้ผูเ้ รี ยนเป็ นคนดี คน
เก่งและมีความสุ ข
อรพันธุ์ ประสิ ทธิรัตน์ (2548: 57) ได้ให้ความหมายว่า การเรี ยนรู ้หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมของผูเ้ รี ยนไปในทิ ศทางที่ ก่ อให้เกิ ดความเจริ ญงอกงาม ดังนั้นกระบวนการเรี ยนรู ้ จึง
เกี่ ยวข้องกับ การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนปฐมพฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนจะเป็ นอย่างไรนั้น
เกี่ยวข้องหรื อได้รัอิทธิ พลจากสภาพแวดล้อมการเรี ยนเป็ นส่ วนใหญ่ ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนดี เรี ยนช้า เรี ยน
เร็ ว เข้าใจหรื อไม่เข้าใจ มี ผลมจากสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ท้ งั สิ้ น ดังนั้นในการจัดการเรี ยนการ
สอนจะต้องคานึ งถึงไว้เสมอว่าถ้ามีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีมีความเหมาะสมกับวัยและระดับของ
ผูเ้ รี ยน จะเป็ นสิ่ งที่ช่วยส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ นให้เกิดความสะดวกสบายทาให้ผเู ้ รี ยนมีความตั้งใจ มี
กาลังใจ และมีความพึงพอใจในการเรี ยน ทาให้เกิ ดสมาธิ และปั ญญา และเกิ ดการเรี ยนรู ้ ในที่ สุ ด
ปรี ย าพร วงศ์อ นุ ต รโรจน์ (2546: 71) กล่ า วว่ า การเรี ย นรู ้ เป็ นกระบวนการที่ ท าให้ พ ฤติ ก รรม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเป็ นผลจากการฝึ กและประสบการณ์ แต่มิใช่ผลจากการตอบสนองตาม
ธรรมชาติ เช่นสัญชาตญาณหรื อวุฒิภาวะ หรื อจากการเปลี่ยนแปลงชัว่ คราวของร่ างกาย
ศักดิ์ ไทย สุ รกิ จบวร (2548: 122) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนา
ตนเองจากเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยให้สนอง
ความต้องการ ความสนใจความถนัดขอผูเ้ รี ยน และมี เป้ าหมายสุ ดท้ายอยู่ที่การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความสมบูรณ์รอบด้านคือ ด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จาเป็ นจะต้องมีความหลากหลาย
รู ปแบบและ กระบวนการในการดาเนิ นการทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั บริ บทของสถานศึกษา สุ วทิ ย์ มูลคา และ
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อรทัย มูลคา (2545: 13) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้หมายถึงการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์จริ ง สถานการณ์
จริ งของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน จึงจัดให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ กิจกรรมและการทางาน
อันจะนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนครบทุกด้าน โดยจะต้องจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย การที่
ผูส้ อนจะจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายได้น้ นั ผูส้ อนต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบ
การสอน วิธีสอนหรื อเทคนิ คการสอนแบบต่างๆ ก่ อนจะออกแบบการเรี ยนรู ้ หรื อวางแผนจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ดีได้ สุ รศักดิ์ หลาบมาลา (2541: 20) กล่าวว่าการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดีในตัวผูเ้ รี ยนที่มีความ
พร้ อมทั้งร่ างกายและจิตใจ ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สงบ ปราศจากความกังวลใจ แต่มี
ความอบอุ่นใจ และความเป็ นกัลยาณมิตรถ้วนทัว่ ทุกตัวคนที่เกี่ยวข้อง ถวิล มาตรเลี่ยม (2544: 29)
กล่าวว่าการพัฒนาการเรี ยนรู ้ หมายถึงการให้การศึกษาแก่ทุกระดับนัน่ เองในการจัดการศึกษาตาม
ธรรมเนี ยมที่ เคยปฏิ บตั ิ มกั จะถื อว่า การศึกษาเป็ นเพียงเครื่ องมือสาหรับสร้ างความสาเร็ จในเรื่ อง
เศรษฐกิ จ สังคม และการเมื องการปกครอง รวมถึ งวัฒ นธรรม ค่ านิ ยมเท่ านั้น สื บเนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว เกือบทุกๆส่ วนของโลกประชาชนเริ่ มยอมรับและมองเห็ น
ความจาเป็ นและความสาคัญของการศึกษาว่ามีคุณค่าและเป้ าหมาย การศึกษาก็คือตัวแทนของการ
เรี ยนรู ้และการพัฒนานัน่ เอง กระทรวงศึกษาธิ การ (2552: 25) ได้แบ่งการจัดการเรี ยนรู ้ไว้ 3 ประการ
ดังต่อไปนี้
1. หลักการจัดการเรี ยนรู ้
การจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ ผู ้เรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามสามารถตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้
สมรรถนะอัน ส าคัญ และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ต ามที่ ก าหนดไว้ใ นหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด เชื่ อว่าทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้
และพัฒ นาตนเองได้ ยึด ประโยชน์ ที่ เกิ ด กับ ผู เ้ รี ย น กระบวนการเรี ย นรู ้ ต้อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผู เ้ รี ย น
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมอง เน้นให้ความสาคัญทั้งความรู ้และคุณธรรม
2. กระบวนการเรี ยนรู ้
การจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ ผู ้เรี ย นต้อ งอาศัย กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่
หลากหลายเป็ นเครื่ องมือที่หลากหลาย เป็ นเครื่ องมือที่จะนาพาตนเองไปสู่ เป้ าหมายของหลักสู ตร
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยน เช่ น กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ กระบวนการ
สร้างความรู ้กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์และแก้ปัญหา
กระบวนการวิจยั กระบวนการเรี ย นรู ้ ก ารเรี ย นรู ้ ข องตนเอง กระบวนการพัฒ นาลัก ษณะนิ สั ย
กระบวนการเหล่านี้ เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนควรได้รับการฝึ กฝนพัฒนาเพราะจะ
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สามารถช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ดี บรรลุเป้ าหมายของหลักสู ตรดังนั้นผูส้ อนจึงจาเป็ นต้อง
ศึ กษาทาความเข้าใจในกระบวนการเรี ยนรู ้ ต่างๆ เพื่อให้สามารถเลื อกใช้ในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อนต้องศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ชี้วดั สมรรถนะ
สาคัญของผูเ้ รี ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธี
สอนและเทคนิ ค การสอน สื่ อ/แหล่ งเรี ย นรู ้ การวัดและประเมิ น ผล เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้พ ฒ
ั นาเต็ม
ศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นเป้ าหมายที่กาหนด อารุ ง จันทวานิ ช (2547: 23)
กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุดคือ
1.ให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการกาหนดจุดมุ่งหมาย กิ จกรรม วิธีการเรี ยนรู ้ และวิธีการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยนคิดเองและปฏิบตั ิจริ ง
3. ครู จดั การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพ
4. ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้
ดริ ส โคล (Driscoll. 1994: 78) มองการจัดการเรี ย นที่ เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นศู นย์ก ลางว่า ผูเ้ รี ย น
ไม่ ได้เป็ นเพี ยงผูร้ ั บ การเรี ยนการสอนที่ ผูอ้ ื่ นออกแบบให้เท่านั้น แต่พ วกเขาจะต้องเข้าร่ วมอย่าง
กระตื อ รื อ ร้ น ในการก าหนดสิ่ ง ที่ ต้อ งการเรี ย น และวิ ธี ก ารที่ จ ะท าให้ ค วามต้อ งการเหล่ า นั้ น
สัมฤทธิผลด้วย
แลง แมคแบช และ เฮเบอร์ ท (Lang. Mcbath. & Hebert. 1995: 148) ได้กล่าวถึงการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางว่า เป็ นแนวทางที่จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เนื้ อหาครบถ้วนด้วย
วิธีการของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่าง
กระตือรื อร้นและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน
อุทยั บุญประเสริ ฐ (2546: 10) กล่ าวว่าการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยดาเนิ นการดังนี้ คือ
เนื้ อหาสาระ/กิ จกรรมตามความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ให้คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และ
ใฝ่ รู ้ จัด การเรี ย นการสอนสาระความรู ้ ด้านต่ างๆอย่า งเหมาะสมและปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน สนับสนุ นให้ผูส้ อนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อม/สื่ อการ
เรี ย นและอานวยความสะดวกเพื่ อให้ เกิ ด การเรี ยนรู ้ แ ละรอบรู ้ และใช้ก ารวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งใน
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กระบวนการเรี ยนรู ้ จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิ ดขึ้นทุกเวลา/สถานที่ และร่ วมมือกับทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
สรุ ป การจัด การเรี ย นรู ้ ห มายถึ ง กระบวนการส าคัญ ในการน าหลั ก สู ต รสู่ ก ารปฏิ บ ัติ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันเป็ นหลักสู ตรที่มีมาตรฐานการเรี ยนรู ้สมรรถนะสาคัญ
ของผูเ้ รี ยนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็ นเป้ าหมายสาคัญสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนและ
เพื่ อ พัฒ นาผู ้เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ท้ ัง 8 กลุ่ ม สาระเรี ย นรู ้ ร วมทั้ง ปลู ก ฝั ง
เสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์พฒั นาทักษะต่างๆ อันเป็ นสมรรถนะสาคัญที่ตอ้ งการให้เกิ ด
แก่ผเู ้ รี ยน
4. การพัฒนาและส่ งเสริมด้ านวิชาการ
สถานศึกษามีหน้าที่สาคัญในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การวางแผนและดาเนิ นการ
ใช้หลักสู ตร การเพิ่มพูนคุ ณภาพการใช้หลักสู ตรด้วยการวิจยั และพัฒนา การปรับปรุ งและพัฒนา
หลักสู ตร จัดทาระเบียบการวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้
สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่ การศึกษา หรื อ
หน่ วยงานต้นสังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นได้จดั ทาเพิ่มเติม รวมทั้งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมใน
ส่ วนที่เกี่ยวกับสภาพปั ญหาในชุ มชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของผูเ้ รี ยนโดย
ทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา. (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2552: 35)
กรมสามัญศึกษา (2542: 8) กล่ าวว่าการพัฒนาและส่ งเสริ ม ด้านวิชาการ หมายถึ งการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนแบบต่างๆ การจัดการซ่ อมเสริ ม การจัดกิ จการรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยน
การสอน การจัดกิจกรรมนักเรี ยนตามหลักสู ตรและการพัฒนาครู ทางด้านวิชาการ เพื่อให้งานดาเนิน
ไปได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผล เกิ ดประโยชน์โดยรวมแก่องค์กร การพัฒนาบุคลากรครู ดา้ นวิชาการให้
เป็ นครู มืออาชี พนั้น ต้องพัฒนาทั้งในด้านความรู ้ในเนื้ อหา ทักษะด้านต่างๆ รวมถึงเจตคติของความ
เป็ นครู ซึ่ งสามารถพัฒ นาโดยใช้วิธี ที่ ห ลากหลาย เช่ น การอบรมสั ม มนา การฝึ กพัฒ นาขณะ
ปฏิบตั ิงาน การพัฒนาโดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาดูงาน เป็ นต้น จากแนวคิดดังกล่าว
มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ดังนี้ คือ
1. กิจกรรมทั้งปวงที่มีลกั ษณะเป็ นการเพิ่มพูนความสามารถ การเรี ยนรู ้การสอน การ
ให้ความรู ้ทุกประเภท ไม่วา่ ลักษณะหรื อวิธีการแบบใดๆ
2. การใช้คนให้ตรงกับงาน ตรงกับความรู ้ ความสามารถ ความชานาญ ความถนัด
ภายใต้การบริ หารอานวยการที่ถูกต้องเหมาะสม
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3. การท าให้ บุ ค คลเข้า ใจองค์ก าร เข้า ใจงาน เพื่ อ นร่ ว มงานที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างกว้างขวางทุ กแง่ทุกมุ ม และการพัฒนา
บุคลากร เป็ นกระบวนการที่จะช่ วยเพิ่มพูนความถนัด (Aptitude) ทักษะ (Skill) และความสามารถ
(Ability) ของบุคลากรในองค์การให้ใช้ทกั ษะต่างๆ ของเขาอย่างสู งสุ ดและเต็มความสามารถ เพื่อที่
เขาจะมี โอกาสพัฒนาตนเอง มี โอกาสได้ท างานที่ ใช้ทกั ษะสู งขึ้ นและมี ความรับ ผิดชอบมากขึ้ น
ความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ได้แก่
3.1 การพัฒนาบุคลากร ช่วยให้ระบบและวิธีการปฏิบตั ิสมรรถภาพดียงิ่ ขึ้น เพราะ
การพัฒ นาบุ ค ลากรจะช่ วยเร่ ง เร้ าความสนใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร ให้มี ค วามส านึ ก
รับผิดชอบในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของตนให้ได้ผลดี ยงิ่ ขึ้น นอกจากนี้ เมื่อได้รับความรู ้จากการพัฒนา
ย่อมนาความรู ้ ไปใช้ปฏิ บตั ิงานได้ ซึ่ งจะช่ วยให้แก้ไขข้อบกพร่ อง และปรับปรุ งวิธีการดาเนิ นงาน
ของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
3.2 การพัฒนาบุคลากร เป็ นการช่วยให้เกิดความประหยัด ลดความสิ้ นเปลืองวัสดุ
ในการปฏิบตั ิงาน เพราะบุคลากรได้รับการพัฒนา ย่อมสามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างถู กต้องมีความ
ผิดพลาดในการปฏิบตั ินอ้ ย ซึ่ งจะส่ งผลให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายในการซื้ อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ลงได้
3.3 การพัฒนาบุคลากร ช่ วยลดเวลาการเรี ยนรู ้ งานให้น้อยลง โดยเฉพาะผูท้ ี่เข้า
ทางานใหม่ และเป็ นการลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานแบบลองผิดลองถูกด้วย
3.4 การพัฒ นาบุ ค ลากร เป็ นการช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระหน้ า ที่ ข องผู ้บ ัง คับ บัญ ชา
หัวหน้าหน่ วยงาน ในการแนะนา หรื อตอบคาถามผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพราะการพัฒนาบุคลกรจะทา
ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจงานที่ปฏิบตั ิ และสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่
3.5 การพัฒนาบุคลากร จะช่ วยกระตุน้ บุคลากรให้ปฏิบตั ิงาน เพื่อความก้าวหน้า
ในตาแหน่งหน้าที่การงาน เพราะเมื่อมีการพิจารณาการเลื่อนตาแหน่ง ผูบ้ งั คับบัญชาคงพิจารณาให้
ผูท้ ี่พฒั นาแล้วมากกว่าผูท้ ี่ไม่ได้รับการพัฒนา
3.6 การพัฒนาบุคลากรช่วยให้บุคลกรได้รับความรู ้ ความคิดใหม่ๆ ทาให้เป็ นคน
ทันสมัย ทันต่อความเจริ ญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ หารงานอุปกรณ์
เครื่ องใช้ในสานักงาน ซึ่ งจะได้การคิดเสนอสิ่ งใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา หากมีความรู ้ความเข้าใจ ย่อม
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของตนได้ ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรช่วยให้องค์กร
มีความเจริ ญก้าวหน้าต่อไป
นุ สรณ์ จิต ธรรมสิ ริ (2547: 46) กล่ าวว่าการพัฒนาและส่ งเสริ มด้านวิชาการเป็ นงานหลัก
ของการบริ หารสถาน ไม่วา่ สถานศึกษาจะเป็ นประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะ
พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการเนื่ องจากงานวิชาการเกี่ ยวข้องกับ หลักสู ตรการจัดโปรแกรม
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การศึกษาและจัดการเรี ยนการสอน เป็ นหัวใจของสถานศึกษาเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
บุคลากรทุกระดับ กรมสามัญศึกษา (โกศล ศรี ทอง. 2543: 25; อ้างอิงจาก กรมสามัญศึกษา. 2532: 8)
ได้ให้ความหมายว่าการพัฒนาและส่ งเสริ มทางด้านวิชาการ หมายถึ งการพัฒนาและส่ งเสริ มการ
เรี ยนการสอบแบบต่างๆ การจัดสอนซ่ อมเสริ ม การจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน การ
จัดกิจกรรมนักเรี ยนตามหลักสู ตรและการพัฒนาครู ทางด้านวิชาการ
พิมพ์อร สดเอี่ยม (2547: 12) กล่ าวว่าการส่ งเสริ มงานวิชาการหมายถึ งงานที่ เกี่ ยวกับการ
ควบคุม กากับและส่ งเสริ มการดาเนิ นการทางวิชาการได้แก่ งานสวัสดิการของบุคลากร งานสาร
บรรณงานแผนงานโครงการและงบประมาณ งานอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้อม งานพัสดุ อุปกรณ์
ครุ ภณ
ั ฑ์และงานกิ จการนักศึ กษา อุทยั บุญประเสริ ฐ (2544: 27) กล่ าวว่าการส่ งเสริ มงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนแท้จริ งมีความหมายและขอบเขตมากว่าตัวหลักสู ตร และการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
แต่งานวิชาการของโรงเรี ยนจะมีหลักสู ตรเป็ นแกนกลางเสมอ ในกิจกรรมหลักของโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ น
งานการเรี ยนการสอนหลักสู ตรจะเป็ นตัวกากับในเรื่ องเนื้อหาความรู ้ เรื่ องทักษะ เรื่ องคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสู ตรและยังมีส่วนที่วา่ ด้วยภาวะสุ ขภาพอีกด้วย
สรุ ป การพัฒนาและส่ งเสริ มทางด้านวิชาการหมายถึ ง การส่ งเสริ มสนับสนุ นบุคลากรให้
ได้รับ การพัฒ นาอบรมด้านวิช าการต่ างๆ และการปฏิ บ ตั ิ งานด้านวิช าการซึ่ ง ส าคัญ อย่างหนึ่ ง ที่
จะต้องพัฒนาและส่ งเสริ มควบคู่กนั เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพทางด้านการเรี ยน การจัดกิ จกรรมแก่
นักเรี ยนตามหลักสู ตรและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
5. การจัดสื่ อการเรียนรู้
เรณู คาภักดี (2543: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง การเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาที่ จดั ให้แก่ พระภิกษุสามเณรในวัด ศึกษาเฉพาะกลุ่ มกรณี กลุ่ มโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิ ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ มที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาด้านการเรี ยนการสอนตาม
หลักสู ตรโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่จดั ให้พระภิกษุสามเณร โดยรวมมีปัญหาอยู่
ในระดับน้อยและจากศึกษาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน 5 ด้าน พบว่า การใช้สื่อการสอน
มี ปั ญ หามากที่ สุ ด รองลงมาตามล าดับ ได้แ ก่ ปั ญ หาด้า นวิ ธี ส อนและเทคนิ ค การสอน สภาพ
ห้องเรี ยน การวัดประเมินผลการเรี ยน และหลักสู ตร โดยระดับปั ญหาทางด้านการเรี ยนการสอนนี้
พบว่ามี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ก ับ อายุข องผูเ้ รี ย น แต่ อย่างไรก็ ต ามไม่ พ บว่า มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั ขนาดของชั้นเรี ยน
พระมหาลิ ขสิ ทธิ์ สิ งห์งอย (2542: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการใช้สื่อการสอนของ
ครู -อาจารย์ โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม ผลการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้
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ทราบว่า 1) ครู -อาจารย์ โรงเรี ย นพระปริ ยัติ ธ รรมแผนกสามัญ โดยส่ ว นรวมและจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน มีการใช้สื่อการสอนโดยรวมและรายขั้นทั้ง 4 ขั้น อยูใ่ นระดับมากโดย
เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ขั้นการเลื อก ขั้นการประเมิ นผล ขั้นการนาเสนอ และขั้นการ
เตรี ยม เมื่อพิจารณารายข้อที่มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดจานวน 2 ข้อ ในแต่ละ
ด้านดังนี้ เลือกสื่ อที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและเลือกสื่ อที่หาง่ายศึกษารายละเอียดจากคู่มือก่อน
ใช้สื่อการสอนและทดลองใช้สื่อการสอนก่อนนาไปใช้จริ งเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้ซักถามและ
แสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ สื่ อการสอนและเนื้ อหาที่ เรี ย นเสมอและใช้เทคนิ คและวิธี ก ารต่ างๆ
เพื่อให้การใช้สื่อการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ 2) ครู -อาจารย์ ในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญที่
มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีการใช้สื่อการสอนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
สื่ อการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มสนับสนุกการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึง
ทักษะกระบวนการและคุ ณลักษณะตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สื่ อการเรี ยนรู ้มีหลายประเภท ทั้งสื่ อธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่นการเลื อกใช้สื่อควรเลือกให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลีลาการเรี ยนรู ้ ที่
หลากหลายของผูเ้ รี ยนการจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนสามารถทาและพัฒนาขึ้นเอง หรื อ
ปรั บ ปรุ งเลื อกใช้อย่างมี คุ ณภาพจากสื่ อต่ างๆ ที่ มี อยู่รอบตัวเพื่ อนามาใช้ป ระกอบในการจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ ส ามารถส่ งเสริ ม และสื่ อสารให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ย นรู ้ โดยสถานศึ ก ษาควรจัด ให้ มี อย่า ง
พอเพียงเพื่อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผูม้ ีหน้าที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดาเนินการดังนี้
1. จัดให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ ศูนย์สื่อการเรี ยนรู ้ ระบบสารสนเทศการเรี ยนรู ้ และเครื อข่าย
การเรี ย นรู ้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง ในสถานศึ ก ษาและในชุ ม ชน เพื่ อ การศึ ก ษาค้น คว้า และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก
2. จัดทาและจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้สาหรับการศึกษาค้นคว้าของผูเ้ รี ยน เสริ มความรู ้ให้
ผูส้ อนรวมทั้งจัดหาสิ่ งที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้
3. เลื อ กและใช้สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามเหมาะสม มี ค วามหลากหลาย
สอดคล้องกับวิธีการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติของสาระการเรี ยนรู ้ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน
4. ประเมินคุณภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เลือกใช้อย่างเป็ นระบบ
5. ศึกษาค้นคว้า วิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ให้ส อดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
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6. ให้มีการกากับ ติดตาม ประเมินคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพเกี่ ยวกับสื่ อและการใช้
สื่ อการเรี ยนรู ้เป็ นระยะๆและสม่าเสมอในการจัดทา การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่ อการ
เรี ยนรู ้ที่ใช้ในสถานศึกษาควรคานึ งถึ งหลักการสาคัญของสื่ อการเรี ยนรู ้ เช่ น ความสอดคล้องกับ
หลักสู ตร วัตถุ ประสงค์การเรี ยนรู ้ การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การจัดประสบการณ์ให้ผูเ้ รี ยน
เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมัน่ คงของชาติ ไม่ขดั ต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาที่
ถูกต้อง รู ปแบบการนาเสนอที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
กระทรวงศึกษาธิ การ (2552: 25) และสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
(2547: 2-3) ได้ทาการวิจยั และพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ผลการวิจยั พบว่าการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ พบว่าส่ วน
ใหญ่ครู ผสู ้ อนผลิตสื่ อใช้เอง ร้อยละ 71.43 การใช้สื่อพบว่าผูส้ อนส่ วนใหญ่ใช้สื่อในการจัดการเรี ยน
การสอน ได้แก่ใบความรู ้ ใบงานแบบฝึ กหัด และเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนส่ วนพฤติกรรม
การเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย นจากการสั งเกตการสอบพบว่านัก เรี ย นส่ วนใหญ่ ต้ งั ใจเรี ย น สนใจเรี ย น
กระตือรื อร้น กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก และกล้าอภิปรายซักถาม และผูส้ อนส่ วนใหญ่
ตั้งใจสอนเอาใจใสดูแลนักเรี ยน ใจเย็น และชื่นชมให้กาลังใจนักเรี ยน
บราวน์ นอร์ เบิ ร์ก และสริ ก เลย์ (Brown,Norberg; & Srygley. 1973: 584) ได้ก ล่ าวถึ งสื่ อ
การเรี ยนรู ้ไว้วา่ หมายถึงจาพวกอุปกรณ์ท้ งั หลายที่สามารถเสนอความรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน จนเกิ ดผลการ
เรี ยนที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เฉพาะที่เป็ นวัสดุ หรื อเครื่ องมือเท่านั้น เช่นการศึกษานอก
สถานที่ การสาธิตการทดลอง ตลอดจนถึงการสัมภาษณ์ เป็ นต้น
ไฮนิ ช โมเลนดา และรัชเซล (Heinich, Molenda; & Russel. 1985: 5) ได้ให้ทศั นะเกี่ ยวกับ
สื่ อไว้ว่า สื่ อการเรี ยนการสอน หมายถึง สื่ อชนิ ดใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ น สไลด์ โทรทัศน์ วิทยุ เทป
บันทึกเสี ยง ภาพถ่าย วัสดุฉาย และวัสดุสิ่งตีพิมพ์ ซึ่ งเป็ นพาหนะในการนาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลไป
ยังผูร้ ับ เมื่อนามาใช้กบั การเรี ยนการสอน หรื อส่ งเนื้ อหาความรู ้ ไปยังผูเ้ รี ยนในกระบวนการเรี ยน
การสอน
สรุ ป การจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ คือเครื่ องมือส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้ให้
ผูเ้ รี ยนเข้าถึงความรู ้ทกั ษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้หลักสู ตรได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพทั้งสื่ อธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ สื่ อเทคโนโลยี และเครื อข่ ายการเรี ยนรู ้ ต่างๆ ที่ มี ใน
ท้องถิ่ น การเลื อกใช้สื่ อควรเลื อกให้ มี ค วามเหมาะสมกับ ระดับ การพัฒ นาการและการเรี ย นรู ้ ที่
หลากหลายของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนที่ใช้สื่อ
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6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตอ้ งอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนและเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน ในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้ประสบ
ผลสาเร็ จนั้น ผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้ วดั เพื่อบรรลุ ตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้สะท้อนสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นเป้ าหมายหลักใน
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็ นระดับชั้นเรี ยน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน โดยการใช้ผลการประเมินเป็ นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และ
ความสาเร็ จทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตลอดจนข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
พัฒ นาและเรี ยนรู ้ อย่างเต็ ม ศัก ยภาพ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2552: 28) วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543: 60)
กล่าวว่าการประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นการประเมินที่เป็ นธรรมชาติสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง เป็ น
การประเมิ นที่ ท าไม่ ไ ด้ง่ายถ้าผูส้ อนไม่ เข้าใจกระบวนการเรี ยนรู ้ สู่ ศกั ยภาพที่ ชัดเจน เพราะการ
เรี ยนรู ้ที่ยงั คงต่อเนื่ องขณะที่มีการประเมินวิธีการประเมินแบบเดิมโดยการทดสอบ การเรี ยนรู ้จะถูก
ปิ ดลงในขณะที่มีการประเมินเกิดขึ้น การะประเมินสภาพจริ ง ต้องการให้ผเู ้ รี ยนประยุกต์ความรู ้ที่มี
อยูก่ ่อนกับสถานการณ์ ใหม่ ผูส้ อนสามารถแยกแยะได้วา่ อะไรเป็ นสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนจาได้ อะไรเป็ นสิ่ งที่
ผูเ้ รี ยนประยุกต์ข้ ึน ทาให้เกิดแนวทางปฏิบตั ิที่หลากหลาย ซึ่ งนาไปสู่ ความยุติธรรมของการประเมิน
ผูเ้ รี ยนได้ทากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามที่ สนใจ และมีความเข้าใจชัดเจน รวมถึงความรับผิดชอบของ
การที่ จะคิดประดิ ษ ฐ์คิ ดค้นหาค าตอบเอง สิ่ งที่ น่ าสนใจของกาเรี ยนส าหรั บ ผูส้ อนคื อผูเ้ รี ยนคิ ด
อย่า งไร สุ วิท ย์ มู ล ค า และ อรทัย มู ล ค า (2545: 21) กล่ า วว่าการวัด ผลและประเมิ น ผลนั้น ควร
ประเมินดังนี้คือ
1. สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนจาก
- การแสดงความคิดเห็น
- ความสนใจเรี ยน
- ความร่ วมมือในกิจกรรม
- การรายงานของกลุ่ม
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการสรุ ปกฏเกณฑ์ลกั ษณะสาคัญ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบและแบบฝึ กหัด
ปั ญญา แก้วกี ยูร และ สุ ภทั ร พันธ์พฒั นกุล (2545: 20) กล่าวว่า การวัดและการประเมินผล
และการเที ย บโอนประสบการณ์ การวัดผลและประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่ ครู ใ ช้
พัฒ นาคุ ณ ภาพผู ้เรี ย น จะช่ ว ยให้ ไ ด้ข ้อ มู ล สารสนเทศที่ แ สดงพัฒ นาการความก้ า วหน้ า และ
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ความสาเร็ จทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน โดยการวัดและประเมินผลตามระดับชั้นเรี ยน ที่มุ่งหาคาตอบว่า
ผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมและค่านิ ยมอันพึงประสงค์ การ
ประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรี ยนรู ้เป็ นรายปี และช่วงชั้น
นาไปปรับปรุ งและพัฒนาให้ได้มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ภัทรา นิ คมานนท์ (2540: 25) กล่าวว่าการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้เป็ นหน้าที่ของ
โรงเรี ย นและผูส้ อนโดยตรง ครู ทุ ก คนมี ค วามจาเป็ นที่ จะต้อ งศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ระเบี ย บการวัดผล
ประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิ การให้เข้าใจอย่างถูกต้องและยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดผลดี
ต่อการเรี ยนการสอน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดกระบวนการวัดผลและประเมินผล ที่
เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนการสอน การประเมินผลไว้อย่างชัดเจนตลอดจนกาหนดหน้าที่ของโรงเรี ยน
ในการประเมินผล
บุญมี ก่อบุญ (2548: 122) กล่าวว่า การวัด และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ มีอาศัยกรอบการ
วัดผลตามหลักสู ตรแกนกลางแนวดาเนิ นการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาซึ่ งกรอบการวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (ปั จจุบนั ใช้หลักสู ตรพ.ศ.
2551) กาหนดให้มีการประเมินผูเ้ รี ยนเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการศึกษาผลของการประเมินที่ได้จะ
เป็ นข้อมู ลย้อนกลับสะท้อนให้เห็ นภาพของการพัฒนาและข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ ยงั
นาไปใช้ในการตัดสิ นผลการเรี ย นเพื่ อประโยชน์ ต่างๆ เช่ น การเลื่ อนช่ วงชั้น การจบหลัก สู ต ร
การคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการวิจยั
ในชั้นเรี ยนหรื อวิจยั ทางการศึกษา ซึ่ งจะนาไปสู่ การปรับปรุ งและวางแผนพัฒนาหลักสู ตรและการ
จัดการเรี ยนการสอน
มาร์กอด (Margot. 1992: 1372-A) ได้ศึกษาผลการวิจยั เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลผล
การศึกษาพบว่ามีลกั ษณะที่ คล้ายคลึ งกันและแตกต่างกัน ส่ วนที่ คล้ายคลึ งกันคือผลผลิ ตมี ความรู ้
ความสามารถตรงตามจุ ดมุ่ งหมายของหลัก สู ตร ส่ วนที่ แตกต่างกันได้แก่ บ ริ บ ท ปั จจัยเบื้ องต้น
กระบวนกาเรี ยนการสอน ซึ่ งพบว่ามีท้ งั ส่ วนดีและส่ วนบกพร่ องที่ตอ้ งการปรับปรุ งแก้ไขลักษณะที่
เกิ ดขึ้ นดังกล่ าวนี้ เป็ นปั ญหาอันเนื่ องมาจากสภาพแวดล้อมและข้อจากัดในการจัดการศึ กษา การ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นและต้องการกระทาอย่างมีแบบแผน
สรุ ป การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้คือเป็ นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยใช้
ผลการประเมินเป็ นข้อมูลและหมายถึงการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับดาเนิ นการวัดผลประเมินผล การเรี ยน
การสร้างเครื่ องมือการวัดผลการเรี ยน จัดทาเอกสารแบบฟอร์ มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลให้
ถูกต้องและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็ จทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
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ตลอดจนข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาและเรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ
สถานศึกษาในฐานะผูร้ ับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทาระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรี ยนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิที่เป็ นข้อกาหนด
ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายถือปฏิบตั ิร่วมกัน

6. การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ความเป็ นมาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เป็ นสถาบันการกุศ ลเพื่ อการศึ ก ษาประเภทหนึ่ งตามมาตรา 15(2) แห่ งพระราชบัญญัติโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ.ศ.2525 ซึ่ งได้ถูกแปรสภาพจาก “ปอเนาะ” ซึ่ งเป็ นสถาบันการศึกษา
ศาสนาอิส ลามที่เป็ นระบบเปิ ดที่ ผูส้ นใจทัว่ ไปโดยไม่ จากัดเพศวัยและสถานภาพทางครอบครัว
สามารถที่ จะมาพัก พิ งอาศัยเพื่ อเรี ย นวิช าศาสนาจากโต๊ะ ครู ห รื อ บาบอตามค าเรี ยกเป็ นท้องถิ่ น
(ภาษามลายู) ซึ่ งเป็ นที่เคารพนับถือและใช้ภาษาท้องถิ่นเป็ นภาษาหลักในการสอน ทั้งนี้ ปอเนาะถือ
เป็ นที่นิยมของชุ มชนในการศึกษาหาความรู ้ ดา้ นศาสนา ซึ่ งเพิ่มจานวนมากขึ้ นจนปกคลุ มทัว่ ทุ ก
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
“ปอเนาะ” เป็ นสถาบันการกุศลเพื่อสอนวิชาศาสนาอิสลามของชาวไทยมุสลิม นักวิชาการ
ได้ให้ความหมายของปอเนาะดังนี้
อารง สุ ทธาศาสน (2519: 4) ได้ให้ความหมายของปอเนาะในเชิงสังคมวิทยาว่า ปอเนาะคือ
องค์กรทางสังคมที่ทาหน้าที่ สืบทอดศาสนาวัฒนธรรมนั้นเองซึ่ งมี โต๊ะครู เป็ นทั้งเจ้าของและเป็ น
ผูบ้ ริ หารแต่เพียงผูเ้ ดียว
อับดุ ลสุ โกดิ นอะ (2548: ออนไลน์) กล่ าวว่ารากศัพ ท์ ของคาว่า "ปอเนาะ" เป็ นคาภาษา
มลายูปัตตานี เพี้ยนมาจากภาษาอาหรับว่า FUNDOK อ่านว่า ฟุนโด๊ก แปลว่า กระท่อม ที่พกั หรื อ
โรงแรม ความหมายในที่น้ ีหมายถึง "สานักศึกษาเล่าเรี ยนวิชาการศาสนาอิสลาม"
อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต (2548: ออนไลน์) กล่าวว่า ปอเนาะเป็ นสถาบันศึกษาที่มีบา้ นของ
โต๊ะครู เป็ นศูนย์กลางโต๊ะครู เป็ นทั้งเจ้าของและผูส้ อน บางปอเนาะจะมีโต๊ะครู เป็ นผูส้ อนเพียงคน
เดี ยวแต่บางปอเนาะโต๊ะครู จะแต่งตั้งผูเ้ รี ยนบางคนเป็ นผูช้ ่ วยสอนในบางวิชา ปอเนาะเริ่ มก่ อตั้ง
พร้อมๆกับการเผยแพร่ ศาสนาอิสลามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ในระยะเริ่ มแรกการศึกษาระบบปอเนาะหรื อการศึกษาในรู ปแบบสอนวิชาศาสนาโดยโต๊ะ
ครู เป็ นผูส้ อน จัดตั้งขึ้นครั้งแรกที่ปัตตานีและเป็ นสถานศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ได้ดาเนินการสอนระบบปอเนาะในราวคริ สศตวรรษที่ 12
สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ฉบับทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สงขลา
(2529) ระบุความเป็ นมาว่า เชื่ อกันว่าปอเนาะเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์แล้วแพร่ มาสู่ เอเชี ยที่ประเทศ
มาเลเซี ยก่อน
ต่อมาจึ งแพร่ เข้าสู่ เส้ นทางใต้ของประเทศไทย ในสมัยกรุ งศรี อยุธ ยา โดยเริ่ ม ที่ ปั ตตานี
เป็ นแห่ งแรกแล้วขยายไปสู่ ทอ้ งถิ่นที่มีชาวไทยมุสลิมทั้งในภาคใต้และภาคกลาง การจัดตั้งปอเนาะ
โดยส่ วนใหญ่แล้วประชาชนจะเรี ยกร้ องให้โต๊ะครู เป็ นผูจ้ ดั ตั้งและมีโต๊ะครู จดั ตั้งเองนั้นมีเป็ นส่ วน
น้อยเท่านั้น เมื่อมีผูร้ ู ้กลับจากประเทศอาหรับแล้ว โดยเฉพาะจากเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จะ
เป็ นที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนอย่างมาก ส่ วนที่ดินสาหรับใช้ในการจัดตั้งปอเนาะนั้น อาจจะ
เป็ นของโต๊ะครู เองหรื อประชาชน ช่วยกันบริ จาคโดยที่หลักสู ตรขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของโต๊ะ ครู
จะมุ่งเน้นด้านไหน เพียงใด โต๊ะครู เป็ นผูก้ าหนด สถานที่สาหรับสอนหนังสื อนั้น ใช้ท้ งั บ้านโต๊ะครู
และมัสยิดหรื อบาลา
ปอเนาะโดยทัว่ ไปจะเรี ยกชื่ อหรื อตั้งชื่ อตามที่ต้ งั ของปอเนาะ หรื อเรี ยกชื่ อตาบลและมีบาง
ปอเนาะที่เรี ยกชื่อตามโต๊ะครู โดยที่การเรี ยนการสอนในปอเนาะจะใช้ภาษามาลายูและภาษาอาหรับ
เป็ นหลัก ซึ่ งไม่มีหลักสู ตรเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างปั จจุบนั ด้วยเหตุน้ ี หลายคนจึงเข้าใจว่าปอเนาะ
เป็ นสถาบันศึกษาที่ ไม่มีหลักสู ตร วิชาที่มีการสอนประกอบด้วยวิชาภาษาอาหรับ ศาสนบัญญัติ
เอกภาพ วัจนธรรม การอ่านคัมภีรอัลกุรอาน และการอรรถาธิ บายอัลกุรอาน เป็ นต้น ไม่มีการเก็บค่า
เล่าเรี ยน โต๊ะครู ก็อยู่ได้ด้วยทรัพยสิ นของตนเอง หรื อเงินบริ จาคจากผู ้ที่มีจิตศรัทธา ชื่ อเสี ยงของ
ปอเนาะจะขึ้นอยูก่ บั ตัวโต๊ะครู ปอเนาะบางโรงจะมีชื่อเสี ยงในเรื่ องการเรี ยนการสอนภาษาหรับ บาง
ปอเนาะจะมีชื่อเสี ยงในเรื่ องการเรี ยนการสอนวิชาเอกภาพ บางปอเนาะก็จะมีชื่อเสี ยงในเรื่ องวิชา
ศาสนบัญญัติ
ลัก ษณะการเรี ย นการสอนของปอเนาะสามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ (อิบ ราเฮ็ม
ณรงครักษาเขต, 2548: ออนไลน์)
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ประเภทที่ 1 เปิ ดโอกาสให้ ผู ้เรี ย นทั่ว ไป ซึ่ งรวมถึ ง ชุ ม ชนปอเนาะการเรี ย นการสอน
ประเภทนี้ จะเป็ นการเรี ยนการสอนทัว่ ๆ ไป วิชาที่สอนจะเป็ นวิชาศาสนบัญญัติหลักศรัทธาและการ
อรรถาธิบายอัลกุรอาน เป็ นต้น
ประเภทที่ 2 จัดให้เฉพาะผูเ้ รี ยนในปอเนาะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1. การเรี ยนการสอนที่จดั ให้กบั ผูเ้ รี ยนปอเนาะทุกคนจะเป็ นการเรี ยนการสอนทัว่ ๆ ไป
2. การเรี ยนการสอนที่จดั ให้สาหรับผูเ้ รี ยนที่ถูกคัดสรร มีขนาดผูเ้ รี ยนที่เล็กลง
3. การเรี ย นการสอนที่ จดั ให้เฉพาะบุ คคลที่ ถู ก คัดสรรเป็ นพิ เศษ มี ผู ้ เรี ย นเพี ย งไม่ กี่ ค น
มักจะเป็ นการเรี ยนการสอนแบบตัวต่อตัวผูท้ ี่ถูกคัดสรรให้เป็ นผูเ้ รี ยนประเภทนี้ มกั จะถูกคัดเลือกให้
เป็ นผูช้ ่ วยสอนของโต๊ะครู ผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ มกั ถูกเรี ยกว่า “เกอปาลอตะลอเอาะฮ” ซึ่ งทาหน้าที่เสมือน
หัวหน้านักเรี ยน
ประเภทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็ นโรงเรี ยนที่มีบทบาทสาคัญต่อการจัดการศึกษาใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซ่ ึ งเป็ นที่ที่มีโรงเรี ยนรู ปแบบนี้ ต้ งั อยูม่ ากกว่าพื้นที่ใดๆในประเทศ
และจากสภาพจริ งในปั จจุบนั สามารถจาแนกโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ 3 ประเภท คือ
(นาวาลยปานากาเซ็ง, 2544: 5)
1. โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนวิชาศาสนาอย่างเดียว
2. โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม มาตรา 15(1) เป็ นโรงเรี ย นที่ จดั การศึ ก ษาตาม
หลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อหลักสู ตรที่ได้รับอนุ มตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การซึ่ งเปิ ด
สอนวิช าศาสนาอิ ส ลามควบคู่ วิช าสามัญ หรื อ วิชาชี พ ในระบบโรงเรี ย นและได้รับอนุ ญ าตให้
เปลี่ยนเป็ นโรงเรี ยนตามมาตรา 15(1)
3. โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม มาตรา 15(2) เป็ นโรงเรี ย นที่ จดั การศึ ก ษาตาม
หลักสู ตรของกระทรวงศึกษา หรื อหลักสู ตรที่ได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การซึ่ งเปิ ดสอนวิชา
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ศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ หรื อวิชาชี พ นอกจากนี้ ยังสามารถจาแนกโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1) ตาม
ลักษณะการได้รับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรี ยนจากรัฐ เป็ น 3 ประเภท คือ
1. โรงเรี ยนที่มีมูลนิ ธิหรื อมัสยิดเป็ นผูร้ ับใบอนุ ญาตก่อนปี พ.ศ.2539 จะได้รับเงินอุดหนุ น
ในรู ปของบัตรค่าเล่าเรี ยน หรื อเรี ยกว่าการอุดหนุนรายหัวนักเรี ยนในอัตราร้ อยละ 100 ของค่าใช้จ่าย
รายหัวนักเรี ยนภาครัฐ
2. โรงเรี ย นที่ มี มู ล นิ ธิ ห รื อ มัส ยิ ด เป็ นผู ้รั บ ใบอนุ ญ าตตั้ง แต่ ปี พ.ศ.2539 จะได้รั บ เงิ น
อุดหนุนในอัตราร้อยละ 60 ของค่าใช้จา่ ยรายหัวนักเรี ยนภาครัฐ
3. โรงเรี ย นที่ มี เอกชนเป็ นผูร้ ับใบอนุ ญ าตจะได้รับเงินอุ ดหนุ นในอัตราร้ อยละ 40 ของ
ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรี ยนภาครัฐ ส่ วนโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) จะได้รับการ
ช่วยเหลือจากรัฐโดย
ได้รับการอุดหนุนจากรัฐใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านการเงิน เป็ นการให้เงิ นอุดหนุ นแก่โรงเรี ยน เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นการดาเนิ น
กิ จการของโรงเรี ยน โดยเป็ นเงิ นสมนาคุ ณผูร้ ับใบอนุ ญาต สมนาคุ ณครู ส อนศาสนาตลอดจนงบ
พัฒ นาโรงเรี ย น ทั้ง นี้ ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อนไขที่ ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนกาหนดและให้เป็ นเงินค่าดาเนินการวัดผลการศึกษา
2. ด้านบุคลากร เป็ นการอุดหนุ นโดยให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จัดส่ ง
ข้าราชการครู ไปช่ วยสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนกาหนด
3. ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน เป็ นการจัดสรรวัส ดุ อุปกรณ์ การศึกษาให้ กบั โรงเรี ยนตาม
หลักเกณฑ์วธิ ี การและเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกาหนด
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ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีดงั นี้
1. หลักสู ตรวิชาศาสนา มี 3 หลักสู ตรดังนี้
ก. หลักสู ตรอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห) เวลาเรี ยน 4 ปี
ข. หลักสู ตรอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตาวัซซิเตาะฮ) เวลาเรี ยน 3 ปี
ค. หลักสู ตรอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห) เวลาเรี ยน 3 ปี
2. หลักสู ตรวิชาสามัญ ใช้หลักสู ตรเช่ นเดี ยวกับโรงเรี ยนประเภทสามัญศึ กษาทัว่ ไป มี 3
หลักสู ตรได้แก่
ก. หลักสู ตรประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุ ง) พ.ศ. 2533 ใช้เวลาเรี ยน 6 ปี
ข. หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุ ง) พ.ศ. 2533 ใช้เวลาเรี ยน 3 ปี
ค. หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุ ง) พ.ศ. 2533 ใช้เวลาเรี ยน 3 ปี
3. หลักสู ตรบูรณาการระหว่างวิชาศาสนาและวิชาสามัญ มี 2 หลักสู ตรคือ
ก. หลักสู ตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2535 ใช้เวลาเรี ยน 3 ปี
ข. หลักสู ตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2535 ใช้เวลาเรี ยน 3 ปี
4. หลักสู ตรวิชาชีพ โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้นาหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น 2
หลักสู ตรได้แก่
ก. หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่าง
ข. หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยชุมชน
ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็ นโรงเรี ยนที่ได้แปรสภาพจาก
ปอเนาะซึ่ งเป็ นสถาบัน การศึ กษาระบบเปิ ดและมี ก ารจัดการเรี ยนการสอนโดยยึดหนังสื อตารา
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เป็ นหลักโดยไม่มีหลักสู ตรเป็ นลายลักษณอักษรและมีการบริ หารจัดการแบบโต๊ะครู บริ หารคนเดียว
เมื่อได้มีการแปรสภาพ โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้มีพ ฒ
ั นามาเป็ นระยะๆ และได้ รับ
การส่ งเสริ ม สนับสนุ นจากภาครัฐมากขึ้น ทั้งทางด้านเงิ นอุดหนุ น ด้านการจัดหลักสู ตรทั้งศาสนา
และสามั ญ ด้ า นการพั ฒ นาผู ้ บ ริ หารและบุ ค ลากรด้ า นสื่ อการเรี ยนการสอนและยัง ให้
สถาบันการศึกษาอื่นมารวมเปิ ดสอนในหลักสู ตรต่างๆ ทางวิชาชีพอีกด้วย

7. การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก
การศึ ก ษาคาทอลิ ก ในประเทศไทยนั้ นได้ เริ่ มต้ น ขึ้ นเมื่ อ คณะมิ ช ชั น นารี คาทอลิ ก
ชาวตะวันตก ชาวยุโรปได้เดินทางเข้ามาประกาศศาสนาคริ สต์ในประเทศไทย ซึ่ งต่างมีจิตใจมุ่งมัน่
และอุ ทิ ศ ตนจัดการศึ กษาส าหรั บ ประชาชนไทย โดยจัดการศึ ก ษาคาทอลิ กให้เข้ากับ สั งคมและ
วัฒนธรรมไทยและได้มอบงานการศึ กษาให้คณะนักบวชได้แก่ คณะภราดาเซนต์คาเบรี ยล คณะ
ภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ ตร และคณะนักบวชชายหญิง ทางานร่ วมกับพระศาสนาจักรท้องถิ่นในสังฆ
มณฑลต่างๆ เป็ นการกระจายการพัฒนาให้สังคมไทยให้ได้รับ การศึ กษาในรู ป แบบที่ ดี ทันสมัย
และก่อให้เกิ ดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ให้พระสงฆ์และนักบวชชาวไทยได้สืบสานภารกิ จการจัด
การศึกษาคาทอลิกเพื่อดาเนินต่อไปอย่างมัน่ คงและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยอย่างสู งสุ ด
สถาบันการศึกษาคาทอลิกประกอบด้วยกลุ่มชนที่เป็ นนักเรี ยน นักวิชาการ และครู สาหรับ
เขาเหล่านี้ ความเชื่ อและความคิดทางด้านจิตวิญญาณเป็ นสิ่ งสาคัญมาก นัน่ ก็คือเป็ นพยานต่อคุณค่า
ตามพระวรสาร การจัดการศึ ก ษาคาทอลิ ก ได้ดาเนิ นการมาเป็ นเวลานานมากกว่า 335 ปี ได้จดั
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีหน่ วยงาน
รับผิดชอบตามประเภทและลักษณะของงาน แต่มีปรัชญาและหลักธรรมแห่ งคริ สต์ศาสนาเป็ นแกน
หลักในการทางานเหมือนกัน โดยมีเป้ าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมไทย ไม่วา่ จะ
เป็ นภารกิ จ ด้า นการศึ ก ษาในโรงเรี ย น หรื อ ด้า นสั ง คม (เช่ น การรั ก ษาพยาบาล และกิ จเมตตา
สงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ด้อ ยโอกาส ยากจนและไร้ ที่ พ่ ึ ง เป็ นต้น ) และการให้ ก ารศึ ก ษาอบรม
ประชาชนล้วนมุ่งพัฒนาคนและให้การศึกษาสาหรับประชาชนที่ บูรณาการคุ ณธรรมและคาสอน
ศาสนาเพื่ อชี วิต จึ งจะเห็ นได้จากจุ ดมุ่งหมายของโรงเรี ยนคาทอลิ ก นั้นต้องการพัฒ นาบุ คคลทั้ง
ทางด้านร่ างกายและจิตใจเพื่อมุ่งไปสู่ ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริ ง
โรงเรี ยนคาทอลิ กเป็ นโรงเรี ยนที่มีพ้ืนฐานทางด้านศาสนา โดยการเข้ามาเผยแพร่ ศาสนา
ของมิ ชชันนารี ปรัชญาในการจัดการเรี ยนการสอน มุ่งอบรม พัฒนามนุ ษย์ท้ งั ร่ างกาย จิ ตใจ และ
ความสาเร็ จในองค์พระคริ สตเจ้า หน้าที่ของโรงเรี ยนคาทอลิก
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โรงเรี ยนคาทอลิกมีลกั ษณะเฉพาะ คือ สร้างบรรยากาศในโรงเรี ยนให้มีชีวิตชีวาด้วยจิตตา
รมณ์ สร้ างเสรี ภาพและความรักแบบในพระวรสาร ที่ มุ่งช่ วยคนรุ่ นหนุ่ มสาวให้พฒั นาบุคลิ กภาพ
โรงเรี ยนคาทอลิกอบรมนักเรี ยนของตนให้ทางานอย่างเกิดผลเพื่อประโยชน์ของประเทศ นอกจากนี้
โรงเรี ยนคาทอลิกยังมีลกั ษณะพิเศษอีกคือ เป็ นโรงเรี ยนที่เน้นให้นกั เรี ยนรู ้จกั บังคับตัวเอง มีระเบียบ
วินยั โดยถือว่า การบังคับตัวเองนั้น จะนาไปสู่ ความสาเร็ จทางโลกและทางจริ ยธรรม
ลักษณะพิเศษของโรงเรี ยนคาทอลิ กตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่ อทางศาสนาที่ประยุกต์
เข้ากับวัฒนธรรม พัฒนามนุษย์ท้ งั ครบ ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม โดยการสร้างบรรยากาศทางการ
เรี ยนให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มีหลักบนความเชื่ อทางศาสนา โดยมีพระคริ สตเจ้าเป็ น
แบบฉบับ
เป้ าหมายของการศึกษาคาทอลิก
โรงเรี ยนคาทอลิ ก จะช่ วยให้นัก เรี ย นแต่ ละคนเข้าถึ งศัก ยภาพของตน และเตรี ยมความ
พร้อมเขาให้เขามีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม
โรงเรี ยนคาทอลิกมีวตั ถุประสงค์เฉพาะของตน โดยเฉพาะค่านิ ยมในพระวรสารซึ่ งเป็ นแรง
บันดาลใจในการดาเนินงานของโรงเรี ยน มีจุดหมายที่ชดั เจน จากครู การศึกษา และวัฒนธรรม ต้อง
นาเสนอเนื้ อหาการอบรม ตลอดจนค่านิ ยมต่าง ๆ ถ่ายทอดให้นกั เรี ยน โดยอธิ บายเกี่ ยวกับการจัด
ระเบียบและการจัดการโรงเรี ยน การศึกษาคาทอลิกต้องซื่ อสัตย์ต่อพระวรสาร เอาใจใส่ ในการศึกษา
วัฒนธรรม และการพัฒนาสานึ กเชิ งวิพากษ์วจิ ารณ์ โดยเคารพต่อความคิดเห็นของบุคคล การศึกษา
คาทอลิ ก ต้อ งปรั บ กระบวนการศึ ก ษา ให้ เข้า กับ สภาพการณ์ ข องนัก เรี ย นและครอบครั ว และ
รับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่น
เป้ าหมายการศึกษาคาทอลิกที่สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิกได้ให้ไว้เป็ นเป้ าหมาย
ที่กว้างและยืดหยุน่ สาหรับแต่ละท้องถิ่นในการจัดการศึกษาคาทอลิก นอกจากนั้นยังเปิ ดทางให้กบั
การปรับปรุ งเป้ าหมายการจัดการศึกษา กระบวนการอบรม อยูเ่ สมอทุกปี
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รู ปแบบและระบบการศึกษาคาทอลิก
ยึดหลักคาสอนศาสนา และปรัชญาการศึกษาคาทอลิกเป็ นพื้นฐานผสานกับการศึกษา ศิลป
วิทยาการความรู ้วชิ าการต่าง ๆ เรี ยนรู ้ประสบการณ์ตรงด้วยการฝึ กฝน เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของ
ผูอ้ ื่นที่ถ่ายทอดหรื อแบ่งปั น วิเคราะห์ไตร่ ตรองด้วยหลักธรรมและเป้ าหมายชี วิตด้วยวิธีการฝึ กฝน
จิตสมาธิ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองหรื อทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
การศึกษาจึงเป็ นลักษณะกระบวนการ ช่วยนาทางให้เกิดการเรี ยนรู ้ เกิดปั ญญา จนสามารถ
ทางานได้สาเร็ จ ช่วยเหลื อตนเอง ช่ วยเหลือสังคม โดยเป้ าหมายในการจัดการศึกษาคือ การพัฒนา
คนให้เป็ นบุคคลดีครบดังแบบอย่าง ของพระเยซู คริ สต์ ซึ่ งทรงเป็ นทั้งอาจารย์และแบบอย่างชีวติ
เนื้อหาสาระของการศึกษา
การศึกษาต้องสร้างความรู ้ที่ทาให้ผูเ้ รี ยนเป็ นคนดี มีความสามารถในการทางานเพื่อชี วิต
ตนเองและเพื่ อผูอ้ ื่น เน้นความส าคัญ ของชี วิต จิต ธรรมชาติ และสังคม โดยยึดหลัก คาสอนของ
ศาสนาเป็ นพื้นฐาน ประกอบกับความรู ้วิทยาการต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ดา้ นสังคม การดาเนิ นชี วิต
ในสังคม หมู่คณะอย่างมีความหมายและเป็ นสุ ขเน้นคุ ณค่าของชี วิตมากกว่าวัตถุ การเป็ นคนดี เป็ น
คนใฝ่ รู ้ มีความรู ้ความสามารถ และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างเป็ นสุ ข ดังที่กาหนดเป็ นบรรทัดฐาน ในการ
จัดการศึกษา หรื อหลักสู ตรการศึกษา และการเรี ยนการสอนคือ “ความรู ้คู่คุณธรรม” “คุณธรรมนา
ความรู ้” และ “คุณธรรม นาความรู ้คู่ความสุ ข”
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก
บรรยากาศสถานศึกษา บรรยากาศในห้องเรี ยน การทากิ จกรรมร่ วมกัน และอยู่รวมกัน มี
ส่ วนสาคัญในการเรี ยนรู ้ การจัดการศึกษาคาทอลิ กจึงเน้น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางการ
ศึกษา ให้โรงเรี ยนเป็ นสนามแห่ งการเรี ยนรู ้ จัดกิ จกรรมเสริ มสร้ างคุ ณธรรม มีส่วนร่ วมในการทา
กิจกรรม การทางานร่ วมกับครู ในบรรยากาศของการเสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิต คุ ณธรรม จริ ยธรรม
ในการดารงชีวติ เป็ นการฝึ กฝนสาหรับการเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน
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นักเรี ยนจะได้พฒั นาตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ ซ่ ึ งกันและกัน และที่สาคัญ
คือ เรี ยนรู ้ จากแบบอย่างชี วิต และคาสอนของครู ทาให้กระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการของ
ชีวติ เข้าถึงความเป็ นเหตุผลตามธรรมชาติและสัจธรรมของชีวติ
โรงเรี ยนคาทอลิก มุ่งอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ให้เป็ นบุคคลที่เปี่ ยมด้วยคุณธรรมและ
ความรู ้ และเป็ นพลเมื อ งที่ ดี ข องชาติ ตามหลัก คริ ส ตธรรม เทิ ด ทู น สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์
ธรรมชาติของการศึกษาตามแนวทางของคาทอลิก
ธรรมชาติของการ ศึกษาคาทอลิกคือ การฝึ กอบรมพัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั
ด้านร่ างกายและจิตใจ สติปัญญา และศีลธรรม ทั้งแบบรายบุคคลและหมู่คณะ โดยยึดหลักธรรม
คาสอนของศาสนาเป็ นหลักในการจัดการศึกษา
(http://schoolzone.momypedia.com/article_interview/)
ดัง นั้น จึ ง สรุ ป ได้ว่า โรงเรี ย นคาทอลิ ก ยึ ด หลัก ค าสอนศาสนา และปรั ช ญาการศึ ก ษา
คาทอลิกเป็ นพื้นฐานผสานกับการศึกษา ศิลปวิทยาการความรู ้วิชาการต่าง ๆ โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐาน
ของความเชื่ อทางศาสนาที่ ประยุกต์เข้ากับวัฒนธรรม พัฒนามนุ ษย์ท้ งั ครบ ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ
สังคม โดยการสร้างบรรยากาศทางการเรี ยนให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มีหลักบนความ
เชื่อทางศาสนา โดยมีพระคริ สตเจ้าเป็ นแบบฉบับ

8. โรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
8.1 ความหมาย ความเป็ นมาและจุดมุ่งหมายของโรงเรียน
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึงการจัดการศึกษารู ปแบบหนึ่งที่คณะ
สงฆ์รับรองโดยดาเนิ นตามแนวหลักไตรสิ กขาควบคู่กบั วิชาการทางโลกเปิ ดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาทในการสื บทอดพระพุทธศาสนา
2. จัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
3. จัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเปิ ดโอกาสให้เด็กยากจนและและเด็กด้อยโอกาส
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ได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
4. ไม่เก็บค่าใช้จ่าย หรื อเก็บค่าใช้จ่ายน้อย
โดยยึดถื อพุ ท ธพจน์ เป็ นหลัก มี ค วามมุ่ งหมายส าคัญ เพื่ อให้พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรประพฤติ
ปฏิบตั ิ ดารงรักษาและเผยแพร่ พรหมจรรย์อนั เป็ นระบบดาเนิ นชี วติ ตามหลักแห่งพระธรรมวินยั โดย
อาศัย พระไตรปิ ฎกเป็ นพื้ น ฐาน และใช้ค ัม ภี ร์เพื่ อ อธิ บ ายความในพระไตรปิ ฎกเป็ นต าราหรื อ
แบบเรี ยน การศึกษาระบบนี้ เรี ยกว่าการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม เมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่ เข้า
มายังประเทศไทยในราวศตวรรษที่ 3คือ พ.ศ. 303 ชนชาวไทยได้นับถื อพุ ทธศาสนาเป็ นศาสนา
ประจาชาติตลอดมา ตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานี แม้ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาและกรุ งธนบุรีเป็ น
ราชธานี การศึ ก ษาพระปริ ย ตั ิ ธ รรมก็ ย งั เป็ นที่ นิ ย มในบรรดาผูท้ ี่ เลื่ อมใสพระพุ ท ธศาสนาอย่า ง
ต่อเนื่ อง ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมยังคงเน้นหนักในเรื่ อง การศึกษาพระ
ปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พระมหากษัต ริ ย ์ทุ ก พระองค์ ทรงเลื่ อ มใสศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนาทรงส่ งเสริ มทานุ บารุ งพระศาสนาให้เจริ ญรุ่ งเรื องตลอดมา จะเห็นได้จากหลักฐาน
ต่างๆ ที่ ป รากฏทั้งในเรื่ องของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิ ลปวัตถุ และเอกสารทางวรรณคดี ที่
เกี่ ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่ งล้วนแต่เกิ ดโดยพระบรมราชู ปถัมภ์ท้ งั สิ้ น ในสมัย
กรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ท างการศึ กษาพระปริ ยตั ิ ธรรมได้เจริ ญ รุ่ งเรื องมากโดยเฉพาะในยุคต้นๆ ทั้งนี้
เนื่องจากการออกทรงผนวชของพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระบรมวงศานุ วงศ์ จนเป็ นประเพณี ที่นบั ถือ
ของชาวพุทธตลอดมาว่า ชายไทยที่มีอายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์ จะต้องออกบวชแม้การคัดเลือกบุคคล
เข้ารับราชการก็ให้ความสาคัญกับผูท้ ี่ผา่ นการบวชมาแล้วเป็ นต้น โดยเริ่ มจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
ในรู ป สถาบัน ทรงสถาปนามหาวิท ยาลัย สงฆ์ แ ห่ ง แรกขึ้ น ที่ วดั มหาธาตุ ยุว ราชรั ง สฤษฏ์ ในปี
พุทธศักราช 2432 เรี ยกว่า มหาธาตุวิทยาลัย(ปั จจุบนั คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )
เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรี ยนทั้งทางคดีโลกและคดี ธรรม ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต และระยะต่อมาได้เกิดมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งที่ 2 ขึ้น คือ มหามกุฎ
ราชวิทยาลัย (ปัจจุบนั คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) ซึ่งเป็ นสถาบัน การศึกษาของพระสงฆ์
ฝ่ ายธรรมยุติกนิ กายโดยมีโครงการว่าสถาบันศาสนาสองแห่ งนี้ จะเป็ นแหล่งที่พระภิกษุสามเณรได้
ศึกษาทั้งปริ ยตั ิธรรมที่มีพระไตรปิ ฎกเป็ นแกน และวิชาชี พชั้นสู งอย่างสมัยใหม่ และต่อมาสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเริ่ มจัดตั้งการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมขึ้นอีกระบบ
หนึ่ง เรี ยกว่า นักธรรมโดยจัดเสริ มเข้ากับการศึกษาบาลีแบบเปรี ยญ โดยสัมพันธ์กนั อย่างถูกต้องจะ
ช่วยให้ผศู ้ ึกษาพัฒนาความสามารถ ในการเข้าถึงสาระแห่ งความรู ้ในคัมภีร์และนาความรู ้ในคัมภีร์
ออกมาแสดงและใช้ประโยชน์พร้ อมมีทรรศนะที่ ลึกและกว้างขวางยิ่งขึ้น สาหรับการศึกษาพระ
ปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษานั้น มีมูลเหตุสืบเนื่องจากการจัดการศึกษาสาขาบาลีมธั ยมศึกษาและ
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บาลี วิส ามัญ ศึ ก ษาส านัก เรี ย นวัด ซึ่ งเป็ นแผนกหนึ่ งของมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย และได้
เจริ ญก้าวหน้ามาจนปั จจุบนั นี้ สมัยรัชกาลที่ 6 ระบบการศึกษาของรัฐและคณะสงฆ์ได้แยกออกจาก
กันอย่างเด็ดขาด และการศึกษาของรัฐได้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้เจริ ญรุ ดหน้าอย่างมากจึงทา
ให้ค่านิ ยมในหมู่เยาวชนและพระภิกษุสามเณรให้ความสนใจเรี ยนวิชาการต่างๆ ทางโลกมากกว่า
วิชาพระปริ ยตั ิธรรมปั จจุบนั การศึกษาของคณะสงฆ์ นอกจากจะมุ่งเน้นเรื่ องการศึ กษาพระปริ ยตั ิ
ธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีแล้ว ยังมุ่งเน้นด้านการศึกษาวิชาสามัญที่เป็ นพื้นฐานจาเป็ นสาหรับ
การเรี ยนรู ้ของบุคคลทัว่ ๆ ไปด้วย เพราะการที่พระภิกษุสามเณรได้เรี ยนรู ้พระปริ ยตั ิธรรมควบคู่ไป
กับวิชาสามัญจะช่วยให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในสังคมปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
อันมีผลทาให้สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนได้เหมาะสม
กับสถานการณ์บา้ นเมืองในปั จจุบนั อีกด้วยกระทรวงศึกษาธิ การโดยกรมการศาสนา (ปั จจุบนั ขึ้นต่อ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ) จึงได้จดั ตั้งโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย
ความเห็ นชอบของคณะสงฆ์เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พระภิกษุ สามเณรได้ศึกษาพระปริ ยตั ิ
ธรรมควบคู่ ก ับ การศึ ก ษาวิ ช าสามัญ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ เกื้ อ กู ล ต่ อ การศึ ก ษาของชาติ แ ละ
พระพุทธศาสนาสื บไป
8.2 ข้ อมูลพื้นฐานทั่วไป และความจาเป็ นในการพัฒนาการศึกษา โรงเรี ยนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา
สุ ภาพร มากแจ้ง และสมปอง มากแจ้ง (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการจัดการศึกษา
ของคณะสงฆ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการบริ หารการศึกษาของคณะสงฆ์
ศึ กษาสภาพของสงฆ์ที่ อยู่ในระบบการศึ กษาของคณะสงฆ์ในปั จจุ บ นั ศึ กษาความต้องการด้าน
การศึกษาของคณะสงฆ์ในปั จจุบนั และศึกษาแนวทางพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ ผลการศึกษา
พบว่า การแก้ปั ญ หาการจัด การศึ ก ษาของคณะสงฆ์ ใ นช่ วงเวลาก่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ควรดาเนินการโดยการจัดอบรมผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เกี่ยวกับการบริ หารสถานศึกษา การบริ หารวิชาการและวิธีการงบประมาณ จัดอบรมผูส้ อนเกี่ยวกับ
เทคนิ ค วิธี ส อน กระบวนการจัด การเรี ย นการสอน วิธี ก ารวัด และประเมิ น ผล ใช้เครื อข่ า ยทาง
การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนผูส้ อน ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดการเรี ยนการ
สอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียมในวิชาที่มีปัญหา จัดหาหรื อจัดทาเทปโทรทัศน์การเรี ยนการสอน
วิชาที่ขาดแคลนผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนศึกษาด้วยตนเอง ทาโครงการความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยสงฆ์ใน
การจัดส่ งนักศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตร์ วิชาเอกต่าง ๆ ที่ปฏิบตั ิศาสนกิจ 1 ปี ก่อนรับปริ ญญามาช่วย
สอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู ทั้งแผนกสามัญศึกษา แผนกธรรม และแผนกบาลี
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การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็ นการศึกษารู ปแบบหนึ่ งของการศึกษา
คณะสงฆ์เป็ นการศึกษาที่ รัฐกาหนดให้มีข้ ึนซึ่ งสื บเนื่ องมาจากการจัดตั้งโรงเรี ยนบาลี มธั ยมศึกษา
และบาลีวิสามัญศึกษาสานักเรี ยนวัด กล่าวคือ ภายหลังจากที่การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ งั สอง
แห่ ง คือ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย ซึ่ งเปิ ดดาเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ และ พ.ศ. ๒๔๘๙ ตามลาดับ ได้เจริ ญก้าวหน้ามากขึ้น ทางมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย จึงได้จดั แผนกมัธยมขึ้นมา เรี ยกว่า โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา กาหนดให้การเรี ยนบาลี
นักธรรม และความรู ้ ช้ ันมัธ ยม โดยรั บ ผูท้ ี่ ส าเร็ จชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ ๔ ต่ อมาเมื่ อโรงเรี ยนบาลี
มัธยมศึ กษานี้ ได้แพร่ ขยายออกไปยังต่างจังหวัดหลายแห่ ง มีพระภิกษุ และสามเณรเรี ยนกันมาก
ทางคณะสงฆ์โดยองค์ก ารศึ ก ษาจึ ง ได้ก าหนดให้ เรี ย กโรงเรี ยนประเภทนี้ ใหม่ ว่า โรงเรี ย นบาลี
วิส ามัญ ศึก ษาส านัก เรี ยนวัด โดยมติคณะสังฆมนตรี และกระทรวงศึ กษาธิ ก าร ได้ออกระเบี ย บ
กระทรวง ให้โรงเรี ยนบาลี วิสามัญศึกษาสานักเรี ยนวัดนี้ เปิ ดทาการสอบสมทบในชั้นตัวประโยค
คือ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ และชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ ๓ ได้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็ นต้นมา และเมื่อ
สอบได้แล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิ การอีกด้วย ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้พระภิกษุ
และสามเณรนิ ย มเรี ย นกัน มากโรงเรี ย นประเภทนี้ จึ ง แพร่ ห ลายออกไปยัง จัง หวัด ต่ า ง ๆ อย่า ง
กว้างขวาง จนทาให้ทางการคณะสงฆ์เกรงว่าการศึกษาธรรม และบาลีจะเสื่ อมลงเพราะพระภิกษุ
และสามเณรต่างมุ่งศึกษาวิชาทางโลกมากไป เป็ นเหตุให้ตอ้ งละทิ้งการศึกษาธรรมและบาลีเสี ย แต่
ทางการคณะสงฆ์ก็ยงั พิจารณาเห็นความจาเป็ นของการศึกษาวิชาในทางโลกอยู่
ดังนั้น แม่กองบาลี สนามหลวง พระธรรมปั ญญาบดี (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ฟื้ น ชุตินฺ
ธรมหาเถระ) จึ งได้ต้ งั คณะกรรมการ ปรับปรุ งหลักสู ตรการศึ กษาพระปริ ยตั ิ ธรรมแผนกบาลี ข้ ึ น
ใหม่มีวิชาบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรี ยกว่าบาลี ศึกษาสามัญศึกษา และปริ ทศั น์ศึกษา ได้
ประกาศเมื่ อ พ.ศ. 2507พร้ อ มกับ ได้ย กเลิ ก ระเบี ย บของคณะสั ง ฆมนตรี ว่า ด้ว ยการศึ ก ษาของ
โรงเรี ยนบาลีวิสามัญศึกษาสานักเรี ยนวัดเสี ย และกาหนดให้พระภิกษุสามเณรเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกบาลีที่คณะสงฆ์ได้จดั ขึ้นใหม่ แต่การณ์ ปรากฏต่อมาว่า การตั้งสานักเรี ยนตามแบบโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรม แผนกบาลี ใหม่น้ ี มีน้อย นักเรี ยนก็นิยมเรี ยนกันน้อยเพราะพระภิกษุสามเณรส่ วน
ใหญ่ยงั พอใจที่จะเรี ยน โดยได้รับประกาศนี ยบัตรจากกระทรวงศึกษาธิ การอยู่ ดังนั้น นักเรี ยนใน
โรงเรี ยนดังกล่ าว จึงได้พากันเข้าชื่ อกันเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนราษฎร์ ของวัดซึ่ งตั้งขึ้ นโดยระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิ การบ้าง สมัครสอบเทียบบ้าง เข้าเป็ นนักเรี ยนผูใ้ หญ่บา้ ง ทาให้การศึกษาของคณะ
สงฆ์ในช่วงนี้ระยะนั้นเกิดความสับสนเป็ นอันมาก
ในขณะเดี ยวกันได้มีผูแ้ ทนราษฎรได้ยื่นเรื่ องราวขอให้กระทรวงศึกษาธิ การ เปิ ดการสอบ
สมทบในชั้นตัวประโยคให้แก่พระภิกษุสามเณร แต่กรมการศาสนาร่ วมกับกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
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พิจารณาลงความเห็ นร่ วมกันว่าควรจะตั้งโรงเรี ยนขึ้ นประเภทหนึ่ ง เพื่อสนองความต้องการของ
พระภิกษุสามเณร โดยให้เรี ยนทั้งวิชาธรรม และวิชาสามัญศึ กษาควบคู่กนั ไป โดยไม่มีการสอบ
สมทบ แต่ให้กระทรวงศึกษาธิ การดาเนิ นการสอบเอง และโดยพระปรารภของสมเด็จพระอริ ยวง
ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก (จวน อุฎฐายีมหาเถระ) “การศึกษาทางโลก
เจริ ญก้าวหน้ามากขึ้ นตามความเปลี่ ยนแปลงของโลก การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม ก็จาเป็ นต้องอนุ
วัตรไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกบ้าง จึงเห็ นสมควรที่จะมี หลักสู ตรในการเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรมเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ ง คือ หลักสู ตรพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ผศู ้ ึกษาได้
มี โ อกาสบ าเพ็ ญ ตนให้ เป็ นประโยชน์ ไ ด้ ท้ ั ง ทางโลกและทางธรรมควบคู่ ก ั น ไป”ในที่ สุ ด
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญ ศึ ก ษาขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 20 กรกฎาคม 2514 และระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่าด้ว ย
โรงเรี ยนพระปริ ยัติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา พ.ศ. 2535 (ปั จจุ บ ั น ใช้ ร ะเบี ย บส านั ก งาน
พระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ ว่าด้วยโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึกษา พ.ศ 2546) โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ที่ จ ะให้ ก ารศึ ก ษาในโรงเรี ย นดัง กล่ า วเป็ นประโยชน์ ต่ อ ฝ่ ายศาสนจัก ร และฝ่ าย
บ้านเมือง กล่าวคือ ทางฝ่ ายศาสนจักรจะได้ศาสนทายาทที่ดี มีความรู ้ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริ ง เป็ นผูป้ ระพฤติดีปฏิบตั ิชอบ ดารงอยู่ในสมณธรรม สมควรแก่ภาวะ
สามารถธารงและสื บต่อพระพุทธศาสนาให้เจริ ญสถาพรต่อไป และถ้าหากพระภิกษุสามเณรเหล่านี้
ลาสิ กขาบทไปแล้ว สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้ หรื อเข้าราชการสร้างประโยชน์
ให้กา้ วหน้าให้แก่ตนเองและบ้านเมืองสื บต่อไปด้วยเช่นกัน ในระยะเริ่ มแรกมีเจ้าอาวาส ๕๑ แห่ ง
รายงานเสนอจัดตั้งต่อกรมการศาสนา เดิ มนั้นโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัด
กรมการศาสนา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปั จจุ บ ั น สั ง กั ด กองพุ ท ธศาสนศึ ก ษา ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ และจัดการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
และศึกษาหลักสู ตรพระปริ ยตั ิธรรม (บาลี ,ธรรมวินยั และศาสนปฏิบตั ิ ) ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วย
สิ ทธิ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 ลงนามโดย นายอดิศยั
โพธารามิก รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิ การ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนพ.ศ. 2548 ในปี การศึกษา
2552 นี้ มีกลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ทัว่ ประเทศ จานวน 14 กลุ่ม โดยแยกได้
ดังนี้
1. กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1
ประกอบด้วย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร, นครปฐม, ปทุมธานี มีโรงเรี ยนจานวน 15 โรง
2. กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

102

ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่, ชุ มพร, ตรัง, นครศรี ธรรมราช, ปั ตตานี , ยะลา, ระนอง,
สงขลา,สตูล, สุ ราษฎร์ธานี มีโรงเรี ยนจานวน 22 โรง
3. กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3
ประกอบด้วย จัง หวัด กาญจนบุ รี , ชัย นาท, ประจวบคี รีข ัน ธ์ , พระนครศรี อ ยุธ ยา,
เพชรบุรี,ราชบุรี, ลพบุรี, สระบุรี, สิ งห์บุรี, สุ พรรณบุรี, อ่างทอง, อุทยั ธานี มีโรงเรี ยนจานวน 25 โรง
4. กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4
ประกอบด้วย จังหวัดกาแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุ โลก, เพชรบูรณ์ ,
สุ โขทัย,อุตรดิตถ์ มีโรงเรี ยนจานวน ๒๕ โรง
5. กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5
ประกอบด้วย จังหวัด เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลาพูน มีโรงเรี ยนจานวน 40 โรง
6. กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย, น่าน, พะเยา, แพร่ , ลาปาง มีโรงเรี ยนจานวน 55 โรง
7. กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
ประกอบด้วย จังหวัด ขอนแก่น, เลย, หนองบัวลาภู มีโรงเรี ยนจานวน 44 โรง
8. กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8
ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร, หนองคาย, อุดรธานี มีโรงเรี ยนจานวน 38 โรง
9. กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9
ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร, ยโสธร, อุบลราชธานี , อานาจเจริ ญมีโรงเรี ยนจานวน
34 โรง
10. กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10
ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสิ นธุ์ , นครพนม , มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด มีโรงเรี ยนจานวน
41 โรง
11. กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11
ประกอบด้วย จังหวัดชัยภู มิ , นครราชสี มา บุ รีรัมย์, ศรี ส ะเกษ, สุ รินทร์ มี โรงเรี ย น
จานวน 43 โรง
12. กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 12
ประกอบด้ว ย จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา, ชลบุ รี , นครนายก, ตราด, ปราจี น บุ รี , ระยอง,
สระแก้ว มีโรงเรี ยนจานวน 12 โรง
13. กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 13 (จีนนิกาย)
ประกอบด้วย จังหวัด กรุ งเทพมหานคร, ชลบุรี, เชียงราย มีโรงเรี ยนจานวน 3 โรง
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14. กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 14 (อนัมนิกาย)
ประกอบด้วย จังหวัด กรุ งเทพมหานคร, สงขลา, อุดรธานี มีโรงเรี ยนจานวน 3 โรง
โรงเรียน พระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จานวน 400 โรง
1. โรงเรี ยนขนาดเล็ก (จานวนนักเรี ยนต่ากว่า 120 รู ป) จานวน 222 โรง
2. โรงเรี ยนขนาดกลาง (จานวนนักเรี ยนตั้งแต่ 121 - 300 รู ป) จานวน 155 โรง
3. โรงเรี ยนขนาดใหญ่ (จานวนนักเรี ยนตั้งแต่ 301 รู ปขึ้นไป) จานวน 23 โรง
บุคลากร จานวน 5,608 รู ป/คน
1. ครู ประจา จานวน 2,753 รู ป/คน
- พระภิกษุ จานวน 985 รู ป
- คฤหัสถ์ จานวน 1,768 คน (ชาย จานวน 1.072 คน หญิงจานวน 696 คน)
2. ครู พิเศษ จานวน1,860 รู ป/คน
- พระภิกษุ จานวน 672 รู ป
- คฤหัสถ์ จานวน 1,188 คน (ชาย จานวน 710 คน หญิง จานวน 478 คน)
3. เจ้าหน้าที่ จานวน 995 รู ป/คน
ห้ องเรียน จานวน 2,393 ห้ อง
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 1,514 ห้อง
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 879 ห้อง
นักเรียน จานวน 53,030 รู ป
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 39,561 รู ป
- มัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 14,300 รู ป
- มัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 14,249 รู ป
- มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 11,012 รู ป
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 13,469 รู ป
- มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 5,766 รู ป
- มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 4,554 รู ป
- มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 3,149 รู ป
การดาเนิ นด้านการบริ หารจัดการ และการจัดการศึกษาที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั นั้นยังไม่มีทิศ
ทางการพัฒนาที่ มีความชัดเจนในการสร้ างเอกภาพทางการบริ หารให้กบั กลุ่มโรงเรี ยน อีกทั้งการ
สร้างพันธสัญญาการดาเนินงาน และการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างศาสนทายาทที่เป็ นไปในทิศทาง

104

เดี ยวกันยังไม่ได้มีการกาหนดให้มีข้ ึ นอย่างเป็ นรู ปธรรมมากนัก จะมี แต่เพียงการดาเนิ นงานตาม
กรอบแนวปฏิบตั ิของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติเป็ นสาคัญ ในขณะเดี ยวกันกลุ่มโรงเรี ยน
ไม่มียุทธศาสตร์ การพัฒนาที่เด่นชัดพอที่จะเป็ นแนวทางการจัดการศึกษาในบริ บทพื้นที่น้ นั ๆ แก่
โรงเรี ยนในสังกัดให้สามารถสร้างศาสนทายาทและดาเนิ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ การมีแผนยุทธศาสตร์ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อกลุ่มโรงเรี ยน และโรงเรี ยนใน
สังกัด ในการที่ จะปฏิ รูป ระบบการบริ หารจัดการ การจัดการศึ กษาการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาที่
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น
สภาพการณ์ของการจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษา
กองพุ ทธศาสนศึกษา สานักงานพระพุท ธศาสนาแห่ งชาติ (2556:22) ได้สารวจผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน และบุ ค ลากรจานวน 1,525 กลุ่ ม ตัวอย่างด้านความคิ ดเห็ นต่ อประสิ ท ธิ ภาพในการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นั้น มีประเด็นที่ตอ้ งมี
การดาเนินการปรับปรุ ง แก้ไขอย่างเร่ งด่วนดังต่อไปนี้
- ระบบการบริ หารจัดการยังไม่เข้มแข็ง ผูบ้ ริ หารยังไม่ได้เป็ นนักจัดการศึกษามืออาชี พ อีก
ทั้ง ยึดตึดกับระบบปั จเจกบุคคล เช่น เจ้าอาวาส ผูจ้ ดั การโรงเรี ยน เป็ นต้น ทาให้การดาเนินงานยังไม่
เป็ นระบบมากนัก และจะทาให้เกิดช่องว่างในการพัฒนาในระยะยาว
- บุคลากรยังขาดความชานาญในวิชาที่สอน อีกทั้งการพัฒนาบุ คลากรยังไม่ต่อเนื่ อง ไม่
ทัว่ ถึง ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน และความมัน่ คงในวิชาชีพยังมีนอ้ ย
- ไม่มี ระบบการนิ เทศติ ดตามผลการดาเนิ นงานของโรงเรี ยนที่ มี ม าตรฐานพอที่ จะเป็ น
กลไกสาคัญในการผลักดันนโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
- ขาดระบบการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิ งรุ กทาให้ภาพลักษณ์ ของโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ถูกมองว่าเป็ นการจัดการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาส เด็กที่มีคุณภาพต่า
หรื อเด็ก ที่ มี ปั ญ หาทางสั ง คม ซึ่ งประเด็ น นี้ มี ผ ลโดยตรงต่ อภาพลัก ษณ์ และความน่ าเชื่ อถื อใน
คุณภาพของศาสนทายาทที่ผลิตขึ้นมา (แม้ในความเป็ นจริ งแล้วคุณภาพของผูเ้ รี ยนจะต่าก็ตาม แต่ไม่
ควรถือเป็ นข้อจากัด ควรเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างทัศนคติใหม่)
- ที่มาของรายได้ยงั มาจากการอุดหนุ นเป็ นสาคัญ โรงเรี ยนขาดมาตรการที่ชดั เจนในการ
พัฒนาโรงเรี ยนให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้
- ผลการประเมินคุณภาพของการจัดการศึ กษาในระบบการประกันคุณภาพ ยังมีโรงเรี ยน
ไม่ น้อย(ร้ อยละ ๓๐) ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ และยังไม่ มี ม าตรการเชิ งรุ ก ใดๆ ในการ
จัดการ
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- ขาดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทั้งในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว อีกทั้งการบู รณาการกับทุกภาพส่ วนเพื่อการสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษา
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังไม่มีความชัดเจนมากนัก
- การดูแลคุณภาพชีวติ แก่ผเู ้ รี ยนขณะเรี ยน ยังขาดมาตรฐานที่เป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน
- อัตราส่ วนของผูเ้ รี ยนที่จบนักธรรมมีนอ้ ย ซึ่ งไม่สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรี ยนที่เน้น
การสร้างศาสนทายาท
- ระบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็ นการดาเนิ นการแบบตั้งรับ ยังไม่ได้มุ่งเน้นแบบเชิ ง
รุ กไปที่ชุมชน
- หลักสู ตรการเรี ยนการสอนขาดความเป็ นอัตลักษณ์ของปริ ยตั ิสามัญ อิงกับการศึกษาทาง
โลกมากเกินไป ทาให้เป็ นภาระแก่ผูเ้ รี ยนในการพัฒนาตนเองที่สมบูรณ์ ท้ งั ทางโลก และทางธรรม
(วัยของผูเ้ รี ยนคือวัยเยาวชนซึ่ งยังไม่มีสามัญสานึกต่อตนเองในการเป็ นศาสนทายาท)
- อัต ราการเรี ย นต่ อ ด้านสามัญ ของผู เ้ รี ย น การลาออกระหว่างภาคเรี ย นมี สู ง และขาด
มาตรการในการส่ งเสริ ม จูงใจ และสร้ างทัศนคติใหม่แก่ผูเ้ รี ยนในการครองตนเป็ นเพศบรรพชิ ต
เพื่อการเป็ นศาสนทายาทที่ดี
- ไม่มีกลยุทธ์ที่ชดั เจนในการเสริ มสร้างเอกภาพทางการบริ หาร และการจัดการศึกษาที่มี
ความเข้มแข็งเชิงคุณภาพที่เป็ นที่ประจักษ์แก่สังคมชาวพุทธทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- ระบบการบริ หารจัดการบุคลากร ตั้งแต่กระบวนการสรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง การพิจารณา
ความดีความชอบ การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง ยังไม่ได้มาตรฐานการบริ หารบุคคล
- ยังมีระเบียบปฏิบตั ิ กฏหมาย หลายประการที่ยงั ไม่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการศึกษาพระ
ปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
- ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ ความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการ
สอนยังไม่มีประสิ ทธิภาพ
- ผลงานทางวิชาการ งานวิจยั เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษายังมีน้อยทาให้ขาดหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ในการพัฒนาโรงเรี ยน เป็ นต้น
ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่เป็ นความท้าทายทางยุทธศาสตร์ ท้ งั สิ้ น ซึ่งเมื่อเปรี ยบทียบ
กับคุ ณภาพ และความคาดหวังในอนาคตที่ควรจะเป็ นไปของระบบการบริ หารจัดการ และการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ถื อได้ว่าจาเป็ นต้องมี ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาแบบก้าวกระโดดจึงจะยังคงไว้ซ่ ึ งประสิ ทธิ ภาพที่พึงประสงค์ ในการจัดการศึกษาที่เป็ นความ
จาเป็ นในการปฏิ บตั ิหน้าที่ เพื่อการสร้ างศาสนทายาทที่ มีคุณภาพ และสร้างสังคมให้อุดมปั ญญา
ธรรม
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินคุ ณภาพภายนอก รอบสอง (พ.ศ.2549-2552) มีโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา ได้รับการประเมินแล้ว 391 แห่ง สรุ ปผลการประเมิน ดังนี้
1. โรงเรี ยนที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 209 แห่ง (ร้อยละ 53.45)
2. โรงเรี ยนที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 182 แห่ง (ร้อยละ 46.55)
3. ระดับคุณภาพผลการประเมินภายนอก
- ระดับดีมาก 12 แห่ง (ร้อยละ 3.07)
- ระดับดี 248 แห่ง (ร้อยละ 63.43)
- ระดับพอใช้ 125 แห่ง (ร้อยละ 31.97)
- ระดับปรับปรุ ง 6 แห่ง (ร้อยละ 1.53)
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายมาตรฐานของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ได้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง พบว่ามาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอยูใ่ นระดับ
ต่าที่สุดได้แก่ มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร (2.12) ลาดับต่อมาคือ
มาตรฐานที่ 9 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นส าคัญ (2.45) และมาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมีวสิ ัยทัศน์ (2.49)
จากการร่ วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงปั ญหา/อุปสรรค ที่ทาให้บางมาตรฐานมีค่าเฉลี่ย
ของผลการประเมินอยูใ่ นระดับต่า คือ
1. การสอบ O-NET ของทุ ก ปี ที่ ผ่ า นมา มั ก จะสอบตรงกั น กั บ การสอบบาลี
สนามหลวงของคณะสงฆ์ทาให้โรงเรี ยนต้องนานักเรี ยนไปสอบบาลีสนามหลวง
2. สถานศึกษา/นักเรี ยน ไม่ให้ความสาคัญกับการสอบ O-NET ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ใน
การสอบอยูใ่ นระดับต่า
3. สถานภาพครู และบุคลากรที่ไม่มีความมัน่ คง ทาให้มีการเข้า-ออกบ่อยของครู และ
บุคลากรส่ งผลกระทบต่อการทางานที่ไม่ต่อเนื่อง
4. ผูป้ ระเมิ น ภายนอกบางคนไม่ เข้าใจบริ บ ทของโรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธรรม แผนก
สามัญศึกษา ทาให้ผลการประเมินไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่ อต้ นสั งกัด
1. คัดเลื อกสถานศึ กษาที่ มี คุณ ภาพระดับ ดี ข้ ึ นไป เพื่ อประชาสัมพันธ์ ยกย่อง และ
เผยแพร่ ผลการดาเนินงานเป็ นต้นแบบให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ
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2. ประสานการทดสอบภาษาบาลี และการทดสอบ O-NET ให้ มี ช่ วงเวลาต่ างกัน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเตรี ยมตัวเข้ารับการทดสอบทั้งสองประเภท
3. กาหนดเป็ นนโยบายให้ส ถานศึ กษาทุ กแห่ ง ต้องให้ผูเ้ รี ยนเข้ารับการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระดับชาติ (O-NET) และใช้เป็ นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาจบการศึกษาตาม
หลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. พัฒนามาตรฐานการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อให้มีแนวทางใน
การดาเนิ นงานพัฒนาคุ ณภาพมาตรฐานภายในให้เหมาะสมกับ นโยบาย จุดเน้นและคุ ณลักษณะ
เฉพาะของการจัดการศึกษาประเภทนี้
5. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึ กษาระยะยาวให้ชัดเจน เพื่ อการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. ส่ งเสริ ม พัฒ นา และเผยแพร่ ค วามรู ้ ให้ส ถานศึ ก ษา ให้ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาให้
ความสาคัญกับพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษาให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
บริ หาร เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
7. ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้กลุ่มสถานศึกษาในทุกภูมิภาค มีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
และประเมิ นคุ ณ ภาพภายใน โดยน าผลการประเมิน คุ ณ ภาพภายในและผลการประเมิ นคุ ณ ภาพ
ภายนอกมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาคในระดับกลุ่มโรงเรี ยน
8. ส่ งเสริ มให้กลุ่ มสถานศึ กษามี บ ทบาทในการคัดสรรครู ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ
และสามารถปฏิบตั ิงานได้เต็มเวลาเข้ามาเป็ นครู ผูส้ อนในสถานศึกษา ให้การยกย่อง และเผยแพร่
ผลงานของครู ที่มีผลงานการจัดการเรี ยนการสอนดีเด่นในแต่ละภูมิภาค
การวิเคราะห์ ศักยภาพในการพัฒนาของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
กองพุทธศาสนศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ (2556:34) ได้ประเมินศักยภาพ
ทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ประกอบด้วยการประเมิน จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของ
การพัฒนาของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึ กษาที่มีต่อการดาเนิ นงานให้เป้ าประสงค์
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
จุดแข็ง (Strength)
การประเมิ น ศัก ยภาพทางยุท ธศาสตร์ ด้านจุ ด แข็ งเป็ นการประเมิ น จุ ด เด่ น หรื อ จุ ดแข็ง
ภายในของการดาเนิ นการให้ภารกิจขององค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งจากการวิเคราะห์จุดแข็งพบว่ามี
ดังนี้
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ด้ านบุคลากร
1. พระสงฆ์สามเณรมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีภาวะผูน้ าด้านคุณธรรม และเป็ นที่ศรัทธาของ
ประชาชนทัว่ ไป
2. นโยบายของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ มีความชัดเจนในการมุ่งมัน่ ส่ งเสริ ม
และพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นฐานที่ควบคู่กบั การศึกษาธรรม –บาลี
ด้ านการเงิน
1. มี ง บประมาณจากหลากหลายช่ อ งทาง ทั้ งจากงบประมาณอุ ด หนุ น การศึ ก ษา
งบประมาณสนับสนุนจากวัด เป็ นต้น
ด้ านการบริหารจัดการ
1. มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การเป็ นแหล่ ง เรี ยนรู ้ แ ละการปฏิ บ ั ติ ธ รรมตามหลั ก
พระพุทธศาสนา
2. มีโครงสร้าง การบริ หารจัดการชัดเจนเป็ นระบบ
3. โรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ของชุมชน
ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ หลักสู ตร และเทคโนโลยี
1. สื่ อการสอน มีความพอเพียงต่อการบริ การทางการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน
จุดอ่ อน (Weakness)
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ ด้านจุดอ่อนเป็ นการประเมินจุดด้อยภายในของการ
ดาเนินการให้ภารกิจขององค์กรไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดอ่อนพบว่ามีดงั นี้
ด้ านบุคลากร (Man)
1. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูข้ าดโอกาสทางการศึกษา มี ความแตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิ จ มี พ้ื น
ฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยนมีความแตกต่าง และผูเ้ รี ยนมีการศึกษาทั้ง ๓ แผนกคือ แผนกธรรม แผนกบาลี
และแผนกสามัญศึกษา ทาให้เกิดความล้าทางการศึกษา ผูเ้ รี ยนห่างไกลครอบครัว
2. ผูบ้ ริ หารมีความรู ้ และทักษะ ไม่เพียงพอต่อการบริ หารจัดการเท่าทันการเปลี่ ยนแปลง
และผูบ้ ริ หารมีภาระงานอื่นมากทาให้ไม่มีเวลาในการบริ หารจัดการเพียงพอ
3. ครู ข าดความมั่น คง และความก้าวหน้าทางด้า นวิช าชี พ ขวัญ และก าลัง ใจ ไม่ ไ ด้รับ
สวัสดิการ การสงเคราะห์ รายได้ และสวัสดิการที่เหมาะสมต่อคุณวุฒิ และไม่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู ้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางอย่างเหมาะสม
และเท่าเทียม มีการเปลี่ยนแปลงทาให้เกิดภาวะสมองไหลไปหน่วยงานอื่นที่มนั่ คงกว่าเดิม
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4. ระบบการบริ หาร และการพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็ นระบบ ไม่มีทิศทางในการจัดการที่
ชัดเจน
ด้ านการเงิน (Money)
1. มี งบประมาณไม่ เพี ย งพอ ไม่ ส อดคล้อง ไม่ เหมาะสม กับ ภาระงานและรู ป แบบการ
จัดการเรี ยนการสอน
2. ขาดระบบการบริ หารจัดการ การเงิน การบัญชีที่ได้มาตรฐาน เป็ นธรรมาภิบาล และไม่
มีแผนงานที่ชดั เจนในการบริ หารจัดการระบบการเงินของโรงเรี ยน
3. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ ไม่เพียงพอ ไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษา และไม่เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
ด้ านการบริหารจัดการ (Management)
1. ไม่ มี แผนงานในการบริ หารจัดการและพัฒนาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาอย่าง
ชัดเจน
2. การถ่ายทอดและสื่ อสารยังไม่ทวั่ ถึ งองค์กร ขาดการนิ เทศติดตามและประเมินผลจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
3. ขาดการนาข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริ งจัง
4. ขาดการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ และการจัดการศึกษาจากภาคส่ วนภายนอก
5. สภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนขาดการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
6. การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึ กษายังเน้นอยู่ในส่ วนของปริ ยตั ิ คือภาคของ
ความรู ้ยงั ไม่มีการเชื่อมต่อความรู ้เข้าสู่ ภาคของการปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดปั ญญาตามหลักพุทธธรรม
7. ระบบสวัสดิการแก่ผเู ้ รี ยนขาดการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
8. ไม่มี พรบ.การศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
9. ไม่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. ระบบการบริ การวิชาการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนายังไม่เป็ นระบบ
ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ หลักสู ตร เทคโนโลยี ( Material)
1. หลักสู ตรที่ ใช้ เป็ นการนาของการศึ กษาขั้นพื้ นฐานมาใช้ ซึ่ งไม่มีความสอดคล้องกับ
บริ บทของปริ ยตั ิสามัญ และการพัฒนาผูเ้ รี ยน
2. เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารจัดการ และการจัดการศึกษายังไม่มีความทันสมัย
ระบบฐานข้อมูลยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
3. การเข้าถึงเทคโนโลยียงั ไม่ทวั่ ถึง
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โอกาส (Opportunity)
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ดา้ นโอกาส เป็ นการประเมินปั จจัยภายนอกที่ส่งเสริ ม
ให้การดาเนินการให้ภารกิจขององค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งจากการวิเคราะห์โอกาสพบว่ามีดงั นี้
1. แผนเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ ๑๐ เน้นการสร้างชุ มชนอุดมปั ญญา และมุ่ง
สร้างสังคมคุณธรรม
2. วัดเป็ นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
3. นโยบายให้ทุกโรงเรี ยนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
4. ภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการเรี ยนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
5. โครงสร้างการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
6. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและสังคมเพิ่มขึ้น
7. ได้รับการศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ มากขึ้นส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษา
8. มี ช่องทางในการเผยแผ่และประชาสัม พันธ์ ก ารจัดการศึ กษาเพิ่ม มากขึ้ น สามารถนา
ข้อมูลสารสนเทศ มาบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพ
9. สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และสังคมไทยมีค่านิ ยมในการทาบุญต่อพระสงฆ์
สามเณร
10. นโยบายรั ฐบาลมุ่ งส่ งเสริ มการปรั บปรุ งองค์กร และกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนา
เพื่ อให้การบริ หารจัดการส่ งเสริ ม ท านุ บ ารุ งพุ ทธศาสนามีความเป็ นเอกภาพ และประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งส่ งเสริ มความเข้าใจอันดี และสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อนาหลักธรรม
ของศาสนามาใช้ในการส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรม
ในการดารงชีวติ มากขึ้น
อุปสรรค (Threat)
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ดา้ นอุปสรรคเป็ นการประเมินปัจจัยภายนอกที่คุกคาม
ต่อการดาเนิ นการให้ภารกิ จขององค์กรไม่บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งจากการวิเคราะห์อุปสรรคพบว่ามี
ดังนี้
1. กลไกในการขับเคลื่ อนและสนับสนุ นของหน่ วยงานระดับนโยบายดาเนิ นงานไม่เกิ ด
ประสิ ทธิภาพ
2. ปั จจัยนาเข้าเป็ นไปตามภาวะของเศรษฐกิจส่ งผลต่อจานวนผูเ้ รี ยนและงบประมาณ
3. ผูเ้ รี ยนขาดวุฒิภาวะในการเลือกบริ โภคเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
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4. ปั จจัยทางสังคมมีความเสี่ ยงในการดารงสมณเพศและแรงจูงใจต่อการเรี ยนมีมากขึ้นซึ่ ง
จากการประเมินศักยภาพทางการพัฒนาตามภารกิจของโรงเรี ยน จะได้นาผลที่ได้ไปใช้ในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการ
8.3 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
กองพุ ท ธศาสนศึ ก ษา ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ (2556:70) ได้จ ัด ท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบ ของ
ทิศทางยุทธศาสตร์ การพัฒนา ระบบวัดผลทางยุทธศาสตร์ และระบบปฏิบตั ิการทางยุทธศาสตร์ ดัง
รายละเอียด ต่อไปนี้
ทิศทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสั ยทัศน์ เป็ นเข็มทิ ศนาทางสู่ อนาคต เป็ นการพัฒนาไปสู่ อนาคตที่ ระบบการศึ กษาพระ
ปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา จะใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้
“ส่ งเสริ มพระพุทธศาสนาให้ เจริ ญงอกงามด้ วยศาสนทายาทที่เปี่ ยมปั ญญาพุทธธรรม ผลักดันให้
ประเทศไทยเป็ นศูนย์ กลางการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลกที่มคี ุณภาพ
มาตรฐาน”
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจเป็ นกรอบ และแนวทางในการดาเนินงานตามหน้าที่ และตามวิสัยทัศน์ที่ได้กาหนด
ไว้ ซึ่ งประกอบด้วยพันธกิจ ดังนี้
1. จัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ ยม
ปัญญาพุทธธรรม
2. พัฒนาระบบบริ หารโรงเรี ยนให้เข้มแข็ง เป็ นโรงเรี ยนคุณภาพมาตรฐานของไทยที่เป็ น
ศูนย์กลางการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลก
3. เผยแผ่และทานุ บารุ งพุทธศาสนาให้เจริ ญงอกงาม และร่ วมสร้ างสังคมพุทธธรรมที่ มี
ความเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็ นประเด็นสาคัญตามพันธกิ จ ที่จะอาศัยการขับเคลื่ อนด้วยวิธีการ
ทางยุท ธศาสตร์ ใ ห้ มี ก ารพัฒ นาที่ แตกต่ าง โดดเด่ น และก้าวกระโดด ประกอบด้วย 4 ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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1. การสร้างและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ
2. การพัฒนาระบบบริ หารโรงเรี ยนให้เข้มแข็ง และมี มาตรฐานเป็ นโรงเรี ยนคุ ณ ภาพที่
ยัง่ ยืน
3. การเสริ มสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษาของโลก
4. การทานุบารุ ง เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริ ญงอกงาม
เป้ าประสงค์ (Goal)
เป้ าประสงค์เป็ นผลสัมฤทธิ์ ที่ เป็ นผลลัพธ์ ของการดาเนิ นงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่
มุ่งหวังจะให้เกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบด้วย เป้าประสงค์ ดังนี้
1. ผูเ้ รี ยนเป็ นศาสนทายาทที่เปี่ ยมปั ญญาพุทธธรรมและมีคุณลักษณะปริ ยตั ิสามัญตามที่พึง
ประสงค์
2. ระบบการศึ ก ษาพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษามี อ ัต ลัก ษณ์ พุ ท ธธรรม และมี
คุณภาพมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ และเชื่อมัน่ ของสังคม
3. ประเทศไทยเป็ นศู น ย์ก ลางของโลกในการเรี ย นรู ้ แ ละการศึ ก ษาระดับ พื้ น ฐานทาง
พระพุทธศาสนา
4. พระพุทธศาสนามีความเจริ ญงอกงาม สังคมเข้มแข็งอุดมปัญญาพุทธธรรม
ผลผลิตของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan output)
ผลผลิ ตเป็ นผลสัมฤทธิ์ ที่เป็ นผลผลิ ตโดยตรงจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่ อนแผน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยผลผลิต ดังนี้
1. ผูจ้ บการศึ กษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นทั้งปริ มาณและ
คุณภาพ
2. มีผเู ้ รี ยนที่สอบผ่านหลักสู ตรนักธรรม-บาลีมากขึ้น
3. โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษามีการจัดการศึกษาที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน
4. มีโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษานานาชาติ ต้นแบบ
5. มีผจู ้ บการศึกษาที่ดารงอยูใ่ นบรรพชิตมากขึ้น
6. มีชุมชนพุทธธรรมที่เข้มแข็งทัว่ ทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8.4 การบริหารจัดการศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พระภิกษุ สามเณรได้มีโอกาส
ศึกษาสายสามัญตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโดย
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เทียบกับชั้นมัธยมศึกษาสายสามัญ จัดหลักสู ตรให้มีวิชาที่เหมาะสมแก่ภาวะของพระภิกษุสามเณร
ที่จะศึกษาได้โดยไม่ขดั ต่อพระธรรมวินยั และเป็ นวิชาที่จาเป็ นต่อพระพุทธศาสนา เป็ นหลักสู ตรที่
ให้ก ารศึ ก ษาวิช าพระปริ ยตั ิ ธ รรมควบคู่ ก ับ วิช าสามัญ ได้แก่ ภาษาบาลี ธ รรมวินัย ศาสนปฏิ บ ัติ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุ ขศึกษา หลักสู ตรที่จดั ขึ้นจบได้ใน
ตัวเองหรื อเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อ มุ่งให้พระภิกษุสามเณรมีบุคลิกภาพเหมาะสมตามสมณเพศ
ช่ วยให้มีค วามรู ้ ท้ งั ทางโลกและทางธรรม ปรั บ ตัวเข้ากับ สั งคมได้และไม่ ขดั ต่อวินัยสงฆ์ มุ่ งให้
พระภิ ก ษุ สามเณรได้ศึ ก ษาในระดับ สู งขึ้ น โดยมหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย และ
วิท ยาลัย มหามกุ ฎ ราชวิท ยาลัย รั บ พระภิ ก ษุ สามเณรที่ เรี ย นจบชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของ
หลักสู ตรการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัย
ทั้ง 2 แห่ ง และวิทยาเขตอีก 18 แห่ งการดาเนิ นการบริ หารจัดการการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญ ศึ ก ษามี ล ัก ษณะการบริ ห ารโดยส านัก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ เป็ นองค์ก ารหลัก ที่
ควบคุ มส่ งเสริ มการจักาศึกษาโดยตรง ส่ วนการบริ หารโรงเรี ยนให้อยู่ในความปกครองของคณะ
สงฆ์ เช่ น ให้เจ้าคณะจังหวัดมีหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
ระดับจังหวัด และเจ้าคณะอาเภอมีหน้าที่เป็ ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน
ระดับอาเภอ มีเจ้าอาวาสเป็ นเจ้าสานักเรี ยนของแต่ลโรงเรี ยน เป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษาในแต่ละวัดโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จะจัดตั้งได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุ ญาตจากสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ กองศาสนศึกษา สานันายกรัฐมนตรี และด้วยความ
เห็ น ชอบของคณะสงฆ์ วัด ที่ ส ามารถจัด ตั้ง โรงเรี ยนได้ ต้ อ งปฏิ บ ั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ภายใต้การกากับดู แลของนายกรัฐมนตรี ทาหน้าที่เพียงอนุ มตั ิการจัดตั้ง
และให้การส่ งเสริ มสนับสนุ นเท่านั้นหน่ วยงานที่รับผิดชอบการบริ หารการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษาคือสานักนายกรัฐมนตรี สานักพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ กองพุทธศาสนาศึกษา
สานักพุทธศาสนาจังหวัดสาหรับหน่ วยงานที่ให้ความสนับสนุ นด้านวิชาการ ได้แก่ กลุ่มโรงเรี ยน
นอกจากนั้นยังมีหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะให้ความช่วยเหลื อและส่ งเสริ ม ได้แก่ สานักงาน
พุทธศาสนาจังหวัด
8.5 การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
การบริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญนั้น เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารในการบริ หาร
จัดการงาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริ หารวิชาการ 2) การบริ หารบุคคล 3) การบริ หารงบประมาณ และ
4) การบริ หารทัว่ ไป โดยเฉพาะการบริ หารนั้นผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องกาหนดโครงสร้ างและบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรในองค์กร การควบคุมดูแลและการติดตามประเมินผลโดยอาศัยทรัพยากร ได้แก่
คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และสื่ อเทคโนโลยี เป็ นต้นเพื่อให้งานดาเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
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บรรลุ จุดประสงค์ตามที่ ก าหนดไว้โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษา บริ ห ารภายใต้
ระเบี ยบสานักงานพระพุ ทธศาสนาแห่ งชาติ ว่าด้วยโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรม แผนกสามัญศึกษา
พุ ท ธศัก ราช 2546 โดยมี เจ้าอาวาสหรื อพระภิ ก ษุ ที่ เจ้าอาวาสมอบหมายให้เป็ นผูจ้ ดั การ และมี
พระภิกษุที่มีพ รรษา 5 พรรษาขึ้นไป มี วุฒิเปรี ยญธรรมไม่น้อยกว่า 3 ประโยค หรื อปริ ญญาพุทธ
ศาสตรบัณฑิต หรื อปริ ญญาศาสนศาสตรบัณฑิตหรื อปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อสาขาอื่นแต่ตอ้ ง
มี วิชาชี พ ครู เป็ นครู ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรื อผูอ้ านวยการสภาการศึก ษาของคณะสงฆ์ ท าหน้าที่
ควบคุมและส่ งเสริ มการศึกษา มีอานาจพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสู ตรและแบบเรี ยนปั ญหาเกี่ยวกับการศึกษา และเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษาตามหน้าที่มหาเถรสมาคมมอบหมายรวมทั้งแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการศึกษา กรมการ
ศาสนาเป็ นที่ต้ งั สานักงานสภาการศึกษา มีอธิ บดีกรมการศาสนาเป็ นเลขาธิ การสภาการศึกษาของ
สงฆ์ โดยมีกองศาสนศึกษารับผิดชอบดูแลโรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ มีหน้าที่ดาเนิ นการ
เกี่ ย วกับ การให้ ก ารอุ ด หนุ น เพื่ อ เสนอสภาการศึ ก ษาของคณะสงฆ์ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ละพัฒ นา
บุคลากรของโรงเรี ยนให้มีคุณภาพและปริ มาณเพียงพอต่อการจัดการศึกษา (เสน่ห์ เจริ ญศักดิ์. 2547:
13)
ศู น ย์ค รู พ ระปริ ย ตั ิ นิ เทศน์ ป ระจ าจังหวัด ท าหน้ าที่ ใ นการบริ ห ารการศึ ก ษา การนิ เทศ
การศึกษาการติดตามผล รวบรวมสถิติขอ้ มูลด้านการศาสนา การจัดทาแผนพัฒนาการศาสนศึกษา
ของจังหวัดรวมทั้งช่ วยเหลื อเจ้าคณะจังหวัดในการจัดการศาสนศึกษาของจังหวัดพระมหาจิตนเรศ
ศรี ป ะโค (2546: บทคัดย่อ) กล่ าวว่า บุคลากรที่ เป็ นบรรพชิ ต และบุ คลากรที่ เป็ นคฤหัส ถ์มีความ
คิ ดเห็ นด้วยเกี่ ย วกับ การดาเนิ น นโยบายของรั ฐในการจัดการศึ ก ษาในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธ รรม
แผนกสามัญศึ กษา ในด้านวิช าการ ตาแหน่ งที่ บุ ค คลเป็ นเจ้าของในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง หรื อ
หมายถึ ง การจัด ต าแหน่ ง ทางสั ง คมภายในกลุ่ ม ในกรณี ข ององค์ก ารบุ ค คลจะได้รับ สถานภาพ
ภายหลังการจัดตาแหน่ งในกลุ่ ม หรื อไม่ ข้ ึ นอยู่กบั ระบบสถานภาพที่ มี อยู่ในขณะนั้นว่าได้มี การ
กาหนดอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละบุ คคลให้ชดั เจน ศิริ จันบารุ ง (2549: 84) กล่าวว่า
ผูบ้ ริ หารที่ ปฏิ บตั ิหน้าที่ สามารถที่จะปฏิ บตั ิง านที่หลากหลาย ผูบ้ ริ หาร สถานศึกษาก็ปฏิ บ ตั ิตาม
บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริ หารและครู ก็ปฏิบตั ิตามบทบาทของผูส้ อนและในขณะเดียวกันก็อาจทา
หน้าที่ผบู ้ ริ หารด้วยในระดับต้นด้วย เช่ นหัวหน้าแผนกหรื อผูช้ ่วยต่างๆ ในการบริ หารสถานศึกษา
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
สรุ ปนอกจากนี้ ยงั มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุ นด้านวิชาการแก่โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา คือ กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่ งมีคณะกรรมกาบริ หาร
กลุ่ ม โรงเรี ย นประกอบด้วย ผู แ้ ทนโรงเรี ย นต่ า งๆ โรงเรี ย นละ 1 ท่ าน ยกเว้น กลุ่ ม โรงเรี ย นที่ มี
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โรงเรี ยนเกิน 10โรงเรี ยน ให้มีคณะกรรมการบริ หารกลุ่มโรงเรี ยนประกอบด้วย ผูจ้ ดั การโรงเรี ยน
ผูอ้ านวยการ อาจารย์ใหญ่ หรื อครู ใหญ่ ครู คฤหัสถ์จากโรงเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยนละ 1 ท่าน
การบริ หารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จาแนกเป็ น 4 งาน
ดังนี้ (เสน่ห์ เจริ ญศักดิ์. 2547: 13)
1. การบริ หารวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสู ตร การพัฒนากระบวนการการเรี ยนรู ้ การ
วัดผลการประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
สื่ อนวัตถกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ การนิ เทศการศึกษา การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน การส่ งเสริ มสนับสนุ น
งานวิชาการแก่บุคคล และครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
2. การบริ หารบุคคล ได้แก่ การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ ง การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง การเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
3. การบริ หารงบประมาณ ได้แก่ การจัดทาและเสนองบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการใช้เงินและผลการดาเนิ นงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การ
บริ หารการเงิน การบริ หารบัญชี การบริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์
4. การบริ หารทัว่ ไป ได้แก่การดาเนิ นงานธุ ระการ การดูแลอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
การจัดทาสามโนครัวผูเ้ รี ยน การรับนักเรี ยนงานส่ งเสริ มกิ จการนักเรี ยน การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษางานบริ การสาธารณ ฯลฯ
ครู และบุคลากร
ครู จะเป็ นพระภิกษุ หรื อคฤหัสถ์ก็ได้ มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี
ครู สอนวิชาภาษาบาลี จะต้องมีวฒ
ุ ิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อสาขาอื่น แต่ตอ้ ง
มีวชิ าชีพครู และต้องมีวฒ
ุ ิเปรี ยญธรรม 3 ประโยค ขึ้นไป
ครู สอนวิชาธรรมวินยั และศาสนปฏิบตั ิ จะต้องมีวฒ
ุ ิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อ
สาขาอื่นแต่ตอ้ งมีวชิ าชีพครู และมีวฒ
ุ ินกั ธรรมชั้นเอก
ครู สอนวิชาสามัญ ต้องมีวฒ
ุ ิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อสาขาอื่น แต่ตอ้ งมี
วิชาชีพครู หรื อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดว้ ยบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่า
กว่าอนุปริ ญญาทางการศึกษา
โครงสร้ างการบริหารโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมแผนกสามัญ
หน่ วยงานที่ รับผิดชอบการบริ หารการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ก่ อนปี
2535มี 4 หน่ วยงาน คือสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ กรมการศาสนา สานักงานศึกษาธิ การจังหวัด
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และศูนย์ครู พระปริ ยตั ิธรรมนิเทศประจาจังหวัด สาหรับหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนด้านวิชาการ
ได้แก่กลุ่มโรงเรี ยน นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะให้ความช่วยเหลื อและ
ส่ งเสริ มเท่านั้นปั จจุบนั การดาเนิ นงานของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา มีหน่วยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบการจัด การศึ ก ษา ได้ แ ก่ มหาเถรสมาคม ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ
คณะกรรมการการศึกษาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญ สานักงานพระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดกลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
นโยบายหลัก
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาทในการสื บทอดพระพุทธศาสนา
2. จัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
3. จัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเปิ ดโอกาสให้เด็กยากจนและและเด็กด้อยโอกาส
ได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
4. ไม่เก็บค่าใช้จ่าย หรื อเก็บค่าใช้จ่ายน้อย
พระวิเชียรธรรมคุณาธาร (2552: 52) กล่าวว่าโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมนั้นควรเพิ่มนโยบายดังนี้
1. ส่ งเสริ มการศึกษาความรู ้ข้ นั พื้นฐานให้พระภิกษุสามเณรที่บวชเรี ยนในพระพุทธศาสนา
ได้มีโอกาสเท่าเทียมกับนักเรี ยนทัว่ ไป
2. ส่ งเสริ ม ปลู ก ฝั งด้านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและด้านวิช าการให้แก่ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรที่
ต้องการบวชเรี ยนในพระพุทธศาสนา
3. ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัด โรงเรี ยน ชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. เสริ มสร้างพัฒนาบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมของโรงเรี ยนให้สะอาดร่ มรื่ นและสวยงาม
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นศาสนทายาทที่ดี เป็ นผูน้ าด้านศาสนธรรม และศาสนพิธี สื บสาน
วัฒนธรรมประเพณี สามารถประยุกต์หลักธรรม และองค์ความรู ้มาใช้ในการดาเนิ นชี วิตในสังคม
อย่างมี ความสุ ขและสร้ างศาสนทายาทให้มีความรู ้ คู่คุณธรรมและจริ ยธรรมให้แก่ คณะสงฆ์และ
สังคม
พระมหาโกวิทย์ (2551: 11) กล่ าวว่า วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ท้ งั ทางด้านพระ
ปริ ยตั ิธรรมควบคู่กบั วิชาสามัญ สามารถประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม รู ้ เท่าทัน
การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลกแล้วน ามาพัฒ นาตนเอง มี ความประพฤติ ดี เป็ น
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ตัวอย่างที่ ดีข องสั งคม มี ค วามรั บ ผิ ดชอบต่ อ ตนเองและส่ วนรวม และให้มี จิต ส านึ ก ที่ จะรั ก ษา
พระพุทธศาสนาให้มนั่ คงเจริ ญรุ่ งเรื องสื บต่อไป
พระอุดรคณารักษ์ (2552: 42) วิสัยทัศน์ น้ นั มุ่งให้การศึ กษาด้านพระปริ ยตั ิ ธรรมเกี่ ยวกับ
พระธรรมวินยั ประวัติพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี และ ภาษาบาลี อีกทั้งวิชาสมัญทัว่ ไปเกี่ ยวกับ 8
กลุ่ ม สาระ และเทคโนโลยี มี ก ารพัฒ นาการเรี ยนการสอน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศู น ย์ก ลาง ได้จดั
หลักสู ตรให้สอดคล้องเหมาะสม กับวัยของนักเรี ยน ฝึ กอบรมปฏิ บตั ิ พระกัมมัฏฐาน เจริ ญสมาธิ
ภาวนา ท าวัต รสวดมนต์ พร้ อ มทั้ง กิ จของสงฆ์ ก่ อ ให้ เกิ ดคุ ณ ธรรม ศัก ยภาพ สมรรถภาพ และ
สุ ขภาพพลานามัย ที่ส มบู รณ์ แข็งแรง มี ความศรั ท ธาเลื่ อมใสต่อพระรัตนตรัย เป็ นพระธรรมทู ต
พุ ท ธศาสนทายาท ท าหน้ า ที่ เผยแผ่ห ลัก พระธรรมวิ นั ย แก่ พุ ท ธศาสนิ ก ชน ทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในต่างแดน
ภารกิจ
1. พัฒ นาบุ ค ลากรให้มี ค วามรู ้ ความสามารถในการบริ ห ารจัดการและจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. พัฒนาระบบบริ หารจัด การ ที่ สอดคล้องกับสภาพบริ บ ทท้องถิ่ น เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึง เต็มตามศักยภาพ
3. พัฒนาระบบข้อมู ลสารสนเทศ นาเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการ
4. ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เสริ มสร้างผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นศาสน
ทายาทที่ดี
5. ประสานสั ม พั น ธ์ ก ั บ วัด สถานศึ ก ษา ชุ ม ชน ในการจัด การศึ ก ษา ร่ ว มอนุ รั ก ษ์
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการรณณรงค์
6. พัฒนาและจัดสภาพแวดล้อม ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ รวมทั้งจัดแหล่งเรี ยนรู ้
ให้เหมาะสมเพียงพอ และหลากหลาย
7. ส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
8. ส่ งเสริ มสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายใน
9. ส่ ง เสริ ม วิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลาย สอดคล้อ งกับ คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ของผูเ้ รี ยนและเน้นข้อมูลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน
1. ผูเ้ รี ยนมีระเบียบวินยั และปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับสมณะสารู ป
2. ผูเ้ รี ยนมีความสารวมกาย วาจา มีบุคลิกภาพที่ดี
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3. ผูเ้ รี ยนเห็นคุณค่า ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นศาสนทายาท
4. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
5. ผูเ้ รี ยนใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
6. ผูเ้ รี ยนมีความชื่อสัตย์ มีความกตัญญูกตเวที
7. ผูเ้ รี ยนมีความประหยัด รู ้จกั ใช้ทรัพยากรสิ่ งของส่ วนตนและส่ วนรวมอย่างคุม้ ค่า
8. ผูเ้ รี ยนมีควาอดทนอดกลั้น
9. ผู ้ เ รี ยนมี ความรั บ ผิ ด ชอบ มี จิ ต ส านึ กที่ เห็ นประโยชน์ แ ก่ ส่ วนรวม อนุ รั ก ษ์
ศิลปะวัฒนธรรมพัฒนาสิ่ งแวดล้อม และภูมิใจในภูมิปัญญาไทย
10. ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ คิ ดสังเคราะห์ มี วิจารณญาณ มี ความคิ ด
สร้างสรรค์
11. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางานรักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
12. ผูเ้ รี ยนมี สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตที่ดี และการเคลื่อนไหว การออกกาลังกายที่เหมาะสม
กับสมณสารู ป
13. ผูเ้ รี ยนปลอดจากสิ่ งเสพติดให้โทษและสิ่ งมอมเมา
14. ผูเ้ รี ยนมี สุ น ทรี ภ าพและลัก ษณะนิ สั ย ด้านศิ ล ปะ ดนตรี และกี ฬ า ในการวิเคราะห์
วิพากษ์วจิ ารย์คุณค่า ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดต่อดนตรี อย่างมีอิสระเหมาะสมกับสมณสารู ป
หลักการ
หลักสู ตรพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีหลักการดังนี้
1. เป็ นการศึกษาที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
2. เป็ นการศึ กษาวิชาพระปริ ยตั ิธรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อประพฤติปฏิ บตั ิตามพระธรรมวินัย
และศึกษาต่อ
3. เป็ นการศึกษาที่มุ่งให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมปั จจุบนั ได้ตามสมควรแก่สมณวิสัย
พระอุ ดรคณารัก ษ์ (2552: 13) กล่ าวถึ งหลัก การดังนี้ ว่าหลัก สู ตรพระปริ ยตั ิ ธรรม แผนก
สามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักการดังนี้
1. เป็ นการศึกษาที่มุ่งให้แสวงหาความรู ้ทางพระพุทธศาสนาให้แตกฉานเพื่อการเผยแผ่
2. เป็ นการศึกษาที่มุ่งให้มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิกิจวัตรของสงฆ์อย่างถูกต้อง
3. เป็ นการศึกษาที่มุ่งให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม
จุดมุ่งหมาย
การศึกษาตามหลักสู ตรพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย เป็ นการศึ กษาที่มุ่งให้พระภิกษุ สามเณรพัฒนาตน ประพฤติปฏิบตั ิตามพระธรรมวินัย
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เป็ นศาสนทายาทที่ ดีและนาความรู ้ จากการศึก ษาไปพัฒ นาสังคมตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิ ปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขในการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรนี้ จะต้องมุ่งปลูกฝัง
ให้พระภิกษุสามเณรมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. มีความรู ้และทักษะในวิชาพระปริ ยตั ิธรรมและวิชาสามัญ
2. มีนิสัยใฝ่ หาความรู ้ มีส มณสัญญา เคารพเชื่ อฟั งและปฏิ บตั ิตามข้อบังคับและระเบี ยบ
สงฆ์
3. มีสุขภาพดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจ
4. รู ้จกั บารุ งรักษาศาสนสมบัติ อนุรักษ์ และเสริ มสร้างสภาพแวดล้อม
5. มีความภูมิใจในความเป็ นสมณะ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยแ์ ละเลื่อมใส
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
6. มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุ งแนวทางปฏิบตั ิให้เกิดความเจริ ญแก่ชุมชนและสังคม
วิชัย ธรรมเจริ ญ (2541: 80) ได้กล่ าวถึ งจุ ดมุ่งหมายว่าการศึ กษาตามหลักสู ตรพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเป็ นการศึกษาที่มุ่งให้พระภิกษุ
สามเณรปฏิบตั ิตามพระวินยั สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิชาทางพระพุทธศาสนา
ไปพัฒนาสังคม ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยป์ ระมุขตามสมควร
แกสมณวิ สั ย ในการจัด การศึ ก ษาตามหลัก สู ตรนี้ จะต้อ งมุ่ ง ปลู ก ฝั ง ให้ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรมี
คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. มีความรู ้ ทักษะในศาสนปฏิบตั ิและกิจของสงฆ์ตามพระธรรมวินยั และระเบียบสงฆ์
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของชาวพุทธ
3. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถนาแนวทางและวิธีการใหม่ๆ ไปใช้พฒั นาสังคม
4. รู ้จกั ใช้สิทธิ เสรี ภาพในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์บนรากฐานแห่งพระธรรมวินยั
5. มีความสานึกในสมณะสัญญาและการเป็ นคนไทยร่ วมกัน มีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์
6. สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนทายาทที่ดี
หลักสู ตร
ใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิ การ โดยมี 8กลุ่ม
สาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สุ ขศึกษาและ
พลศึ ก ษ,ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี , ภาษาต่ า งประเทศ และมี วิช าพระปริ ย ตั ิ ธ รรม
ประกอบด้วยวิชาภาษาบาลี และวิชาธรรมวินยั เป็ นวิชาเฉพาะในส่ วนของวิชาสามัญใดที่ขดั แย้งต่อ
พระธรรมวิ นั ย หรื อไม่ เหมาะสมต่ อ สมณะ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและท าความตงลงกั บ

120

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2552: ค าน า) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ป ระกาศใช้ห ลัก สู ตรการศึ ก ษาขึ้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรี ยนนาร่ องและโรงเรี ยนในเครื อข่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา2544 และ
ใช้ในโรงเรี ยนทัว่ ไปตั้งแต่ปีการศึ กษา 2544 เป็ นต้นมาจนถึ งปั จจุบนั หน่ วยงานต่างที่ รับผิดชอบ
โดยตรงและมี ส่วนเกี่ ยวข้องในการใช้หลักสู ตรฉบับดังกล่ าวนี้ ได้ติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสู ตรเป็ นระยะอย่างต่อเนื่ อง พบว่า หลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศัก ราช 2544 มี จุดดี
หลายประการ เช่ น หลัก สู ต รช่ วยส่ ง เสริ ม การกระจายอ านาจทางการศึ ก ษา ท าให้ ท ้องถิ่ น และ
สถานศึกษามีส่วนร่ วมและมี บทบาทสาคัญในการพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตนเองมีแนวคิดและหลักการในการส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน อย่างไรก็
ตาม ผลการศึ ก ษาดัก ล่ าวยังได้ส ะท้อนให้ เห็ น ถึ งประเด็ น ที่ เป็ นปั ญ หาและความไม่ ชัด เจนของ
หลักสู ตรหลายประการทั้งในส่ วนของเอกสารหลักสู ตรกระบวนการนาหลักสู ตรสู่ การปฏิบตั ิ และ
ผลผลิ ต ที่ เกิ ด จากการใช้ห ลัก สู ต รสถานศึ ก ษา ได้แ ก่ ปั ญ หาความสั บ สนของผู ป้ ฏิ บ ัติ ใ นระดับ
สถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่ วนใหญ่กาหนดสาระการเรี ยนรู ้และ
ผลการเรี ยนรู ้ ที่ คาดหวังไว้ม าก การวัดและประเมิ นผลไม่ส ะท้อนมาตรฐานส่ งผลต่อปั ญ หาการ
จัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรี ยนรวมทั้งปั ญหาคุณภาพของผูเ้ รี ยน
ในด้านความรู ้ทกั ษะ ความสามารถคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยงั ไม่น่าพอใจ
แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานสาหรั บโรงเรี ยนพระปริ ยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา
การจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมนั้น เป็ นการจัดการเรี ยนการสอน
ตามหลักสู ตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ งมีท้ งั หมด 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คือ ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุ ขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะการงาน
อาชี พ และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ยงั เพิ่ม ในส่ วนของหลักสู ตรเฉพาะหรื อ
หลักสู ตรท้องถิ่นเข้าไป เช่น ภาษาบาลี ศาสนปฏิบตั ิ ธรรมวินยั และหลักสู ตรอื่นๆ ที่สถานศึกษาจัด
ให้มีการเรี ยนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน
กิตติ ธี รศานต์ (2539: 16-17). ได้กล่าวว่า หลักสู ตรของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนสามัญ
ปี พุทธศักราช 2544 มี 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. หลักสู ตรระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรี ยน 3 ปี หรื อ 6 ภาคเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะต้อง
เรี ยนรวมวิชาทั้งสิ้ น ให้ครบ 96 หน่วยการเรี ยน โดยแยกเป็ นวิชาบังคับ จานวน 78 หน่ วยการเรี ยน
และวิช าเลื อกเสรี จานวน 18 หน่ วยการเรี ยน วิช าที่ เรี ยนจาแนกเป็ น วิชาสามัญ 6 หมวด ได้แก่
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ภาษาไทย ภาษาต่ างประเทศ คณิ ตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ สังคมศึ ก ษา สุ ขศึ ก ษา และวิชาปริ ยตั ิ 4
หมวด ได้แก่ ภาษาบาลี ธรรมวินยั ศาสนปฏิบตั ิและศาสนศิลป์
2. หลักสู ตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรี ยน 3 ปี หรื อ 6 ภาคเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะต้อง
เรี ยนรวมวิชาทั้งสิ้ นให้ครบ 81 หน่ วยการเรี ยน โดยแยกเป็ นวิชาบังคบ จานวน 42 หน่ วยการเรี ยน
และวิชาเสรี จานวน 39 หน่วยการเรี ยน วิชาที่เรี ยนจาแนกเป็ น วิชาสามัญ 6 หมวดได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุ ขศึกษา และวิชาปริ ยตั ิ 4 หมวด ได้แก่
ภาษาบาลี ธรรมวินยั ศาสนปฏิบตั ิและศาสนศิลป์
หลักสู ตรที่ใช้ในปั จจุบนั มี 2 หลักสู ตร คือ หลักสู ตรพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2544 และหลักสู ตรพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย พุ ท ธศัก ราช 2544 ซึ่ งทั้ง 2 หลัก สู ตรมี จุดมุ่ ง หมายของการศึ ก ษาในการ
ปลู ก ฝั งให้พ ระภิ ก ษุ สามเณร มี ค วามรู ้ ท ัก ษะในวิช าพระปริ ย ตั ิ ธ รรมและวิช าสามัญ พระภิ ก ษุ
สามเณรที่เรี ยนในแต่หลักสู ตรจะต้องลงวิชาเรี ยนและจานวนหน่วยการเรี ยนเพื่อให้จบหลักสู ตรให้
เป็ น ไปตามเกณ ฑ์ ที่ หลั ก สู ตรก าหน ดไว้ โดยมี ก ารประเมิ นผลการเรี ยนตามระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการประเมิ นผลการเรี ยนตามหลักสู ตรพระปริ ยตั ิ ธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พุทธศักราช 2544
หลักเกณฑ์ การใช้ หลักสู ตรโรงเรียนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
1. เวลาเรียน
หลักสู ตรพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรี ยนโดย
ปกติประมาณ 3 ปี
1.1 ในปี การศึก ษาหนึ่ ง ให้ แบ่ งเป็ นภาคเรี ยนปกติ 2 ภาค ภาคเรี ยนละ 20 สัปดาห์ และ
โรงเรี ยนอาจเปิ ดภาคฤดู ร้อนได้อีกตามที่เห็ นสมควร โดยให้มีเวลาเรี ยน 4 สัปดาห์ เวลาเรี ยนต่อ
สัปดาห์ของรายวิชาที่เปิ ดสอนจะต้องเป็ น 5 เท่าของภาคปกติ และเวลาเรี ยนในภาคฤดูร้อนนี้ ให้ใช้
สาหรับเรี ยนรายวิชาที่เรี ยนซ้ าหรื อรายวิชาที่แก้ “ 0 “ หรื อรายวิชาที่เปลี่ยน “ร” หรื อ “มส”
1.2 โรงเรี ยนต้องเปิ ดเรี ยนสัปดาห์ละไม่นอ้ ยกว่า 5 วัน วันละไม่นอ้ ยกว่า 7 คาบ คาบ
ละ50 นาที รวมแล้วอย่างน้อย 35 คาบ
1.3 ให้เรี ยนตามหลักสู ตรอย่างน้อยสัปดาห์ละ 32 คาบ และให้โรงเรี ยนจัดให้ผูเ้ รี ยนเข้า
ร่ วมกิ จ กรรมตามที่ ก าหนดไว้ใ นโครงสร้ า งของหลัก สู ต ร โดยเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมแนะแนวหรื อ
กิจกรรมแก้ปัญหาหรื อกิ จกรรมพัฒนาการเรี ยนรู ้ จานวน 1 คาบต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ ตอ้ งจัดให้มี
เวลาสาหรับให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมอิสระตามความสนใจ จานวน 2 คาบ ต่อสัปดาห์
1.4 นอกจากเวลาที่กาหนดในข้อ 1.1 ถึง 1.3 ต้องให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจของสงฆ์โดยมี
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เจ้าอาวาสหรื อผูท้ ี่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็ นผูค้ วบคุม
2. หน่ วยการเรียน
รายวิช าใดที่ ใ ช้เวลาเรี ย น 2 คาบต่ อสั ป ดาห์ ต่อ ภาคเรี ย น ให้ มี ค่ าเป็ น 1 หน่ วยการเรี ย น
รายวิชาใดที่ มี จานวนคาบเรี ยนมากกว่าหรื อน้อยกว่า 2 คาบต่อสั ปดาห์ ต่อภาคเรี ยน ให้มีจานวน
หน่วยการเรี ยนมากขึ้นหรื อน้อยลงเป็ นไปตามสัดส่ วน
3. วิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี
ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนวิชาบังคับ และวิชาเลือกเสรี ตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสู ตร
สาหรั บภาษาต่างประเทศ เรี ยนได้ไม่เกิ น 1 ภาษาการจัดทารายวิชาบังคับเลื อก และวิชาเลือกเสรี
นอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิ การ
กาหนด
4. การประเมินผลการเรียน
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ารเรี ย น แ ล ะ ก ารโอ น ผ ล ก ารเรี ย น ให้ เป็ น ไป ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงศึ กษาธิ การว่าด้วยการประเมิ นผลการเรี ยนตามหลักสู ตรพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2544
หลักเกณฑ์ การใช้ หลักสู ต รโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึ กษาระดับ มัธยมศึ กษาตอน
ปลาย
1. เวลาเรียน
1.1 หลักสู ตรพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลา
เรี ยนโดยปกติประมาณ 3 ปี
1.2 ในปี การศึก ษาหนึ่ ง ให้ แบ่ งเป็ นภาคเรี ยนปกติ 2 ภาค ภาคเรี ยนละ 20 สัปดาห์ และ
โรงเรี ยนสามารถเปิ ดภาคฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร โดยมีเวลาเรี ยน 4 สัปดาห์ เวลาเรี ยนต่อ
สัป ดาห์ ข องรายวิช าที่ เปิ ดสอนจะต้องเป็ น 5 เท่ าของภาคปกติ เวลาเรี ยนในภาคฤดู ร้อนนี้ ให้ใช้
สาหรับเรี ยนรายวิชาที่เรี ยนซ้ าหรื อรายวิชาที่แก้ “0” หรื อรายวิชาที่เปลี่ยน “ร” หรื อ “มส”
1.3 โรงเรี ยนเปิ ดเรี ยนสัปดาห์ละไม่นอ้ ยกว่า 5 วัน วันละไม่นอ้ ยกว่า 7 คาบๆละ5นาที รวม
อย่างน้อย 35 คาบ
1.4 ให้เรี ยนตามหลักสู ตรอย่างน้อยสั ปดาห์ ละ 27 คาบและให้โรงเรี ยนจัดให้ผูเ้ รี ยนเข้า
ร่ วมกิ จ กรรมตามที่ ก าหนดไว้ใ นโครงสร้ า งของหลัก สู ต ร โดยเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมแนะแนวหรื อ
กิจกรรมแก้ปัญหาหรื อกิ จกรรมพัฒนาการเรี ยนรู ้ จานวน 2 คาบต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ ตอ้ งจัดให้มี
เวลาสาหรับให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมอิสระตามความสนใจ นอกจากเวลาที่กาหนดในข้อ 1.1 ถึง 1.4
ต้องให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจของสงฆ์โดยมีเจ้าอาวาสหรื อผูท้ ี่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็ นผูค้ วบคุม
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2. หน่ วยการเรียน
รายวิช าใดที่ ใ ช้เวลาเรี ย น 2 คาบต่ อสั ป ดาห์ ต่อ ภาคเรี ย น ให้ มี ค่ าเป็ น 1 หน่ วยการเรี ย น
รายวิชาใดที่ มี จานวนคาบเรี ยนมากกว่าหรื อน้อยกว่า 2 คาบต่อสั ปดาห์ ต่อภาคเรี ยน ให้มีจานวน
หน่วยการเรี ยนมากขึ้นหรื อน้อยลงเป็ นไปตามสัดส่ วน
3. วิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี
3.1 ผูเ้ รี ยนจะต้อ งเรี ย นวิช าบังคับ และวิช าเลื อกเสรี ตามที่ ก าหนดไว้ในโครงสร้ างของ
หลักสู ตรสาหรับภาษาต่างประเทศ ผูเ้ รี ยนจะเลือกเรี ยนได้ไม่เกิด 2 ภาษา
3.2 การจัดทารายวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกเสรี นอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด
4. การประเมินผลการเรียน
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ารเรี ย น แ ล ะ ก ารโอ น ผ ล ก ารเรี ย น ให้ เป็ น ไป ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงศึ กษาธิ การว่าด้วยการประเมิ นผลการเรี ยนตามหลักสู ตรพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
5.เกณฑ์ การจบหลักสู ตร
5.1 ต้องเรี ยนวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี ตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสู ตรอย่าง
น้อย 81 หน่วยการเรี ยน โดยเรี ยนวิชาบังคับ 42 หน่วยการเรี ยน วิชาเลือกเสรี อย่างน้อย 39 หน่วย
5.2 การเรี ยนและทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยน
5.3 ต้องได้หน่วยการเรี ยนทั้งสิ้ นไม่นอ้ ยกว่า 78 หน่วยการเรี ยน
5.4 ในแต่ละภาคเรี ยนต้องเข้าร่ วมกิจของสงฆ์ โดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจของสงฆ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกิจวัตรที่ทางวัดกาหนด
เกณฑ์ การผ่ านช่ วงชั้ นและการจบหลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
การจัด การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานซึ่ งใช้เวลาประมาณ 12 ปี ผูเ้ รี ย น
สามารถจบการศึกษาได้ 2 ช่วง คือ จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ถือว่า จบการศึกษาภาคบังคับและจบชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ งถือว่า จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดดังนี้
1. เกณฑ์การผ่านการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.1 ผูเ้ รี ยนทุกคนต้องเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่ม และได้รับการตัดสิ นผล
การเรี ยนให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
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1.2 ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการประเมิน คิด วิเคราะห์ เขียน ให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
1.3 ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
1.4 ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
2. เกณฑ์ผา่ นการศึกษาช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2.1 ผูเ้ รี ยนทุกคนต้องเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่ม และได้รับการตัดสิ น
ผลการเรี ยนให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2.2 ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถาน
ศึกษากาหนด
2.3 ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ได้ศึกษากาหนด
2.4 ผูเ้ รี ยนต้องเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนดไว้
เกณฑ์ การจบหลักสู ตร
1. ต้องเรี ยนวิชาบังคับและวิชาเลื อกเสรี ตามที่ กาหนดไว้ในโครงสร้ างจานวน 96 หน่ วย
การเรี ยน โดยเรี ยนวิชาบังคับ 78 หน่ วยการเรี ยน วิชาเลือกเสรี 18 หน่ วยการเรี ยน และทุกรายวิชา
ต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยน
2. ต้องได้หน่วยการเรี ยน วิชาบังคับแกน ภาษาไทย ศาสนปฏิบตั ิ ภาษาบาลีและธรรมวินยั
3. ต้องได้หน่วยการเรี ยนทั้งสิ้ นไม่นอ้ ยกว่า 85 หน่วยการเรี ยน
4. ในแต่ละภาคเรี ยน ต้องเข้าร่ วมกิ จกรรมของสงฆ์ โดยต้องมี เวลาเข้าร่ วมกิ จกรรมของ
สงฆ์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของกิจวัตรที่ทางวัดกาหนด
5. การแก้ไ ขหลัก สู ตรในกรณี ที่ จะมี ก ารยกเลิ ก เพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ยนแปลงรายวิชาและ
เนื้อหาของรายวิชาต่างๆ ในหลักสู ตรให้ทาเป็ นคาสั่งของกระทรวงศึกษาธิ การ
เกณฑ์ จบหลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ช่ วงชั้นที่ 3 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที1่ -3,4-6)
1. ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ท้ งั 8 กลุ่มสาระและได้รับการตัดสิ นผลการ
เรี ยนให้ได้ระดับผลการเรี ยนไม่ต่ากว่า “1” ทุกรายวิชา
2. ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่ อความ ต้องได้รับผลการ
ประเมินในระดับ “ผ่าน”
3. ผูเ้ รี ยนผ่านการประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้ผลการประเมินในระดับผล
“ดี”หรื อ“ดีเยีย่ ม”

125

4. ผูเ้ รี ยนต้องเข้าร่ วมกิ จกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ยนและได้ผลการประเมิ นในระดับ “ผ่าน” ทุ ก
กิจกรรม

