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Abstract
This research was conducted with its main objectives to 1) study and compare the
administrative problems of the B. E. 2544 general education curriculum of the monastic
Buddhist schools in Southern Thailand, and 2) to collect suggestions to solve
these administrative problems. The samples of this study were 132 school
administrators, fulltime teachers, and special teachers of the monastic Buddhist
schools in Southern Thailand in the school year 2549. The instruments used to collect
the data were a Likert-Scaled questionnaire made to survey the administrative problems
in the 5 aspects of a) schoolus readiness preparation, b) school curriculum development,
c) curriculum implementation plan, d) curriculum administration, and e) follow-ups
supervision and evaluation; and a set of open-ended questions to interview for suggestions
to solve their curriculum administrative problems.
The statistical procedures employed in the data analyses were Percentage,
Means ( X ), Standard Deviation (S.D.), t-Test, and F-Test together with Fisherus LSD
Analyses.
The main findings were as the followings:
1. The administrative problems of the B.E. 2544 general education
curriculum of the monastic schools in Southern Thailand in overall were found to
be at the moderate level. However, in the analyses of the 5 aspects, the findings
showed that the making of schoolus quality development plan in the aspect of
(5)

readiness preparation, the analysis of the baseline data necessary for the making
of the schoolus curriculum and the making of educational documentation forms, the
planning of the applications of learning media and educational technological innovations,
the servicing of the curriculum equipment and materials, and the following-up supervision
and evaluation were rated as the highest level administrative problems.
2. Comparing their responses pertaining to their curriculum administrative
problems by the size of the schools and their educational attainment, the results
showed that in overall the schools with different sizes and the respondents with different
educational attainment had similar, without significant difference, administrative problems.
Nevertheless, in the aspect of following-up supervision and evaluation, it was found
that the medium sized schools had more curriculum adminisatrative problems than the small
sized schools at the 0.05 level of significance.
3. The suggestions given by the respondents with high frequency and
congruency for solving their curriculum administrative problems were a) in the
schoolus readiness preparation, the school should cooperate with other working units
and/or other involved persons to obtain practical guidelines regarding the need of the
community and the learnersulearning needs; b) in the making of the schoolus curriculum,
more appropriate learning subject matters and learning activities which are valid and
functional to serve the community and the learnersus needs in order that they can apply
the practical knowledge to their daily life and build up their capabilities; c) in planning the
curriculum implementation, the school should involve, integrate and make the best use of the
social and cultural contexts of the people and their community; d) in the administration of the
curriculum, the administrators and the staff should have valid visions and accept the reality
of the environment surrounding the school, along with their administrative capacity and
know-how from adequate trainings and experiences; e) concerning the following-ups
supervision and evaluation, all classes and subject matters should be observed,
supervised, evaluated, and followed up systematically with good quality, and the results
of the formative and summative evaluation should be reported and feeded back into the
administrative and operative PDCA to solve the mentioned problems in order that the
administrative problems of the general education curriculum in the monastic schools
could be reduced and solved for the better quality of education in the Southern
Thailandus Buddhist schools.
(6)
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บทที่ 1
บทนํา
ปญหาและความเปนมาของปญหา
การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาคนใหมีคุณภาพและมีความสามารถ
ที่จะปรับตัวไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น จากความเจริญกาวหนาของวิทยาการ
และระบบสื่อสารการติดตอสัมพันธกับประชาคมโลกอยางกวางขวางอันอาจจะสงผลใหเกิดความ
ไมสมดุลในการพัฒนา ระหวางการพัฒนาทางดานวัตถุและการพัฒนาจิตใจ โดยเชื่อวาการศึกษา
จะเปนแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมกับสภาพความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และการเมืองของประเทศ ดังที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554)
ไดใหความสําคัญ “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เนนคุณธรรม จริยธรรม โดยใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เนนคนเปนศูนยกลางหรือเปนจุดหมายหลัก
ของการพัฒนา และมุงใหทุกคนมีการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ที่สมดุลทั้งปญญา จิตใจ รางกาย
และสังคม โดยมีผูเรียนเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา
การจัดการศึกษาใหแกเยาวชนและประชาชนในประเทศ ใหประสบผลสําเร็จไดนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีแนวทางในการจัดการศึกษาที่ใหเยาวชนในแตละวัย และระดับการ ศึกษา
ไดรับการศึกษาทัดเทียมกันและบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว ดังนั้นในการจัดการ ศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท จึงตองมีหลักสูตรเพื่อเปนแนวทาง และเปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษาสําหรับ
ควบคุมการเรียนการสอนในแตละระดับการศึกษา การที่จะทราบวาการศึกษาในแตละระดับจะดี
หรือไม สามารถศึกษาไดจากหลักสูตรการศึกษาในระดับนั้น ๆ เพราะหลักสูตรเปนเครื่องมือใน
การแปลงจุดมุงหมายและนโยบายการศึกษาของชาติสูการปฏิบัติในสถาบันการศึกษา หลักสูตร
จึงเปรียบเสมือนหางเสือ ที่คอยกําหนดทิศทางใหการเรียนการสอน เปนไปตามความมุงหมาย
ทางการศึกษา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา หลักสูตรเปนเครื่องชี้นําทางในการจัดความรูและประสบการณ
ใหแกผูเรียน ซึ่งครูจะตองปฏิบัติตามเพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มุงสูจุดหมายเดียวกัน หลักสูตร
จึงเปนหัวใจสําคัญของการศึกษา และเปนเครื่องชี้ถึงความเจริญของชาติ เพราะถาประเทศใดมี
หลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร ก็เชื่อไดวาคนใน
ประเทศนั้นยอมมีความรูและศักยภาพในการพัฒนาประเทศไดอยางเต็มที่ (พระมงคล มหานาโมดบขุนทด. 2547: 2)

1

2

การนําหลักสูตรไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ ตามความมุงหมายของหลักสูตรที่วางไวนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาตองรูจักจัดกระบวนการบริหารหลักสูตร เพื่อใหองคประกอบยอยทั้งหมดใน
โรงเรียนไดประสานสัมพันธกันใหเกิดผลดีที่สุด และการบริหารหลักสูตรที่ดีนั้น สถานศึกษาตอง
มีการเตรียมความพรอมทางดานครู นักเรียน อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ ทรัพยากร ตามสภาพ
ทองถิ่น และประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ ในดานการดําเนินการใชหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพราะเปนการดําเนินกิจกรรมใหเปนไป
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร นอกจากนี้สถานศึกษาจะตองประเมินการใชหลักสูตรเพื่อทําใหทราบวา
ควรจะพัฒนาหลักสูตรไปในทิศทางใด และไดผลตามความตองการเพียงใด ประการสุดทาย คือ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนการสอนเพราะการดําเนินงานใดๆ ก็ตาม ถาขาดงบประมาณ
แลวจะทําใหการบริหารงานนั้น ๆ ไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว (กิตติ ธีรศานต. 2539: 47)
สําหรับการจัดการศึกษาของคณะสงฆไทยนั้นมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน
แตการจัดการเรียนการสอนยังไมเปนระบบ ระเบียบ การจัดการศึกษาของคณะสงฆในชวงนั้น
มีเพียงการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและแผนกธรรม ในปการศึกษา 2514 คณะสงฆ
และกรมการศาสนาไดมองเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนที่จะตองปรับปรุงใหพระภิกษุสามเณร
ไดศึกษาวิชาการสมัยใหมดวย จึงไดปรับปรุงหลักสูตรพระปริยัติธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
พระภิกษุสามเณรไดเรียนทั้งวิชาทางโลกและทางธรรม และหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวสามารถ
ที่จะไปศึกษาตอในระดับสูงตอไป รวมทั้งสามารถสรางความกาวหนาใหกับตนเองได และใหชื่อ
โรงเรียนนี้วา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
2514 (สุจิต เหมวัล. 2536: 1)
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อแรกตั้งใชหลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กําหนดวิชาที่พระภิกษุสามเณรควรจะไดรับการศึกษา แบงออกเปน 9 หมวด
คือ หมวดภาษาบาลี หมวดพระธรรมวินัย หมวดศาสนาปฏิบัติ หมวดภาษาไทย หมวดภาษาอังกฤษ
หมวดสังคมศึกษา หมวดวิทยาศาสตร หมวดคณิตศาสตร และหมวดสุขศึกษา หลังจากนั้น
กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบมาอีกครั้งหนึ่ง เปนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 (ฉบับปรับปรุง) โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ขณะนั้นใช 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และมีการปรับปรุงมาโดยตลอด จนถึงปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงการใชหลักสูตร
โดยประกาศใชหลักสูตรใหม ที่เรียกวา “หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544”
โดยมีการนําหลักสูตรนี้ไปใชในโรงเรียนนํารอง ในปการศึกษา 2544 ในโรงเรียนตนแบบการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา 2545 และใหใชหลักสูตรนี้กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ในปการศึกษา 2546 ซึ่งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาก็
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ตองใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ดวยเชนกัน โดยบูรณาการกับกลุมวิชาพระปริยัติธรรมแผนกตาง ๆ
ที่มีอยูเดิม
สุจิต เหมวัล (2536: บทคัดยอ) สรุปถึงการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ ตั้งแต พ.ศ. 2514 จนถึงปจจุบันวา ประสบปญหาในหลาย ๆ ดาน ไดแก ปญหา
ดานการเงินสนับสนุน ปญหาครูอาจารยที่สอน ปญหาการไมมีเกณฑมาตรฐานกลางในการรับ
ครูอาจารย สวนมากเปนพระภิกษุที่มีวุฒิทางสงฆ และครูที่เกษียณอายุราชการแลวสมัครใจมา
ชวยสอนโดยไมมีเงินเดือน มีเพียงคาตอบแทนเล็ก ๆ นอย ๆ ปญหาขาดแคลนเอกสาร วารสาร
สิ่งพิมพ สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไมมีแผนการนิเทศที่เปนระบบชัดเจน เปนเหตุให
พระภิกษุสามเณรมีความรูในวิชาสามัญศึกษาไมทัดเทียมกับฆราวาสทัว่ ไป สงผลใหมกี ารเปลีย่ นแปลง
หลักสูตรมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอบุคคลที่เกี่ยวของ
เปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งครูผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งเปนผูใชหลักสูตรโดยตรง
กลาวคือ ครูผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ไมมีความรูความเขาใจในหลักสูตร
อยางเพียงพอ สอดคลองกับขอสรุปที่ไดจากการประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ซึ่งดําเนินการโดยกรมการศาสนา ประจําปการศึกษา 2543 ชี้ใหเห็นวาครูผูสอน
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมสวนใหญมีความรูความเขาใจในหลักสูตรไมถูกตอง เปนเหตุใหการจัด
การเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของหลักสูตร (กรมการศาสนา. 2543: 8)
ผูวิจัยในฐานะเจาอาวาสวัดแหงหนึ่งในเขตภาคใต และเปนผูติดตามการจัดการศึกษา
ของสงฆมาโดยตลอด ไดพิจารณาเห็นวาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตองมาใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 บูรณาการกับการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกตาง ๆ
ประกอบกับเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงเปนเหตุจูงใจใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวา ปจจุบันเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแลว ปญหาในดานตาง ๆ ของการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตภาคใตมีมากนอยเพียงใด
ในแตละกรอบการบริหารจัดการหลักสูตรที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดภายใต
องคประกอบภารกิจ 5 ดาน อันไดแก 1) ดานการเตรียมความพรอม 2) ดานการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 3) ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 4) ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร
และ 5) ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ตลอดจนมีขอเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในแตละกรอบภารกิจ
แตละดานอยางไรบาง เพื่อจะไดนําขอมูลไปใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตภาคใต ใหมีประสิทธิภาพ
บรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ป ญ หาการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
2. เพื่อเปรี ย บเที ย บป ญ หาการบริ ห ารจั ด การหลัก สูต รสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ตามตัวแปร
ขนาดโรงเรียน และวุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะในการปรับปรุง แกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในเขตภาคใต
สมมติฐาน
1. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียน
พระปริยัติธ รรม แผนกสามัญศึก ษา ในเขตภาคใต ที่มีขนาดโรงเรียนแตกตางกัน มีปญหา
แตกตางกัน
2. ผูตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน เห็นวาการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในเขตภาคใต มีปญหาแตกตางกัน
ความสําคัญของการวิจัย
1. ดานความรู ไดรับประโยชน ดังนี้
1.1 ทําใหทราบระดับปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
1.2 ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
ตามตัวแปรขนาดโรงเรียนและวุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
1.3 ทําใหทราบขอเสนอแนะในการแกปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
2. ดานการนําไปใช สามารถนําไปประยุกตในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ไดดังตอไปนี้
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2.1 นํา ระดับ ปญ หาจากการบริห ารจัด การหลัก สูต รสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต มาปรับปรุง
ดานการบริหารจัดการเพื่อใหสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่นรวมถึงความตองการ
ของนักเรียนไดมากยิ่งขึ้น
2.2 นําผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต มาจัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อการพัฒนาและแกไขปรับปรุงใหมีคุณภาพ
2.3 นําขอเสนอแนะที่ไดจากการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต มาเปนแนวทาง
ในการแกไขปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การวิจัยครั้งนีม้ ุงศึกษาปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ตามประเด็น
การศึกษาระดับปญหา การเปรียบเทียบปญหา การรวบรวมขอเสนอแนะ ในการปรับปรุง แกไข
ปญหา โดยใชกรอบเนื้อหาการบริหารหลักสูตรของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต
องคประกอบภารกิจ 5 ดาน (กรมวิชาการ. 2545: 7) ไดแก
1.1 ดานการเตรียมความพรอม
1.2 ดานการจัดทําหลักสูตร
1.3 ดานการวางแผนการใชหลักสูตร
1.4 ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร
1.5 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารยประจํา
และครูอาจารยพิเศษ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตภาคใต ในปการศึกษา
2549 ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 21 รูป/คน ครูอาจารยประจํา จํานวน 73 รูป/คน และครูอาจารยพิเศษ จํานวน 106 รูป/คน รวมจํานวน 200 รูป/คน
2.3 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่
และมอรแกน (วัน เดชพิชัย. 2535: 301; อางอิงจาก Krejcie and Morgan. 1970: 607-610)

6

ไดก ลุม ตัว อยา ง เปน ผูบ ริห าร จํา นวน 20 รูป /คน ครูอ าจารยป ระจํา จํา นวน 45 รูป /คน
และครูอาจารยพิเศษ จํานวน 67 รูป/คน รวมจํานวน 132 รูป/คน และใชวิธีสุมอยางงาย (Simple
Random Sampling)
3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ มี 2 ตัวแปร ไดแก
3.1.1 ขนาดโรงเรียน แบงเปน 3 กลุม (ตามหลักเกณฑในแบบรายงานขอมูล
1
จ.1, ร.1 ) ดังนี้
3.1.1.1 โรงเรียนขนาดใหญ
3.1.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง
3.1.1.3 โรงเรียนขนาดเล็ก
3.1.2 วุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
3.1.2.1 ต่ํากวาปริญญาตรี
3.1.2.2 ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป
3.2 ตัวแปรตาม คือ ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใชกรอบการบริหารหลักสูตรของกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตองคประกอบภารกิจ 5 ดาน (กรมวิชาการ. 2545: 7) ไดแก
3.2.1 ดานการเตรียมความพรอม
3.2.2 ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
3.2.3 ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
3.2.4 ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร
3.2.5 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร หมายถึง ขอที่ตองพิจารณาแกไขเกี่ยวกับ
การดําเนินงานในดานตาง ๆ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหไมบรรลุผลตามขอกําหนด
ของการบริหารหลักสูตร ไดแก

1

จ.1, ร.1 เปนชื่อแบบรายงานขอมูลจํานวนนักเรียน หองเรียน ครูและเจาหนาที่
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1.1 ปญหาดานการเตรียมความพรอม หมายถึง ขอที่ตองพิจารณาแกไขเกี่ยวกับ
กระบวนการดําเนินงานวางแผนเพื่อเตรียมการจัดปจจัยสนับสนุนการดําเนินการใชหลักสูตร
สถานศึกษา ไดแก การสรางความตระหนักใหแกบุคลากร การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
การดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การจัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรกับผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย
1.2 ปญหาดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง ขอที่ตองพิจารณา
แกไขเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก การศึกษาวิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวของ การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค การกําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงชั้น
และสัดสวนเวลาเรียน การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค
การจัดทําคําอธิบายรายวิชา การจัดทําหนวยการเรียนรู การจัดทําแผนการเรียนรู การกําหนดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน การกําหนดสื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู การกําหนดการวัดผลและการประเมินผล
การบริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ และบุคลากรใหสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษา
1.3 ปญหาดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร หมายถึง ขอที่ตองพิจารณา
แกไขเกี่ยวกับดานการกําหนดขั้นตอน รายละเอียดของการปฏิบัติงานกอนการดําเนินการใชหลักสูตร
ซึ่งเปนการเลือกวิธีปฏิบัติที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริง ไดแก การสรางบรรยากาศการเรียนรู จัดหา
เลือกใช ทําและพัฒนาสื่อ จัดกระบวนการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน วัดผลและประเมินผล
การแนะแนว การวิจัยเพื่อพัฒนา และการนิเทศกํากับ ติดตาม
1.4 ปญหาดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร หมายถึง ขอที่ตองพิจารณา
แกไขเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร ตั้งแตการเตรียมบุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ
สภาพแวดลอม และการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมถึงการดําเนินการโดยการประเมิน
คุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก และการรายงานผล
1.5 ปญหาดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล หมายถึง ขอที่ตอง
พิจารณาแกไขเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการแนะนํา ควบคุม ดูแล และประเมินผลการใชหลักสูตร
เพื่อใหการดําเนินการใชหลักสูตรเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ไดแก การแตงตั้งคณะกรรมการ
วางแผนการนิเทศ สรางเครื่องมือ ดําเนินการนิเทศ รวบรวม วิเคราะหและสรุปผลและรายงาน
ในที่นี้รวมถึง การประเมินผลการใชหลักสูตร สรุปผลการใชหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนากระบวน
การบริหารจัดการหลักสูตร และจัดการรายงานประเมินผล เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธให
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ผูเกี่ยวของและสาธารณชนไดรับทราบ และนําผลการประเมินไปใชในการวางแผน ปรับปรุง การบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา
2. หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้น
ในวัดที่ธรณีสงฆ หรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธสาสนา เพื่อใหการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
4. บุคลากร หมายถึง ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต มีดังนี้
4.1 ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูจัดการโรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน เจาสํานัก
ครูใหญ หรือผูชวยฝายวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
4.2 ครูอาจารยประจํา หมายถึง ครูอาจารยที่เปนบรรพชิตและฆราวาสที่ไดรบั
การแตงตั้งจากผูวาราชการจังหวัด ใหเปนครูในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
4.3 ครูอาจารยพิเศษ หมายถึง บรรพชิตและฆราวาสที่ปฏิบัติหนาที่การสอน
ในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต แตไมไดรับการแตงตั้งจากผูวาราชการ
จังหวัด
5. ขนาดโรงเรียน หมายถึง ความใหญ-เล็ก ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งพิจารณา
จากจํานวนครูผูสอนที่ปฏิบัติงานอยูในเวลาที่รวบรวมขอมูล แบงเปน 3 กลุม ดังนี้
5.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ที่มีครูผูสอนตั้งแต 1-5 คน (ตามหลักเกณฑในแบบรายงานขอมูล จ.1, ร.1)
5.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ที่มีครูผูสอนตั้งแต 6-10 คน (ตามหลักเกณฑในแบบรายงานขอมูล จ.1, ร.1)
5.3 โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ที่มีครูผูสอนตั้งแต 11 คนขึ้นไป (ตามหลักเกณฑในแบบรายงานขอมูล จ.1, ร.1)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ผูวิจัยไดศึกษา
คนควารวบรวมเอกสารเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร ความสําคัญของหลักสูตร การบริหาร
และกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ตามลําดับ ดังนี้
ความหมายของหลักสูตร
สิ่งสําคัญในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา คือ งานการบริหารหลักสูตร โดยหลักสูตร
จะเปนตัวกํากับงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผูบริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษาในฐานะผูนําหลักสูตรไปใช จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูจักและเขาใจตัวหลักสูตร
เปนอยางดี เพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการหลักสูตรและการใชหลักสูตร
ใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ ซึ่งหนวยงานทางการศึกษาและนักวิชาการไดเสนอความหมาย
ของหลักสูตรไวดังนี้
กรมวิชาการ (2534: 1) ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตรเปนแผนแมบท
ในการกําหนดขอบขายความรู ความสามารถ และมวลประสบการณเพื่อเปนแนวทางในการจัด
การศึกษาแกเยาวชนของชาติในวัยตางๆ สวน วิชัย ดิสสระ (2535: 19) ไดรวบรวมแนวความคิด
ของนักการศึกษาทั้งของไทยและตางประเทศ โดยใหความหมายของหลักสูตรไวสรุปได ดังนี้
1) หลักสูตร คือ กลุมวิชาหรือประสบการณที่กําหนดไวใหผูเรียนภายใตคําแนะนําของโรงเรียน
2) หลักสูตร คือ สิ่งที่ประกอบดวยประสบการณในการเรียนทั้งมวล ซึ่งนักเรียนพึงไดรับจากโรงเรียน
3) หลักสูตร คือ การจัดรายวิชาทั้งมวล กิจกรรม และประสบการณตาง ๆ ซึ่งนักเรียนไดรับภายใต
การดูแล และแนะนําของโรงเรียน ไมวากิจกรรมหรือประสบการณนั้นจะเปนในหรือนอกโรงเรียน
4) หลักสูตร คือ ชุดของความตั้งใจเกี่ยวกับโอกาสในการจัดใหคนไดรับการศึกษารวมกับคนอื่น
และสิ่งอื่น ๆ ในระยะเวลาและเนื้อหาที่จัดไวอยางแนนอน 5) หลักสูตร คือ ประสบการณทุก ๆ อยาง
ที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียน 6) หลักสูตร คือ มวลประสบการณทั้งหลายที่จัดใหเด็กไดเรียน
เนื้อหา วิชา ทัศนคติ แบบพฤติกรรม กิจวัตร สิ่งแวดลอม เมื่อประมวลกันเขาแลวก็จะเปนประสบการณ
ที่ผานเขาไปในการรับรูของเด็ก 7) หลักสูตร คือ สิ่งที่ประกอบดวยแผนแมบท เอกสาร วัสดุอุปกรณ
9
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การเรีย น กิจกรรม การเรีย น และการประเมินผล 8) หลักสูต ร คือ โปรแกรมการศึกษาซึ่ง
ประกอบดวย โปรแกรมการเรียน โปรแกรมกิจกรรม โปรแกรมแนะแนว 9) หลักสูตร คือ ประมวล
ความรูและประสบการณทั้งหลายที่สอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน และตามแผนการศึกษาแหงชาติ
เพื่อใชภายใน หรือนอกสถานศึกษา โดยคาดหวังใหผูเรียนพัฒนาไปตามความมุงหมายที่กําหนดไว
สุรทิน นาราภิรมย (2536: 6) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา หลักสูตร หมายถึง
ประสบการณทั้งหมดที่โรงเรียนจัดใหนักเรียน ทั้งประสบการณในและนอกหองเรียน ทั้งนี้เพื่อให
นักเรียนไดรับความรู ทัศนคติ และทักษะที่สําคัญแกชีวิต ความหมายของหลักสูตรนี้มีนัยอัน
กวางขวาง คือ การที่ครูสอนหนังสือ การใหเด็กคนควา การใหเด็กไปทัศนศึกษา ใหเด็กรวมกลุมอภิปราย คิดคนแกปญหา หรือทํางานรวมกัน ตลอดจนใหเด็กฝกงาน ก็เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
เชนเดียวกับที่ อุทัย บุญประเสริฐ (2540: 7-8) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา หลักสูตรเปน
สิ่งที่ผูเรียนพึงไดรับ ไดเรียนรูจากการจัดมวลประสบการณ และกิจกรรมใหแกนักเรียนใหมีความรู
พัฒนาสติปญญา ความสามารถ โดยจัดอยางมีกระบวนการที่เหมาะสม จนผูเรียนพัฒนาตนเอง
ใหมีคุณสมบัติตามที่สังคมตองการ
อมรา เล็กเริงสินธุ (2540: 7) ที่ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตร คือ
เอกสารที่บรรจุแผนงานหรือโครงการและเนื้อหากิจกรรมตางๆ ที่จัดใหแกผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน
ทั้งในดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมตางๆ อันพึงปรารถนาของสังคมนั้นๆ อันจะทําใหผูเรียน
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข โดยแผนงาน หรือโครงการนั้นๆ จะตองมีองคประกอบที่
สมบรูณ คือ มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน การกําหนดเนื้อหาสาระประสบการณที่มีคุณคาตอผูเรียน
มีแนวทางการดําเนินงาน
ธํารง บัวศรี (2540: 2) ใหความหมายของหลักสูตรวา หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ
ทุกๆ อยางที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียน สวน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 25) ไดใหความหมาย
ของหลักสูตรไว 3 ประการ คือ 1) หลักสูตรเปนศาสตรที่มีทฤษฎี หลักการและการนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนตามที่มุงหมายไว 2) หลักสูตรเปนระบบในการจัดการศึกษาโดยมีปจจัย
นําเขา ไดแก ครู นักเรียน วัสดุ อุปกรณ อาคารสถานที่ กระบวนการ ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ผลผลิต ไดแก ผลสัมฤทธิ์ ความสําคัญทางการเรียน ความสําเร็จการศึกษา 3) หลักสูตร
เปนแผนการจัดการเรียนการสอน ที่มุงประสงคจะอบรมฝกฝนเรียนรูใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่ตองการ
สวน กรมวิชาการ (2545: 5) กลาวถึงหลักสูตรและใหความหมายของหลักสูตรวา
สถานศึกษาเปนหนวยงานที่จัดการศึกษา เปนแหลงของการแสวงหาความรู จึงตองมีหลักสูตร
เปนของตนเอง นั้นคือมีหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกดาน
หลักสูตรสถานศึกษาจึงประกอบดวยการเรียนรูทั้งมวลและประสบการณอื่น ๆ ที่สถานศึกษา
แตละแหงวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากร และผูเกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา โดยใหความหมายหลักสูตรสถานศึกษาวาเปนแผนหรือแนวทางหรือ
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ขอกําหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ โดยสงเสริมให
แตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงลําดับขั้นของมวลประสบการณที่กอใหเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง รูจักตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอยางมีความสุข
กูด (พระมงคล มหานาโม ดบขุนทด. 2547: 12; อางอิงจาก Good. 1977: 149)
ไดใหความหมายของหลักสูตรไว 3 ประการดวยกัน คือ ประการแรก หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชาที่
จัดไวเปนระบบใหผูเรียนไดศึกษาเพื่อใหจบชั้นหรือรับประกาศนียบัตรในหมวดวิชาที่สําคัญ เชน
หลักสูตรสังคมศึกษา หลักสูตรพลานามัย หลักสูตรศิลปศึกษา เปนตน ประการที่สอง หลักสูตร
คือ เคาโครงทั่วไปของเนื้อหา หรือสิ่งเฉพาะที่โรงเรียนจะตองสอนและจัดใหกับเด็ก เพื่อใหเด็กมี
ความรูจนจบชั้น หรือไดรับ ประกาศนียบัต รเพื่อใหส ามารถเข า เรีย นตอ ในทางอาชีพ ตอ ไป
และประการสุดทาย หลักสูตร คือ กลุมวิชา และการจัดประสบการณที่กําหนดไว ซึ่งนักเรียนได
เรียนภายใตการแนะแนวของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ความหมายขอนี้หมายถึงหลักสูตรทั้งฉบับ
ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาวิชาสวนหนึ่ง และการจัดประสบการณใหอีกสวนหนึ่ง
เบลล็อค (พระมงคล มหานาโม ดบขุนทด. 2547: 15; อางอิงจาก Bellock. 1977: 5)
กลาววา หลักสูตร หมายถึง ประสบการณเรียนรูที่ไดวางแผนไวอยางดี และขึ้นอยูกับการสอน
เพราะประสบการณที่จะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อมีสัมพันธระหวางผูเรียนกับสิ่งแวดลอม สวนทาบา
(พระมงคล มหานาโม ดบขุนทด. 2547: 12; อางอิงจาก Taba. 1978: 12) กลาววา หลักสูตร
หมายถึง ประมวลประสบการณตางๆ ที่โรงเรียนและครูผูสอนจัดขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามลักษณะที่ตองการและใหถึงจุดมุงหมายที่ตั้งไว เทนเนอรและเทนเนอร (พระมงคล
มหานาโม ดบขุนทด. 2547: 12; อางอิงจาก Tanner and Tanner. 1995: 191) ใหนิยามหลักสูตรวา
หมายถึง การรวมมือกันในการสรางสรรคความรูที่สัมพันธกับความสามารถของผูเรียนในการเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณของตนเอง
สําหรับในยุคปจจุบันที่มีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หลักสูตรในวงการศึกษา
มาโดยตลอด โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงหลักสูตร
ในเอกสารแนวทางการดําเนินงานปฏิรูปการเรียนการสอน วาหลักสูตรนั้นประกอบดวย สาระ
การเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูที่แสดงคุณภาพผูเรียนเมื่อเรียนจบ 12 ป และเมื่อจบแตละชวงชั้น
ของแตละกลุมสาระการเรียนรู และจํานวนเวลาเรียนเปนโครงสรางอยางกวางๆ โดยสถานศึกษา
ตองนําโครงสรางดังกลาวนี้ไปจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา โดยคํานึงถึงสภาพปญหา ความพรอม
เอกลักษณ ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค
จากความหมายของหลักสูตรที่กลาวมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมกับประสบการณ
ของผูวิจัยในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงสรุปความหมายของหลักสูตรไดวา หลักสูตร
หมายถึง เอกสารที่เปนแมบทในการกําหนดขอบขายของการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
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ตั้งแตการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสราง
เวลาในการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง หนวยการเรียนรู ขอบขายดานความรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประสบการณ พรอมกับ
การจัดประสบการณใหแกผูเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา
เปลี่ยนพฤติกรรมตามความมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนด
ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรถือเปนหัวใจของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปรียบไดกับหางเสือที่คอยกําหนด
ทิศทางใหการเรียนการสอนเปนไปตามความมุงหมายทางการศึกษา โดยมีผูกลาวถึงความสําคัญ
ของหลักสูตรไวแตกตางกัน ดังนี้
ทัศนีย ศุภเมธี (2533: 43) ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรวาหลักสูตรมีความสําคัญ ดังตอไปนี้ 1) หลักสูตรเปนแนวทางใหบุคคลผูทําหนาที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวของกับ
การศึกษานําไปปฏิบัติ 2) หลักสูตรเปนเกณฑมาตรฐานการศึกษา ใชควบคุมระบบการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาในระดับตางๆ 3) หลักสูตรเปนแผนการดําเนินงานของผูบริหาร
การศึกษาที่จะตองอํานวยการใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผล
ใหเปนไปตามนโยบายในการจัดการศึกษาของรัฐ 4) หลักสูตรเปนแนวทางไปสูท างปฏิบตั ิของครู
เพราะหลักสูตรจะเสนอแนะจุดหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน
การสอนซึ่งครูควรปฏิบตั ิอยางจริงจัง 5) หลักสูตรเปนเครือ่ งมือของรัฐในอันที่จะพัฒนาคน 6) หลักสูตร
ชี้บงบอกถึงความเจริญของชาติ ชาติที่มหี ลักสูตรเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของสังคม
ประเทศชาติก็จะไดคนที่มีคุณภาพ 7) หลักสูตรเปนตัวกําหนดแนวทางการใหความรู ทักษะ เจตคติ
ตลอดจนความสามารถของผูเรียนที่จะเปนประโยชนตอสังคม อันเปนการพัฒนากําลังคนไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหไดผลดี
สวน อําภา บุญชวย (2537: 17-18) ไดกลาวถึง ความสําคัญของหลักสูตรไววา
หลักสูตรมีความสําคัญที่จะสรุปไดดังตอไปนี้ 1) เปนเอกสารของทางราชการ หรือ เปนบัญญัติ
ของรัฐบาลเพื่อใหบุคคลที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาปฏิบัติ ไมวาเปนสถาบันการศึกษาของรัฐ
หรือเอกชนดังนั้น หลักสูตรจึงเปนเสมือน “คําสั่ง” หรือ “ขอบังคับ” ของทางราชการชนิดหนึ่งนั่นเอง
2) เปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษาเพื่อควบคุมการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับตางๆ
รวมทั้งเปนเกณฑมาตรฐานอยางหนึ่ง ในการที่จะจัดสรรงบประมาณบุคลากร อาคารสถานที่
และวัสดุอุปกรณทางการศึกษาของรัฐบาลใหแกโรงเรียน 3) เปนแผนการดําเนินงานของนักบริหาร
การศึกษา ที่จะตองอํานวยการควบคุมดูแล และติดตามประเมินผลใหเปนไปตามนโยบายการจัด
การศึกษาของรัฐบาล 4) เปนแผนการปฏิบัติงานหรือเครื่องนําทางในการปฏิบัติงานของครู
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เพราะหลักสูตรจะเสนอแนะจุดมุงหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน
การสอน ซึ่งครูควรจะปฏิบัติอยางจริงจัง 5) เปนเครื่องมือของรัฐในอันที่จะพัฒนาคน และพัฒนา
กําลังคน ซึ่งจะเปนตัวจักรที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติตามแผนของรัฐบาล
6) เปนเครื่องชี้ถึงความเจริญของชาติ เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน ถาประเทศชาติ
ใดมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพก็จะทําใหคนในประเทศของตนมีคุณภาพ
นอกจากนี้ยังมี ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 23) ที่ไดอธิบายในทํานองเดียวกัน
วา หลักสูตรเปนหลักและหัวใจของการจัดการเรียนการสอน เพื่อนําไปสูเปาหมายของการศึกษา
ความเขาใจในเรื่องของหลักสูตรและการเรียนการสอนจะทําใหการจัดการศึกษาดําเนินไปดวยดี
ทั้งแกตัวผูเรียนเอง ชวยใหครูมีทิศทาง และสิ่งกําหนดในการสอน หลักสูตรจึงมีความสําคัญเปน
แผนยุทธศาสตรที่จะนําไปสูความสําเร็จที่ตองการ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของครูท่จี ะจัด
ประสบการณใหผูเรียนไดมีความรู ทักษะ ความประพฤติ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
จากที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยจึงสรุปไดวา หลักสูตรมีความสําคัญตอการจัดการเรียน
การสอนเปนอยางมาก หลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจของการจัดการศึกษา เปนเอกสารของทางราชการ
เปนมาตรฐานในการจัดการศึกษา เปนแผนในการดําเนินการของผูบริหารสถานศึกษา เปนเครื่องอํานวย
ความสะดวกในการติดตามผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปนการจัดผูเรียนใหไดมีความรู
เจตคติทักษะ และพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดรูเทาทันตอยุคตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
การบริหารและกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
วิชัย วงษใหญ (2538: 174) ไดใหความหมายไววา การบริหารหลักสูตร หมายถึง
การวางแผนการควบคุม การกํากับดูแล การจัดระบบขอมูล เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียน
การสอน โครงการวิชาการที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อสงเสริมการใชหลักสูตรการสอน โดยสอดคลองกับ
การพัฒนาผูเรียน ในทํานองเดียวกัน วัชรี บูรณสิงห (2543: 17) ไดใหความหมายของการบริหาร
หลักสูตร ไววา หมายถึง การจัดการและการดําเนินการการควบคุมดูแล สงเสริม และสนับสนุน
ใหการจัดกิจกรรมตางๆ ในสถานศึกษาใหตอบสนองตอจุดหมาย หรือจุดมุงหมายของหลักสูตร
โดยใชทรัพยากรการบริหารที่มีอยูอยางจํากัดในสถานศึกษา ใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด สวน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 43) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
วา การบริหารหลักสูตร หมายถึง กระบวนการบริหารงานการใชหลักสูตรแบงเปน 3 ขั้นตอน
คือ การเตรียมการหลักสูตร การดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร และการประเมินผลหลักสูตร สําหรับ
กรมวิชาการ (2545: 7) อธิบายการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาวา ผูบริหารและครูตองทําหนาที่
บริหารหลักสูตร ซึ่งหมายถึงการสราง การใช และการปรับปรุงหลักสูตร และเมื่อสรางหลักสูตรแลวใน
ขั้นตอไปเปนการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งตองมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการใชหลักสูตร
อยางมีประสิทธิภาพ
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สําหรับกระบวนการบริหารหลักสูตร ธํารง บัวศรี (2531: 276) ไดกลาววา กระบวนการบริหารหลักสูตรมี 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนการนําหลักสูตรไปใช การเตรียมการกอนการนํา
หลักสูตรไปใช การตรวจสอบความพรอม และการบริหารงานการใชหลักสูตร สวนกรมสามัญศึกษา
(2535: 1-16) ไดเสนอแนวทางกระบวนการบริหารหลักสูตรไว 5 ประการ คือ การเตรียมการใช
หลักสูตร การดําเนินการใชหลักสูตร การสนับสนุนการใชหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
การนิเทศ และการติดตามผลการใชหลักสูตร
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 44-49) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารหลักสูตรไววา
กระบวนการบริหารงานสามารถแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ เปนการวางแผนการใช
หลักสูตรโดยการเตรียมการลวงหนากอนเปดหลักสูตร การวางแผนการใชหลักสูตรอยางเปนระบบ
ซึ่งการเตรียมเกี่ยวกับหลักสูตร คือ การตรวจสอบหลักสูตรแมบทกอนนําไปใช การประชาสัมพันธ
หลักสูตร การเตรียมความพรอม การจัดทําโครงการการสอน การตรวจสอบความพรอมของผูเรียน
การตรวจสอบการยอมรับจากสังคม การจัดโครงสรางของหนวยงาน 2) ขั้นดําเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งจะมีทั้งฝายปฏิบัติและสนับสนุน ตลอดจนฝายควบคุมการใช
หลักสูตร การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร คือ การประชุมครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับหลักสูตร การปฐมนิเทศนักเรียน การจัดทําคูมือครู การจัดตารางสอนการจัดครูเขาสอน การจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวก การฝกงาน 3) การประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร วัตถุประสงค
ของการประเมินผลเพื่อจะพิจารณาวาตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตร หรือเพื่อจะไดใชในการ
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร
สวนกรมวิชาการ (2545: 7) ไดกลาวถึงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาวา
ประกอบ ดวย 7 ภารกิจ ไดแก ภารกิจที่หนึ่ง การเตรียมความพรอม ภารกิจที่สอง การจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา ภารกิจที่สาม การวางแผนดําเนินการใช ภารกิจที่สี่ การดําเนินการบริหาร
หลักสูตร (ใชหลักสูตร) ภารกิจที่หา การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ภารกิจที่หก การสรุป
ผลการดําเนินงาน และภารกิจที่เจ็ด การปรับปรุงพัฒนาการเตรียมความพรอม
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในภารกิจที่กรมวิชาการ (2545: 7) ไดกําหนด
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรไวภายใตหาภารกิจเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากการประมวลเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมกับแนวคิดของนักการศึกษาคนอื่น ๆ ไดใหเนื้อหาสาระที่คลายคลึงกัน
เพียง 5 ภารกิจเทานั้น สวนภารกิจที่หก การสรุปผลการดําเนินงาน และภารกิจที่เจ็ด การปรับปรุง
พัฒนา มีเนื้อหาสาระที่กลาวไวนอย จึงไมนํามาเปนประเด็นในการศึกษาในครั้งนี้ แตจะประยุกต
รวมภารกิจที่หกและเจ็ดไวในภารกิจที่หา สําหรับกระบวนการบริหารหลักสูตร ทั้งหาภารกิจตาม
แนวคิดของนักการศึกษาตาง ๆ ที่ไดนํามาประมวลรวมกับที่กรมวิชาการ (2545: 7) ไดกําหนด
ไวมีดังรายละเอียดตอไปนี้
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ภารกิจที่หนึ่ง การเตรียมความพรอม หมายถึง การวางแผนการใชหลักสูตร โดยตอง
เตรียมการลวงหนากอนนําหลักสูตรไปใช การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา เปนภารกิจหนึ่ง
ของการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา ที่ผูบริหารและครูผูสอน ตลอดจนบุคลากรที่
เกี่ยวของจะตองดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมของสถานศึกษา (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.
2543: 61) มีดังนี้
1. สรางความตระหนักใหแกบุคลากรของสถานศึกษา ประกอบดวย คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน เพื่อใหเห็นความสําคัญ หรือความ
จําเปนที่ตองรวมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
2. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรมการของสถานศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
3. เผยแพรประชาสัมพันธใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน
ไดรับทราบ และใหความรวมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา
4. จัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนระบบ
5. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญสถานศึกษา
6. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรู
ไปใชจัดทําสาระหลักสูตรของหลักสูตรสถานศึกษา
กรมวิชาการ (2545: 7) ไดกลาวไววา การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเปน
ภารกิจที่ผูบริหารและครูผูสอน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอม
ของสถานศึกษา มีดังนี้
1. สรางความตระหนักใหแกบุคลากรของสถานศึกษา ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน เพื่อใหเห็นความสําคัญ หรือความ
จําเปนที่ตองรวมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา
2. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสถานศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
3. เผยแพรประชาสัมพันธใหนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน/องคกรในชุมชน
ทุกฝายไดรับทราบ และใหความรวมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา
4. จัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนระบบ
5. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญสถานศึกษา
6. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรู
ไปใชจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา
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จากที่กลาวมาสรุปไดวา การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา หมายถึง กระบวน
การดําเนินงานที่เกี่ยวกับการวางแผนเพื่อเตรียมการจัดปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน การใช
หลักสูตรสถานศึกษา ไดแก การสรางความตระหนักใหแกบุคลากร การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
การดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การจัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรกับผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย
ภารกิจที่สอง การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาตองสราง หลักสูตร
ของตนเองที่เรียกวา หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารและครูตองทําหนาที่เปนผูพัฒนาหลักสูตร
นั้นคือ การสราง การใช และการปรับปรุงหลักสูตร กรมวิชาการ (2545: 28-43) กําหนดไววา
การจัดหลักสูตรสถานศึกษา มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. สถานศึกษาตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอันประกอบดวย การเรียนรูทั้งมวล
และประสบการณอื่น ๆ ที่สถานศึกษาแตละแหงวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจะตองจัดทําสาระ
การเรียนรูทั้งรายวิชาที่เปนพื้นฐาน และรายวิชาที่นักเรียนตองการเรียนเพิ่มเติมเปนรายป หรือ
รายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญของการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
2. สถานศึกษาจะตองทํางานรวมกับครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น วัด หนวยงาน สถานศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถิ่น เพื่อใหเกิดผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสองประการ ซึง่ จุดมุง หมาย
ทั้งสองประการนี้ใหแนวทางที่สําคัญ ซึ่งสถานศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรภายในบริบทและแนวทาง
ดังนี้
สถานศึกษาควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุก และความเพลิดเพลิน ในการเรียนรู
เปรียบเสมือนเปนวิธีการสรางกําลังใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหไดมากที่สุด
มีความรูสูงสุดสําหรับผูเรียนทุกคน ควรสรางความเขมแข็ง ความสนใจ และประสบการณใหผูเรียน
และพัฒนาความมั่นใจ ใหเรียนและทํางานอยางอิสระและรวมใจกัน ควรใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรู
สําคัญ ๆ ในการอานออก เขียนได คิดเลขเปน ไดขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร สงเสริม
จิตใจที่อยากรูอยากเห็น และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล
หลักสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมพัฒนาดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด เขาใจและศรัทธาในความเชื่อของตน
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน วามีอิทธิพลตอตัวบุคคลและสังคมหลักสูตรสถานศึกษา
ตองพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน และชวยใหเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมขึ้น มีความเสมอภาค ควรพัฒนาความตระหนัก เขาใจ
และยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง
ในระดับสวนตน ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษาควรสรางใหผูเรียน
มีความพรอมในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูลและเปนอิสระ
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3. สถานศึกษาตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเศรษฐกิจ ผูสอนตองปรับปรุงกระบวนการสอนและการประเมินกระบวนการสอนของตน
เพื่อสนองความตองการของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม การศึกษาจะเจริญกาวหนายิ่งขึ้น ถาหลักสูตรมีการปรับปรุงใหเปนไปตาม
ความตองการและความจําเปนตลอดเวลา สถานศึกษาควรดําเนินการจัดทําหลักสูตรดังนี้
3.1 กําหนดวิสัยทัศน สถานศึกษาจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนเพื่อมองอนาคต
วาโลกและสังคมรอบๆ จะเปลี่ยนแปลงอยางไร และสถานศึกษาจะตองปรับตัว ปรับหลักสูตร
อยางไรจึงจะพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับยุคสมัย ในการสรางหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษา
จะตองมีวิสัยทัศน ซึ่งไดมาจากการมีสวนรวมของชุมชน พอแม ผูปกครอง ครูอาจารย ผูเรียน
ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ในชุมชนรวมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความประสงคอันสูงสง
หรือวิสัยทัศนที่ปรารถนาใหสถานศึกษาเปนสถาบันพัฒนาผูเรียน ที่มีพันธกิจหรือภาระหนาที่
รวมกันในการกําหนดงานหลักที่สําคัญ ๆ ของสถานศึกษา พรอมดวย เปาหมาย มาตรฐาน
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ การติดตามผล ตลอดจนจัดทํารายงานแจงสาธารณชน และสงผล
ยอนกลับใหสถานศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามหลักสูตรของสถานศึกษา และมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติที่กําหนดไว
3.2 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาจากวิสัยทัศน เปาหมาย และมาตรฐานการเรียนรู
ที่สถานศึกษาไดกําหนดไว สถานศึกษาจะตองจัดทําสาระการเรียนรูจากชวงชั้นใหเปนรายปหรือ
รายภาค พรอมกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังไวใหชัดเจน เพื่อใหครูทุกคนไดนําไปออกแบบ
การเรียนการสอน การบูรณาการโครงการรวม เวลาเรียน การมอบหมายงาน/โครงการ แฟมสะสม
ผลงานหรือการบาน ที่มีการวางแผนรวมกันทั้งสถานศึกษา เปนหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุม
ภาระงานการจัดการศึกษาทุกดานของสถานศึกษา
3.3 การกําหนดสาระการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค
สถานศึกษานํามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของกลุมสาระตางๆ จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมา
วิเคราะหและกําหนดสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนรายปหรือรายภาค ทั้งนี้ตอง
พยายามกําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวตามเปาหมาย และวิสัยทัศน
ของสถานศึกษาดวย พิจารณาการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
พรอมทั้งการพิจารณาภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรูในทองถิ่น และสามารถกําหนดในลักษณะ
ผสมผสานบูรณาการการจัดเปนชุดการเรียนแบบยึดหัวขอเรื่องหรือจัดเปนโครงการได
3.4 การออกแบบการเรียนการสอน จากสาระการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวัง
รายปหรือรายภาค สถานศึกษาตองมอบหมายใหผูสอนทุกคนออกแบบการเรียนการสอนโดย
คาดหวังวาผูเรียนควรจะสามารถทําอะไรไดบาง
3.5 การกําหนดเวลาเรียนและการกําหนดหนวยกิตในการจัดการศึกษาภาคบังคับ
9 ปนั้น สถานศึกษาตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผูเรียนได
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เรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การคิดเลข
การคิดวิเคราะห และการใชคอมพิวเตอร ดวยวิธีการสอนที่ยึดหัวขอเรื่องจากกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร หรือสังคมศึกษา เปนหลักตามความเหมาะสมของทองถิ่น บูรณาการการเรียนรู
ดวยกลุมสาระตาง ๆ เขากับหัวขอเรื่องที่เรียนอยางสมดุล
3.6 สําหรับแนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาดําเนินไปดวยดีบรรลุตามที่คาดหวัง จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานดังนี้
3.6.1 การจัดทําสาระของหลักสูตร
3.6.1.1 กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค โดยวิเคราะห
มาจากมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยระบุถึงความรู
ความสามารถของผูเรียน ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรูในแตละปหรือภาคนั้น
3.6.1.2 กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค โดยวิเคราะห
จากผลการเรียนรูที่คาดหวังในขอ 3.6.1.1 ใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระ
และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น รวมทั้งสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่นและ
ของชุมชน
3.6.1.3 กําหนดเวลาและหรือจํานวนหนวยกิต สําหรับสาระการเรียนรู
รายภาค ทั้งสาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูที่สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติมขึ้น
3.6.1.4 จัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยการนําผลการเรียนรูที่คาดหวัง
รายปหรือรายภาค รวมทั้งเวลาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนด ตามขอ 1) 2) และ 3) มาเขียน
เปนคําอธิบายรายวิชา โดยใหประกอบดวย ชื่อรายวิชา จํานวนเวลา จํานวนหนวยกิต มาตรฐาน
การเรียนรู และสาระการเรียนรูของรายวิชานั้น ๆ
3.6.1.5 จัดทําหนวยการเรียนรู โดยการนําเอาสาระการเรียนรูรายป
รายภาคที่กําหนดไวไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูหนวยยอยๆ เพื่อความสะดวกในการจัด
การเรียนรู และผูเรียนไดเรียนรูในลักษณะองครวม หนวยการเรียนรูแตละหนวยประกอบดวย
มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และจํานวนเวลาสําหรับการจัดการเรียนรู ซึ่งเมื่อเรียนครบ
ทุกหนวยยอยแลว ผูเรียนสามารถบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป รายภาคของทุกรายวิชา
ในการจัดทําหนวยการเรียนรู อาจบูรณาการ ทั้งภายในและระหวางสาระการเรียนรู หรือเปน
การบูรณาการเฉพาะเรื่องตามลักษณะสาระการเรียนรู หรือเปนการบูรณาการที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิตของผูเรียน โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน การจัด
การเรียนรูสําหรับหนวยการเรียนรูในแตละชวงชั้น สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูโดย
การปฏิบัติโครงการอยางนอย 1 โครงการ
3.6.1.6 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหจากคําอธิบาย
รายวิชารายปหรือรายภาค และหนวยการเรียนรูที่จัดทํากําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของ
ผูเรียนและผูสอน
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3.6.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
วุฒิภาวะ และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
3.6.2.1 จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู เชน การบูรณาการโครงการ องคความรูจากกลุมสาระการเรียนรู เปนตน
3.6.2.2 จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ และ
ความสามารถ ความตองการของผูเรียน ชุมชน เชน ชมรมทางวิชาการตาง ๆ เปนตน
3.6.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทําประโยชน
ตอสังคม เชน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
3.6.2.4 จัดกิจกรรมประเภทบริการตางๆ เพื่อฝกการทํางานที่เปน
ประโยชนตอตนเองและสวนรวม
3.6.2.5 การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ โดยให
ถือวาเปนเกณฑประเมินผลการผานชวงชั้นเรียน
3.6.3 การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค
สถานศึกษาตองรวมกับชุมชนกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค
เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม โดยสามารถกําหนด
ขึ้นไดตามความตองการ หรือความสอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปน เพิ่มเติมจากที่
กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และในแตละภาคเรียนหรือปการ ศึกษา ครูผูสอนตอง
จัดใหมีการวัด และประเมินผลรวมดานคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและการสงตอ ทั้งนี้ควรประสานสัมพันธกับผูเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ
รวมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายป/รายภาค นอกจากนี้ในแตละชวงชั้น สถานศึกษา
ตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวมดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเ รีย นเพื่อทราบ
ความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียน สถานศึกษาจะไดนําไปกําหนดแผนกลยุทธ ในการปรับปรุง
พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยแนวทางการประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงคใหเปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด
3.6.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรูปแบบ และ
วิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน
โดยใหผูสอนนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนรูโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ เริ่มตั้งแตการวิเคราะหปญหา การวางแผนแกปญหาหรือ
พัฒนา และรายงานผลการเรียนรู และนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
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จากเนื้อหาสาระที่กลาวขางตน สรุปไดวา ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา สถานศึกษาจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ คือ ศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวของ กําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค
กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงชั้นและสัดสวนเวลาเรียน กําหนดผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูรายป รายภาค จัดทําคําอธิบายรายวิชา จัดทําหนวยการเรียนรู
จัดทําแผนการเรียนรู กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กําหนดสื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู กําหนดการ
วัดผลและการประเมินผล บริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ และบุคลากร
ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
ภารกิจที่สาม การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ซึ่ง ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล
และคณะ (2545: 18) กลาวไววา การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร มีภารกิจที่ตองดําเนินการ
สามสวน คือ สวนที่หนึ่ง การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การใชสื่อและแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย การสอนซอมเสริม การประเมินผลตามสภาพจริง เปนตน
สวนที่สอง การบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน การวางแผนใหครูทุกคนสามารถแนะแนว
ผูเรียนไดทั้งดานการศึกษา อาชีพ และปญหาอื่น ๆ เปนตน สวนที่สาม การสงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน การสรางเครือขายการเรียนรูในและ
นอกสถานศึกษา การสงเสริมใหครูทําวิจัยชั้นเรียน เปนตน สําหรับกรมวิชาการ (2545: 25)
กลาวโดยสรุปวา การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรหรือวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร มีภารกิจ
ที่ตองดําเนินการ 3 สวน คือ 1) การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน กิจกรรมที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ การใชสื่อและแหลงการเรียนรูอยางหลากหลาย การสอนซอมเสริม การประเมินผลตาม
สภาพจริง เปนตน 2) การบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน การวางแผนใหครูทุกคนสามารถ
แนะแนวผูเรียนไดทั้งดานการศึกษา อาชีพ และปญหาอื่นๆ เปนตน 3) การสงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน การสรางเครือขายการเรียนรูในและ
นอกสถานศึกษา การสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน เปนตน สวน กรมวิชาการ (2545: 9-10)
ไดกําหนดภารกิจการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ไดแก การสรางบรรยากาศการเรียนรู จัดหา
เลือกใช ทํา และพัฒนาสื่อ จัดกระบวนการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน วัดผลและประเมินผล
แนะแนว วิจัยเพื่อพัฒนา และนิเทศ กํากับ ติดตาม
จากความหมายที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตร
เปนกระบวนการกอนการดําเนินการใชหลักสูตรปฏิบัติจริง ซึ่งเปนการดําเนินการเลือกวิธีปฏิบัติ
จากแนวคิดตาง ๆ ที่จะนําไปสูการปฏิบัติวา จะทําอะไร จะทําที่ไหน จะทําอยางไร และจะใหใคร
ทําเปนการกําหนดขั้นตอนรายละเอียดของงาน อันจะเปนเครื่องชวยใหการทํางาน มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ไดแก การสรางบรรยากาศการเรียนรู จัดหา เลือกใช ทําและพัฒนาสื่อ จัดกระบวนการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน วัดผลและประเมินผล การแนะแนว การวิจัยเพื่อพัฒนา และการนิเทศ
กํากับ ติดตาม
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ภารกิจที่สี่ การดําเนินการบริหารหลักสูตร หมายถึง การดําเนินการใชหลักสูตร
เปนกระบวนการที่ตอเนื่องจากการเตรียมความพรอม ซึ่งเปนกระบวนการนําหลักสูตรไปใชใน
โรงเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบังเกิดผลแกผูเรียนตามจุดมุงหมายที่หลักสูตรกําหนด
ไวกระบวนการเรียนการสอนเปนสวนสําคัญยิ่งในการใชหลักสูตร (กรมสามัญศึกษา. 2535: 51)
สวน สงัด อุทรานันท (2532: 263-271) กลาววา การดําเนินการใชหลักสูตรหรือการนําหลักสูตร
ไปใช เปนการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน การใชหลักสูตรจะมีงานหลัก 3 ลักษณะ คือ 1) งานบริหาร
และบริการหลักสูตรจะเกี่ยวของกับการเตรียมบุคลากร การจัดครูเขาทําการสอนตามหลักสูตร
การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตร การบริหารหลักสูตรภายในโรงเรียน 2) การดําเนินการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ประกอบดวย การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น
การจัดทําแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) งานสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร
ประกอบดวย การนิเทศและติดตามผลการใชหลักสูตร และตั้งศูนยบริการเพื่อสนับสนุน และสงเสริม
การใชหลักสูตร คลายกับ สุนีย ภูพันธ (2546: 220) ไดใหความหมายของการนําหลักสูตรไปใชวา
การนําหลักสูตร เปนการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ซึ่งมีงานหลักสามลักษณะ คือ 1) การบริหาร
และบริการหลักสูตร ไดแก การจัดครูเขาสอนตามหลักสูตร การบริการวัสดุหลักสูตร และการบริการ
หลักสูตรภายในโรงเรียน 2) การดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ไดแก การปรับปรุง
หลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น การจัดทําแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 3) การสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร
ไดแก การจัดงบประมาณ การใชอาคารสถานที่ การอบรมเพิ่มเติมระหวางการใชหลักสูตร และการ
จัดตั้งศูนยวิชาการเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร วิชัย ดิสสระ (2535: 97) ไดกลาวไว
วา การดําเนินการใชหลักสูตร หมายถึง กระบวนการนําหลักสูตรไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในโรงเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดหมายของหลักสูตร และการใชหลักสูตรจะมี
ประสิทธิภาพมากนอยแคไหน ขึ้นอยูกับองคประกอบสามประการ คือ การเตรียมครู บทบาทของ
ผูบริหาร และการสอนของครู และจากการรายงานการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับการใชหลักสูตรของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย อะพิด (อุทัย บุญประเสริฐ. 2540: 18; อางอิงจาก APEID. 1977: 3)
กลาววา การนําหลักสูตรไปใชมีความหมายครอบคลุมตั้งแตการพัฒนาหลักสูตรไปจนถึงการอบรม
ครูใหเปนผูมีสมรรถนะที่จําเปน พรอมที่จะนําหลักสูตรไปใชไดผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
จากความหมายของการดําเนินการบริหารหลักสูตร หรือการดําเนินการใชหลักสูตร
สรุปไดวา หมายถึง การดําเนินงานการดานการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร ตั้งแตการเตรียมบุคลากร อาคาร สถานที่
วัสดุอุปกรณสภาพแวดลอม และการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมถึงการดําเนินการโดย
การประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก และการรายงานผล
ภารกิจที่หา การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตร หมายถึง
การแนะนํา และควบคุม ตลอดจนการประเมิน ทั้งนี้เพื่อใหครูใชหลักสูตรไดอยางถูกตอง รวมถึง

22

การดูแล ชวยเหลือใหบุคคลไปปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อใหงานมีคุณภาพไดผลตามมาตรฐานที่
กําหนดไว (สงัด อุทรานันท. 2532: 268) และใหความเห็นเพิ่มเติมวา การนิเทศการใชหลักสูตร
หมายถึง การที่หนวยงานสวนกลางในฐานะผูพัฒนาหลักสูตรสงเจาหนาที่ไปใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การใชหลักสูตรเพิ่มเติม หรือผูบริหารโรงเรียนในฐานะหัวหนาหนวยผูใชหลักสูตรใหคําแนะนํา
ชวยเหลือครูในการใชหลักสูตรดวยตนเอง หรือประสานงานขอความชวยเหลือจากผูทรงคุณวุฒิ
มาใหความรูแกครู โดย กรมวิชาการ (2543: 82) กําหนดไววา ผูบริหารโรงเรียนควรจัดใหมีระบบ
นิเทศทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การจัดระบบการนิเทศที่ดีจะชวยใหครูมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร และสามารถใชหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2532: 6) ไดกลาวถึง การกํากับ
ติดตาม ไววา การกํากับ ติดตาม เปนการดูแลตรวจสอบวาไดมีการดําเนินการในสวนตาง ๆ
เกี่ยวกับการใชหลักสูตรถูกตองหรือไม และกรมวิชาการ (2543: 83) กําหนดไววา การติดตามที่
สํา คั ญ ได แ ก การติ ด ตามตรวจสอบตามจุ ด ปฏิ บั ติ อ ย า งต อ เนื่ อ งระหว า งการใช ห ลั ก สู ต ร
การเก็บขอมูลการใชหลักสูตร จะทําใหครูใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ กระตือรือรน เอาใจใส
และระมัดระวังในการปฏิบัติ นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
(2536: 11) บันทึกเพิ่มเติมวา การใชหลักสูตรนั้น ผูบริหารโรงเรียนควรติดตาม กํากับ ดูแล
อยางสม่ําเสมอใชเทคนิคตางๆ ในการติดตาม เชน การใหรายงานเปนระยะ การมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน การจดบันทึกรวบรวมรายงานไวเปนหลักฐาน และการนําผลการติดตามไป
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน สวนการประเมินผลการใชหลักสูตร กรมวิชาการ (2534: 1) นิยามวา
การประเมินผลการใชหลักสูตร หมายถึง การตรวจสอบการใชหลักสูตรเพื่อหาขอสรุปวา การใช
หลักสูตรประสบความสําเร็จหรือไมมีปญหาอุปสรรคอะไร ที่ทําใหหลักสูตรไมประสบความสําเร็จ
ตามที่คาดหวัง และจะมีแนวทางแกไขอยางไร เพื่อใหการใชหลักสูตรประสบผลสําเร็จ หรือเปน
กระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อนํามา
ตัดสินคา หรือคุณภาพของหลักสูตรนั้น สวน วิชัย วงษใหญ (2538: 192) ใหความหมายของ
การประเมินหลักสูตรไววา การประเมินหลักสูตร เปนการพิจารณาเกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตร
โดยใชผลจากการวัดในแงมุมตาง ๆ ของสิ่งที่ประเมิน เพื่อนํามาพิจารณารวมกัน และสรุปวาจะให
คุณคาของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้นวาเปนอยางไร มีคุณภาพดีหรือไมเพียงใด หรือไดผลตรงตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม มีสวนใดที่จะตองปรับปรุงแกไข และทาบา (อุทัย บุญประเสริฐ.
2540: 18; อางอิงจาก Taba. 1978: 310) ไดกลาวไววา การประเมินหลักสูตร กระทําขึ้นเพื่อศึกษา
กระบวนการตาง ๆ ที่กําหนดไววามีการเปลี่ยนแปลงใดบางที่สอดคลองหรือขัดแยงกับวัตถุประสงค
ของการศึกษา การประเมินดังกลาวจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรและกระบวนการตางๆ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก จุดประสงค ขอบเขตของเนื้อหาสาระ คุณภาพของผูเรียน ความสัมพันธ
ของวิชาตาง ๆ การใชสื่อและวัสดุการสอน เปนตน
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จากเอกสารที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
การใชหลักสูตร หมายถึง การดําเนินงานดานการแนะนํา ควบคุม ดูแล และประเมินผลการใช
หลักสูตร เพื่อใหการดําเนินการใชหลักสูตรเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ไดแก การแตงตั้ง
คณะกรรมการ วางแผน การนิเทศ สรางเครื่องมือ ดําเนินการนิเทศ รวบรวม วิเคราะหและ
สรุปผลและรายงาน ในที่นี้รวมถึง การประเมินผลการใชหลักสูตร สรุปผลการใชหลักสูตร ปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร และจัดการรายงานประเมินผล เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของและสาธารณชนไดรับทราบ และนําผลการประเมินไปใชในการวางแผน
ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจหาทางเลือกที่
ดีกวาตอไป
จากที่กลาวมาขางตนเกี่ยวกับการบริหารและกระบวนการบริหารหลักสูตร พอสรุปไดวา
การบริหารหลักสูตรหรือกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร หมายถึง กระบวนการใชหลักสูตร
โดยอาศัยกระบวนการทางการบริหารเพื่อใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุผลและมีประสิทธิภาพ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ซึ่งเกี่ยวของกับการเตรียมความพรอม การจัดทําหลักสูตร
การวางแผนการใช การใชหลักสูตร การการควบคุม นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล รายงาน
การใชหลักสูตร การปรับปรุง การพัฒนาหลักสูตรมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุดในการเรียน
การสอนใหผูเรียนไดเกิดทักษะ เจตคติ ความรู และประสบการณแกผูเรียน เพื่อการดําเนินชีวิต
ในสังคมไดอยางสมบูรณ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ประวัติและความเปนมา
การศึกษาของพระสงฆในประเทศไทย ในชั้นแรกเปนการศึกษาภาษาบาลีเพื่อการอาน
แปลพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา และโยชนา1 ตางๆ เนื่องจากคัมภีรเหลานั้นเขียนขึ้นดวยภาษาบาลี
การศึกษาของพระสงฆไดมีวิวัฒนาการการจัดการศึกษามาเปนลําดับ จนถึงการปฏิรูปในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการศึกษาบาลี และการศึกษา
ของพระสงฆ เมื่อโรงเรียนแหงแรกถูกตั้งขึ้นที่วัดมหรรณพาราม และเมื่อพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับถูกประกาศใช การศึกษาถูกแยกออกจากศาสนา เด็กไทยเขาสูระบบโรงเรียน มีการจัดตั้ง
โรงเรียนที่วัดมหาธาตุ และวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีตามหลักสูตร
และวิธีการเรียนการสอนแบบใหมที่ใชภาษาไทย และเรียนจากคัมภีรบาลี ที่จัดพิมพขึ้นแทนการ
เรียนจากคัมภีรใบลาน รวมทั้งสอบดวยวิธีเขียนแทนการสอบปากเปลา

1

โยชนา เปนชื่อคัมภีรบาลีประเภทหนึ่ง ซึ่งบอกสัมพันธศัพทบาลีวาศัพทไหนเขากับศัพทไหนในตนฉบับนั้น ๆ
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สวนวิชาการพระพุทธศาสนาขยายตัว ขึ้น โดยมหาเถรสมาคมกําหนดหลักสูต ร
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตั้งแต พ.ศ. 2454 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เพื่อกําหนดความรูองคนักธรรมแกสามเณร สําหรับการยกเวนการเกณฑทหารตามพระราชบัญญัติ
การเกณฑทหาร ร.ศ.124 (พ.ศ. 2448) ประกอบดวยวิชาธรรมวิภาค วินัยบัญญัติ พุทธประวัติ
และเรียงความแกกระทู โดยใชแบบเรียนนวโกวาท พุทธศาสนสุภาษิต และพุทธประวัติ กําหนดให
เรียกผูที่สอบผานองคนักธรรมตามหลักสูตรนี้วา ธรรมชั้นตรี และขยายตอมาเปนหลักสูตรนักธรรม
ชั้นโท และหลักสูตรนักธรรมชั้นเอกครบบริบูรณใน พ.ศ. 2464
การศึกษาของคณะสงฆไทยเขาสูระบบโรงเรียนเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดใหตั้งมหาธาตุวิทยาลัย เพื่อจัดการศึกษาแผนกปริยัติธรรมแผนกบาลีเดิมขึ้นใน
พ.ศ. 2430 ณ วัดมหาธาตุ โดยมีวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในมาตราที่ 1 ของรางพระราชบัญญัติมหาธาตุวิทยาลัย ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) วา...มหาธาตุวิทยาลัยนี้ใหตั้งขึ้นโดยราชูปถัมภกบํารุง
พระบรมพุทธศาสนา เปนที่สั่งสอนพระบาลีคัมภีร พระไตรปฎก พุทธพจน สุภาษิต แกภิกษุ
สามเณร คณะมหานิกาย และคฤหัสถ ตามแตความมีศรัทธาจะสืบเสาะขอวัตรปฏิบัติพุทธภาษิต
ซึ่งจะไดเปนคณาจารยสืบไป
ตอมาไดทรงเปลี่ยมนามมหาธาตุวิทยาลัย เปนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศ
ในพระราชปรารภการเปดสอนระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยสงฆ ทําใหเกิดชองวางทางการศึกษา
ของคณะสงฆ เนื่องจากการศึกษาระดับปริญญาในมหาวิทยาลัย ตองอาศัยพื้นฐานวิชาการ
หลายสาขาประกอบกัน ขณะที่การศึกษาสงฆเปนการศึกษาเฉพาะวิชาการพระพุทธศาสนา
เพื่อแกปญหาดังกลาว มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงไดจัดแผนกมัธยมขึ้นมา เรียกวา บาลี
มัธยมศึกษา กําหนดใหมีการเรียนบาลี นักธรรม และความรูชั้นมัธยม โดยรับผูที่สําเร็จระดับ
ประถมศึกษาปที่ 4
ตอมาเมื่อโรงเรียนมัธยมศึกษานี้ไดแพรขยายออกไปไดยังตางจังหวัดหลายแหง
มีพระภิกษุ และสามเณรเรียนกันมาก ทางคณะสงฆโดยองคกรการศึกษา จึงไดกําหนดเรียก
โรงเรียนประเภทนี้ใหมวา โรงเรียนบาลีวิสามัญสํานักนักเรียนวัด โดยมติคณะสงฆมนตรี และ
กระทรวงศึกษาธิการ ก็ไดออกระเบียบกระทรวงใหโรงเรียนบาลีวิสามัญสํานักวัดนี้ เปดการสอน
สมทบในชั้นตัวประโยค คือ ชั้นประถมปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดตั้งแตป พ.ศ. 2500
เปนตนมา และเมื่อสอบไดแลวก็ยังจะรับประกาศนียบัตรจากระทรวงศึกษาธิการอีกดวย หลักสูตร
บาลีวิสามัญสํานักนักเรียนนี้ถูกยุบเลิกไปเมื่อ พ.ศ. 2507 เนื่องจากทางการคณะสงฆเกรงวาการศึกษา
ธรรมและบาลีจะเสื่อมลง เพราะทางภิกษุสามเณรนิยมเรียนกันมาก เปนการมุงตามวิชาทางโลก
มากไป จึงปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นใหมเปนวิชาบาลี วิชาธรรม
และวิชาทางโลก เรียกวา บาลีศึกษา สามัญศึกษา และปริยัติธรรมศึกษา แตภิกษุสามเณรนิยม
เรียนกันนอย เพราะไมไดรับประกาศนียบัตรรับรองวิทยฐานะ ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการจึงได
ประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขึ้น

25

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 เพื่อสนองความตองการของภิกษุสามเณร โดยใหเรียนทั้ง
วิชาธรรม และวิชาสามัญควบคูกันไป ดําเนินการโดยกรมการศาสนา โดยมีวัตถุประสงคที่จะให
การศึกษาในโรงเรียนดังกลาว เปนประโยชนตอฝายศาสนาจักรและฝายบานเมือง กลาวคือ ฝาย
ศาสนาจักรก็จะไดศาสนทายาทที่ดี มีความรูความเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
เปนผูประพฤติดี ประพฤติชอบ ดํารงอยูในสมณะควรแกภาวะ สามารถดํารงและสืบตอพระพุทธศาสนา
ใหเจริญและสามารถเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาของรัฐไดหรือเขารับราชการสรางประโยชนให
กาวหนาแกตนเอง และบานเมืองสืบตอไปไดเชนกัน (สุภาพร แจงมาก และสมปอง แจงมาก.
2542: 10-19)
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือการบริหารการศึกษาของสงฆน้นั ขึ้นอยูกับ
คําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง สภาการศึกษาของคณะสงฆ พ.ศ. 2521 และพระราชบัญญัติกําหนด
วิทยฐานะ พ.ศ. 2527 โดยที่พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ พ.ศ. 2527 กําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆรับผิดชอบการศึกษาทางดานพระปริยัติธรรม แผนกธรรม พระปริยัติธรรม
แผนกบาลี และมหาวิทยาลัยสงฆอีก 2 แหง การศึกษาแผนกอื่น นอกจากนี้ยังคงขึ้นอยูกับสภา
การศึกษาของคณะสงฆ ทั้งสภาการศึกษาของคณะสงฆและคณะกรรมการการศึกษาคณะสงฆ
มีสมเด็จพระสังฆราชทรงเปนประธานกรรมการสวนใหญเปนกลุมเดียวกัน และมีอธิบดีกรมการศาสนา
เปนเลขาธิการทั้งของสภาทางการศึกษาของคณะสงฆและคณะกรรมการศึกษาของคณะสงฆ
ที่ตั้งสํานักงานใชที่เดียวกันคือที่กรมการศาสนา ดังภาพประกอบ 1

26

ภาพประกอบ 1 การบริหารการศึกษาของสงฆ
การบริหารการศึกษาของสงฆ

พ.ร.บ. กําหนดวิทยฐานะ

พ.ร.บ. คณะสงฆ 2505

คณะกรรมการศึกษาของสงฆ

สภาการศึกษาของคณะสงฆ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ของสงฆ (อธิบดีกรมการศาสนา)

เลขาธิการสภาการศึกษาของ
คณะสงฆ (อธิบดีกรมการศาสนา)

การศึกษา
พระปริยัติธรรม

หลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต
(ม.จ.ร.)

หลักสูตร
ศาสน
ศาสตรบัณฑิต
(ม.จ.ร.)

แผนกธรรม มหาวิทยาลัยสงฆ
แผนกบาลี
2 แหง

การศึกษา
สงเคราะห

ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑ
ในวัด

ร.ร.ปริยัติธรรม
แผนก
สามัญ

การศึกษา
ผูใหญ

ร.ร.พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย

ที่มา: มนัส ภาคภูมิ และคณะ. 2538: 5
การดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนเรื่องของวัดที่
จะจัดการศึกษาเอง โดยมีกรมการศาสนาภายใตการกํากับดูแลของสภาการศึกษาของคณะสงฆ
ทําหนาที่เพียงอนุมัติการจัดตั้งและใหการสนับสนุนเทานั้น ทั้งนี้เพราะโรงเรียนเหลานี้ มิไดเปน
โรงเรียนของกรมศาสนาโดยตรงเหมือนกับโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ แตมีลักษณะคลายกับโรงเรียนเอกชน ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หนวยงานที่รับผิดชอบ การบริการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กอนป พ.ศ. 2535 มี 4 หนวยงาน (กิตติ ธีรศานต. 2539: 16-18) คือ สภาการศึกษา
ของคณะสงฆ กรมการศาสนา สํานักงานศึกษาการจังหวัด และศูนยครูปริยัตินิเทศประจําจังหวัด
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สําหรับหนวยงานที่ใหการสนับสนุนดานวิชาการ ไดแก กลุมโรงเรียน นอกจากนั้นยังมีหนวยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของในลักษณะใหความชวยเหลือ และสงเสริม หนวยศึกษานิเทศก สังกัดกรมสามัญศึกษา
และกรมศึกษานอกโรงเรียน ดังภาพประกอบ 2
ภาพประกอบ 2 โครงสรางการบริหารการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
สภาการศึกษาของคณะสงฆ
กรมการศาสนา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สภาการศึกษาของคณะสงฆ
ศูนยครูปริยตั นิ ิเทศประจําจังหวัด
กลุมโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ที่มา: กิตติ ธีรศานต. 2539: 16-18
สภาการศึกษาของคณะสงฆเปนองคการที่จัดตั้งขึ้นมาตามคําสั่งของมหาเถรสมาคม
พ.ศ. 2512 ประกอบดวย สมเด็จพระสังฆราชทรงเปนประธาน แมกองบาลี และแมกองธรรม
สนามหลวงเปนรองประธาน 2 รูป นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดีสภาการศึกษา
มหามกุฎราชวิทยาลัย เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขาธิการสภาการศึกษาคณะสงฆ
และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน 9 ทาน ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งคํากราบทูลของนายกสภาฯ
และนายกสภา ฯ เปนกรรมการ อธิบดีกรมการศาสนา เปนทั้งเลขาธิการและเลขานุการของสภา
การศึกษาของสงฆ หนาที่สําคัญของสภาการศึกษาของคณะสงฆ คือ ควบคุมและสงเสริมการจัด
การศึกษาของคณะสงฆ โดยมีอํานาจพิจารณากับการศึกษา ตลอดจนพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
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การศึกษาที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้งกรรมการทําหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
เกี่ยวกับการศึกษาอีกดวย
กรมการศาสนาเปนกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
งานศาสนาที่รับผิดชอบทํานุบํารุง สงเสริม และเผยแพรศาสนาซึ่งเปนศาสนาประจําชาติ และ
การอุปถัมภศาสนาอื่นที่ประชาชนในประเทศนับถือ กรมการศาสนาเกี่ยวของกับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในฐานะที่เปนหนวยงานที่เปนที่ตั้งของสํานักงานสภาการศึกษา
ของคณะสงฆ มีอธิบดีกรมการศาสนาเปนทั้งเลขาธิการ และเลขานุการของสํานักงานฯ กรมการศาสนาจึงเปนเสมือนหนวยงานที่ทําหนาที่เปนเครื่องมือดําเนินการใหกับสภาการศึกษาของคณะสงฆ
ตามพระราชกฤษฎีการการแบงสวนราชการ พ.ศ. 2532 กรมการศาสนาแบงสวนราชการออกเปน
4 กอง 4 สํานัก คือ สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม สํานักงานพุทธมณฑล และสํานักงานศาสนูปถัมภ สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม สํานักงานพุทธมณฑล และสํานักงานศาสนสมบัติ
หน ว ยงานที่รับ ผิด ชอบของโรงเรีย นพระปริยั ติธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษา โดยตรง ไดแ ก
กองศาสนศึกษา กองนี้แบงออกเปน 6 ฝาย กองศาสนศึกษาทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆทั้งปวง รวมทั้งการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอีกดวย
ในสวนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองศาสนศึกษามีหนาที่
ใหการอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ติดตามประเมินโรงเรียน ตรวจสอบ
โรงเรียนที่ขอจัดตั้ง/ขอขยายเพื่อเสนอสภาการศึกษาของคณะสงฆพิจารณาอนุมัติ พัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนใหมีคุณภาพ และเพียงพอตอการจัดการศึกษา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในฐานะตัวแทนจากกรมศาสนาในสวนภูมิภาคทําหนาที่
ดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกแผนก รวมทั้งแผนกสามัญศึกษา กรมการศาสนา
ไดจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งใหกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเปนคาใชจายดูแลโรงเรียน
เวนแตในกรณีที่เปนโรงเรียน ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร กรมการศาสนาจะทําหนาที่กํากับ
ดูแลโรงเรียนโดยตรง นอกจากนี้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยังทําหนาที่วางแผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดอีกดวย
หลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
สุภาพร แจงมาก และสมปอง แจงมาก (2542: 2-3) ไดกลาววา การศึกษาของคณะสงฆ
เปนการศึกษาที่จัดใหแกพระภิกษุสามเณร โดยคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ และสภามหาวิทยาลัยสงฆ เปนการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา ไดแก การศึกษาพระปริยัติธรรมเปน
หลัก โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ ปองกันมิใหมีการเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยใหผิดไปจาก
พระบาลีในพระไตรปฎก ซึ่งปจจุบันประกอบดวยการศึกษาหลักสูตรตางๆ ดังนี้ คือ
หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม มี 3 ระดับ ไดแก นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท
และนักธรรมชั้นเอก โดย ก.พ. เทียบวิทยฐานะนักธรรมตรีใหเทากับประโยคประถมศึกษาตอนตน
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(ป.4) กําหนดการสอบธรรมสนามหลวง กําหนดวันสอบพรอมกันทั่วราชอาณาจักรปกติ คือ
วันแรม 2, 3, 4 และ 5 ค่ํา เดือน 1 ของทุกป (กรมการศาสนา. 2542: 106)
หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มี 8 ระดับ ไดแก ประโยค 1-2 และเปรียญธรรม
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ป.ธ. 3-ป.ธ.9) กระทรวงศึกษาธิการเทียบความรูใหตามประกาศลงวันที่ 22
สิงหาคม พ.ศ. 2526 ใหเปรียญธรรม 3 ประโยค เทียบเทากับมัธยมศึกษาตอนตน และเปรียญ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ไมนอยกวา 1 ป โดยมีเวลาสอนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง เทียบเทากับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สวนเปรียญธรรม 9 ประโยค มีวิทยฐานะขั้นปริญญาตรี ตามมาตรา 4 (1)
แหงพระราชบัญญัติ กําหนดวิทยฐานะสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2527
หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เปนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาทั้งตอนตนและตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิชาการพระพุทธศาสนา
ไดแก ศาสนปฏิบัติ ภาษาบาลี และพระธรรมวินัย เปนวิชาบังคับ 36 หนวยกิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ 21 หนวยกิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมเปน 57 หนวยกิต
หลักสูตรทั้ง 3 ประเภทสามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม กลาวคือ กลุมหลักสูตรที่ศึกษา
เฉพาะวิชาการพระพุทธศาสนา ไดแก หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และหลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี จัดเปนการศึกษาพระปริยัติธรรม กลุม 2 เปนหลักสูตรที่ศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา
รวมกับวิชาสามัญอื่นๆ ไดแก หลักสูตรปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดเปนการศึกษาพระปริยัติธรรมประยุกต
หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
การศึกษาพระปริยัติธรรมสําหรับพระสงฆ ไดมีวิวัฒนาการขึ้นอยางหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 6
(กรมการศาสนา. 2527: 49-87) คือ มีการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมควบคูกับการศึกษา
ฝายเปรียญธรรม มูลเหตุในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมนี้ เนื่องจากทางราชการได
ประกาศใชพระราชบัญญัติเกณฑทหาร ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ในการรับราชการทหารเพื่อปองกัน
ประเทศ ซึ่งมีขอยกเวนเฉพาะพระภิกษุสงฆทั่วไปไมตองถูกเกณฑเขาเปนทหารสําหรับสามเณร
เวนโดยเอกเทศ เฉพาะแตสามเณรรูธรรม สวนในปจจุบันการเรียนการสอนสําหรับการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม ทางการคณะสงฆไดกําหนดเวลาเรียน เปด-ปดภาคการเรียน การศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม ออกเปน 3 ภาค คือ ภาควิสาขะ ภาคพรรษา และภาคปวารณา ใน
แตละวันจะเริ่มเรียนเวลา 08.45 ถึง 10.30 นาฬิกา สําหรับการเปด-ปดภาคการเรียนของสํานัก
เรียน สํานักคณะจังหวัด สํานักศาสนศึกษาที่จัดการเรียนการสอนออกเปน 3 ภาค แตละภาค
เปดปดดังนี้ ภาควิสาขะ เริ่มตั้งแตขึ้น 1 ค่ําเดือน 7 จนถึง ขึ้น 7 ค่ํา เดือน 8 ภาคพรรษา เริ่มแต
แรม 9 ค่ํา เดือน 8 จนถึง ขึ้น 13 ค่ํา เดือน 11 และภาคปวารณา เริ่มตั้งแต ขึ้น 1 ค่ํา เดือน 12
จนถึง ขึ้น 13 ค่ําเดือน 1 สําหรับการเปดปดปกติทั่วไปจะปฏิบัติเหมือนสถานศึกษาบาลี แตทั้งนี้
ในปหนึ่งสถานศึกษาธรรมจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา 150 ชั่วโมง

30

หลักสูตร และหนังสือแบบเรียนสําหรับแผนกธรรม เปนหนังสือเรียนภาษาไทย จากตําราที่
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงนิพนธ และที่พระเถรานุเถระผูทรงคุณวุฒิ
พระไตรปฎกรจนาไวโดยลําดับจากงายไปหายาก และมีขอกําหนดวาผูที่จะสอบนักธรรมชั้นโท
จะตองสอบนักธรรมชั้นตรีในสนามหลวงไดกอนที่เกี่ยวกับรายวิชาและหนังสือแบบเรียนในแตละ
ชั้นที่ใชกันอยูในปจจุบันนี้มีดังนี้
นักธรรมชั้นตรี
1. เรียงความแกกระทูธรรม รายวิชาใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เลม 1
2. ธรรมวิภาค รายวิชาใชหนังสือนวโกวาท ภาคธรรมวิภาค และคิหิปฏิบัติ
3. พุทธประวัติ รายวิชาใชหนังสือพุทธประวัติ เลม 1-2 ปฐมสมโพธิ และศาสนพิธเี ลม 1
4. วินัยบัญญัติ รายวิชาใชหนังสือนวโกวาท ภาควินัยบัญญัติ วินัยมุขเลม 2
นักธรรมชั้นโท
1. เรียงความแกกระทูธรรม รายวิชาใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เลม 2
2. ธรรมวิภาค รายวิชาใชหนังสือธรรมวิภาค เลม 2
3. พุทธประวัติ รายวิชาใชหนังสือพุทธประวัติ
4. วินัยบัญญัติ รายวิชาใชหนังสือวินัยมุข เลม 2
นักธรรมชั้นเอก
1. เรียงความแกกระทูธรรม รายวิชาใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เลม 3
2. ธรรมวิภาค รายวิชาใชหนังสือธรรมวิจารณ สวนปรมัตถปฏิปทา และสังสารวัฏ
สมถกัมมัฏฐาน วิปสสนากัมมัฏฐาน คิริมานนทสูตร
3. วิชาพุทธานุพทุ ธประวัติ รายวิชาใชหนังสือพุทธประวัติ เลม1-2 -3 ปฐมสมโพธิพุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ สังคีติกา พระปฐมสมโพธิกถา
4. วิชาวินัยบัญญัติ รายวิชาใชหนังสือวินัยมุขเลม 3 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ. 2505
สวนในการสอบวัดผลประเมินผลหรือการสอบธรรมสนามหลวง แตเดิมจัดสอบใน
วันแรม 2, 3, 4 และ 5 ค่ํา เดือนอาย รวม 4 วันๆ ละหนึ่งวิชา ทั้งนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
ใหมีการสอบพรอมกันทั่วพระราชอาณาจักร และไดการเปลี่ยนแปลงแกไขมาตามลําดับ ในป
พ.ศ. 2523 ไดเลื่อนวันสอบมาในวันแรม 2 และ 3 ค่ํา เดือน 12 ทั้งนี้เพื่อใหผูบวชพรรษาเดียว
ไดมีโอกาสสอบดวย ในปจจุบันการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมอยูในความรับผิดชอบของแมกองธรรมสนามหลวง ซึ่งมหาเถรสมาคมเปนผูแตงตั้ง
มอบหมายใหดําเนินงานอํานวยการเปนประจํา โดยทางแมกองธรรมสนามหลวง ไดกําหนดวิธีตรวจ
ไวเปนมาตรฐานเดียวกัน เรียกวา “วิธีตรวจธรรมในสนามหลวง” สวนการใหคะแนนนั้น สําหรับ
นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ใหถือคะแนน 200 คะแนน เปนเกณฑ โดยทุกวิชาใหเต็มไว 70 คะแนนรวมทั้ง
วิชาเรียงความแกกระทูธรรมดวย เมื่อรวมทุกวิชาแลวไมต่ํากวา 200 คะแนน ถือวาสอบได
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หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
การศึกษาพระปริยัตธิ รรม แผนกบาลี (กรมการศาสนา. 2527: 29-75) ไดมีการศึกษา
กันตามลําดับมาและมีการปรับปรุงวิธีการสอบตลอดมาไมวาจะเปนการสอบระดับละ 3 ป โดยการ
จับสลากใครไดคัมภีรเลมไหนก็แปลตอหนาคณะกรรมการ 3 คนฟง หากแปลผิดก็หมายถึง
การสอบตก จนถึงในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โปรดใหปฏิรูปการศึกษา
พระปริยตั ิธรรมโดยแบงเปนระดับตั้งแต ประโยค 1 – ประโยค 9 ตามหลักความคิด 2 ประการ คือ
1. พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาประกอบดวยองค 9 คือ สุตตะ (วินัยปฎก
และพระสูตร ตาง ๆ) เคยยะ (ความที่รอยแกวและรอยกรองประสมกัน) เวยยากรณะ (พระอภิธรรม
ทั้งหมด) คาถา (ความรอยกรองลวน) อุทาน (พระคาถาที่ทรงเปลงอุทานออกมา) อิติวุตตกะ
(พระสูตร 110 สูตร) ชาดก (ชาดก 550 เรื่อง) อัพภูตธรรม (เรื่องอัศจรรย) และเวทัลละ (พระสูตร
แบบถามตอบ)
2. พระธรรมคําสัง่ สอนที่จะมีพึงได 9 ประการ คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1
หลักสูตรแบบเรียนประกอบดวย
ประโยค 1-2-3 ใชคัมภีรอรรถกถาธรรมบทเปนแบบเรียน การสอบตองแปล
คราวเดียวใหผานทั้ง 3 ประโยคจึงจะไดเปนเปรียญ
ประโยค 4 ใชมังคลัตถทีปนีบั้นตน และบั้นปลาย
ประโยค 5 เดิมใชบาลีมุตตกวินัยวินิจฉัย แลวเปลี่ยนเปนสารัตถสังคหะเปนปกรณ
ภายหลังเปลี่ยนมาใชคัมภีรบาลีมุตตกวินัยวินิจฉัยอีก
ประโยค 6 ใชมังคลัตถทีปนีบั้นปลาย
ประโยค 7 ใชคัมภีรสมันตปาสาทิกาอรรถกถาวินัย
ประโยค 8 ใชคัมภีรวิสุทธิมรรคปกรณวิเสส
ประโยค 9 ใชคัมภีรกาสารัตถทีปนีตอมาเปลี่ยนเปนฎีกาอภิธรรมมัตถวิภาวินี
ในปจ จุบ ัน หลัก สูต รประโยคบาลีส นามหลวง สํ า หรับ การศึก ษาพระปริย ัติ
ธรรม แผนกบาลี ประกอบดวย รายวิชา และแบบเรียน ดังนี้
หลักสูตร (แบบเรียน) ประโยค 1-2 และเปรียญตรีปท ี่ 1-2
1. วิชาบาลีไวยากรณ ใชหนังสือแบบเรียนไวยากรณ 4 เลม เปนหลัก
2. วิชาแปลมคธเปนไทย แปลโดยพยัญชนะ และโดยอรรถ ใชหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค 1-4
หลักสูตร (แบบเรียน) เปรียญธรรมประโยค 3
1. วิชาบาลี ใชหนังสือบาลีไวยากรณ 4 เลม เปนหลัก
2. วิชาสัมพันธไทย ใชเนื้อหาในหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค 5-8
3. วิชาแปลมคธเปนไทย แปลโดยพยัญชนะ และโดยอรรถ ใชหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค 5-8
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4. วิชาบุรพภาค (ขอเขียนภาษาไทย) ไมมีหนังสือใชเปนหลักสูตรแนนอน สวนมาก
จะเปนการเขียนหนังสือราชการ หรือประกาศ คําสั่ง
หลักสูตร (แบบเรียน) เปรียญธรรมประโยค 4
1. วิชาแปลไทยเปนมคธ ใชหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค 1
2. วิชาแปลมคธเปนไทย ใชหนังสือมังคลัตถทีปนี ภาค 1
หลักสูตร (แบบเรียน) เปรียญธรรมประโยค 5
1. วิชาแปลไทยเปนมคธ ใชหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค 2-4
2. วิชาแปลมคธเปนไทย ใชหนังสือมังคลัตถทีปนี ภาค 2
หลักสูตร (แบบเรียน) เปรียญธรรมประโยค 6
1. วิชาแปลไทยเปนมคธ ใชหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค 5-8
2. วิชาแปลมคธเปนไทย ใชหนังสือตติย-จตุตถ-ปญจม-สมันตปาสาทิกา
หลักสูตร (แบบเรียน) เปรียญธรรมประโยค 7
1. วิชาแปลไทยเปนมคธ ใชหนังสือมังคลัตถทีปนี ภาค 1
2. วิชาแปลมคธเปนไทย ใชหนังสือปฐม-ทุติย-สมันตปาสาทิกา
หลักสูตร (แบบเรียน) เปรียญธรรมประโยค 8
1. วิชาแต งฉั นท มคธ แต งฉันท เป นภาษามคธ 3 ฉั นท ในจํ านวน 6 ฉั นท คื อ
ปฐยาวัตร อินทรวิเชียร อุเปนทรวิเชียร อินทรวงศ วังสัฏฐะ วสันตดิลก ขอความแลวแตกรรมการจะ
กําหนดให
2. วิชาแปลไทยเปนมคธ ใชหนังสือปฐมสมันตปาสาทิกา
3. วิชาแปลมคธเปนไทย ใชหนังสือวิสุทธิมรรค
หลักสูตร (แบบเรียน) เปรียญธรรมประโยค 9
1. วิชาแตงไทยเปนมคธ แตงมคธจากภาษาไทยลวน ขอความแลวแตกรรมการ
จะกําหนดให
2. วิชาแปลไทยเปนมคธ ใชหนังสือวิสุทธิมรรค
3. แปลมคธเปนไทย ใชหนังสืออภิธัมมัตถสังคหวิภาวินี
การเรียนการสอน ในปจจุบันทางการคณะสงฆจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน
การวัดผลและการประเมินผลการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ไดกําหนดเวลาเปด-ปด ภาคเรียน
ออกเปน 3 ภาค เชนเดียวกันการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในการเปดการเรียน
การสอนกอนกําหนด 1 เดือน สําหรับการเปดการเรียนการสอนในสัปดาหหนึ่งๆ นั้น ปดวันโกน
วันพระ รวม 2 วัน นอกนั้นเจาสํานักจะเห็นเปนการสมควรพิจารณาเวลากําหนดเปด-ปดให
เหมาะสมกับทองถิ่นนั้น หรือเหตุการณอันสมควรก็ได ทั้งนี้ในปหนึ่งสํานักศึกษาบาลีจะเรียน
ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง สวนการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน ดําเนินการสอบเปน 2 ครั้งๆ ละ
ตอน คือ
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ครั้งที่ 1 สําหรับเปรียญธรรม 6, 7, 8 และ 9 ประโยค ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค
ในสนามหลวงกรุงเทพมหานคร สอบในวันที่ 2, 3, 4 และ 5 ค่ํา เดือน 3 ของทุกป
ครั้งที่ 2 สําหรับบาลีประโยค 1, 2 และเปรียญธรรม 3, 4 และ 5 ประโยค ในสนามหลวง
ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค สอบในวันแรม 10, 11, 12 ค่ํา เดือน 3 ของทุกป โดย ปธ. 5 ทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค สอบในกรุงเทพมหานครตามวัดที่แมกองบาลีสนามหลวงประกาศ
สวนประโยค 1-2 และ ปธ. 3-4 ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ณ วัดที่แมกองบาลีสนามหลวง
ประกาศ ในปจจุบันการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีไดให
คะแนนเปนเลข ในการตรวจประโยคบาลีสนามหลวงตามประกาศของกรมหลวงชินวรสิริวัฒน
หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (กรมการศาสนา. 2527: 141) หลังจาก
โรงเรียนวิสามัญศึกษา สํานักวัดถูกยุบเลิกตามมติมหาเถรสมาคมแลว นักเรียนที่เรียนก็ดิ้นรน
หาที่เรียนใหม ขณะนั้นมีโรงเรียนราษฎรของวัดซึ่งตั้งขึ้นโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน
สวนมากก็เขาเรียนที่โรงเรียนราษฎรของวัดบาง สมัครสอบเทียบบาง เขาเปนนักเรียนผูใหญบาง
ในขณะเดียวกันนั้นไดมีผูแทนราษฎร คือ นายอุยุธ ฝายคุณวงศ ส.ส. มหาสารคามกับพวก ยื่นเรื่อง
ขอใหกระทรวงศึกษาธิการเปดการสอนสมทบ สอนในชั้นตัวประโยคใหแกโรงเรียนของพระภิกษุ
สามเณร และกระทรวงศึกษาธิการไดสงเรื่องมายังกรมการศาสนา ซึ่งกองศาสนศึกษาเปนเจาหนาที่
ในเรื่องนี้โดยตรง ไดมีการประชุมพิจารณากันระดับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของของกรมการศาสนาและ
ตางกรมลงความเห็นวาควรจะจัดตั้งโรงเรียนสนองความตองการของพระภิกษุสามเณรใหไดเรียนทั้ง
ทางวิชาธรรม และวิชาสามัญควบคูกันไปโดยไมมีการทดสอบ ใหกระทรวงศึกษาธิการเปนผูสอบเอง
จากการประชุมระดับเจาหนาที่นี้ไดเสนอกระทรวงเห็นชอบไดตั้งคณะกรรมการขึ้น
โดยมี นายจรูญ วงศสายัณห อธิบดีกรมวิชาการในขณะนั้นเปนประธาน และคณะกรรมการตางๆ
ผูแทนมหามกุฎราชวิทยาลัย ผูแทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผูแทนกรมการศาสนายกราง
ระเบียบหลักสูตรวิธีการวัดผลในระดับชั้น ป.7, ม.ศ. 3, ม.ศ. 5 และใหชื่อโรงเรียนนี้วา “โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” โดยวัตถุประสงคเดิมของการตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น เพื่อสนอง
ความตองการของพระภิกษุสามเณร เมื่อเรียนจบแตละชั้นก็ยอมไดความรูเปนเครื่องมือบริหาร
รักษาตนในขณะบวชอยู เมื่อสึกออกไป ก็ยอมมีความรูพอควรแกอัตภาพ เปนทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณคาตอสังคม ฆราวาส และหากมุงหมายจะเรียนใหสูงขึ้นไปในระดับอุดมศึกษาก็ยอมทําได
ฉะนั้น กระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่
29 กันยายน พ.ศ. 2515 ไดออกระเบียกระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2515 และอาศัยอํานาจตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29
กันยายน พ.ศ. 2515 ไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2514 ขึ้น เปนการประยุกตวิชาพระพุทธศาสนากับวิชาสามัญเขาดวยกัน
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โดยกําหนดใหเรียน 9 หมวด คือ บาลีธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และหมวดสุขศึกษา โดยเลือกเฉพาะวิชาทีค่ วรแกสมณภาวะ วิชาเหลานี้
ไดพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนแกการเผยแพรพระพุทธศาสนา และสามารถมีศักดิ์และสิทธิ์
เทากับโรงเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาแผนกนี้อยูในการควบคุมของสภาการศึกษาของคณะสงฆ มีกรมการศาสนาเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการเรื่องนี้
ตอมาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนการจัดการศึกษาใหกับ
พระภิกษุสามเณรที่ตองการความรูทั้งทางโลกและทางธรรมควบคูกันไป โดยวัดเปนเจาของการ
เสนอขอจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมดังกลาวตองผานความเห็นชอบจากเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด เจาคณะภาค ผานความเห็นชอบระดับกรมและกระทรวง ทั้งกรมการศาสนา
และกระทรวงศึกษาธิการ ตามลําดับ วัดและโรงเรียนตองดําเนินการใหสอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวย โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 (ฉบับปรับปรุง)
(มนัส ภาคภูมิ และคณะ. 2538: 17)
สําหรับหลักสูตรที่โรงเรียนใหเรียนมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2533 ในการเรียนหลักสูตรแผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
นักเรียนที่เปนพระภิกษุสามเณรจะตองเรียน 5 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคม กลุมวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ และกลุมวิชาพระปริยัติธรรม กลุมวิชา
เหลา นี้แ บง เปน วิช าแกน 72 หนว ยกิต วิช าบัง คับ 6 หนว ยกิต วิช าเลือกเสรี 18 หนว ยกิต
รวม 96 หนว ยกิต กําหนดใหใ ชเ วลาเรียนตามปกติประมาณ 3 ป ปการศึกษาหนึ่ง 2 ภาค
ภาคเรียนละ 20 สัปดาห ซึ่งอาจมีการเปดภาคฤดูรอนได การเรียนตามหลักสูตรอยางนอยนักเรียน
ตองเรียนสัปดาหละ 35 คาบ รวมทั้งจัดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามที่กําหนดไวในโครงสราง
ของหลักสูตร คือ ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมอิสระตามความสนใจ ไดแก กิจกรรมแนะแนว หรือ
กิจกรรมแกปญหา หรือกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู และกิจกรรมอิสระของผูเรียน นอกจากนี้
ผูเรียนตองปฏิบัติกิจของสงฆโดยมีเจาอาวาสหรือผูที่เจาอาวาสมอบหมายเปนผูควบคุม การจัดทํา
หลักสูตรเปนการจัดทํารวมกันระหวางกรมการศาสนากับกรมวิชาการ
สําหรับการเรียนหลักสูตรแผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียน
ที่เ ปน พระภิก ษุส ามเณร จะตอ งใชเ วลาเรีย น 3 ป วิช าบัง คับ 42 หนว ยกิต วิช าเลือ กเสรี
39 หนวยกิต รวม 81 หนวยกิต ปการศึกษาหนึ่งที่มี 2 ภาคเรียนๆ ละ 20 สัปดาห และจัดให
ผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามที่กําหนดไวในโครงสรางของหลักสูตร คือ ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมอิสระ
ตามความพอใจ นอกจากนั้นผูเรียนจะตองปฏิบัติศาสนกิจของสงฆโดยมีเจาอาวาส หรือผูที่เจาอาวาส
มอบหมาย เปนผูควบคุมในการจัดทําหลักสูตรเปนการจัดทํารวมกันระหวางกรมการศาสนา
และกรมวิชาการ ผูสอบไลไดจะไดรับศักดิ์และสิทธเทากับฝายการศึกษาทางบานเมือง
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โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ทําการเปดสอนดังนี้ ภาคเรียนที่ 1
กลางเดือนพฤษภาคม ปดภาคเรียนเดือนตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 กลางเดือนพฤศจิกายน ปดภาค
เรียนเดือนเมษายน เปดเรียนสัปดาหละ 5 วัน หยุดวันพระ วันอาทิตย เปดเรียนตั้งแต 13:00 น.
วิชาสามัญทั่วไป สอนวันละ 6-8 คาบ (ชั่วโมง) วิชาพระพุทธศาสนาเรียน ศาสนปฏิบัติ และบาลี
การยกเวนไมตองเรียนบาลี คือ ผูที่สอบสนามหลวงไดยกเวนไมตองเรียนบาลี ถาสอบเปรียญ
1-2 ได ยกเวน ถาสอบเปรียญ 3-4 ไดรับการยกเวนไมตองเรียนหลักสูตร ม.ตน หรือถาสอบ
นักธรรมตรีได ยกเวนไมตองเรียนหลักสูตร ม. 1-2 ถาสอบนักธรรมโทได ยกเวนไมตองเรียน
หลักสูตร ม. 3-4 ถาสอบนักธรรมเอกได ยกเวนไมตองเรียนหลักสูตร ม. 5-6
ในยุคตอมาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาก็
ยังดําเนินการอยูตอ โดยใชหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2521 และที่ปรับปรุงพุทธศักราช 2533 ของกรมสามัญศึกษามาสอน
ควบคูกับการสอนหลักสูตรปริยัติธรรม แผนกอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปพุทธศักราช 2521
มี 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. หลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ใชเวลาเรียน 3 ป หรือ 6 ภาคเรียน
ผูเรียนจะตองเรียนรวมวิชาทั้งสิ้น ใหครบ 96 หนวยการเรียน โดยแยกเปนวิชาบังคับจํานวน 78
หนวยการเรียน และวิชาเลือกเสรี จํานวน 18 หนวยการเรียน วิชาจําแนกเปนสามัญ 6 หมวด
ไดแก ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา สุขศึกษา และวิชา
ปริยัติธรรม 3 หมวด ไดแก ภาษาบาลี ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ และศาสนศิลป
2. หลัก สูต รระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ใชเ วลาเรีย น 3 ป หรือ 6 ภาคเรีย น
ผูเรียนจะตองเรียนรวมวิชาทั้งสิ้นใหครบ 81 หนวยการเรียน โดยแยกเปนวิชาบังคับ จํานวน 42
หนวยการเรียน และวิชาเลือกเสรี จํานวน 39 หนวยการเรียน วิชาที่เรียนจําแนกเปน วิชาสามัญ
6 หมวด ไดแก ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา สุขศึกษา
และวิชาปริยัติธรรม 4 หมวด ไดแก ภาษาบาลี ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ และศาสนศิลป
ตอมามีการปรับปรุงหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และตอนปลาย พุทธศักราช 2521 มาเปนหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย พุทธศักราช 2533 ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรมีจุดมุงหมาย
ของการศึกษาในการปลูกฝงใหพระภิกษุสามเณรมีความรู และทักษะในวิชาพระปริยัติธรรม
และวิชาสามัญ พระภิกษุสามเณรที่เรียนในแตละหลักสูตรจะตองลงวิชาเรียน และจํานวนหนวยการเรียน เพื่อใหจบหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด โดยมีการประเมินผลการเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย พุทธศักราช 2533
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หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช
2533 มีหลักการดังนี้
1. เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียน คนพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจในตนเอง
2. เปนการศึกษาวิชาพระปริยัติธรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมวินัย
และศึกษาตอ
3. เปนการศึกษาที่มุงใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมในปจจุบันไดสะดวก
จุดหมายมุงปลูกฝงใหพระภิกษุ สามเณร มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความรู และทักษะในวิชาพระปริยัตธิ รรม และวิสามัญ
2. มีนิสัย ใฝห าความรู มีส มณสัญ ญาเคารพเชื่อ ฟง และปฏิบัติต ามขอ บัง คับ
และระเบียบสงฆ
3. มีสุขภาพดีทั้งรางกาย และจิตใจ
4. รูจักรักษา ศาสนสมบัติ อนุรักษ เสริมสรางสภาพแวดลอม
5. มีค วามภูมิใ จความเปน สมณะ จงรัก ภัก ดีตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย
และเลื่อมใสระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย
6. มีความคิดสรางสรรคปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใหเกิดความเจริญแกชุมชน และสังคม
ตอไป
โครงสรางหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนี้
1. วิชาบังคับจํานวน 78 หนวยการเรียน
2. วิชาบังคับแกน จํานวน 72 หนวยการเรียน ไดแก วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร สุขศึกษา สังคมศึกษา ศาสนปฏิบัติ ภาษาบาลี ธรรมวินัย
3. วิชาบังคับเลือกจํานวน 6 หนวยการเรียน ใหเลือกจากรายวิชาบังคับเลือกสังคมศึกษา
4. วิชาเลือกเสรีจํานวน 18 หนวยการเรียน ใหเลือกจากวิชาในกลุมวิชาตางๆ คือ
กลุมวิชาภาษาไทย-ตางประเทศ กลุมวิชาวิท ยาศาสตร-คณิต ศาสตร กลุมวิชาสังคมศึก ษา
กลุมวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ กลุมวิชาพระปริยัติธรรม
5. กิจกรรม ไดแก กิจที่พระภิกษุ สามเณร ปฏิบัติเปนประจําอยูในวัด คือ กิจกรรม
ประจําวันกิจประจําปกษ กิจประจําวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รายละเอียดดังตาราง 1

37

ตาราง 1 โครงสรางหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
พุทธศักราช 2534

กลุมวิชา

จํานวนคาบตอสัปดาหตอภาค
ม. 1
ม. 2
ม. 3
บังคับ
เลือก
บังคับ
เลือก
บังคับ
เลือก
แกน เลือก เสรี แกน เลือก เสรี แกน เลือก เสรี

1. ภาษาไทย
ภาษาไทย
4
ภาษาตางประเทศ
2. วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
3
วิทยาศาสตร
3
คณิตศาสตร
3. สังคมศึกษา
2
4. พัฒนาบุคลิกภาพ
สุขศึกษา
1
ศาสนปฏิบตั ิ
4
5. พระปริยัตธิ รรม
ภาษาบาลี
5
ธรรมวินัย
3
6. อาชีพพื้นฐาน
รวมไมนอยกวา
25
กิจกรรม
1. กิจกรรมแนะแนวหรือ
กิจกรรมแกปญหาหรือ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. กิจกรรมอิสระของผูเรียน
รวมไมนอยกวา
ที่มา: วิชัย ธรรมเจริญ. 2541: 80
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-

4
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3
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2

3
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-

1
4

-

2

5
3
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5
3
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2
35

2
35

8

38

มีการดําเนินการดังนี้
1. จัดใหพระภิกษุ สามเณร เลือกเรียนไดอยางกวางขวาง
2. จัดประสบการณใหพระภิกษุ สามเณรไดรูจักและเขาใจตนเอง สามารถแสวงหา
แนวทางในการพัฒนาตนเอง
3. สงเสริมใหพระภิกษุ สามเณร ไดศึกษาพระปริยัติธรรม และวิชาสามัญควบคูกัน
และปฏิบัติตามพัฒนาตนเอง
4. จัดใหมีการศึกษาและแกไขปญหาของผูเรียน
5. จัดใหมีการสอน เนนพระปริยัติธรรม ใหสามารถนําไปปฏิบัติได
6. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ใหสอดแทรกการเสริมสรางคานิยม ศีลธรรม
เพื่อเปนศาสนาทายาทที่ดี
7. จัดการเรียนการสอน โดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล
และกระบวนการกลุม
มีเกณฑการใชหลักสูตร
1. เวลา-มัธยมศึกษาตอนตน ใชเวลา 3 ป หนึ่งปการศึกษาแบงเปน 2 ภาคเรียน
ภาคเรียนละ 20 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดอีก
2. หนึ่งสัปดาหตองเปดเรียนไมนอยกวา 5 วัน วันละ 7 คาบ เวลา คาบละ 50 นาที
รวม 35 คาบ
3. ใหเรียนตามหลักสูตร ตองเรียนอยางนอยสัปดาหละ 32 คาบ มีกิจกรรมพัฒนา
การเรียนรูสัปดาหละ 1 คาบ กิจกรรมอิสระสัปดาหละ 2 คาบ
เกณฑการประเมินผลการเรียน
ใหปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2533
เกณฑการจบหลักสูตร
1. เรียนครบทุกวิชาตามโครงสราง 96 หนวยการเรียน
2. ตองไดหนวยการเรียนครบวิชาตางๆ
3. มีหนวยการเรียนทั้งสิ้นไมนอยกวา 85 หนวยการเรียน
4. ในแตละภาคเรียนตองเขารวมกิจกรรมสงฆ ใชเวลารอยละ 80
หลั ก สู ต รพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2533 มีหลักการ ดังนี้
1. เปนการศึกษาที่มุงใหแสวงหาความรูทางพุทธศาสนาใหแตกฉาน เพื่อการเผยแพร
และการศึกษาตอ
2. เปนการศึกษาที่มุงใหมีประสบการณในการปฏิบัติกิจวัตรของสงฆอยางถูกตอง
และเครงครัด
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3. เปนการศึกษาที่มุงใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดอยางเหมาะสม
มีจุดหมายมุงปลูกฝงใหพระภิกษุ สามเณร มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความรู ทักษะ ในดานศาสนปฏิบัติ และกิจของสงฆตามระเบียบ และธรรมวินัย
2. มีความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของชาวพุทธ
3. มีความคิดสรางสรรค นําแนวทางและวิธีการใหม ๆ ไปใชพัฒนาสังคม
4. รู จั ก สิท ธิ เ สรี ภ าพในทางที่จ ะกอ ให เ กิด ประโยชนบ นรากฐานแหง กฎหมาย
และพระธรรมวินัย
5. มีความสํานึกในสมณสัญญา และการเปนคนไทยรวมกัน มีความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย
มีโครงสรางดังนี้
1. วิชาบังคับจํานวน 42 หนวยการเรียน
2. วิชาบังคับแกน จํานวน 36 หนวยการเรียน ไดแก วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา
สุขศึกษา ศาสนปฏิบัติ ภาษาบาลี ธรรมวินัย
3. วิชาบังคับเลือก จํานวน 6 หนวยการเรียน ใหเลือกเรียนจากวิชาบังคับเลือก
กลุมเสรี ใหเลือกกลุมวิทยาศาสตร
4. วิชาเลือกเรียนอยางนอย 39 หนวยการเรียน ใหเลือกเรียนจากวิชาในกลุมวิชา
ภาษาไทย กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ กลุมวิชาวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร
กลุมวิชาพระปริยัติธรรม
5. กิจกรรมมี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนวหรือกิจกรรมแกปญหา และกิจกรรม
อิสระของผูเรียน
6. เปน กิจ ที ่พ ระภิก ษุ สามเณร ปฏิบ ัต ิเ ปน ประจํา อยูที ่ว ัด มี 3 ลัก ษณะ คือ
กิจกรรมประจําวัน กิจประจําปกษ กิจประจําวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รายละเอียดไดดังตาราง 2
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ตาราง 2 โครงสรางหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2534
จํานวนหนวยการเรียน
รายวิชา
1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา
3. สุขศึกษา
4. วิทยาศาสตร
5. ภาษาบาลี
6. ธรรมบาลี
7. ศาสนปฏิบตั ิ
8. คณิตศาสตร
9. ภาษาตางประเทศ
10. ศาสนศิลป
รวมจํานวนหนวยการเรียน
ไมนอยกวา
กิจกรรม
1. กิจกรรมแนะแนวหรือกิจกรรมแกปญหาหรือกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
2. กิจกรรมอิสระของผูเรียน
กิจของสงฆ

บังคับ
แกน
6
6
3
12
6
6
36

เลือกเสรี
เลือก
6
-

เลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ
อีกอยางนอย 39 หนวยการ
เรียน

6
42

2 คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน

เปนกิจที่พระภิกษุสามเณรปฏิบัตเิ ปนประจําอยูในวัด

ที่มา: วิชัย ธรรมเจริญ. 2541: 208
มีแนวดําเนินการ
1. ใหเลือกเรียนตามความถนัด และความสมัครใจ
2. จัดใหไดศึกษาคนควาอยางกวางขวาง
3. จัดการเรียนการสอน ไมใชวธิ ีการทดลองและวิธีการใหมๆ ซึ่งขัดตอพระธรรมวินัย
4. จัดใหเรียนวิชาพระปริยัติธรรม และวิชาสามัญศึกษาควบคูกัน และประพฤติปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย
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5. จัดใหมีการศึกษา ติดตามและแกไขปญหาของผูเรียนอยางตอเนื่อง
6. จัดการเรียนการสอนโดยเนนวิชาพระปริยัติธรรมใหนําไปปฏิบตั ิได
7. จั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จั ด แทรกการเสริ ม สร า งค า นิย มและศี ล ธรรม
จรรยามารยาทเพื่อเปนศาสนทายาทที่ดี
8. จัดการเรียนการสอน โดยเนนกระบวนการการเรียนรูกระบวนการคิดอยางมี
เหตุผล และกระบวนการกลุม
มีหลักเกณฑการใชหลักสูตร ดังนี้
1. เวลาเรียน โดยปกติประมาณ 3 ป
2. หนึ่งปการศึกษา แบงเปน 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห สามารถเปด
ภาคฤดูรอนไดอีกตามหลักเกณฑการใชหลักสูตร ม.ปลาย พ.ศ. 2533
3. เปดเรียนตามหลักสูตรสัปดาหละ 5 วัน เปนอยางนอยวันละ 7 คาบ คาบละ 50 นาที
รวม 35 คาบ
4. เปดเรียนตามหลักสูตรสัปดาหละ 27 คาบ กิจกรรมพิเศษ 2 คาบตอสัปดาห
ใหประเมินผลไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินการเรียน
ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2533
มีเกณฑการจบหลักสูตร
1. เรียนครบตามวิชาบังคับ / วิชาเลือก ตามโครงสรางหลักสูตร 81 หนวยการเรียน
2. ตองเรียนไดหนวยการเรียนของวิชาบังคับทั้งหมด
3. ตองเรียนไดหนวยการเรียนทั้งสิ้นไมนอ ยกวา 78 หนวยการเรียน
4. ในแตละภาคเรียนตองเขารวมกิจกรรมสงฆ ไมนอยกวารอยละ 80
มีการประเมินผลการเรียน ดังนี้
1. หลักการในการประเมินผลการเรียน
2. สถานศึกษามีหนาที่ในการประเมินผลการเรียน
3. ประเมินผลการเรียนเปนรายวิชา
4. ประเมินผลการเรียนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูของแตละรายวิชา
5. ประเมินผลเพือ่ ปรับปรุงการเรียน และตัดสินผลการเรียน
มีวิธีการประเมินผลการเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียน ใหปฏิบัติดังนี้
1. แจงใหผูเรียนทราบจุดประสงคการเรียนรู การผานเกณฑจุดประสงคการเรียน
เกณฑขั้นต่ํา การผานรายวิชา กอนสอนรายวิชา
2. จุดประสงคการเรียนรูจะตองครอบคลุมพฤติกรรม ดานพุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะ
พิสัย และดานกระบวนการ
3. ใหประเมินผลกอนเรียน เพื่อศึกษาความรูพื้นฐานของผูเรียน
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4. วัดและประเมินผลระหวางภาคเรียน เพื่อศึกษาผลการเรียนจัดสอนซอมเสริม
ประเมินผล คุณลักษณะ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมตลอดภาคเรียน
5. วัดผลปลายภาคเรียน เพื่อสอบผลการเรียนใหครอบคลุมจุดประสงคที่สําคัญ
การตัดสินผลการเรียนใหนําผลคะแนนระหวางภาคเรียนรวมกับคะแนนปลายภาคเรียน
ตามอัตราสวนที่กําหนด แลวนํามาเปลี่ยนเปนระดับผลการเรียน
ใชตวั เลขแสดงระดับผลการเรียน ในแตละรายวิชาดังตอไปนี้
4
หมายถึง ผลการเรียนดีมาก
3
หมายถึง ผลการเรียนดี
2
หมายถึง ผลการเรียนปานกลาง
1
หมายถึง ผลการเรียนผานเกณฑขั้นต่าํ
0
หมายถึง ผลการเรียนต่าํ กวาเกณฑ
ตัวอักษรที่แสดงผลการเรียนที่มีเงื่อนไขแตละรายวิชา
มส. หมายถึง ไมมีสิทธิเขารับการประเมินผลปลาย / ภาคเรียน
ผ.
หมายถึง ผานเกณฑการประเมินผล มีเวลาเขารว มกิจกรรมของสงฆ
ไมนอยกวารอยละ 80
ร.
หมายถึง รอการตัดสิน หรือยังตัดสินไมได
มก. หมายถึง ไมผานเกณฑการประเมินผลและมีเวลาเขารวมกิจกรรมของสงฆ
ไมถึงรอยละ 80
มีการตัดสินผลการเรียนโดยใหถือปฏิบตั ิ ดังนี้
1. พิจารณาตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา
2. ผูเรียนไดหนวยการเรียน เฉพาะผูที่สอบไดระดับผลการเรียน 1 ถึง 4 เทานั้น
3. วัดผลปลายภาคเรียน เฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80
4. ผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ใหไดผลการเรียน มส.
5. ผูเรียนที่ไมผานเกณฑขั้นต่ํา ใหไดผลการเรียน 0
6. ผูเรียนที่ทุจริตการสอบ ใหไดคะแนน 0
7. ผูเรียนไมไดผลการเรียนกลางภาค ปลายภาค ไมไดสงงานใหไดผลการเรียน “ร”
8. ผูเรียน เรียนวิชาใด แตไมประสงคหนวยการเรียนใหไดผลการเรียน “ร”
9. การเขารวมกิจกรรมสงฆ ตองผานเกณฑการประเมินใหไดผลการเรียน
10. การเปลี่ยนระดับผลการเรียน จาก “0” เปนระดับอื่นๆ ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2534
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มีการอนุมัติการจบหลักสูตร โดยผูที่จบหลักสูตรจะตองมีคุณสมบัติ
1. เรียนวิชาบังคับ วิชาเลือกเสรี ครบ 96 หนวยการเรียน
2. ตองเรียนไดหนวยการเรียนตามวิชาบังคับแกน ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาบาลี
ธรรมวินัย และศาสนปฏิบัติ
3. ตองเรียนหนวยการเรียนไมนอยกวา 85 หนวยการเรียน
4. แตละภาคเรียนตองเขารวมกิจของสงฆ ไมนอยกวารอยละ 80 ใหหัวหนาสถานศึกษา
เปนผูอนุมัติผลการเรียน และการจบหลักสูตร
มีการโอนผลการเรียน ดังนี้
ให ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต รพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2534
หนาที่ของสถานศึกษาใหมีเอกสารการประเมินผลการเรียนตาง ๆ คือ
1. ระเบียบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รบ.1-ต)
2. แบบรายงานผลการเรียนผูจ บหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน (รบ.2-ต)
3. สมุดประเมินผลรายวิชา
4. สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
5. ใบรับรองผลการเรียน
6. ระเบียนสะสม
การออกประกาศนียบัตร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การออก
ประกาศนียบัตร สวนการประเมินผลการเรียนใหไดใชคูมือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2533 (กิตติ ธีรศานต.
2539: 14-22)
การใชหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ลาสุดในปจจุบันนี้
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในชั้นประถม ศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในที่นี้รวมถึงโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ก็ตองใชหลักสูตรนี้ดวย สําหรับรายละเอียดจะไดกลาวไวใน
หัวขอตอไป
การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จากเนื้อหาสาระที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในยุคปจจุบัน นอกจากจะจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรปริยัติธรรม แผนกธรรม หลักสูตร
ปริยัติธรรมแผนกบาลี แลวยังมีการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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พุทธศักราช 2544 แทนหลักสูตรปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
พุทธศักราช 2533 ดังนั้น ในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงยึดถือแนวทางการบริหารหลักสูตร เหมือนกับโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป ทั้งนี้จะจัดทําสาระเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการนําหลักสูตรปริยัติธรรม
แผนกธรรม และหลักสูตรปริยัติธรรม แผนกบาลี มาบูรณาการเขากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
หลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับกระบวนการบริหารจัดการนําหลักสูตรไปใช ดังนั้น สถานศึกษาจึงจําเปนตองมีการวางแผน
บริหารจัดการหลักสูตร เพื่อชวยสงเสริมสนับสนุนใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุผลสูงสุด ซึ่งการ
วางแผนบริหารจัดการหลักสูตรเปนการกําหนดแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม ที่ชวยใหทราบ
แนวปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่สนับสนุนการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพื่อใหสถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรในชุมชน ทรัพยากรที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรอื่น ๆ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการสราง
ความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีสวนรวมของชุมชนในทุกรูปแบบ
สําหรับ กรมวิชาการ (2545: 7) ไดเสนอการบริหารจัดการหลักสูตรไว 7 ภารกิจ ดังนี้
1. การเตรียมความพรอม
2. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
3. การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
4. การดําเนินการบริหารหลักสูตร (ใชหลักสูตร)
5. การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
6. การสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร
7. การปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
และจากการศึกษาเอกสารแนวทางการดําเนินงานปฏิรูปการเรียนการสอนตาม
เจตนารมณกระทรวงศึกษาธิการ “2549 ปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน” ในเรื่องแนวทาง
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ไดเสนอภารกิจการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนี้
1. การเตรียมความพรอมของบุคลากร
2. การจัดสาระหลักสูตรสถานศึกษา
3. การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
4. การดําเนินการบริหารหลักสูตร
5. การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
6. การสรุปผลการดําเนินงาน
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7. การปรับปรุงพัฒนา
8. การจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป
จากเนื้อหาสาระที่กลาวมา จะพบวา เอกสารแนวทางการดําเนินงานปฏิรูปการเรียน
การสอน ตามเจตนารมณกระทรวงศึกษาธิการ “2549 ปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน” ในเรื่อง
แนวทางการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ซึ่งถือเปนเอกสารทางวิชาการ ฉบับลาสุดสําหรับปการศึกษา 2549 ของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ไดเขียนไวเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรวา ประกอบไปดวย 8 ภารกิจ
แตจากการที่ผูวิจัยไดวิเคราะหรายละเอียดของเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรที่กลาวมาแลว
ในตอนตน จากนักการศึกษาหลาย ๆ ทานกอนป พ.ศ. 2544 พบวาสวนใหญกําหนดภารกิจการ
บริหารหลักสูตรไว 3-5 ภารกิจ และจากที่กรมวิชาการกําหนดองคประกอบการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต ป พ.ศ. 2545 นั้น ปรากฏวารายละเอียดของภารกิจการบริหาร
จัดการที่เสนอไวมี 7-8 ภารกิจ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดประมวลขอบเขตเนื้อหาที่จะศึกษา
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพียง 5 ภารกิจเทานั้น ไดแก การเตรียมความพรอม
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร การดําเนินการบริหารหลักสูตร
(ใชหลักสูตร) และการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล (กรมวิชาการ. 2545: 7) ประกอบกับ
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดเริ่มจัดทํา
และใชหลักสูตรนี้มาตั้งแตปการศึกษา 2546 เหมือนกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นที่ใชหลักสูตรนี้
ทั่วประเทศ การบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในสวน
ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานมาจึงเปนการบริหารจัดการหลักสูตร ตามแนวทางที่
กรมวิชาการ เสนอไวตั้งแต ปการศึกษา 2545 ซึ่งกําหนดไว 7 ภารกิจ แตที่เปนขั้นตอนหลัก ๆ
มีเพียง 5 ภารกิจเทานั้น ในที่นี้ผูวิจัยมิไดศึกษาในภารกิจที่ 6 ที่เกี่ยวกับการสรุปรายงานผล
และภารกิจที่ 7 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เนื่องจากองคความรูและสาระที่
เกี่ยวของกับภารกิจที่ 6 และขั้นตอนที่ 7 มีเสนอไวนอย ผูวิจัยไดประยุกตภารกิจทั้งสองภารกิจนี้ไวใน
ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ในการวิจัยครั้งนี้จึงเปนการศึกษาปญหาการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ในขอบเขตเนื้อหา 5 ภารกิจเทานั้น
งานวิจัยเกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในปจจุบันที่มีการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มาใชเปน
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แกนกลางหลักในการจัดการศึกษาใหแกพระสงฆนั้นยังมีผูที่ศึกษาวิจัยนอยมาก ผูวิจัยจึงไดศึกษา
งานวิจัยในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่เห็นวามีสวนเกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษางานวิจัยจากสังกัดเดียวกันในยุคกอน ๆ
ซึ่งมีขอบขายในการวิจัยที่คลายกัน ดังจะนําเสนอตอไปนี้
สมหมาย ปานสันเทียะ (2536: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพปจจุบัน
ปญหาและแนวทางการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและแนวทางการบริหาร
หลักสูตร พรอมกับศึกษาเปรียบเทียบสภาพปจจุบันปญหาการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ใน 3 ดาน คือ การเตรียมความพรอม การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล ซึ่งไดศึกษาจากกลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียน ใน 3 ขนาด คือ ผูบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง และผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 32 คน จากผล
การศึกษา พบวา โรงเรียนทั้งสามขนาดมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ดานการเตรียม
ความพรอม การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศติดตาม และประเมินผลอยูในระดับมาก
และมีปญหาอยูในระดับนอย
สุจิต เหมวัล (2536: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา
การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 9 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารหลักสูตร และแสวงหาขอเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในเขตการศึกษา 9 ใน 10 ดาน ดวยกันคือ การใชหลักสูตรและเอกสารหลักสูตร การใชแหลง
ทรัพยากรชุมชน การจัดครูเขาสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดสอนซอมเสริม การจัดทํา
และการใชสื่อการสอน การจัดหองสมุดโรงเรียน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การนิเทศการศึกษา
ในโรงเรียน ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยฝายวิชาการ
หัวหนากลุมวิชา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย จํานวน 486 รูป/คน
ผลการศึกษา พบวา สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 9 โดยสวนรวมมีปญหาที่มีคารอยละสูงสุดในแตละดาน ไดแก
โรงเรียนไมมีงบประมาณในการจัดซื้อเอกสารหลักสูตรสําหรับครู โรงเรียนไมมีเอกสารหลักสูตร
สําหรับครู ไมมีเงินสนับสนุนในการเชิญวิทยากรมาใหความรูแกนักเรียนไมมีเงินจางครูพิเศษมา
ทําการสอนที่โรงเรียน โรงเรียนไมสามารถจัดครูเขาสอนไดตรงตามวิชาเอก-วิชาโท ที่จบการศึกษา
รายวิชาวิทยาศาสตร ในเนื้อหารายวิชามีการทดลอง นักเรียนไมไดทําการทดลอง ไมมีหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร ไมสามารถจัดคาบสอนเสริมใหนักเรียนได ขาดงบประมาณในการจัดการซื้อสื่อ
การสอน และวัสดุที่จะนํามาผลิตสื่อการสอน โรงเรียนไมมีหองสมุด ขาดงบประมาณในการสราง
หองสมุด และจัดซื้อหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โรงเรียนจัดใหนักเรียนไมสนอง
ความตองการของนักเรียน และไมตรงตามความตองการของนักเรียน ครูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
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จัดกิจกรรมเสริมสรางหลักสูตร ไมมีความรูความเขาใจในกิจกรรมเสริมหลักสูตร โรงเรียนขาด
งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ไมมีการติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครูเพื่อ
นํามาใชประกอบการนิเทศ
นิวัติ ตอนี (2537: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การติดตามการดําเนินการใชหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานการใชหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดขอนแกน ใน 3 ดาน คือ สภาพการดําเนินการใชหลักสูตร การใช
หลักสูตร และปญหาการใชหลักสูตร ความคิดเห็นในการใชหลักสูตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนาหมวดวิชา อาจารยสนับสนุนการสอน อาจารยผูสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดขอนแกน จํานวน 884 คน ผลการศึกษาพบวาดานการบริหารหลักสูตรโรงเรียนดําเนินการ
โดยครอบคลุมทั้งดานการเตรียมความพรอม การบริหารงานวิชาการ การบริหารสนับสนุนวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น การนิเทศติดตาม และการประเมินผลหลักสูตร โดยบุคลากรทุกฝาย
มีสวนรวม แตการดําเนินงานรวมกับผูปกครองและชุมชนยังมีนอย การใชหลักสูตรโรงเรียนมี
การดําเนินการมาก ทั้งหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลสวนที่ยังมี
การปฏิบัตินอย คือ การใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและการใชสื่อ ปญหาการใชหลักสูตรมีปญหา
ระดับนอย สวนดานที่ยังมีปญหาอยู คือ การสอนที่เนนกระบวนการเรียนการสอนโดยการยึดเด็ก
เปนศูนยกลาง
สายสวาสดิ์ วิไลกุล (2537: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการบริหารหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษากลุมตัวอยางที่มีขนาดที่แตกตางกัน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ เปนผูบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุดรธานี จํานวน 320 คน ซึ่งได
จากการสุมแบบแบงชั้น ผลการศึกษาพบวา โดยสวนรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
แตละดาน พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลางทุกดานเชนกัน คือ ดานการเตรียมความพรอม
ของโรงเรียน ดานการดําเนินการใชหลักสูตรในโรงเรียน และดานการประเมินผลการใชหลักสูตร
และเมื่อเปรียบเทียบปญหาการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดตางกัน พบวา
มีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มี
ขนาดเล็ก มีปญหาการบริหารหลักสูตรมากกวาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีขนาดใหญ
ปณิตา ศรัทธาพิทักษ (2540: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงาน
การใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบระดับ
ปญหาการปฏิบัติงานการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
เปรียบเทียบปญหาการปฏิบัติงานการใชหลักสูตร และเพื่อทราบระดับปญหาการปฏิบัติงานการใช
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หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดสงขลา ใน 5 ดาน คือ การเตรียมการใชหลักสูตร การดําเนินการใชหลักสูตร การสนับสนุน
การใชหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และการนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตร ซึ่งไดศึกษา
จากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสงขลา จํานวน
132 คน ผลการศึกษาพบวา การเตรียมการใชหลักสูตรการดําเนินการใชหลักสูตร การสนับสนุน
การใชหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และการนิเทศ ติดตาม ผลการใชหลักสูตร โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับปานกลาง สําหรับการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ
ในตําแหนงตางกัน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน และปญหาการปฏิบัตงิ านการใชหลักสูตร
ของผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติ งานในขนาดโรงเรียนที่แตกตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการดําเนินการใชหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
วิมล ณ พัทลุง (2540: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ระดับและลําดับปญหาการบริหารหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533) พรอมกับเปนขอ เสนอแนะในการแกปญหาการบริหารหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน
ของผูบริหารโรงเรียนในการศึกษานั้น มีกรอบศึกษา 3 ดาน ดวยกัน คือ ปญหาดานการเตรียม
ความพรอม ปญหาดานการดําเนินการใชหลักสูตร ปญหาดานการประเมินผลการใชหลักสูตร
ไดศึก ษาจากกลุม ตัว อยา งซึ่ง เปน ผูบ ริห ารโรงเรีย น จํา นวน 132 คน ผลการศึก ษาพบวา
โดยภาพรวม และระดับปญหารายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ
ดานการดําเนินการใชหลักสูตร ดานการประเมินการใชหลักสูตร และดานการเตรียมความพรอม
และผูบริหารที่ปฏิบัติ งานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีปญหาการบริหารหลักสูตร โดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูบริหารโรงเรียนที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกันมี
ปญหาการบริหารหลักสูตร โดยสวนรวมและรายดานไมแตกตางกัน
สมหมาย อุนเจริญ (2541: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปญหา
การนําหลักสูตรไปใชในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับปญหาการนํา
หลักสูตรไปใช พรอมกับเปรียบเทียบระดับปญหาการนําหลักสูตรไปใช ตามทัศนะของผูบริหาร
และครูผูส อน ซึ่ง กลุม ตัว อยา งที่ใ ชใ นการวิจัย ครั้ง นี้ ประกอบดว ย ผูบ ริห าร และครูผูส อน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 412 คน ไดจากการสุมแบบแบงชั้น ผลการศึกษา
พบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีปญหาในการนําหลักสูตรไปใชในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด
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โดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ดานวัสดุอุปกรณมีปญหาใน
ระดับมาก สวนดานเอกสารหลักสูตรและตําราเรียน ดานบุคลากร ดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และดานการวัดผลและการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง สวนระดับปญหาในการนํา
หลักสูตรไปใชในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของผูบริหาร และครูผูสอนโรงเรียนในโครงการขยาย
โอกาสทางการ ศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด โดยสวนรวมพบวา ระดับ
ปญหาไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวาระดับปญหาดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนระดับปญหาดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
สุทธิเมธ ชัยเพชร (2542: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงาน
การใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของผูบริหาร
โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตการศึกษา 4 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปญหาการปฏิบัติงานในการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533) และเปนขอเสนอแนะในการแกปญหาการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไดศึกษาจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูบริหาร
โรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาพื้นฐานในเขตการศึกษา 4 ปการศึกษา 2541 จํานวน
110 คน ผลการศึกษา พบวาในดานปฏิบัติงานการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของผูบริหารโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขต
การศึกษา 4 โดยสวนรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ที่มีประสบการณในตําแหนงตางกัน
โดยสวนรวมมีปญหาการปฏิบัติงานในการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันโดยสวนรวมมีปญหาการปฏิบัติการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติที่
ระดับ .05
วรวีร บุญกิติกุล (2544: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ
พุท ธศักราช 2539 ในโรงเรียนมัธยมศึก ษา สังกัดกรมสามัญศึก ษา ในจังหวัดลพบุรี โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการ
การบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษและปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา และขั้นตอน
ของกระบวนการการบริหารหลักสูตร ในจังหวัดลพบุรี ใน 3 ดาน คือ การวางแผนและเตรียมการใช
หลักสูตร การดําเนินการใชหลักสูตร และการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การใชหลักสูตร กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 4 กลุม คือ ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารหัวหนาหมวด ผูสอน
จํานวน 181 คน ผลการศึกษาพบวา กระบวนการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบดวย การวางแผน
และเตรียมการใชหลักสูตร การดําเนินการใชหลักสูตร และการนิเทศติดตาม ประเมินผล อยูใน
ระดับปานกลางทุกดาน เมื่อเปรียบเทียบขนาดโรงเรียน พบวา ดานการวางแผนและเตรียมการ
ใชหลักสูตร การดําเนินการใชหลักสูตร และการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตร พบวา
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ไมแตกตางกัน ปญหาอุปสรรคที่ปรากฏในบางโรงเรียน คือ ขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
สํานักพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 1-12 (2546: บทคัดยอ)
ไดติดตามผลการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา พบวา
1. โรงเรียนนํารองการใชหลักสูตร มีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง โดยดานการจัดทําสาระหลักสูตรของสถานศึกษา และดานการเตรียม
ความพรอมของสถานศึกษาอยูในระดับมาก สวนดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง
2. โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตร มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยดานการจัดทําสาระหลักสูตรของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย
สูงสุด และดานสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุด
3. โรงเรียนที่ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2546 มีผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยดานการจัดทําสาระหลักสูตรของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุดและดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษามีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด
4. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารอง
กับโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว โดยโรงเรียนนํารองมีคาเฉลี่ยสูงกวา
5. ผลการวิเคราะหความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมและรายดาน พบวาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอน
และกรรมการสถานศึกษาไมแตกตางกัน และเมื่อจําแนกตามสังกัดของสถานศึกษาในภาพรวม
และรายดานพบวา สถานศึกษาทุกสังกัดมีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาไมแตกตางกัน
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
6. ผลการวิเคราะหความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ของโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอนและ
กรรมการสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองสมมติฐาน
การวิจัยที่กําหนดไว เมื่อจําแนกตามสังกัดของสถานศึกษาในภาพรวมและรายดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
7. ผลการวิเคราะหความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2546 จําแนกตาม
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร-
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สถานศึกษา ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งสอดคลองสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว และเมื่อจําแนกตามสังกัดของสถานศึกษาในภาพรวม
และรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย
ที่กําหนดไว
8. ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนนํารอง คือ สถานศึกษามีเวลาเตรียม
ความพรอมไมเพียงพอ ผูบริหาร และครูขาดความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ขาดทักษะในการจัดทําสาระหลักสูตร ขาดครูที่มีความชํานาญในการสอน บางกลุมสาระผูปกครอง
และชุมชน มีความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตรนอย มีเวลานอยในการจัดทําหลักสูตรและแผนบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา ขาดการมีสวนรวมของบุคลากรในการวางแผน ครูบางสวนยังไมเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอน การนิเทศติดตาม และประเมินผลขาดความตอเนื่องไมทั่วถึง และยังไมเปนระบบ
บุคลากรขาดความรูในการวัดและประเมินผล การสรุปผลการดําเนินงานยังจัดทําไดไมชัดเจน
และตอเนื่อง ขอมูลที่เก็บรวบรวมไวยังไมไดนําไปใชในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาเทาที่ควร
9. ขอเสนอแนะ การบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนนํารอง คือ สถานศึกษาควร
กําหนดระยะเวลาเตรียมความพรอมใหมากขึ้น (ควรประมาณ 1 – 2 ป) จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
หลักสูตรแกบุคลากรอยางทั่วถึง ใหตรงตามกลุมสาระและปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนที่ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ บุคลากรของสถานศึกษามีความรูความเขาใจ
ไมเพียงพอในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและสาระหลักสูตร ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญในแตละสาระการเรียนรู คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ยังไมคอยมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษานอย สถานศึกษา
มีเวลาเตรียมความพรอมนอยจึงขาดความมั่นใจในการจัดทําสาระหลักสูตรนโยบายการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการขาดความแนนอน ไมชัดเจน ขาดสื่อ เอกสาร
วัสดุและอุปกรณ และขอมูลสารสนเทศในการจัดทําหลักสูตร ขาดงบประมาณสนับสนุน ระบบ
ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนไมคอยเปนระบบชัดเจน ครูมีภาระงานอื่นมากจึงมีระยะเวลาในการ
จัดทําหลักสูตรนอย สถานศึกษาบางแหงจัดทําสาระหลักสูตรไมได บุคลากรขาดความรูความเขาใจ
ในการจัดทําแผนการบริหารหลักสูตร และมีเวลาในการวางแผนนอย
10. ขอเสนอแนะ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ สถานศึกษาควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหแกครู
ควรรวมมือกับสถานศึกษาอื่นในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ควรศึกษาดูงานการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียนนํารอง โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมชี้แจง
ประชาสัมพันธใหผูปกครอง ชุมชน ใหมีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
กําหนดระยะเวลาในการเตรียมความพรอมใหมากขึ้น ใหทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนบริหาร
จัดการหลักสูตร ควรมีการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพรอมและการวางแผน การบริหารหลักสูตร
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สถานศึกษาใหเปนระบบและตอเนื่อง และควรจัดทําเอกสารความรูประกอบในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหทุกฝายสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดอยางถูกตอง
งานวิจัยตางประเทศ
ยูเนสโก (ประวิทย มาดีประเสริฐ. 2536: 35; อางอิงจาก UNESCO. 1978: 66)
ไดสรุปปญหาการใชหลักสูตรของบางประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งไดแก ประเทศอัฟกานิสถาน อินเดีย
บังคลาเทศ มาเลเซีย ฟลิปปนส และศรีลังกา พบวา ปญหาการใชหลักสูตรเปนปญหาเกี่ยวกับ
การขาดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนําหลักสูตรไปใช ผูบริหาร
ระดับตาง ๆ ไมใหความสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และขาดการติดตามผลการใช
หลักสูตรของครู และผูเกี่ยวของกับการอบรมครูเกี่ยวกับหลักสูตรขาดประสิทธิภาพ ขาดแคลนเอกสาร
หลักสูตร ตําราเรียนไมทันสมัย ขาดแคลนหนังสืออานประกอบ ประการสุดทาย คือ ศูนยพัฒนา
หลักสูตรขาดการวางแผนที่ดีในการนําหลักสูตรไปใช อิงลิช และสเตฟฟ (สายสวาสดิ์ วิไลกุล.
2537: 69; อางอิงจาก English and Steffy. 1983: 29-32) ไดศึกษาความแตกตางระหวางการสราง
และการออกแบบหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช พบวา การวางแผนออกแบบการสรางหลักสูตร
กับการนําหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอนนั้นมีความแตกตางกัน การสรางหลักสูตรนั้นเปน
การทําเพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปตามเปาหมาย ซึ่งองคประกอบหลายประการอาจจะยัง
ไมสัมพันธกันเต็มที่ สวนการนําหลักสูตรไปใชนั้นจะตองสัมพันธกับการบริหารหลักสูตร จะตองมี
การจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
เรแกน และลีทวูด (สมหมาย ปานสันเทียะ. 2536: 28; อางอิงจาก Regan and
Leithwood. 1994: 10-64) ไดศึกษาการใชหลักสูตรสําเร็จรูปสําหรับนักเรียนอนุบาลในเมืองออนตาริโอ
(Onterio) ประเทศแคนนาดา โดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ และใชแบบสอบถาม พบวา ปจจัยที่
สงผลตอการใชหลักสูตรมีดังตอไปนี้ ปจจัยเกี่ยวกับครู ไดแก ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร เจตคติ
ตอหลักสูตร และปรัชญาหลักสูตร ปจจัยเกี่ยวกับหลักสูตร ไดแก ความชัดเจนในหลักสูตร การฝกอบรม
ผูปฏิบัติ การเผยแพรแนวความคิดแนวปฏิบัติการนิเทศและติดตามผล และการใชขอมูลยอนกลับ
ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหาร ไดแก การสนับสนุนของผูบริหารและการนิเทศติดตามผล ปจจัยเกี่ยวกับ
ผูเรียน ไดแก นิสัยและความสามารถของผูเรียน ไดแก เจตคติของผูปกครองตอหลักสูตร
ไดมูซิโอ (วิมล ณ พัทลุง. 2540: 32; อางอิงจาก Di Muzio. 1990: 3803-A) ไดศกึ ษา
เกี่ยวกับขนาดของโรงเรียน บรรยากาศในโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในมลรัฐนิวยอรค พบวา ขนาดของโรงเรียนมีความสัมพันธในทางลบกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โดยนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการอานและคณิตศาสตรต่ํากวานักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ พอสรุปไดวา
หลักสูตรเปนหัวใจสําคัญในการบริหารและจัดการศึกษาเปนอยางมาก ในงานวิจัยที่ไดยกมากลาว
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มีปญหาในแตละดาน คือ ดานการเตรียมความพรอมการใชหลักสูตร ดานการดําเนินการใชหลักสูตร
ดานการสนับสนุนการใชหลักสูตร ดานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และดานการนิเทศ ติดตามผล
การใชหลักสูตร มากนอยแตกตางไปตามกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย สวนในการบริหารหลักสูตร
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น ไดใชแนวทางการบริหารหลักสูตร เชนเดียวกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป หรือโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปที่ 1-3) และชวงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 4-6) ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ทราบวา ในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในปจจุบันที่จัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 มีปญหามากนอยเพียงใด โดยศึกษาตามตัวแปรขนาดโรงเรียน ซึ่งแบงตาม
หลักเกณฑในแบบรายงานขอมูล จ.1, ร.1 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
เขตภาคใต เปนโรงเรียนขนาดเล็ก (มีครูผูสอนตั้งแต 1-5 คน) โรงเรียนขนาดกลาง (มีครูผูสอน
ตั้งแต 6-10 คน) และโรงเรียนขนาดใหญ (มีครูผูสอนตั้งแต 11 คนขึ้นไป) (กลุมโรงเรียน
พระปริยัติธรรม. 2548: 12) นอกจากนี้ยังศึกษาปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานพุท ธศัก ราช 2544 ตามตัว แปรวุฒิก ารศึก ษาของผูต อบแบบสอบถาม ซึ่ง ไดแ ก
ผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารยประจํา และครูอาจารยพิเศษ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต สําหรับขอบขายเนื้อหาที่ศึกษาเนนเฉพาะการบริหารหลักสูตร 5 ภารกิจ
ไดแก การเตรียมความพรอม การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
การดําเนินการบริหารหลักสูตร (ใชหลักสูตร) และการนิเทศ และติดตามประเมินผล เทานั้นซึ่ง
ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตร
ใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาตอไปในอนาคต
จึงสรุปไดกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังรายละเอียดในภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ขนาดของโรงเรียน
1. โรงเรียนขนาดใหญ
2. โรงเรียนขนาดกลาง
3. โรงเรียนขนาดเล็ก
วุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป

ตัวแปรตาม
ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้ น พื้ น ฐานของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ภายใต อ งค ป ระกอบ
ภารกิจ 5 ดาน ไดแก
1.ดานการเตรียมความพรอม
2.ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
3.ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
4.ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร
5.ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปญหาการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต โดยผูวิจัยไดนําเสนอวิธีการวิจัยที่เกี่ยวของกับประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือในการวิจัย วิธีสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารยประจํา และครูอาจารยพิเศษ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตภาคใต จํานวน 21 โรงเรียน
ในปการศึกษา 2549 จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 21 รูป/คน ครูอาจารยประจํา จํานวน
73 รูป/คน และครูอาจารยพิเศษ จํานวน 106 รูป/คน รวม 200 รูป/คน และกลุมตัวอยางในการ
วิจัยครั้งนี้ กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (วัน เดชพิชัย. 2535: 301;
อางอิงจาก Krejcie and Morgan. 1970: 607-610) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 132 รูป/คน ไดแก
ผูบริหาร จํานวน 20 รูป/คน ครูอาจารยประจํา จํานวน 45 รูป/คน และครูอาจารยพิเศษ จํานวน
67 รูป/คน และใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ในแตละกลุม ดังตาราง 3
ตาราง 3 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารยประจํา และครูอาจารยพิเศษ ในแตละโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม / ขนาด
โรงเรียน
ขนาดเล็ก
1. มุจลินทปริยัติธรรมสามัญศึกษา
2. พระปริยัตธิ รรมสามัญวัดเมือง
ยะลา
3. ธรรมจักรวิทยา

ประชากร
กลุมตัวอยาง
ครูอาจารย
ครูอาจารย
ผูบริหาร
ผูบริหาร
ประจํา พิเศษ
ประจํา พิเศษ
7
21
31
7
13
20
1
3
5
1
2
3
1
3
5
1
1
3
1

3

5

1

2

2
55
1
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ตาราง 3 (ตอ)
ประชากร
กลุมตัวอยาง
ครูอาจารย
ครูอาจารย
ผูบริหาร
ผูบริหาร
ประจํา พิเศษ
ประจํา พิเศษ
4. วัดถ้ําทองพรรณรา
1
3
4
1
2
3
5. พระปริยัตธิ รรมวัดกรวด
1
3
4
1
2
3
6. พุทธวิทยา
1
3
4
1
2
3
7. วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา
1
3
4
1
2
3
ขนาดกลาง
9
42
35
8
40
34
8. พระปริยัตธิ รรมวัดมะนาวหวาน
1
5
4
1
5
4
9. พระปริยัตธิ รรมวัดขนาน
1
5
4
1
5
4
10. แสงธรรมพิทยาคม
1
5
4
1
5
4
11. พระปริยัติธรรมสามัญวัดนาสาร
1
5
4
1
5
4
12. พุทธรังสีพิทยาลัย
1
5
4
4
4
13.แสงทองวิทยาธรรม
1
5
4
1
4
4
14.หลวงพอเดิมประสิทธิ์วิทยา
1
4
4
1
4
3
15. พระปริยัตธิ รรมวัดแกวโกรวาราม
1
4
4
1
4
4
16. พระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม
1
4
3
1
4
3
ขนาดใหญ
5
20
30
5
2
13
1
4
6
1
3
17. สาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ
ภาคทักษิณ
18. พระบรมธาตุพิทักษวิทยา
1
4
6
1
3
19. พระปริยัตธิ รรมสามัญวัดสระเวียง
1
4
6
1
1
3
20. วัดพระบรมธาตุไชยาวิทยา
1
4
6
1
2
21. สิทธิธรรม
1
4
6
1
2
รวม
21
73
106
20
45
67
รวมทั้งสิ้น
200
132
โรงเรียนพระปริยัติธรรม / ขนาด
โรงเรียน
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เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยที่ผูวิจัยสรางขึ้น
จากกรอบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ภายใตองคประกอบภารกิจ 5 ดาน (กรมวิชาการ.
2545: 7) ไดแก 1) ดานการเตรียมความพรอม 2) ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 3) ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 4) ดานการบริหารหลักสูตร 5) ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
1. แบบสอบถาม
แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบ
สํารวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปญหาในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขต
ภาคใต ตามกรอบการบริหารหลักสูตรของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตองคประกอบ
ภารกิจ 5 ดาน (กรมวิชาการ. 2545: 7) ไดแก ดานการเตรียมความพรอม ดานการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร
และดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล รวมจํานวน 39 ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) กําหนดน้ําหนักคะแนนเปน 5 ระดับ ตามวิธีการของ
ลิเคิรท (Likert) ดังนี้
5 หมายถึง มีปญหาการบริหารหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีปญหาการบริหารหลักสูตรอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีปญหาการบริหารหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีปญหาการบริหารหลักสูตรอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีปญหาการบริหารหลักสูตรอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-end Questionnaire) เพื่อทราบ
ขอเสนอแนะและแนวทางในการแกไขปญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
2. แบบสัมภาษณ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่อใหการวิจัย
มีความสมบูรณยิ่งขึ้น และเปนประโยชนตอหนวยงานในการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงในการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในเขตภาคใตตอไป จึงไดใชการสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 4 รูป/คน
โดยเลือกแบบเจาะจงประกอบการวิจัยในวัตถุประสงคขอที่ 3 ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติของ
ประชากรในการสัมภาษณดังนี้
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2.1 เปนผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในเขตจังหวัดสงขลา ที่มีความรู ความเขา ใจ ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการหลักสูต ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2.2 เปนผูที่มีเวลาในการใหขอมูลตามที่ผูวิจัยกําหนด
2.3 เปนผูที่มีความสามารถติดตอไดโดยสะดวก
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณและเครื่องมืออื่นที่จะตองใชในการสัมภาษณ ดังนี้
1. แถบบันทึกเสียง 1 เครื่อง สําหรับบันทึกเสียง
2. ตลับเทป สําหรับบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ
3. สมุดบันทึกและปากกา สําหรับการจดบันทึก เพื่อจดสาระสําคัญที่ไดจากการ
สัมภาษณ
4. แนวคําถามในการสัมภาษณ เกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ในแตละดาน เพื่อใหประเด็นการสัมภาษณตรงกับวัตถุประสงค
ขอที่ 3
วิธีสรางเครื่องมือ
1. การสรางแบบสอบถาม
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
1.2 กําหนดประเด็นคําถามใหครอบคลุมการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ภายใตองคประกอบภารกิจ 5 ดาน (กรมวิชาการ. 2544: 7)
1.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ และใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุง และใหความเห็นชอบ
1.4 นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุง และผานการเห็นชอบแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญ
5 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แลวนําความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
การบริหาร โดยใชคา IC (Index of Congruence) ดัชนีความพอง (บุญชม ศรีสะอาด. 2535: 97)
1.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารยประจํา และครูอาจารยพิเศษ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในเขตภาคกลาง จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้
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1.6 นําแบบสอบถามที่ทดลองใชมาตรวจใหคะแนน หาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach. 1990: 204)
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.98
1.7 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลว เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบเปนครั้งสุดทาย
1.8 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป
2. การสรางแบบสัมภาษณ
2.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบสัมภาษณจากหนังสือ และวิทยานิพนธ
2.2 จัดสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยกําหนดขอบเขตของคําถามจาก
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
2.3 นําแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกตอง ความเหมาะสม และใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสมบรูณยิ่งขึ้น
2.4 นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพ และครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญชุดเดียวกันกับผูเชี่ยวชาญชุดแรก
พิจารณาตรวจสอบ แกไข ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
2.5 นําแบบบันทึกการสัมภาษณที่ผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองสัมภาษณกับผูที่ไมไดกําหนดใหเปนกลุมตัวอยาง 5 รูป/คน
2.6 นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงใหเรียบรอยแลวผูวิจัยนําไปสัมภาษณกลุมตัวอยาง
ตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ขอมูลแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
1.1 ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ เพื่อขอ
ความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
ในการแจกและเก็บรวบรวมขอมูล ตามที่กําหนดกลุมตัวอยาง
1.2 นําแบบสอบถามในการวิจัย และหนังสือแนะนําตัว จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ พรอมซองปดแสตมปจาหนาซองถึงผูบริหารโรงเรียน ของโรงเรียน
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พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต เพื่อขอความรวมมือแจกแบบสอบถามตอบ
แบบสอบถาม ตามกลุมตัวอยางที่กําหนด และสงแบบสอบถามคืน โดยสงคืนผูวิจัยภายใน 20 วัน
หลังจากไดรับแบบสอบถาม
1.3 รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณเพื่อดําเนินการ
ตามขั้นตอนการวิจัยตอไป
2. ขอมูลแบบสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
2.1 ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ เพื่อขอ
ความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขต
ภาคใต
2.2 กําหนดตารางการสัมภาษณ โดยผูวิจัยประสานงานเพื่อนัด วัน เวลาสัมภาษณ
2.3 นัดหมายวัน เวลา สถานที่ทแี่ นนอนกับผูใหสัมภาษณอีกครั้ง
2.4 กําหนดเวลาที่ใชสัมภาษณ คนละ 1 ชัว่ โมง
2.5 ผูวิจัยทําการสัมภาษณกลุม ตัวอยางที่กาํ หนดไว จํานวน 4 รูป/คน
2.6 หลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณของผูใหสัมภาษณแตละรูป/คน ผูวิจัยไดถอดเทป
บันทึกเสียงการสัมภาษณ สรุปสาระสําคัญและเรียบเรียงเขียนเปนรายงานการสัมภาษณ ที่มีสาระ
สําคัญเกี่ยวของ 5 ดาน ไดแก ดานการเตรียมความพรอม ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร และดานการนิเทศ
กํากับ ติดตามประเมินผล
การวิเคราะหขอมูล
ในการรวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ขอมูลเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห
ขอมูลการวิจัย ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package
for the Social Sciences for Windows) ทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
1.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ
1.2 หาคารอยละ (Percentage) จากแบบสอบถามตอนที่ 1
1.3 หาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
จากแบบสอบถามตอนที่ 2 แปลผลโดยใชเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) ซึ่งแบงคะแนน
เปนชวง ๆ แตละชวงมีความหมาย ดังนี้ (วัน เดชพิชัย. 2535: 531-532)
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 หมายถึง มีปญหามากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 หมายถึง มีปญหามาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 หมายถึง มีปญหาปานกลาง
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คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 หมายถึง มีปญหานอย
าเฉลี่ยระหวาง 0.51-1.50 หมายถึง มีปญหานอยที่สุด
1.4 ทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ตามตัวแปรขนาดโรงเรียน
ดวยการทดสอบคาเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกตางก็ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปน
รายคูโดยวิธี LSD ของ Fisher (Kirk. 1995: 158) และตามตัวแปรวุฒิการศึกษา ดวยการทดสอบ
คาที (t-test)
1.5 จัดลําดับความถี่ ของขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางดังนี้
2.1 นํารางรายงานการสัมภาษณของผูใหสัมภาษณแตละรูป/คน มาวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) ทั้งหมดในแตละหัวขอของการสัมภาษณ เพื่อแยกแยะแนวความคิดที่ปรากฏ
ในเนื้อหารายงานการสัมภาษณโดยไมมีการแตงเติม
2.2 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจัดทําเปนตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณ
นําเสนอแยกเปนรายดาน 5 ดาน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Window (Statistical Package for the Social Sciences for Windows)
สําหรับคาสถิติที่ใชมีดังนี้
1. คารอยละ (Percentage)
2. คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. คาการทดสอบที (t-test)
5. คาการทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกตางก็ทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีเปรียบเทียบแบบ LSD ของ Fisher

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เรื่อง ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในเขตภาคใต นําเสนอ
ผลการวิจัยเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในเขตภาคใต
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในเขตภาคใต 5 ดาน คือ ดานการเตรียม
ความพรอม ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ดานการบริหาร
หลักสูตร และดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในเขตภาคใต ตามตัวแปรขนาด
โรงเรียนและวุฒิการศึกษา
ตอนที่ 4 ผลการรวบรวมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขปญหาการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในเขตภาคใต องคประกอบภารกิจ 5 ดาน คือ ดานการเตรียมความพรอม ดานการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ดานการบริหารหลักสูตร และดานการนิเทศ
กํากับ ติดตาม ประเมินผล
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต จําแนกไดดังรายละเอียดในตาราง 3 - 5
ตาราง 4 ตําแหนงงานในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
ตําแหนง
1. ผูบริหารโรงเรียน
2. ครูอาจารยประจํา
3. ครูอาจารยพิเศษ
รวม

จํานวน
20
45
67
132

รอยละ
15.20
34.10
50.80
100.00

จากตาราง 4 จะเห็นวาตําแหนงงานในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ที่เปนกลุมตัวอยาง
มีตําแหนงครูอาจารยพิเศษ จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 50.80 รองลงมา คือ ครูอาจารยประจํา
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 34.10 และผูบริหารโรงเรียน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ
15.20 ตามลําดับ
ตาราง 5 ขนาดโรงเรียนในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
ขนาด
1. โรงเรียนขนาดเล็ก (มีครูผูสอนตั้งแต 1-5 คน)
2. โรงเรียนขนาดกลาง (มีครูผูสอนตั้งแต 6-10 คน)
3. โรงเรียนขนาดใหญ (มีครูผูสอนตั้งแต 11 คนขึ้นไป)
รวม

จํานวน
40
82
10
132

รอยละ
30.30
62.10
7.60
100.00

จากตาราง 5 จะเห็นวาขนาดโรงเรียนในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ที่เปนกลุมตัวอยาง
เป น โรงเรี ย นขนาดกลาง (ครู ผู ส อนตั้ ง แต 6-10 คน) จํ า นวน 82 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 62.10
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รองลงมาเปนโรงเรียนขนาดเล็ก (ครูผูสอนตั้งแต 1-5 คน) จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 30.30
และโรงเรียนขนาดใหญ (ครูผูสอนตั้งแต 11 คนขึ้นไป) จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.60 ตามลําดับ
ตาราง 6 วุฒิการศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
วุฒิการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป
รวม

จํานวน
14
118
132

รอยละ
10.60
89.40
100.00

จากตาราง 6 จะเห็นวาวุฒิการศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ของผูตอบ
แบบสอบถามมีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 89.40 ต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 10.60 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในเขตภาคใต
5 ดาน คือ ดานการเตรียมความพรอม ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวางแผน
ดํา เนินการใชห ลักสูต ร ดา นการบริหารหลักสูต ร และดานการนิเ ทศ กํากับ ติด ตาม
ประเมินผล วิเคราะหผลไดดังรายละเอียดในตาราง 7-12
ตาราง 7 ระดับปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต โดยภาพรวม

1.
2.
3.
4.
5.

ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
ดานการเตรียมความพรอม
ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
ดานการบริหารหลักสูตร
ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
รวม

X
3.05
3.06
3.10
3.10
3.08
3.08

S.D.
.539
.643
.563
.607
.681
.472

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตาราง 7 พบวา ปญ หาการบริ ห ารจัด การหลัก สูต รสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในเขตภาคใต โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
และดานการบริหารหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.10) รองลงมาดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผล ( X = 3.08) ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ( X = 3.06) และดานการเตรียม
ความพรอม ( X = 3.05) ตามลําดับ
ตาราง 8 ระดับปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ดานการเตรียมความพรอม

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
การสรางความตระหนักแกบุคลากรและผูเกี่ยวของใหเห็น
ความสําคัญและความจําเปนที่ตองรวมกันจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถนําความรูไปใชในการจัดทําหลักสูตร
การแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ
สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
การจัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
การขอความรวมมือจากหนวยงานและผูท ี่เกี่ยวของ
ในการเตรียมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
การเผยแพรประชาสัมพันธใหผูเรียนผูปกครอง
และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ
รวม

X
3.03

S.D.
ระดับ
.761 ปานกลาง

3.01

.736

ปานกลาง

3.07

.793

ปานกลาง

3.05
3.10
3.05

.932
.730
.770

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.05

.894

ปานกลาง

3.05

.539

ปานกลาง

จากตาราง 8 พบวา ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ดานการเตรียมความพรอม
โดยภาพรวมและรายขอ อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.05) เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย ปรากฎวาการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.10) รองลงมาคือ การแตงตั้งคณะกรรมการ
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และคณะอนุกรรมการของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการบริ ห าร
หลั ก สู ต รและงานวิ ช าการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน ( X = 3.07) การจัดทําระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา การขอความรวมมือจากหนวยงานและผูที่เกี่ยวของในการเตรียมการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา การเผยแพรประชาสัมพันธใหผูเรียน ผูปกครอง และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ
( X = 3.05) การสรางความตระหนักแกบุคลากรและผูเกี่ยวของใหเห็นความสําคัญและความจําเปนที่
ตองรวมกันจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ( X = 3.03) และการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมี
ความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรูไปใชในการจัดทําหลักสูตร ( X = 3.01) ตามลําดับ

ตาราง 9 ระดับปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ดานการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
การศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ
การ จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของการจัด
การศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
การกําหนดโครงสรางของหลักสูตรและสัดสวน
เวลาเรียนแตละชวงชั้น
การกําหนดผลการเรียนผูทคี่ าดหวังและสาระการเรียนรูรายภาคและรายป
การจัดทําคําอธิบายรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู
ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม
การจัดหนวยการเรียนรู
การกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การกําหนดแผนการเรียนรู และแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
การจัดทําแบบฟอรมเอกสารหลักฐานการศึกษา
รวม

X
3.17

S.D.
.767

ระดับ
ปานกลาง

3.08

.862

ปานกลาง

3.02

.878

ปานกลาง

3.05

.799

ปานกลาง

3.07

.875

ปานกลาง

2.98
2.92
3.07

.801
.797
.774

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.17
3.06

2.012
.643

ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตาราง 9 พบวา ปญ หาการบริห ารจัด การหลัก สูต รสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ดานการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ( X = 3.06) เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย
ปรากฎวา การศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทํา
แบบฟอรมเอกสารหลักฐานการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.17) รองลงมาคือ การกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย ของการจัดการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ( X = 3.08)
การจัดทําคําอธิบายรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม การกําหนดแผน
การเรียนรู และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( X = 3.07) การกําหนดผลการเรียนผูที่คาดหวัง
และสาระการเรียนรูรายภาคและรายป ( X = 3.05) การกําหนดโครงสรางของหลักสูตรและสัดสวน
เวลาเรียนแตละชวงชั้น ( X = 3.02) การจัดหนวยการเรียนรู และการกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
( X = 2.92) ตามลําดับ
ตาราง 10 ระดับปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ดานการวางแผนดําเนินการ
ใชหลักสูตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
การดําเนินการวางแผนการใชสื่อการเรียนรูและ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
การรวมกันวางแผนการดําเนินงานแนะแนวผูเรียน
การจัดใหมีเครือขายการเรียนรูในและนอกสถานศึกษา
การรวมกันวางแผนการจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง
จุดเนนของสถานศึกษา
การสรางบรรยากาศที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
การวิเคราะหเชื่อมโยงสาระที่เกี่ยวของระหวาง
กลุมวิชา
รวม

X
3.25

S.D.
.785

ระดับ
ปานกลาง

3.02
3.10
3.02

.762
.864
.786

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.03
3.19

.873
.811

ปานกลาง
ปานกลาง

3.10

.563

ปานกลาง

จากตาราง 10 พบวา ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ดานการวางแผน
ดําเนินการใชหลักสูตรโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ( X = 3.10) เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย
ปรากฎวา การดําเนินการวางแผนการใชสื่อการเรียนรูและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมคี า เฉลีย่ สูงสุด
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( X = 3.25) รองลงมา คือ การวิเคราะหเชื่อมโยงสาระที่เกี่ยวของระหวางกลุมวิชา ( X = 3.09)
การจัดใหมีเครือขายการเรียนรูในและนอกสถานศึกษา ( X = 3.10) การสรางบรรยากาศที่เกี่ยวของ
กับการเรียนรู ( X = 3.03) และการรวมกันวางแผนการดําเนินงานแนะแนวผูเรียน การรวมกัน
วางแผนการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษา ( X = 3.02) ตามลําดับ
ตาราง 11 ผลการศึกษาระดับปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ดานการบริหาร
หลักสูตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
การจัดครูเขาสอนตามหลักสูตร
การบริการวัสดุอุปกรณหลักสูตร
บริการหลักสูตรภายในโรงเรียน
การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมเสริมคุณลักษณะของนักเรียนให
สอดคลองกับคุณลักษณะทีก่ ําหนดให สมศ.
การเชื่อมโยงแตละชวงชั้นและแตละชั้น
รวม

X
3.12
3.20
3.20
3.16
2.99
2.99
3.02
3.15

S.D.
1.004
.953
.903
.881
.815
.878
.829
.824

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.03
3.10

.676
.681

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 11 พบวา ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ดานบริหาร
หลักสูตรโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ( X = 3.10) เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยปรากฎ
วา การบริการวัสดุอุปกรณหลักสูตร บริการหลักสูตรภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.20)
รองลงมา คือ การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น ( X = 3.16) การจัดกิจกรรม
เสริมคุณลักษณะของนักเรียนใหสอดคลองกับคุณลักษณะที่กําหนดให สมศ. ( X = 3.15) การจัด
ครูเขาสอนตามหลักสูตร ( X = 3.12) การเชื่อมโยงแตละชวงชั้นและแตละชั้น ( X = 3.03) การวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน ( X = 3.02) และการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ( X = 2.99) ตามลําดับ
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ตาราง 12 ระดับปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ดานการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรในสถานศึกษา
การจัดทําแผนงาน โครงการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผล หลักสูตรในสถานศึกษา
การดําเนินการตามแผนงาน โครงการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผล หลักสูตรในสถานศึกษา
การแจงผลการประเมินใหผเู กี่ยวของทราบผล
การนิเทศ
การสรุปผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
หลักสูตรในสถานศึกษา
การรายงานผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
หลักสูตรในสถานศึกษา
การรายงานผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ
การนําผลที่ไดจากการประเมินผลการใชหลักสูตร
มาวางแผนพัฒนาหลักสูตร
รวม

X
3.11

S.D.
.816

ระดับ
ปานกลาง

3.08

.788

ปานกลาง

3.07

.712

ปานกลาง

3.02

.786

ปานกลาง

3.23

.734

ปานกลาง

3.05

.809

ปานกลาง

3.02

.810

ปานกลาง

3.04

.868

ปานกลาง

3.08

.681

ปานกลาง

จากตาราง 12 พบวา ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ดานการนิเทศ
กํากับ ติดตาม ประเมินผลโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ( X = 3.08) เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยปรากฎวา การสรุปผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล หลักสูตรในสถานศึกษามี
คาเฉลี่ย สูงสุด ( X = 3.23) รองลงมา คือ การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรในสถานศึกษา ( X = 3.11) การจัดทําแผนงาน โครงการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผล หลักสูตรในสถานศึกษา ( X = 3.08) การดําเนินการตามแผนงาน โครงการนิเทศ
กํากับ ติดตาม ประเมินผล หลักสูตรในสถานศึกษา คาเฉลี่ย 3.07 การรายงานผลการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผล หลักสูตรในสถานศึกษา ( X = 3.05) การนําผลที่ไดจากการประเมินผลการใช
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หลักสูตรมาวางแผนพัฒนาหลักสูตร ( X = 3.04) และการแจงผลการประเมินใหผูเกี่ยวของทราบ
ผลการนิเทศ การรายงานผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ
( X = 3.02) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
ตามตัวแปรขนาดโรง เรียน และวุฒิการศึกษา
3.1 การเปรีย บเทีย บปญ หาการบริห ารจัด การหลัก สูต รสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ตามตัวแปร
ขนาดโรงเรียน ปรากฎดังตาราง 13 – 19
ตาราง 13 การเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต โดยภาพรวม
ความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
129
131

SS
.258
28.981
29.239

MS
1.29
.225

F
.575

P
.564

จากตาราง 13 พบวา ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ที่มีขนาดโรงเรียน
ตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
ตาราง 14 การเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ดานการเตรียม
ความพรอม
ความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
129
131

SS
.363
37.758
38.122

MS
.182
.293

F
.621

P
.539

71

จากตาราง 14 พบวา ปญหาการบริหารจัด การหลักสูต รสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ที่มีขนาดโรงเรียน
ตางกัน มีปญหาดานการเตรียมความพรอมไมแตกตางกัน
ตาราง 15 การเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ดานการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา
ความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
129
131

SS
1.443
52.790
54.233

MS
.721
.409

F
1.763

P
.176

จากตาราง 15 พบวา ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ที่มีขนาดโรงเรียน
ตางกันมีปญหาดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไมแตกตางกัน
ตาราง 16 การเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ดานการวางแผน
ดําเนินการใชหลักสูตร
ความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
129
131

SS
.676
40.867
41.542

MS
.338
.317

F
1.066

P
.347

จากตาราง 16 พบวา ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ที่มีขนาดโรงเรียน
ตางกันมีปญหาดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรไมแตกตางกัน
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ตาราง 17 การเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ดานการบริหาร
หลักสูตร
ความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
129
131

SS
.502
47.921
48.423

MS
.251
.371

F
.676

P
.511

จากตาราง 17 พบวา ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ที่มีขนาดโรงเรียน
ตางกันมีปญหาดานการบริหารหลักสูตรไมแตกตางกัน
ตาราง 18 การเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ดานการนิเทศ
กํากับ ติดตาม ประเมินผล
ความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
129
131

SS
3.089
57.809
60.899

MS
1.545
.448

F
3.447*

P
.035

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 18 พบวา ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ที่มีขนาดโรงเรียน
ตางกันมีปญหาดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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ตาราง 19 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
ตามตัวแปรขนาดโรงเรียน เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู โดยใชวิธี LSD ของ Fisher
ปญหาดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผล
เล็ก
กลาง
ใหญ

X
2.8750
3.1951
2.9000

เล็ก
2.8750

กลาง
3.1951
-.3201*

ใหญ
2.9000
-.0250
.2951

จากตาราง 19 พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง มีปญหาดานการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดกลางมี
ปญหาดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล มากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก สวนโรงเรียนขนาดเล็ก
กับโรงเรียนขนาดใหญมีปญหาดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ไมแตกตางกัน
สรุปวาสมมติฐานขอที่ 1 ที่กลาววาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ที่มีขนาดโรงเรียน
ตางกันมีปญหาตางกัน ไมไดรับการยอมรับ ยกเวนดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
เพียงดานเดียวเทานั้น
3.2 การเปรี ย บเที ย บป ญ หาการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ตามตัวแปร
วุฒิการศึกษา ปรากฏดังตาราง 20
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ตาราง 20 การเปรียบเทียบปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ตามตัวแปร
วุ ฒิการศึ ก ษา
ปญหาการบริหาร
จัดการหลักสูตร
1.ดานการเตรียมความพรอม
2. ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
3. ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
4. ดานการบริหารหลักสูตร
5. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
รวม

ต่ํากวาปริญญาตรี
X
3.14
3.09
3.32
3.16
3.07
3.15

S.D.
.49
.56
.44
.49
.47
.40

ตั้งแตปริญญาตรี
ขึ้นไป
t-test
S.D.
X
3.03
.55
.68
3.05
.65
.17
3.07
.57 1.55
3.09
.62
.41
3.08
.70 -.02
3.07
.48
.59

Sig.
.49
.86
.12
.68
.98
.55

จากตาราง 20 จะเห็นวา ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต ที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกัน โดยภาพรวม มีปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ไมแตกตางกัน
สรุปวาสมมติฐานขอที่ 2 ที่กลาววาผูตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน เห็นวา
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต มีปญหาแตกตางกันไมไดรับการยอมรับ
ตอนที่ 4 การรวบรวมขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในเขตภาคใต
ผลการรวบรวมขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
องคป ระกอบ 5 ดา น คือ ดา นการเตรีย มความพรอ ม ดา นการจัด ทํา หลัก สูต รสถานศึก ษา
ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ดานการบริหารหลักสูตร และดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผล โดยนําผลจากแบบสอบถาม และผลการสัมภาษณมาสรุปรวมกัน ปรากฎผลดังรายละเอียด
ในตาราง 21-25
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4.1 ดานการเตรียมความพรอม ผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารยประจําและครูอาจารยพิเศษเสนอแนะการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 12 เรื่อง
ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 21
ตาราง 21 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษาในเขต
ภาคใต ดานการเตรียมความพรอม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

ขอเสนอแนะ
ความถี่
ควรมีการรวบรวมความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และขอความรวมมือ
15
จากหนวยงาน และผูเกี่ยวของ
ขาดบุคลากรที่มีประสบการณในการวางแผน และบุคลากรที่ทํางานประจํา
6
ใหชุมชนรับรูแ ละมีบทบาท ความรวมมือรวมใจกัน รูจักเสียสละตอสวนรวม
5
ใหมาก
ยังขาดอุปกรณดานการเรียนการสอน เชน อุปกรณทางวิทยาศาสตร อุปกรณเพื่อ
5
ใชในการทดสอบ โตะ เกาอี้ หองเรียน หนังสือ และอื่น ๆ ในดานการศึกษา
การเตรียมความพรอมของผูเรียน ตองเตรียมผูเรียนใหพรอมและสอดคลองกับ
3
หลักสูตรพื้นฐาน ของนักเรียนที่เขาสูการเรียน
ควรนําบุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการเขียนหลักสูตร ไปศึกษา
3
หาความรูในเรื่องการเขียนหลักสูตร
ยังไมมีความพรอมในเรื่องการใหการประชาสัมพันธแกคณะครูผูสอนเทาที่ควร
3
ควรเชิญวิทยากรผูมีความรูมาบรรยายเพือ่ ใหความรูในดานหลักสูตร
2
เตรียมความพรอมในดานสื่อ และทิศทางการเรียนการสอนที่ชัดเจน
2
2
กําหนดคุณลักษณะทีต่ อ งการพัฒนาควรครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตัวบงชี้ควรพัฒนาใหสามารถนําไปปฏิบตั ิไดจริง
สามารถกําหนดวิธีการประเมินได ชัดเจน ถูกตอง
ควรทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาดานพระปริยัติธรรมใหชดั เจน
1
แลวนําไปเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาของชาติ
ควรจัดเงินเดือนใหแกบุคลากรตามความเหมาะสม
1

จากตาราง 21 จะเห็นวา ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดานการเตรียมความพรอมที่มีความถี่ 3 อันดับแรก
คือ ควรมีการรวบรวมความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และขอความรวมมือจากหนวยงาน
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และผูเกี่ยวของ ขาดบุคลากรที่มีประสบการณในการวางแผน และบุคลากรที่ทํางานประจํา และ
ใหชุมชนรับรูและมีบทบาท ความรวมมือรวมใจกัน รูจักเสียสละตอสวนรวมใหมาก ยังขาดอุปกรณ
ดานการเรียนการสอน เชน อุปกรณทางวิทยาศาสตร อุปกรณเพื่อใชในการทดสอบ โตะ เกาอี้
หองเรียน หนังสือ และอื่น ๆ ในดานการศึกษา ตามลําดับ
4.2 ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารยประจําและครูอาจารยพิเศษเสนอแนะการแกไขปญหาการบริหารจั ดการหลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 8 เรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 22
ตาราง 22 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขต
ภาคใต ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขอเสนอแนะ
ควรเพิ่มสาระการเรียนรูใหเหมาะสมกับสถาบัน/นักเรียน/ทองถิ่นและชุมชน
ในเรื่องของอาชีพ
ควรเชิญผูมีประสบการณดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามาเปน
ผูใหคําปรึกษา เสนอแนะในดานการจัดทําหลักสูตรอยางชัดเจน
ควรมีเทคนิคหรือกลยุทธการสอนที่ดีกวาการทองจําเพียงอยางเดียว
คณะกรรมการโรงเรียนตองเขามามีบทบาท และมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนใหมากขึ้น
ควรศึกษาการจัดทําหลักสูตรจากโรงเรียนในกลุมใกลเคียงเพื่อใหหลักสูตร
สัมพันธกัน
ปญหาอุปสรรค ดานบุคลากร ครูมีจํานวนนอย ทําใหขาดความตอเนื่องของ
การจัดทําหลักสูตร
ควรจัดทําวิสยั ทัศน พันธกิจ เปาหมาย โครงสรางของหลักสูตร ทีช่ ดั เจน
ควรใหครูผูสอนไดเขารวมประชุมในการเสนอแนะแนวทางในการจัดทํา
หลักสูตร เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถนํามาพัฒนาหลักสูตรใหมๆ
เชน หลักสูตรทางดานคอมพิวเตอร

ความถี่
17
11
1
1
1
1
1
1

จากตาราง 22 จะเห็นวา ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาทีม่ คี วามถี่ 3 อันดับแรก
คือ ควรเพิ่มสาระการเรียนรูใหเหมาะสมกับสถาบัน/นักเรียน/ทองถิ่นและชุมชนในเรื่องของอาชีพ
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ควรเชิญผูมีประสบการณดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามาเปนผูใหคําปรึกษา เสนอแนะใน
ดานการจัดทําหลักสูตร อยางชัดเจน และควรมีเทคนิคหรือกลยุทธการสอนที่ดีกวาการทองจํา
เพียงอยางเดียว ตามลําดับ
4.3 ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารยประจํา
และครูอาจารยพิเศษเสนอแนะการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 10 เรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 23
ตาราง 23 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในเขตภาคใต
ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร

1.

2.

3.

4.
5.
6.

ขอเสนอแนะ
โรงเรียนควรปรับปรุงสาระการเรียนรูใหเหมาะกับบริบทของโรงเรียนและให
สอดคลองกับสภาพชุมชนและทองถิ่นรวมถึงความตองการของนักเรียน
ทางดานเชาวนปญญา และดานอารมณ
ในหลักสูตรดานการวางแผนดําเนินการใชสวนใหญทางสถานศึกษามีปญหา
ในดานการดําเนินการในหลาย ๆ ดาน คือ ในดานของ สื่อ นวัตกรรม
ตลอดจนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร สถานศึกษาสามารถดําเนินการไดดี
พอสมควร สวนใหญจะมีปญหาในดานการเรียนรูนอกสถานที่ และ
การตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษา เนือ่ งจากนักเรียนมีกิจกรรมมาก
จนบางครั้งไมสามารถทําตามแผนที่ตั้งไวได
ครูอาจารยผูสอนขาดทักษะประสบการณ ทําใหการทํางานเปนไป
อยางชา ไมคลองตัวขาดประสิทธิภาพ
ควรรวมกันเสนอแนะ ออกความคิดเห็น และวางแผนการดําเนินงานเพื่อหา
บทสรุปรวมกันในการแนะแนวผูเรียน
การใชหลักสูตรตองเปนระบบ ถูกตองตามกฎของกระทรวง และตามเกณฑ
มาตรฐานตาง ๆ ที่วางไวในหลักสูตร และตองตรงกับนโยบายของ
สถานศึกษาทีก่ ําลังดําเนินการ

ความถี่
6

5

4

3
2
2
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ตาราง 23 (ตอ)

7.

8.
9.
10.

ขอเสนอแนะ
ควรใหความรู และดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับ
นักเรียน ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษากําหนดใหนักเรียนตองเรียนเหมือน
โรงเรียนสามัญทั่วไป หรือไมก็หลักสูตรที่เห็นวาสมควร ซึ่งสามารถ
พัฒนาศักยภาพดานการศึกษาของพระเณรไดอยางดี
สถานศึกษาตองทําความเขาใจกับบุคลากรทุกฝายใหรับทราบในหลักสูตร
การศึกษาเพือ่ จะไดนําไปใชอยางถูกตอง และกอใหเกิดผลดีตอระบบ
ควรมีคณะกรรมการสถานศึกษาคอยใหคําแนะนําในการบริหาร
ควรนําอาจารยพิเศษมาชวยเหลือในการจัดกิจกรรมเพราะมีประสบการณ
ในการทํางานมากกวา

ความถี่
2

1
1
1

จากตาราง 23 จะเห็นวา ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ที่มีความถี่
3 อันดับแรก คือ โรงเรียนควรปรับปรุงสาระการเรียนรูใหเหมาะกับบริบทของโรงเรียนและให
สอดคลองกับสภาพชุมชนและทองถิ่นรวมถึงความตองการของนักเรียนทางดานเชาวนปญญา
และดานอารมณ ในหลักสูตรดานการวางแผนดําเนินการใชสวนใหญทางสถานศึกษามีปญหาใน
ดานการดําเนินการในหลายๆ ดาน คือ ในดานของสื่อ นวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร สถานศึกษาสามารถดําเนินการไดดีพอสมควร สวนใหญ
จะมีปญหาในดานการเรียนรูนอกสถานที่ และการตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษา เนื่องจาก
นักเรียนมีกิจกรรมมาก จนบางครั้งไมสามารถทําตามแผนที่ตั้งไวได ตามลําดับ
4.4 ดานการบริหารหลักสูตร ผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารยประจําและครูอาจารยพิเศษ
เสนอแนะการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 11 เรื่อง
ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 24
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ตาราง 24 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในเขต
ภาคใต ดานการบริหารหลักสูตร

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

ขอเสนอแนะ
ผูบริหารตองมีโลกทัศน และวิสัยทัศนทกี่ วาง และยอมรับสภาพที่เปนจริง
ประคับประคอง ใหกําลังใจแกผูรวมงาน รวมถึงผูบริหารตองเปนผูมีความรู
ในดานการบริหารเปนอยางดี
ใหอาจารยมีแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามหลักสูตรปฏิบัติไดจริง
และใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพของนักเรียนเกง ปานกลาง ออน
ทางดานการบริหารหลักสูตร สถานศึกษาก็ดําเนินการอยู คือ มีทั้งการเรียนรู
ในและนอกหองเรียนมีการใชหลักสูตรทองถิ่นบาง คือ เนนการเรียนรูดวย
ตนเองและเอามาตรฐานการจัดการศึกษา (สมศ.) เปนตัวตั้ง และพยายาม
จัดหากิจกรรม โครงการตาง ๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ควรจัดครูเขาสอนตามความเหมาะสม ซึ่งครูผูสอนจะตองทําสื่อการสอน
โดยใชวัสดุในทองถิ่นเทาทีห่ าได เนื่องจากยังขาดสื่อการเรียนการสอน
และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ขาดการวัดและประเมินผล พรอมทั้งติดตามผลการประเมินที่สม่ําเสมอ
จากผูบริหาร และผูที่เกีย่ วของ
ควรมีผูใหคําปรึกษา หรืออธิบายและทําความเขาใจใหกบั พระที่เขามาทํางานใหม
ควรใหบุคลากรมีความรูดานการบริหารหลักสูตร เพื่อสรางสาระการเรียนรู
และสรางพื้นฐานทางความคิด การเรียนรู และการแกปญหาแกนักเรียน
เพื่อใหทางสถานศึกษาใชหลักสูตรไดตามความเหมาะสม ตามที่สมศ.
กําหนด
ผูบริหารจะตองมีการสอบผานความรูในเชิงการบริหารมาใหดีพอสมควร
จากสภาพการบริหารนั้นยอมจะมีขอบกพรองอยูบาง ดังนั้น จะตองนํา
ขอดอย และขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ เพื่อใหเกิดผลดีตอ
การศึกษา ซึ่งจะทําใหระบบการศึกษาไปถูกทิศทางที่ควรจะกอใหเกิดขึ้น
ในสังคม

ความถี่
7

5
4

2

2
2
2

1
1

80

ตาราง 24 (ตอ)
ขอเสนอแนะ
10. สถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากการพัฒนาผูเรียน
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการรวมกิจกรรม และ
การทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
ของแตละระดับในรูปแบบการศึกษา
11. ควรสนับสนุนอุปกรณในการเรียนการสอนใหเหมาะสมและเพียงพอ
ตอนักเรียน

ความถี่
1

1

จากตาราง 24 จะเห็นวา ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดานการบริหารหลักสูตร ที่มีความถี่ 3 อันดับแรก คือ
ผูบริหารตองมีโลกทัศนและวิสัยทัศนที่กวาง และยอมรับสภาพที่เปนจริง ประคับประคอง ใหกําลังใจ
แกผูรวมงาน รวมถึงผูบริหารตองเปนผูมีความรูในดานการบริหารเปนอยางดี ใหอาจารยมีแผน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามหลักสูตร ปฏิบัติไดจริง และใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ของนักเรียนเกง ปานกลาง ออน และทางดานการบริหารหลักสูตร สถานศึกษาก็ดําเนินการอยู
คือ มีทั้งการเรียนรูในและนอกหองเรียนมีการใชหลักสูตรทองถิ่นบาง คือ เนนการเรียนรูดวยตนเอง
และเอามาตรฐานการจัดการศึกษา (สมศ.) เปนตัวตั้ง และพยายามจัดหากิจกรรม โครงการตาง ๆ
ใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตามลําดับ
4.5 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารยประจํา
และครูอาจารยพิเศษเสนอแนะการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 10 เรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 25
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ตาราง 25 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขต
ภาคใต ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

ขอเสนอแนะ
ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ทุกระดับชั้นการเรียนการสอน
ของครูในแตละสาระการเรียนรู พรอมทั้งแจงผลการประเมิน การติดตามผล
ใหทราบโดยทั่วถึง เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุง ซึ่งหัวใจของการนิเทศ
ควรใชหลักกัลยาณมิตรกับผูถูกประเมิน
ผูบริหารจะตองดูแลติดตาม สังเกต หรือใหสงแผนการสอน กอนการสอน
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของผูสอน เพื่อพิจารณาไปสูระบบ
ความเจริญกาวหนาของผูเรียน
การประเมินผลของโรงเรียนปริยัติธรรม โดยมากจะเนนแตในเรื่องของ
เอกสาร และในกระดาษเปนสําคัญ แตไมไดเนนถึงความเปนจริง หรือ
ติดตามผลตาม ความจริง
การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน เพื่อประเมินความกาวหนา รายชั้นป
และชวงชั้นของสถานศึกษา และนําแนวทางไปปรับปรุง การเรียนการสอน
และคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู
ขาดการควบคุม ประสานงาน ติดตามผลทําใหการทํางานไมไดผล
จึงควรมีการดูแลใหมาก
ควรจะมีการนิเทศขางนอกและนิเทศในเรือ่ งของการเรียนการสอนพรอม
ติดตามผลใหเหนือกวาขางนอก จัดบุคคลจากขางนอกใหมานิเทศนักเรียน
บางเพื่อจะใหนักเรียนเกิดความสนใจมากขึ้น
มีการประชาสัมพันธตอประชาชนนอย ทําใหประชาชนรูอยูในวงแคบ
ควรแตงตั้งหัวหนาฝายเพื่อนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล
โดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
นํานักเรียนทดสอบการเรียนรูตามหลักสูตรและความสามารถพิเศษของ
นักเรียน ตามความถนัดและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรูใหสอดคลอง
ขาดความพรอมทางดานงบประมาณและบุคลากร

ความถี่
15

3

2

1

1
1

1
1
1
1

จากตาราง 25 จะเห็นวา ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ที่มีความถี่
3 อันดับแรก คือ ควรมีการ นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ทุกระดับชั้นการเรียนการสอนของ
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ครูในแตละสาระการเรียนรู พรอมทั้งแจงผลการประเมิน การติดตามผล ใหทราบโดยทั่วถึง
เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุง ซึ่งหัวใจของการนิเทศควรใชหลักกัลยาณมิตรกับผูถูกประเมิน ผูบริหาร
จะตองดูแลติดตาม สังเกต หรือใหสงแผนการสอน กอนการสอนเพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ของผูสอน เพื่อพิจารณาไปสูระบบความเจริญกาวหนาของผูเรียน และการประเมินผลของโรงเรียน
ปริยัติธรรม โดยมากจะเนนแตในเรื่องของเอกสารและในกระดาษเปนสําคัญ แตไมไดเนนถึง
ความเปนจริง หรือติดตามผลตามความจริง ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ ผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในเขตจังหวัดสงขลา จํานวน 4 รูป คือ
1. พระครูนิพิษฐสมาจารย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา
2. พระมหาณรงคชัย ผูอํานวยการโรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม
3. พระมหาวิชิต ผูอํานวยการโรงเรียนหลวงพอเดิมประสิทธิ์วทิ ยา
4. พระสันติ ครูสอน โรงเรียนพุทธวิทยา
สภาพปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดสงขลา มีดังนี้
1. ครูสอนไมตรงกับสาขาหรือวิชาทีถ่ นัด
2. ครูขาดขวัญและกําลังใจ ตลอดจนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จึงปฏิบัติงานไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร
3. ครูตองการเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ
4. ครูตองการเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
5. ผูเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห ขาดความคิดสรางสรรค ขาดนิสัยใฝเรียนรู
6. การเรียนการสอนยังเนนการทองจํา ไมไดสอนใหบูรณาการความคิด
7. ครูขาดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดสงขลา
ไดมีแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต โดยแบงออกเปน 5 ดาน คือ
ดานการเตรียมความพรอม, ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา, ดานการวางแผนดําเนินการใช
หลักสูตร, ดานการบริหารหลักสูตร และ ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ดังนี้
1. ดานการเตรียมความพรอม
1.1 งบประมาณ และ จํานวนนักเรียนมีนอย ทําใหไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากกรมการศาสนานอย มีผลทําใหการจัดการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
1.2 ครู อาจารย มีการลาออกบอยมาก สาเหตุมาจากเงินคาตอบแทน และสวัสดิการ
ไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหการเรียนการสอนไมเปนไปอยางตอเนื่อง
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2. ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ควรมีการรางหลักสูตรแกนกลางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อใหทุกโรงเรียนไดใชหลักสูตรการเรียน
การสอนที่เหมือนกัน
3. ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
ควรจัดใหมีสอื่ การจัดการเรียนอยางเพียงพอและทันสมัย
4. ดานการบริหารหลักสูตร
ครู อาจารยสวนใหญเปนขาราชการเกษียนอายุ ซึ่งบางครั้งไมไดนําวิทยาการใหม ๆ
หรือความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เขามาใช ทําใหมีวิธีการสอนในรูปแบบเดิม ๆ ที่ลาสมัย
5. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
ไมมีการนิเทศ และติดตามผลที่ชัดเจน จากคณะกรรมการผูบริหาร และผูประเมินภายนอก
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________. (2534). "#  !%! +*  3 2521 ()* +. . 2533).
$ -%!r: /.
/' (2534). '!  " "# 
$ -%!r: , !/!4'!/!4.

)* +. . 2533.
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/'. (2534).   !  : < +  3%" #     !%!
'#!#  ()* +. . 2533). $ -%!r: , !/!4.
________. (2535).   !2# !  3%"#  !%! +*  3 2521
"#  !#  +*  3 2524 ()* +. . 2533).  :
; -%4 // - %6 3.
________. (2545).  " "#  '!"#  
2544. $ -%!r: + 4;  0.!$2OU4.

=!+=!> ! +*  3

//. (2527).  %% ! ! !'# " "#. $ -%!r:
+$O!/!4.
________. ; -%4. (2535).  +1!  ! ! "#. $ -%!r:
/2!!/!4.
$;/, - !. &/. (2548).   !'  ! %# .1,.1.  &/':
$;/, - !. &/.
 &4. (2539). ! " 4!+ '2! 5 
.# . $ -%!r: , !/!4.

.%!-

________. (2543).   ! !2#  3%"#. !%$ : //!%$ .
% 4 $2-/&. (2533). +@ !<
!'.

A  . $ -%!r: :% 8-

&'' ' V $ 0. O.. (2545). 3*BC : # "#E !  . $ -%!r:
, !/!4 $$2!
&3 . (2531). @ F"#  ''# +1! . $ -%!r: -+O!/!4.
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&3 . (2540). @ F"#!%! 1-2. $ -%!r: /ht  .% &.
  ;+ . (2537).      3%" #     !%! +*    3 2521
()* +. . 2533) 4!   5  !"
!'!. % !&4 ./. (0.+). +0;: /%  +0;. ; -+.
$'/ .+. (2535).  =%!. !/!4  %6 2. $ -%!r: $ 4.
O %&!%4. (2540).     9 !  3%"#  !%!
+*  3 2521 ()* +. . 2533) 2%" 4! 
 5  " # . % !&4 ./. ()
 : /%  %O. ; -+.
.% 4 /.-#. (2536). G5"   3%"#  !%! +*  3 2521
()* +. . 2533) !4!E  '#4!    !
2%" 3   !    6. % !&4 ./. ().
!O$,: /%  -.
 !  4+$,4. (2535).  "  !3  . $ -%!r:  4; -/!/!4.
________. (2543).  "  !3  . $ -%!r: !/!4.
!./  /,/  $%. (2547).    G5" '#'!  ! '%A G5"  " "# 4!+ '2! 5  "! 3
  ! 2%" 4!'#  . % !&4 ./. ().  '/: /%  '2k '/. ; -+.
!. !#/ .4 (2550, 20 !n ). +3 , - /'u/$%&-%!% . /2O4.
!./O 4' . (2550, 25 !n ). + 3 , - 0 %+ % &/. /2O4.
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!./'. (2550, 10 & /). +3 , -  !;+-/.%&l% . /2O4.
!.. (2550, 15 & /). +, - !$%&% . /2O4
/ 2 2/ 0. O.. (2538).   !:  +1! '    4!
+ '2! 5  . $ -%!r: , !/!4.
 $ $ . (2544). ! " "#<  @ +*   3 2539 !
4!   5  !"#+*. % !&4 ./.
(). %$: /%  $, % &/&'. ; -+.
' O 4. (2543).  " "#. $ -%!r: , !/!4/%  / 30 .
 -'!' . (2535).  '# !4     '#+@ . : O.4 /%    %4 % - .
' .. (2535).  +1! "#'# !. !/!4  %6 2. $ -%!r: $ 4.
' &/-. (2541). 4%  " "#+ '2! 5  .
$ -%!r: , !/!4.
'  41;. (2538).  " "# # 3  +1!  ! #: 1.
"!: 4  
. %$: , !/!4/%  $, % &/&'.
/ O !%$ . (2540).     " "#  !%! +*  3 2521
()* +. . 2533) 2%" 4!   5 
    3. % !&4 ./. ().  : /%  %O. ; -+.
  +$%%4. (2532). +=!> !'# +1! "#. $ -%!r: -Q-+4! - '6.
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// -% .. (2536).    < +G*! G5" '#'!  " "#
!4!E  6 ! ! E  "! 3 .
% !&4 ./. (). +0;: /%  +0;. ; -+.
// +$;-. (2541).    < +G*!  !6 "#A 3% !  !%! 4! !4   4     6 ! ! E  "%J. % !&4 ./. (). / /:
/%  / /. ; -+.
 l :$. (2537). G5"  " "#  ()* +. . 2533).
2%" 4!   5  "* !. % !&4
./. (). / /: /%   %,8 / /.
; -+.
3  O././0; '. (2532).  !" 4! :  "  !3  . $ -%!r: 3  O././0; '.
________. (2536).  !" 4! :  "  !3  . !/!4  %6 4. $ -%!r:
3  O././0; '.
3!8  0.8&/ -  1-12. (2546). *  ! :
 2# "  "#E !     =!+=!> ! +*  3
2544. 3!8  0.8&/ -  1-12.
$ -/. (2536).    < +G*!'#G5"  " "# 4!+ '2! 5  !    9. % !&4 ./. (). +0;: /%  +0;. ; -+.
$%&- /& ' -!'4. (2542).     9 !  3%" #     !%!
+*  3 2521 ()* +. . 2533) 2%"  !4   4 
    !    4. % !&4 ./. ().  :
/%  %O. ; -+.
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$ 4 2;!&4. (2546). '!+=!> ! % '#+1! "#. -' 1/;: , !/!40 v.
$2! 0 / 0./+ 0 /. (2542).   !  :    < + 
   K. $ -%!r: / .% &.
$% 2/ .4 (2536). "#'#    . / /: +2'!/!4.
3  O././0; '. (2532).  !" 4! :  "  !3  . $ -%!r: 3  O././0; '.
________. (2536).  !" 4! :  "  !3  . !/!4  %6 4. $ -%!r:
3  O././0; '.
3!8  0.8&/ -  1-12. (2546). *  ! :
 2# "  "#E !     =!+=!> ! +*  3
2544. 3!8  0.8&/ -  1-12.
+/ -T- &$.4 (2540). "#'#    . $ -%!r: '2d$.
+32 $'; . (2537).  "  !3   !4!. $ -%!r: ,+ -+ ! -w4.
+$% $.-#. (2540). "#'# "   4!. $ -%!r: ,+ -+ ! -w4.
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง
ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ไดแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต จํานวน 39 ขอ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของบุคลากรเพื่อการปรับปรุง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขต
ภาคใต
2. ความคิดเห็นของทานมีความสําคัญสําหรับการวิจัยโปรดตอบแบบสอบถามตาม
ความเปนจริงเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ สงผลใหการวิจัยเชื่อถือได และเกิดประโยชนสูงสุด
3. ขอมูลที่ทานตอบมาในครั้งนี้ จะเก็บรักษาเปนความลับ และจะนําผลไปใชเพื่อ
การวิจัยครั้งนี้เทานั้น
4. ผูตอบแบบสอบถามคือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต จํานวน 132 รูป/คน
5. แบบสอบถามที่ตอบครบถวนและสมบูรณเทานั้นที่นําไปใชในการวิจัยผูวิจัย
6. เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแลวกรุณาเก็บรวบรวมสงผูวิจัยโดยตรง
ขอขอบคุณที่ไดใหความรวมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

(พระครูสังฆรักษ ชัยศักดิ์)
นักศึกษาปริญญาโท วิชาเอกการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
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ตอนที่ 1
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงใน ( ) หนาขอที่ตรงกับรายละเอียดสวนตัวของทาน

1. ตําแหนงงาน
( ) ผูบริหารโรงเรียน
( ) ครูอาจารยประจํา
( ) ครูอาจารยพิเศษ

สําหรับผูวิจัย
( ).........

2. ขนาดโรงเรียน
( ) โรงเรียนขนาดเล็ก (มีครูผูสอนตั้งแต 1-5 คน)
( ) โรงเรียนขนาดกลาง (มีครูผูสอนตั้งแต 6-10 คน)
( ) โรงเรียนขนาดใหญ (มีครูผูสอนตั้งแต 11 คนขึ้นไป)

( )……..

3. วุฒิการศึกษา
( ) ต่ํากวาปริญญาตรี
( ) ตั้งแตปริญญาตรีขนึ้ ไป

( ) ……..
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ตอนที่ 2
ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต
คําชี้แจง โปรดอานและพิจารณาขอความในแบบสอบถามตอไปนี้แลวทําเครื่องหมาย 9
ลงในชองปญหา เพียงชองเดียว ซึ่งทานพิจารณาแลวเห็นวา
5 หมายถึง มีปญหา มากที่สุด
4 หมายถึง มีปญหา มาก
3 หมายถึง มีปญหา ปานกลาง
2 หมายถึง มีปญหา นอย
1 หมายถึง มีปญหา นอยที่สุด
สรุป คือ ถาตอบวา มีปญหามาก แสดงวา ไมดี
ถาตอบวา มีปญหานอย แสดงวา ดี
แบบสอบถามมี 35 ขอ
ตัวอยาง

ขอ

ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร

ระดับปญหา
ปาน
นอย
มาก
มาก
นอย
กลาง
ทีส่ ุด
ที่สุด
5

0. การเผยแพรประชาสัมพันธ
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
00 การจัดทําระบบสารสนเทศของ
สถาน ศึกษา

4

3

2
/

สําหรับ
ผูวิจัย

1
( )

/

จากตัวอยาง ขอ 0 ผูตอบมีปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร นอย กับการเผยแพรประชาสัมพันธ
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จึงทําเครื่องหมาย / ลงในชอง ปญหา นอย
ขอ 00 ผูตอบมีปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร มาก กับการจัดทําระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษา จึงทําเครื่องหมาย / ลงในชอง ปญหา มาก
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ขอ ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

ดานการเตรียมความพรอม
การสรางความตระหนักแกบุคลากร
และผูเกี่ยวของใหเห็นความสําคัญ
และความจําเปนที่ตองรวมกันจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา ......................
การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถ
นําความรูไปใชในการจัดทําหลักสูตร
การแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการของสถานศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยคณะกรรมการการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ...................
การจัดทําระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา ....................................
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ....................................
การขอความรวมมือจากหนวยงาน
และผูที่เกีย่ วของในการเตรียมการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา .............
การเผยแพรประชาสัมพันธใหผูเรียน
ผูปกครอง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดรับทราบ ..................................

ระดับปญหา
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1

สําหรับ
ผูวิจัย

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )
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ขอ ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา ..........................................
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
ของการจัดการศึกษาและคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของผูเรียน ...........................
การกําหนดโครงสรางของหลักสูตรและ
สัดสวนเวลาเรียนแตละชวงชั้น ..............
การกําหนดผลการเรียนรูทคี่ าดหวังและ
สาระการเรียนรูรายภาคและรายป .........
การจัดทําคําอธิบายรายวิชาทุกกลุมสาระ
การเรียนรูทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม...........
การจัดหนวยการเรียนรู .........................
การกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน .........
การกําหนดแผนการเรียนรู และแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ..........................
การจัดทําแบบฟอรมเอกสารหลักฐาน
การศึกษา .............................................

มาก
ที่สุด

ระดับปญหา
ปาน
นอย
มาก
นอย
กลาง
ที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

5

4

3

2

1

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )

......
......
......

......
......
......

......
......
......

......
......
......

......
......
......

( )
( )
( )

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )
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ขอ ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร

ระดับปญหา
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

ดานการวางแผนดําเนินการใช
หลักสูตร
การดําเนินการวางแผนการใชสื่อการ
เรียนรูและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี..
การรวมกันวางแผนการดําเนินงาน
แนะแนวผูเรียน ...............................
การจัดใหมีเครือขายการเรียนรูใน
และนอกสถานศึกษา .......................
การรวมกันวางแผนการจัดกิจกรรมที่
ตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษา.....
การสรางบรรยากาศที่เกี่ยวของกับ
การเรียนรู .......................................
การวิเคราะหเชื่อมโยงสาระที่
เกี่ยวของระหวางกลุมวิชา.................
ดานการบริหารหลักสูตร
การจัดครูเขาสอนตามหลักสูตร ........
การบริการวัสดุอุปกรณหลักสูตร ......
บริการหลักสูตรภายในโรงเรียน .......
การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับสภาพทองถิ่น .............................
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู........
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน .....
การวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน .........................................
การจัดกิจกรรมเสริมคุณลักษณะของ
นักเรียนใหสอดคลองกับคุณลักษณะ
ที่กําหนดใน สมศ............................
การเชื่อมโยงแตละชวงชั้นและแตละชั้น

4

3

2

สําหรับ
ผูวิจัย

1

....... ....... ....... ....... .......

( )

....... ....... ....... ....... .......

( )

....... ....... ....... ....... .......

( )

....... ....... ....... ....... .......

( )

....... ....... ....... ....... .......

( )

....... ....... ....... ....... .......

( )

....... ....... ....... ....... .......
....... ....... ....... ....... .......
....... ....... ....... ....... .......

( )
( )
( )

....... ....... ....... ....... .......
....... ....... ....... ....... .......
....... ....... ....... ....... .......

( )
( )
( )

....... ....... ....... ....... .......

( )

....... ....... ....... ....... .......
....... ....... ....... ....... .......

( )
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ขอ ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร

32.

33.

34.

35.
36.
37.

38.

39.

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผล
การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
กํากับ ติดตาม ประเมินผลหลักสูตร
ในสถานศึกษา ................................
การจัดทําแผนงาน โครงการนิเทศ
กํากับ ติดตาม ประเมินผล หลักสูตร
ในสถานศึกษา ................................
การดําเนินการตามแผนงาน
โครงการ นิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผล หลักสูตรในสถานศึกษา..
การแจงผลการประเมินใหผเู กี่ยวของ
ทราบผลการนิเทศ...........................
การสรุปผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผล หลักสูตรในสถานศึกษา..
การรายงานผลการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผล หลักสูตรใน
สถานศึกษา ...................................
การรายงานผลการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาใหผเู กี่ยวของ
ไดรับทราบ ....................................
การนําผลที่ไดจากการประเมินผล
การใชหลักสูตรมาวางแผนพัฒนา
หลักสูตร ....................................

ระดับปญหา
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

สําหรับ
ผูวิจัย

5

4

3

2

1

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )

......

......

......

......

......

( )
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ตอนที่ 3
ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเสนอแนะเพิ่มเติมในปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาภายใต
องคประกอบภารกิจ 5 ดาน คือ ดานการเตรียมความพรอม, ดานการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา, ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร, ดานการบริหารหลักสูตร,
และดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
1. ดานการเตรียมความพรอม ........................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
2. ดานการจัดทําหลักสูตร
.......................................................................................
สถานศึกษา
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
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การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
3. ดานการวางแผนดําเนินการ .......................................................................................
ใชหลักสูตร
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
4. ดานการบริหารหลักสูตร
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
5. ดานการนิเทศ กํากับ
.......................................................................................
ติดตาม ประเมินผล
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ

114

แบบสัมภาษณเพื่อการวิจยั
เรื่อง
ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในเขตภาคใต
วัน เดือน ป ที่สัมภาษณ ......................................................................................................
สถานที่สัมภาษณ ................................................................................................................
เริ่มสัมภาษณ เวลา ................................น. สัมภาษณเสร็จเวลา ......................................น.
ตําแหนง.................................................... ประสบการณทํางาน...........................................
ทานมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับปญหาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในเขตภาคใต ทั้ง 5 ดาน
1. ดานการเตรียมความพรอม
………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..................................................
...............................................................................................................................................................................................

2. ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………......................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

3. ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..............................................

...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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4. ดานการบริหารหลักสูตร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...........................................................................………..
.............................................................................................................................................................................................

5. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..............................................

...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค
หนังสือขอความอนุเคราะห

117

118

119

120

121

122

123

124

ภาคผนวก ง
รายนามผูเชีย่ วชาญตรวจสอบเครื่องมือ

125

รายนามผูเชีย่ วชาญตรวจสอบเครื่องมือ
1. ผศ.ดร.วิชัย รัตนากีรณวร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
2. ผศ.ดร.ประยูร เทพนวล
อาจารย มหาวิทยาลัยหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
3. ดร.มงคลชัย สมอุดร
ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท อ.เมือง จ.สงขลา
4. ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย
รองผูอํานวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท อ.เมือง จ.สงขลา
5. รศ.ทัศนีย ประธาน
อาจารย มหาวิทยาลัยหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
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ภาคผนวก จ
รายชื่อโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญสึกษา ในเขตภาคใต
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รายชื่อโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญสึกษา ในเขตภาคใต
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

โรงเรียน
สาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ
วัดถ้ําทองพรรณรา
พระปริยัตธิ รรมวัดมะนาวหวาน
พระบรมธาตุพิทักษวิทยา
พระปริยัตธิ รรมสามัญวัดสระเวียง
พระปริยัตธิ รรมวัดขนาน
พระปริยัตธิ รรมวัดแกวโกรวาราม
พระปริยัตธิ รรมวัดกรวด
แสงธรรมพิทยาคม
วัดพระบรมธาตุไชยาวิทยา
พระปริยัติธรรมสามัญวัดนาสาร
พระปริยัตธิ รรมวัดตโปทาราม
พุทธรังสีพิทยาลัย
พุทธวิทยา
แสงทองวิทยาธรรม
วัดมัชฌิมาวิสทุ ธิเทพวิทยา
หลวงพอเดิมประสิทธิ์วิทยา
ธรรมจักรวิทยา
สิทธิธรรม
มุจลินทปริยัตธิ รรมสามัญศึกษา
พระปริยัตธิ รรมสามัญวัดเมืองยะลา

วัด
แจงวรวิหาร
ถ้ําพรรณรา
มะนาวหวาน
พระนคร
สระเวียง
วัดขนาน
แกวโกรวาราม
กรวด
ธรรมบูชา
พระบรมธาตุไชยา
นาสาร
ตโปทาราม
ราษฎรบูรณาราม
จะทิ้งพระ
หัวปอมใน
มัชฌิมาวาส
เอก
มงคลมิ่งเมือง
ประสิทธิชัย
มุจลินทวาปวหิ าร
เมืองยะลา

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กระบี่
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
ระนอง
ชุมพร
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สตูล
ตรัง
ปตตานี
ยะลา
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ประวัตินักศึกษา
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ป เกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา

สถานที่ทํางาน
ตําแหนงปจจุบัน

พระครูสังฆรักษ ชัยศักดิ์
28 มีนาคม 2511
นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี การผลิตสุกร (ทษ.บ.), 2533
มหาวิทยาลัยหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 2551
64 หมู 5 วัดโคกเปยว ตําบลเกาะยอ อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 90100
เจาอาวาสวัดโคกเปยว

