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การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาสู่ความเป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาการพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสู่ความเป็นเลิศ เป็นการวิจัย แบบผสมผสานวิธี ผลการศึกษา
สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทั้ง ๕ ด้าน มีความ
เหมาะสมอยู่ ในระดับ มาก การพั ฒนาการบริหารวิช าการของโรงเรียนการกุศลของวัด ใน
พระพุทธศาสนาสู่ความเป็นเลิศ คือ จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
วางแผนการประเมินและพัฒนาหลักสูตร และจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น จัดส่งเสริมให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ให้ผู้เ รียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอน จัดกิจกรรมเน้นบูรณาการ ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม จัดประชุมอบรมครูก่อน
ออกนิเทศ ส่งเสริมให้มีการนิเทศเยี่ยมบ้านนักเรียน และประเมินผลการนิเทศเสมอ จัดประชุม
วางแผนวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงโดยปราศจากอคติ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการวัดผลและประเมินผลโดยรูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียนการกุศลของวัด สู่ความ
เป็นเลิศ ประกอบด้วย จัดหลักสูตรให้สอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมให้ มีการนิเทศและวัดและประเมินผลตามกิจกรรมให้เป็นไปตาม
โมเดล CLASM MODEL
คาสาคัญ : การพัฒนา รูปแบบการบริหารวิชาการ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
๑
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Abstract
Research Development of technical administration of the Charity
School of Buddhist temples to excellence. purpose To study the technical
management of the Charity School of Buddhist temples. To study the
development of the academic administration of a charity school. In Buddhism
Excellence The proposed management model academic measure of charity. In
Buddhism Excellence Results of the study of academic administration of the
Charity School of Buddhist temples in the top five is appropriate at a high level.
The development of academic measure of charity. In Buddhism Excellence is
learning to comply with. Core Curriculum Planning, evaluation, and development
course And local curriculum Organizers encourage students to act on their own.
The students have to analyze, synthesize and integrate the activities of teaching.
Activities focus on integration Students involved with activities. Before the
meeting, teacher training supervision. Encourage students supervised home visit.
Evaluation and Supervision always Meeting planners downplayed authentic
assessment. without prejudice Organized learning activities as part of the
evaluation by the management style of the academic school of charity measure.
Excellence Program includes corresponding core curriculum. Learner practice and
participate in activities. Encourage the supervision and evaluation activities in
accordance with the model CLASM MODEL.
Keywords : Development, Model of academic, Buddhist Charity Schools
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๑. บทนา
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนราษฎร์ของวัด
เกิดขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ของวัด พุทธศักราช ๒๔๘๘
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้มีความพัฒนาด้านการดาเนินงานมาโดยตลอด แต่
เนื่ อ งจากในช่ ว งแรกๆ ได้ รั บ อุ ด หนุ น เหมื อ นโรงเรี ย นเอกชนทั่ ว ไป และไม่ ส ามารถเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนจากผู้ปกครองนักเรียนได้ สาเหตุจากผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ
๙๕ มีฐานะยากจน จึงทาให้โรงเรียนบางแห่งต้องเลิกกิจการและบางแห่งก็ได้โอนกิจการให้รัฐบาล
ปี การศึ กษา ๒๕๒๐ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาเอกชน (สช.) ได้ อ อก
นโยบายและแผนงานให้ส อดคล้ องกับ พระราชบัญ ญัติ การศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.๒๕๒๐ จึ งได้
เพิ่มเติมนโยบายการพัฒนาการศึกษาในด้านปริมาณว่า “จะส่งเสริมการจัดโรงเรียนราษฎร์การ
กุศลมากขึ้นเป็นพิเศษ”๓ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้นางบประมาณเหลือ
จ่ายมาส่งเสริมโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ โดยจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด สื่อวิทยาศาสตร์และ
วิชาการ ตลอดจนได้ติดตามประเมินผลการบริหารงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแบบแผนที่วาง
ไว้ โครงการทดลองนี้เป็นที่น่าพึงพอใจในระดับหนึ่ง ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้โรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน
การจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เพื่อช่วยเหลือชุมชนด้าน
การศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมสู่เยาวชนไทย จัดการศึกษาเพื่อการกุศลโดยไม่หวังผลกาไร มุ่ง
สงเคราะห์เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนไทย เป็นผู้ที่มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและมี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นวิ ช าการ โรงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุ ท ธศาสนามี ลั ก ษณะเป็ น โรงเรี ย นเอกชนที่ วั ด เป็ น เจ้ า ของ และมี เจ้ า อาวาสเป็ น ผู้ รั บ
ใบอนุญาตโดยตาแหน่ง การบริหารโรงเรียนอยู่ ในรูปของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน การ
จั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นฟรี โดยไม่ เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการเรี ย น รั ฐ ให้ก ารอุ ด หนุ น ค่ า ใช่ จ่ า ย
รายบุคคล ๑๐๐%๔ จะเห็นได้ว่าโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาการบริหารจัด
การศึกษามุ่งช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติอย่างแท้จริง
เนื่ องจากพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห่ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ กาหนดหลั กการ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน เพื่อทาหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดย
มีการกากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาของรัฐ

๓

สานักงานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, วาระการประชุมใหญ่
สามั ญ ประจ าปี ๒๕๕๔ กลุ่ ม และสมาคมโรงเรี ย นเอกชนของวั ดในพระพุ ท ธศาสนา, (พะเยา:
สานักงานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๔), หน้า ๕. (เอกสารเย็บเล่ม)
๔
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗-๘.
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กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
ดังนั้น การบริหารวิชาการของโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนาเป็น
จุดเริ่มต้นของการชี้วัดผลการจัดการศึกษาที่ผลิตเยาชนของชาติไปสู่โลกแข่งขันกันสูงในปัจจุบัน
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียนการกุศล
ของวัด ในพระพุทธศาสนาสู่ความเป็นเลิศ” ผลของการวิจัยจะทาให้ได้รูปแบบและวิธีการในการ
เพิ่มประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
และเป็ น แนวทางในการก าหนดแผนและนโยบายพั ฒ นาโรงเรี ย นการกุ ศ ลให้ ส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารวิ ช าการของโรงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา
๒.๒ เพื่ อ ศึก ษาการพั ฒ นาการบริ หารวิ ช าการของโรงเรี ย นการกุ ศลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนาสู่ความเป็นเลิศ
๒.๓ เพื่ อ เสนอรู ป แบบการบริ ห ารวิ ช าการของ โรงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ด
ในพระพุทธศาสนาสู่ความเป็นเลิศ
๓. ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยมี
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบ่งขอบเขตการวิจัย ดังนี้
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาส าหรับ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ ด าเนิ น การทบทวน รวบรวม ศึ กษาจาก
ทฤษฎีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
การศึกษาสภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
สู่ความเป็นเลิศ ๕ ด้าน ได้แก่ หลักสูตร จัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมการเรียน การนิเทศ
และวัดผลประเมินผล
๓.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร
๑) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยสาหรับการ
สัมภาษณ์ (In-Depth Interview) แบบมีโครงสร้างสาหรับสัมภาษณ์ ผู้บริหารโรงเรียนการกุศล
ของวั ด ในพระพุ ท ธศาสนา, ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเกี่ย วข้ อ งกั บ โรงเรี ย นการกุศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา และเป็นผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
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๒) เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ได้แก่หลักสูตร จัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมการเรียน การนิเทศ และวัดผลประเมินผล
๓.๓ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย การบริหารวิชาการของโรงเรียนการ
กุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา สู่ความเป็นเลิศ มี ๓ กลุ่มคือ
๑) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
๑.๑) การสัมภาษณ์เชิง (In-depth Interview) เพื่อศึกษาการบริหาร
วิชาการของโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา สู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ครูผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และเป็นผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
จานวน ๒๔ รูป/คน
๑.๒) การสนทนากลุ่ ม (Focus
Group Discussion) ครู ผู้ ส อน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จานวน ๑๒ รูป/คน เพื่อแสวงหาความคิดเห็นที่
สอดคล้ อ งกั น ในบางประการ และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ โรงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อให้ได้การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความสมบูรณ์
๒) เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของการบริหารวิชาการของโรงเรียน
การกุศ ลของวั ด ในพระพุ ท ธศาสนาสู่ ความเป็ น เลิ ศ โดยใช้ ก ารสั ง เกต การส ารวจ และ
แบบสอบถามกับ ครูผู้ส อน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีความเกี่ยวข้องกับ โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา และเป็นผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จานวน ๗๓ คน
เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานสาหรับสารวจสภาพความพร้อม เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ใน
การสร้าง การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา
สู่ความเป็นเลิศ
๓.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่
ขอบเขตการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ สถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น โรงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา ภาคกลาง ประกอบด้วย ๔ โรงเรียน ได้แก่
๑ ) โ ร ง เ รี ย น วั ด บ้ า น โ ป่ ง
“สามัคคีคุณูปถัมภ์” ๒) โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ ๓) โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทาย
การามสงเคราะห์ และ ๔) โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย
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๓.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาเริ่ม ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๘ ถึง ธันวาคม
๒๕๕๙
๔. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยจะดาเนินการเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาหลักการบริหารวิ ชาการของโรงเรีย นการกุศลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนาและการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย
ขั้นที่ ๑ การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านหลักการ และจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสู่ความเป็นเลิศ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ ๒ สัมภาษณ์ การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนาสู่ความเป็นเลิศ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ ๒ การกาหนดการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียนการ
กุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา สู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย
ขั้นที่ ๑ การศึกษาวิเคราะห์และกาหนดความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียน
การกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา สู่ความเป็นเลิศ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) ครู, ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา
และเป็นผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา จานวน ๕ รูป/คน
ขั้นที่ ๒ การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ครู, ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา และเป็นผู้บริหารโรงเรียนการกุศล
ของวัด ในพระพุทธศาสนา จานวน ๘ รูป/คน เพื่อแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบาง
ประการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียนการกุศล
ของวัด ในพระพุทธศาสนา สู่ความเป็นเลิศ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อให้ได้ การพัฒนารูปแบบการ
บริหารวิชาการของโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา สู่ความเป็นเลิศ ที่มีความ
สมบูรณ์
ขั้นที่ ๓ วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ทุกปัจจัยที่จะมี
ผลต่อการพัฒนารูปแบบ
ขั้นที่ ๔ กาหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา สู่ความเป็นเลิศ และดาเนินการแปลงให้เป็น
วัตถุประสงค์สาหรับการวางโครงร่างแนวทางของการพัฒนารูปแบบ
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ขั้นที่ ๕ กาหนดโครงร่างแนวทางของการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของ
โรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา สู่ความเป็นเลิศ และทดลองนาไปปฏิบัติ
ขั้นที่ ๖ กาหนดการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา สู่ความเป็นเลิศ
ขั้นตอนที่ ๓ การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ การพัฒนารูปแบบการบริหาร
วิชาการของโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา สู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับสารวจสภาพความพร้อม เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการใช้ การพัฒนารูปแบบการ
บริหารวิ ช าการของโรงเรีย นการกุศลของวั ด ในพระพุ ท ธศาสนา สู่ ความเป็ นเลิ ศ โดยใช้
แบบสอบถามศึกษาความเป็นไปได้ใน ๕ ด้าน ได้แก่ ความเป็นไปได้ด้านหลักสูตร ความเป็นไปได้ด้าน
จัดการเรียนการสอน ความเป็นไปได้ด้านกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ความเป็นไปได้ด้านการ
นิเทศ ความเป็นไปได้ด้านวัดผลและประเมินผล
๕. ผลการวิจัย
๕.๑ สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ด้านหลักสูตร ได้แก่ สรุปผลการดาเนินการจัดการหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง
และพั ฒ นากระบวนการจั ด การหลั กสู ต ร ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การหลั กสู ต รอย่ า ง
ต่อเนื่อง
ด้านการจั ดการเรียนการสอน ได้แก่ จัด การเรีย นการสอนโดยบูรณาการสาระ
ความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่ดีงาม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้ า นกิจ กรรมเสริม การเรีย น ได้ แก่ มี ก ารจั ด กิจ กรรมให้ผู้ เ รีย นได้ มี ส่ ว นร่ว ม มี
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มีการสอนแบบบูรณาการทั้งเนื้อหาและ
วิธีการ
ด้านการนิเทศ ได้แก่ โรงเรียนให้คาแนะนา ช่วยเหลือ และขวัญกาลังใจครูในการ
ปฏิบัติงาน มีการจัดอบรมครูนิเทศก่อนการออกนิเ ทศนอกโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการนิเทศเยี่ยม
บ้านนักเรียน
ด้านการวัดผลประเมินผล ได้แก่ มีการประเมินจากการปฏิบัติ เช่น การบ้าน เป็น
ต้น มีการแจ้งผลการประเมินผลการเรียนรู้ทุกครั้ง มีการวางแผนกาหนดระยะเวลาการวัดผล
และประเมินผล
๕.๒ การพั ฒ นาการบริ ห ารวิ ช าการของโ รงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านหลักสูตร โรงเรียนการกุศลของวัดต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง วางแผนการประเมินและพัฒนาหลักสูตร และจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
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ด้า นการจัด การเรียนการสอน จัด ส่ งเสริมให้ผู้เรีย นลงมื อปฏิบัติ ด้ ว ยตนเอง ให้
ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมเสริมการเรียน จัดกิจกรรมเน้นบูรณาการร่วมกับเนื้อหา ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรม และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง
ด้านการนิเทศ จัดประชุมอบรมครูก่อนออกนิเทศเสมอ ส่งเสริมให้มีการนิเทศเยี่ยม
บ้านนักเรียน และประเมินผลการนิเทศเสมอ
ด้านการวัดผลประเมินผล โดยจัดประชุมวางแผนการวัดและประเมินผล วัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยปราศจากอคติ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการวั ดผล
และประเมินผล
สอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ ปิยะนันท์ หิรัณ ย์ช โลทร ได้ วิ จัย เรื่อง “การพั ฒ นา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็ก” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ได้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและ
ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ที่เน้นการคิดโยนิโสมนสิการและการจัดสภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้ (ปรโตโฆสะ) หลักสูตรประกอบด้วยจุดมุ่งหมายหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร หน่วย
การเรียนรู้ และกิจวัตรประจาวัน โครงสร้างหลักสูตรมีมวลประสบการณ์ในระดับอนุบาล ๑ ชื่อ
“ก้าวแรกของชีวิต” ในระดับอนุบาล ๒ ชื่อ “รอบรั้วชีวิต” และในอนุบาล ๓ ชื่อ “พร้อมสู่โลก
กว้าง” โดยในแต่ละมวลประสบการณ์ครอบคลุม ๓ สาระ คือ ตัวเรา ครอบครัวและชุมชน โลก
รอบตั ว ๒) ผลของการใช้ ห ลั ก สู ต ร มี ๒ ประเด็ น คื อ พั ฒ นาการของเด็ ก ตามมาตรฐาน
คุณ ลักษณะที่ พึง ประสงค์ ๑๒ ข้อ ของโรงเรีย นอนุ บ าลบ้ านฝั นดี พบว่า เด็ กส่ว นใหญ่ บรรลุ
มาตรฐานในทุกข้อ เด็กที่ไม่ผ่านมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ในบางข้อ คือ เด็กพิเศษ เด็กที่
มีพัฒนาค่อนข้างช้า เด็กเตรียมอนุบาล อีกประเด็นหนึ่ง คือ ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
ครูและผู้ปกครองที่มีต่อหลักสูตร พบว่า ทุ กฝ่ายเห็นว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องกับปรัชญา
โรงเรียน นโยบายการศึกษาและบริบทของสังคม ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายที่จะนาหลักสูตรนี้ไป
ใช้ ต่ อ คุ ณ ลั กษณะเด่ น ของเด็ กหลั ง จากเข้า ร่ว มหลั กสู ต ร คือ มี ทั กษะการใช้ กล้ า มเนื้ อ และ
ประสาทสัมผัสได้ดี มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองสู ง รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีความมั่นใจในตนเอง
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น รักการทางานและคิดเป็น๕
๕.๓ รูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
สู่ความเป็นเลิศ CLASM MODEL ได้แก่
C = Courses (หลักสูตร) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พัฒนาหลักสูตร และ
จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
๕

ปิ ย ะนั น ท์ หิ รั ณ ย์ ชโลทร, “การพั ฒนาหลั ก สูต รการศึก ษาปฐมวั ย ตามแนวคิ ด ทาง
พระพุทธศาสนาและทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรและการสอน), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๑), บทคัดย่อ.
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~ ๓๖๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

L = Learning and Teaching (การเรียนการสอน) ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และบูรณาการ
A = Activities (กิจกรรมเสริมการเรียน) กิจกรรมเน้นบูรณาการร่วมกับเนื้อหา
ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
S = Supervision (นิเทศ) จัดประชุมอบรมครู ประเมินผลการนิเทศส่งเสริมให้มี
การนิเทศเยี่ยมบ้านนักเรียน
M = Measurement and Evaluation (วัดและประเมินผล) ประชุมวางแผน
การวัดและประเมินผล ปราศจากอคติจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการวัด ผลและ
ประเมินผล
๖. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย

อธิบาย ACADEMIC ADMINISTRATION DEVELOPMENT OF KANKUSON
SCHOOL IN BUDDHISM TO EXCELLENCE MODEL ได้ดังต่อไปนี้

พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม และคณะ

~ ๓๖๗ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

C = Courses (หลักสูตร) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พัฒนาหลักสูตร และ
จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
L = Learning and Teaching (การเรียนการสอน) ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และบูรณาการ
A = Activities (กิจกรรมเสริมการเรียน) กิจกรรมเน้นบูรณาการร่วมกับเนื้อหา
ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
S = Supervision (นิเทศ) จัดประชุมอบรมครู ประเมินผลการนิเทศส่งเสริมให้มี
การนิเทศเยี่ยมบ้านนักเรียน
M = Measurement and Evaluation (วัดและประเมินผล) ประชุมวางแผน
การวัดและประเมินผล ปราศจากอคติจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลและ
ประเมินผล
๗. ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ภาครัฐ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องควรกาหนดหลักสู ตรให้ส อดคล้ องกับ
หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรท้องถิ่น
๒) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและนักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
๓) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน
ให้กับ นั กเรีย นเพื่ อเสริม สร้า งการเรีย นรู้ที่ หลากหลายและพั ฒ นาการเรีย นรู้ของนักเรีย นเชิ ง
ประจักษ์
๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาควร
ปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนการกุศลของวัดควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของโรงเรียนและชุมชนร่วมกัน
๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนการกุศลของวัดควรจัดให้มีการประชุม
เพื่อการวางแผนการออกนิเทศของครูนิเทศและการเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมบ้านของ
นักเรียน
๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนการกุศลของวัดควรจัดประชุมเพื่อระดม
ความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
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~ ๓๖๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๗.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๑) เนื่องจากงานวิจัยในประเด็น รูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียนการ
กุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา สู่ความเป็นเลิ ศ ควรทาวิจัยในประเด็นการบริหารวิชาการด้าน
หลักสูตรและการเยนการสอนสู่ความเป็นเลิศ
๒) ควรมีการทาการวิจัยในประเด็น รูปแบบการบริหารวิชาการด้านการผลิต
และใช้สื่อในการเรียนการสอนของโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา สู่ความเป็นเลิศ
๓) ควรมีการทาวิจัยในประเด็นแนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์การบริหาร
วิชาการด้านการนิเทศการเรียนการสอนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
บรรณานุกรม
ดิศกุล เกษมสวัสดิ์. “การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัด”. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต . สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑.
ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร. “การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
และทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์ดุษ ฎี
บัณฑิต หลักสูตรและการสอน. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
๒๕๕๑.
รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์. “การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมและทักษะการสอนสอดแทรกจริยธรรม
ของครู ร ะดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน”. วิ ท ยานิ พ นธ์ ศึ ก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต .
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๙.
สานักงานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
๒๕๕๔ กลุ่ มและสมาคมโรงเรียนเอกชนของวั ด ในพระพุท ธศาสนา. พะเยา:
สานักงานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๔.
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มกราคม
๒๕๕๑. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
สกสค. ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, ๒๕๕๑.
อภินันท์ จันตะนี รศ.ดร. และปรีชา วรารัตน์ไชย ดร.. “การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชน”. รายงาน
การวิจัย. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๑.

