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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาสัปปุริสธรรม 3) เพื่อบูรณาการการ

บริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยสัปปุริส

ธรรม 4) เพื่อนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบริหารจัดการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยสัปปุริสธรรม”  

การวิจัยครั้งน้ี เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากพระไตรปฎก 

ตําราและเอกสารที่เกี่ยวของเปนหลัก และการสัมภาษณเชิงลึก ดวยผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาและผูเ ช่ียวชาญ ทั้ง 10 รูป/คน แลวนําขอมูลที่ไดมาอธิบายในเชิงพรรณนา

วิเคราะห  

ผลการวิจัยพบวา  

 1.  การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ไดแก 1) ดานการบริหารงานทั่วไป 

2) งานดานการบริหารวิชาการ 3) งานดานบริหารงานบุคคล และ 4) งานดานงบประมาณ  

 2.  สัปปุริสธรรม หมายถึง สัปปุริสธรรม 7 ประการ ไดแก 1) ธัญมัญุตา 2) อัตถัญุตา    

3) อัตตัญุตา 4) มัตตัญุตา 5) กาลัญุตา 6) ปริสัญุตา และ 7) ปุคคลัญุตา  

3. บูรณาการการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดวยสัปปุริสธรรม 

7  

1) ดานการบริหารงานทั่วไป บูรณาการดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอที่วาดวย การรูจักเหตุ  การ

รูจักตน การรูจักชุมชน การรูจักประมาณ และการรูจักผล ทําใหมีการทํางานไมซ้ําซอน มีการวางแผน 

มีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน ผลงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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2)  ดานการบริหารวิชาการ บูรณาการดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอที่วาดวย การรูจักเหตุ การรูจัก

ผล และการรูจักตน ทําใหสามารถวางแผนงานการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาทักษะทาง

วิชาการ มีผลใหบรรลุเปาหมายทางการศึกษา 

3)  ดานบริหารงานบุคคล  บูรณาการดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอที่วาดวย การรูจักเหตุ การรูจัก

ผล การรูจักตน และการรูจักบุคคล ทําใหสามารถใชคนใหตรงกับงาน และวางแผนในการพัฒนา

บุคลากรเพื่อใหมีศักยภาพในการทํางานสูงข้ึน 

4)  ดานบริหารงานงบประมาณ บูรณาการดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอที่วาดวย การรูจักเหตุ การ

รูจักผล  การรูจักประมาณ  และการรูจักชุมชน ทําใหมีการวางแผนในการใชงบประมาณเกิดประโยชน

สูงสุด 

4. องคความรูใหมที่ไดมาจากการวิจัย การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ดวยสัปปุริสธรรม 7 แลวยอมกอใหเกิดการ ศรัทธา มีการพัฒนา และ ประชาสัมพันธ สามารถ

นํามาสรางรูปแบบ “BDP” MODEL ไดแก B = Belief  ศรัทธา D = Development การพัฒนา   P 

= Public relations การประชาสัมพันธ    คือ การบริหารงานเมื่อนําสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการ

แลว เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานกอใหเกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 
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ABSTRACT 

The purposes of this thesis were: (1) to study the management of 

Phrapariyattidhamma schools, General Education Section, in Nakhon Si Thammarat 

province, (2) to study the Sappurisadhammas , (3) to integrate the management of 

Phrapariyattidhamma schools, General Education Section, in Nakhon Si Thammarat 

province with  Sappurisadhammas , and (4) to propose a new model of management 

integrated with  Sappurisadhammas in Phrapariyattidhamma schools, General 

Education Section, in Nakhon Si Thammarat province.   

 This thesis was qualitative research using data from the Tipitaka, books, 

documents and in-depth interviews. The interviews were conducted with 10 

Phrapariyatti dhamma school directors and specialists.  The collected data were 

analyzed and presented in a descriptive method. 

 The research findings were as follows: 

 1. The management of Phrapariyattidhamma schools, General Education 

Section consisted of; 1) General Administration, 2) Academic Management, 3) Human 

Resource Management, and 4) Budget Management. 

 2. Sappurisadhamma principle means the seven virtues of the righteous, 

namely; 1) Knowing the Cause, 2) Knowing the Sequence, 3) Knowing oneself, 4) 
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Knowing how to be temperate, 5) Knowing the proper time, 6) Knowing the Society, 

and 7) Knowing the different individuals. 

 3. The management integrated with Sappurisadhammas in 

Phrapariyattidhamma Schools, General Education Section, was as follows: 

  1) General Administration was integrated with Knowing the cause, Knowing 

the consequence, Knowing oneself, Knowing the society, and Knowing how to be 

temperate. All these principles can result to planning, setting target of work and 

working without repetition. 

  2) Academic Management was integrated with Knowing the cause, Knowing 

the consequence, and Knowing oneself. These groups of Dhamma help in lesson 

planning, academic skill development and achieving the goal in education. 

  3) Human Resource Management was integrated with Knowing the cause, 

Knowing the consequence, Knowing oneself, and Knowing different individuals. These 

Dhammas help in sourcing the right men in the right jobs and in personnel 

development planning.  

  4) Budget Management was integrated with Knowing the cause, Knowing the 

consequence, Knowing the society, and Knowing how to be temperate. These groups 

of principles help in planning for efficient budget spending.  

 4. The new knowledge obtained from the research was trust building, 

development and public relations. This new knowledge can be generated into 

“BDP” Model. B means Belief, D refers to Development and P is Public Relations. 

 In conclusion, the management of Phrapariyatti dhamma schools integrated 

with Sappurisadhammas can increase better efficiency and success in school 

operation.   
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท” น้ีสําเร็จลงไดเพราะไดรับความกรุณาจาก

หลายทาน หลายฝาย ที่ไดใหความกรุณาแนะนําใหกําลังใจดวยดีตลอดมา ผูวิจัยจึงขอกราบขอบคุณ

ทุกทาน ทุกฝาย ดังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ไดใหโอกาสผูวิจัยเขามาศึกษา  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูใหแกผู วิจัย ขอกราบ

ขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทานที่ไดใหความเมตตากรุณาเปนอยางย่ิง  

ขอกราบนมัสการขอบพระคุณอยางสูงแด พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. พระอาจารยที่เปน

ประธานในงานวิจัยครั้งน้ี ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและตรวจงานใหอยางละเอียดอยางสม่ําเสมอ      

ทั้งยังใหกําลังใจแกผูวิจัยเปนอยางดีมาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ซึ่งประกอบดวย พระเมธาวินัยรส, 

ผศ.ดร. ประธานกรรมการ ผศ.ดร. บุญรวม คําเมืองแสน อาจารยทีป่รึกษา และ พระครูสิริธรรมาภิรัต 

ผ.ศ.ดร. กรรมการ ที่ไดใหความเมตตาเสียสละเวลา แนะนําแนวทางเพื่อปรับปรุงแกไขในสวนที่

บกพรอง จนทําใหวิทยานิพนธเลมน้ีสําเร็จสมบูรณ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทาน 

ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยจนเสร็จเรียบรอย 

ขอขอบคุณผูบรหิารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกทาน 

เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ที่อํานวยความสะดวกและใหขอมูล ขอขอบคุณผูให

สัมภาษณเชิงลึกทุกคน ขอขอบคุณเจาหนาที่ของมหามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกทานที่ได

ชวยในการติดตอประสานงานตาง ๆ  ใหกําลังใจดวยดีเสมอมา  

ขอขอบคุณ พระราชศีลโสภณ ผูชวยเจาอาวาสวัดโสมมนัสวิหาร ดร.รัตน ประธานราษฎร

นิกร ที่ใหการสนับสนุนดานทุนการศึกษา 

ผลประโยชนอันพึ งมี ใด ๆ จากวิทยานิพนธ น้ีผู วิจัยขอใช เปนเครื่ องสักการบูชา                   

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พระคุณของบิดามารดา บูชาพระคุณของครูอาจารย ที่ได

ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูที่มีคุณคาย่ิง ขอแผคุณงามความดีแกอารยชน เพื่อนมนุษยและสรรพสัตว                                    

ทุกรูปนาม  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การศึกษาเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิต การศึกษาจะพัฒนาคนใหเปนคนที่สมบูรณย่ิงข้ึน 

คนที่ไมไดรับการศึกษาจะเปนคนที่สมบูรณไมได อดีตการศึกษาเริ่มตนจากวัด เมื่อสังคมเจริญข้ึน 

การศึกษาจึงถูกแยกออกจากวัด และมีการพัฒนาไปมาก สวนการศึกษาของคณะสงฆแมนจะมีการ

พัฒนา แตจัดวายังลาสมัยอยูมาก การศึกษาจะเนนแตพระไตรปฎก ซึ่งเปนเรื่องราวของพระพุทธเจา 

ตอมามีการเรียนที่เปนระบบข้ึน จัดใหมีการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี  แมน

ปจจุบันก็ยังใชหลักสูตรเดิมอยูไมมีการพัฒนาหรือปรับปรุง ซึ่งผูที่จบไปแลวพบวามีปญหาโดยเฉพาะ

พระภิกษุสามเณรที่ลาสิกขาบทออกไป ไมสามารถที่จะตอยอดการศึกษาทางโลกได ทั้งยังมีปญหาใน

การดําเนินชีวิตเพราะการศึกษาของคณะสงฆอยูในวงจํากัดแตทางธรรม ไมไดเรียนรูอยางที่ฆราวาส

เรียนกัน การสื่อความอาจไมตรงกัน จึงเปนปญหาอยางมาก การวิจัยเรื่องน้ี ผูวิจัยไดเลือกพื้นที่วิจัยใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ทําการวิจัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เฉพาะโรงเรียน

พระปริยัติธรรม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เน่ืองจากมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

จํานวน 6 โรง และมีโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง ทั้งยังมีความหลากหลายของการนับ

ถือศาสนาเพราะมีทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต จากความแตกตางดังกลาว พบวา

มีปญหา ไดแก 1 การบริหารงานทั่วไป 2 การบริหารงานวิชาการ 3 การบริหารงานบุคลากร และ 4 

การบริหารงบประมาณ  ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ เชน ดานการจัดการศึกษาที่ยึดรูปแบบเดิม เนนการ

ทองจํา ขาดการคิดวิเคราะห หลักสูตรไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร ยังใชของเดิมไมทันสมัย 

งบประมาณมีนอย อาคารเรียนไมทันสมัย ไมเอื้อตอการเรียนการสอน ขาดสื่อการเรียนการสอนที่

ทันสมัย ครูอาจารยสวนใหญเปนขาราชการเกษียณอายุ ไมสามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหมมา

ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ขาดความมั่นคงในอาชีพ เพราะเปนลูกจางช่ัวคราว รายไดตํ่า 

สอนไมตรงกับสาขาที่เรียนจบมา ผูบริหารซึ่งเปนพระเถระผูใหญไมไดจบการบริหารการศึกษา ทําให

ไมเขาใจเรื่องการศึกษาเทาที่ควร ที่สําคัญไมมีเวลาใหกับการศึกษา เพราะกิจกรรมทางคณะสงฆมีมาก 

ขาดการประสานงานกันระหวางผูบริหาร และผูปฏิบัติการ บางครั้งผูบริหารมองไปทางหน่ึง ผูที่

ปฏิบัติงานมองไปทางหน่ึง การพัฒนาบุคลากรมีนอย ขาดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ไมมีการ

ประชาสัมพันธใหชุมชนทราบวา คณะสงฆมีการจัดการเรียนการสอน จึงไมไดรับความชวยเหลือจาก
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ชุมชน โดยเฉพาะนักเรียนที่สมัครใจมาเรียนมีนอยมาก สวนใหญมาจากครอบครัวที่ยากจน หรือ

ครอบครัวแตกแยก อยูในภาวะจํายอม หากไมเรียนก็ไมมีที่เรียน จนเปนสาเหตุใหในปพุทธศักราช 

2552 โรงเรียนไดหยุดทําการเรียนการสอนไป 1 โรง ทําใหปจจุบันมีโรงเรียนเพียง 6 โรง จําเปนอยาง

ย่ิงที่จะตองมีการแกไขปญหาอยางเรงดวน ซึ่งในปจจุบันการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ยังขาดการนําหลักพุทธศาสนามาใชในการดําเนินงาน ตลอดจนรูปแบบการบริหารงานยังไมชัดเจน 

ตางโรงเรียน ตางทําตามที่ผูบริหารคิดแบบตามใจตนเอง ไมปฏิบัติไปตามกฎระเบียบที่สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด และใหอํานาจไว  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความหลากหลายที่ตางกัน จึงมีปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มีประสิทธิภาพจะตองมี

รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารที่ดี ที่สอดคลองกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท โดยใชสัปปุริสธรรม 7 หลักของคนดีที่ถูกตอง บูรณาการรวมในการวิจัย 

ซึ่งกระบวนการวิจัยน้ีสามารถแกไขปญหาการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา  เพราะการวิจัยเปนกระบวนการแกไขปญหาแบบสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และสามารถสราง

รูปแบบ หรือองคความรูใหมเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

นําไปใชในการดําเนินงาน และบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 

และนําหลักพุทธปรัชญาเถรวาทโดยเฉพาะสัปปุริสธรรม 7 มาใช 

 ดังน้ัน ดวยเหตุผลของความเปนมา และความสําคัญของปญหาดังกลาวมาน้ี ผูวิจัยจึงสนใจที่

จะทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ดวยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ที่ผูวิจัยไดนําสัปปุริสธรรม 7 เพราะเปนธรรมของ

สัตบุรุษ ธรรมที่ทําใหเปนคนดี ประกอบดวย เปนคนรูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล 

รูจักชุมชน และรูจักบุคคล มาเปนรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ใชในการแกปญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

1.2 ปญหาวิจัย 

1.2.1 การบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท เปนอยางไร                                                                                          
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1.2.2  สัปปุริสธรรม 7 เปนอยางไร 

1.2.3  การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท สัปปุริสธรรม 7 เปนอยางไร 

1.2.4  รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่บูรณาการดวยสัปปุริสธรรม 7 เปนอยางไร 

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.3.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 1.3.2 เพื่อศึกษาสัปปุริสธรรม 7 กับการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 1.3.3 เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยสัปปุริสธรรม 7 

 1.3.4 เพื่อนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับ”รูปแบบการบริหารจัดการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยสัปปุริสธรรม 7” 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบขายเน้ือหาของการวิจัยโดยมุงเนนการศึกษาขอบเขต ดังน้ี 

1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 

ไดแก ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท จํานวน 6 โรงเรียน และผูเช่ียวชาญอีก 4 รูป/คน 

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

ไดแก ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท โดยใชกรอบการบริหารหลักสูตรของกรม

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตองคประกอบภารกิจ 4 ดาน ไดแก 1 การบริหารงานทั่วไป 2 

การบริหารงานวิชาการ 3 การบริหารงานบุคลากร 4 การบริหารงบประมาณ สัปปุริสธรรม 7. และ

หลักธรรมอื่นที่สนับสนุน เปนการวิจัยเฉพาะเทาน้ัน 

1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

ไดแก  ศึกษาในพื้นที่ โรงเรียนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ทุกโรงเรียน จํานวน 6 โรงเรียน 
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1.4.4 ขอบเขตดานเวลา 

ไดแก ศึกษาต้ังแตเริ่มโครงการถึงสิ้นสุดโครงการ โดยเริ่มต้ังแตเดือน เมษายน 

พุทธศักราช 2554 ถึงเดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2556 

 

1.5 วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบบูรณาการที่ใชระเบียบวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

Research Methodology) โดยเนนการวิจัย คุณภาพแบบเอกสาร  และทําการสัมภาษณ 

(Qualitative Research ) สัมภาษณเชิงลึกในทุกมิติ ซึ่งทําเปนข้ันตอนในการเก็บขอมูลภาคสนาม 

(Field Study) จากพื้นที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทุก

โรงเรียน ซึ่งมีข้ันตอน และวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 

1.5.1 การเลือกพ้ืนท่ีการวิจัย   

ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเชิงเอกสาร และวิเคราะหขอมูล จึงไดเลือกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทําการวิจัย เน่ืองจากจังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน 6 โรง 

คือ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษวิทยา 3 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดขนาน 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 5 โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมวัดไตรวิทยาราม 6 โรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ เทศบาลนครศรีธรรมราช และ

เปนโรงเรียนแกนนําของกลุม 2  มีความหลากหลายของขนาดโรงเรียน มีทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาด

กลาง และมีนักเรียนจํานวนมาก กวาทุกจังหวัดในภาคใต มีความหลากหลายของศาสนาเพราะมีทั้ง 

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต 

1.5.2 การศึกษากอนลงภาคสนาม 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร เปนการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ไดแก ทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และนํา

สาระไปใชในการวิจัย จากการสังเกตปญหาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา 6 โรงเรียน มีทั้งโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก มีลักษณะปญหา

และอุปสรรคในการบริหารงาน ที่แตกตางกันออกไป จึงเกิดปญหาและมีอุปสรรคในการบริหารงาน

จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งวิเคราะหจากรายงานผลการประกันคุณภาพ

ภายนอก รอบสอง ในการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรางรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา นําไปปรับใชในการดําเนินงานตอไป 

1.5.3 ประชากรศึกษา 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 6 โรงเรียน ทําการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) จากผูบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และผูเช่ียวชาญ ทั้ง 10 รูป/คน ดังน้ี 
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  1.  ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง 

  2.  ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษวิทยา 

  3.  ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน 

  4.  ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 

  5.  ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม 

  6.  ผูบริหารโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ เทศบาลนครศรีธรรมราช 

  7.  เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  8.  เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) 

  9.  ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

10.  ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ 

1.5.4 ขอมูลท่ีใชในการวิจัย 

ก.  สํารวจขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ คือ คัมภีรพระไตรปฎก พรอมทั้งขอมูลจาก

เอกสารทุติยภูมิ คือ ทฤษฏี งานวิจัย วิทยานิพนธและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ตํารา หนังสือ วารสาร 

บทความ งานเขียน เปนตน 

ข.  นําขอมูลที่ไดมาจัดประเภท วิเคราะห อธิบายความ ตีความ แลวนํามาสังเคราะห

เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ค.  ขอคําแนะนําปรึกษา และความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และ

จากทานผูรูที่มีความชํานาญการ 

ง.  ขอมูลสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

จังหวัดนครศร ีธรรมราช และผูเช่ียวชาญ 

1.5.5 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ี คือ แบบสัมภาษณ แบบบันทึก การบันทึกภาพ 

1.5.6 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน 

ดังน้ี 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท อยางครอบคลุมทั้งเอกสาร

ผลงานที่เกี่ยวของ ทั้งแนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการ และการดําเนินงานบริหารการศึกษา และ 

สัปปุริสธรรม7 ไดสรางเครื่องมือ ไดแก แบบสัมภาษณ โดยการสราง และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

การวิจัย โดยผูเช่ียวชาญ เปนผูตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เพื่อหาความเช่ือมั่นแลวจึงนําไปใหผูถูก

วิจัยไดตอบจริงเพื่อเก็บขอมูลตอไป 
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1.5.7 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

 ไดแก เก็บขอมูล การสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) จากผูบริหารโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และผูเช่ียวชาญ โดยใชเครื่องมือที่ได

กําหนดไว 

1.5.8 การตรวจสอบขอมูล 

 ข้ันตอนการตรวจสอบขอมูลความเปนไปได ผูวิจัยมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

และความนาเช่ือถือ (Reliability) ของขอคําถามภาคสนามทุกครั้งที่เก็บขอมูลดวยการดูวาขอคําถาม

ไดสื่อความตรงตามที่ตองการหรือไม ทดสอบกับสภาพแวดลอม และขอมูลที่มีอยูเดิมจากแหลงอื่นๆ 

ในลักษณะทดสอบตามระเบียบวิธีวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อจะไดขอมูลที่มีความ

แมนยําและมีความนาเช่ือถือไดมากที่สุด จากการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ ของขอมูลประชากร

ศึกษา ดวยการตรวจสอบขอมูลในดานตาง ๆ ดังน้ี 

ก. ตรวจสอบขอมลูจากบุคคลที่เกี่ยวของ (Member Checks) โดยใหบุคคลที่เกี่ยวของหรือ

ผูใหขอมลู หรือหลกัฐานตางๆ จากภาคสนามที่วิจัย (Audience Member) ตรวจสอบความถูกตอง

ของหลักฐานขอมลู 

ข. ตรวจสอบดวยกลุมที่เกี่ยวของหรือกลุมเพื่อนนักวิจัย (Pee Examination) โดยการขอรอง

ใหบุคคลหรือกลุมเพื่อนนักวิจัยใหขอมูลและรายละเอียด แสดงความเห็น วิจารณตลอดถึงการต้ัง

ขอสังเกตเกี่ยวกับหลักฐานและขอมูล แบบแผนที่เปนแกนสารที่ทําการวิเคราะห ไดจากขอมูล

หลักฐานที่เก็บไว รวบรวมไดจากสนามการวิจัย 

ค. เช่ือมโยงขอมูลการวิจัยแบบ วิธีสามเสา (Triangulation Method) กลาวคือ การตรวจ 

สอบดานเวลา การตรวจสอบดานสถานที่ การตรวจสอบบุคคล ถาหากเงื่อนไขตางๆเหลาน้ันตางกัน

ออกไป ขอมูลตรงกันหรือไม ซึ่งในการไดขอมูลครั้งน้ีเห็นไดวาไมตางกัน เพื่อสะทอนใหเห็นวา ขอมูล

หลักฐานและผลการวิจัยโดยอาศัยการตีความของขอมูล หลักฐานที่เก็บรวบรวมไดมีความไววางใจได

วามีความถูกตอง ตรงตามความเปนจริงที่นําเสนอไปซึ่งในทางปฏิบัติน้ัน จะกระทําไดโดยวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากหลายแหลง (Data triangulation) และ (Methodogicial Triangulation) โดย

นักวิจัยหลายคน (Investigator Triangulation) เพื่อจะตรวจสอบความไววางใจตลอดจนการเขาถึง

ขอเท็จจริงได (Fact) หรือปรากฏการณตางๆที่เกี่ยวของกับการวิจัยและเพื่อใหการทํางานวิจัยครั้งน้ี มี

ความนาเช่ือถือ 

1.5.9 การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากเก็บขอมูลแลวผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร การสัมภาษณ 

มาตรวจสอบขอมูลดานความถูกตอง ความเพียงพอและความนาเช่ือถือของขอมูลนําขอมูลมาจัดเรียง

โดยแบงเปนสวน ๆ หรือประเภทใหอยูในหมวดเดียวกัน ซึ่งจําแนกเปนขอมูลตามวัตถุประสงคของ
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การวิจัยและตามลักษณะขอมูล หลังจากน้ัน ก็จะนําขอมูลมาวิเคราะหและแปลความหมาย ผูวิจัยได

สังเคราะหและวิเคราะหจากบุคคลที่ไดทําการสัมภาษณแลวนําสาระสําคัญที่เหมาะสมกับรูปแบบการ

บริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ตาม

กระบวนการและรูปแบบการวิจัย 

1.5.10 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 เน่ืองจากการทําการวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยที่ใชการวิจัยแบบบูรณาการ คือ การวิจัยเชิง

คุณภาพ แบบเอกสาร เปนการวิเคราะหขอมูล ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จะนําเสนอขอมูล

ภาคสนามดวยการพรรณนาวิเคราะห 

 

1.6. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การวิจัยเรื่องน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควา ทฤษฎีแนวคิด จากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา 

อนุฎีกา นวโกวาท บทความ เอกสารและผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ โดยแบงสาระสําคัญดังน้ี 

1.6.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป  

การวิจัยเรื่องน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควา ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารงานทั่วไปทาง

การศึกษาในการบูรณาการรูปแบบการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ดวยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท รายละเอียดดังไดกลาวไวดังน้ี 

1. ความหมายการบริหารงานท่ัวไป 

การบริหารงานทั่วไปไดมีผูใหความหมายไวนาสนใจหลายทาน 

กิติมา ปรีดีดิลก ไดใหความหมายของการบริหารงานทั่วไปไววาหมายถึง งานที่เกี่ยวกับการ

บริการตางๆเพื่อใหงานดานอื่นสามารถดําเนินงานไปไดโดยไมมีอุปสรรค ทําใหงานคลองตัว และมี

ประสิทธิภาพ1 

กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ไดใหความหมายของการบริหารงานทั่วไปไววา 

หมายถึง การจัดระบบบริหารงานโรงเรียนใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนดานการกําหนดแผนงาน

โรงเรียน การแจกแจงงานในโรงเรียน การมอบหมายงานใหกับบุคลากร การเตรียมงานทั้งระยะยาว

การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติประจําป2 

                                                             
1กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารการเงินโรงเรียน (เลม1) หลักการและแนวทางปฏิบัติ , 

(กรุงเทพมหานคร : วิทยากร, 2532), หนา 248-250. 
2กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา, ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : 

กรมสามัญศึกษา, 2530), หนา 20. 
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สนอง สุวรรณวงศ ใหความหมายของการบริหารงานทั่วไปวา หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับ

การควบคุมดําเนินการ ประสานงาน จัดระเบียบ สั่งการ เพื่อใหการปฏิบัติงานของทุกฝายดําเนินไปสู

เปาหมายที่วางไวใหดีที่สุด3 

นาวี ยั่งยืน ใหความหมายของการบริหารงานทั่วไปไววา หมายถึง การบริหารงานภายใน

โรงเรียนเกี่ยวกับงานตางๆ นอกจากกานบริหารงานดานวิชาการดานงบประมาณ และดานบุคคล 

ไดแก การบริหารงานอาคารสถานที่ การบริหารงานปกครองนักเรียน การบริหารงานสัมพันธชุมชน

และการบริหารงานบริการ
4
 

สุมาลี ทองสีมา ใหความหมายของการบริหารงานทั่วไปไววา หมายถึง การบริหารงานที่

เกี่ยวกับงานตางๆไดแก การบริหารงานอาคารสถานที่ การบริหารงานปกครองนักเรียน การ

บริหารงานสัมพันธชุมชนและการบริหารงานบริการ
5
 

เกง มัธยมนันท ใหความหมายของการบริหารงานทั่วไปไววา หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับ

การจัดระบบบริหารองคการ ใหบริการ บริหารงานอื่นๆบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมาย

ที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสาน สงเสริมสนับสนุน และการอํานวยความสะดวกตางๆใน

การใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยาง

เหมาะสม สงเสริมในการบริหารและจัดการการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่

มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของบุคคล ชุมชนและองคการที่ เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการการศึกษามี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล6 

                                                             
3สนอง สุวรรณวงศ, บริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ, ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา, 

(สงขลา : คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏสงขลา, 2538), หนา 2. 

 4นาวี ย่ังยืน, “การศึกษาความตองการของชุมชนในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สวนกลาง สหวิทยาเขตรัตนโกสินทร 1W, วิทยานิพนธ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, 2544), 99 หนา. 
5สุมาลี ทองสิมา, “การศึกษาสภาพและปญหาในการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตศึกษา : สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา), 2545, 192 หนา. 
6เกง มัธยมนันท, “การพัฒนางานบริหารทั่วไป โดยใชกิจกรรม 5 ส ของโรงเรียนสายปญญา

สมาคม อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), 2547, 99 หนา. 
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กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดใหความหมายไววา หมายถึง 

การกํากับดูแลงานที่ตองปฏิบัติการทั้งหลายของหนวยงาน ใหทํางานไดอยางเรียบรอย ราบรื่น 

รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สําเร็จตามเปาหมาย7 

2. ขอบขายของการบริหารงานท่ัวไป 

การบริหารงานทั่วไปเปนงานที่มีขอบขายกวางครอบคลุมไปหลายงานไดมีนักวิชาการไดใหคํา

จํากัดความขอบขายของการบริหารงานทั่วไปไวนาสนใจดังน้ี   

กิติมา ปรีดีดิลก ไดกําหนดขอบขายของการบริหารงานทั่วไปวามี 9 งานไดแก งานสาร

บรรณ งานเกี่ยวกับการเงิน งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณประจําป งานเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ

และครุภัณฑ งานเกี่ยวกับทะเบียนนักเรียน งานเกี่ยวกับดูแลรักษาอาคารสถานที่ งานเกี่ยวกับการ

ประชาสัมพันธ งานเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย และงานเกี่ยวกับบุคลากร8 

สนอง สุวรรณวงศ  ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานทั่วไปวามี 5 งานดวยกัน ไดแก งาน

เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ งานบริการและสวัสดิการ งานเกี่ยวกับบุคลากร และงานการติดตอ 

ประสานงานและประชาสัมพันธ9 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดขอบขายการบริหารงาน

ทั่วไปวามี 3 งาน คือ งานธุรการ งานสวัสดิการ และงานการประสานงาน10 

สุมาลี ทองสิมา  ไดสรุปขอบขายการบริหารงานทั่วไปวาเปนการบริหารงานอื่นๆ ที่

นอกเหนือจากงานการบริหารงานดานวิชาการ ดานงบประมาณ และดานบุคลากร ไดแก การ

บริหารงานอาคารสถานที่ การบริหารงานปกครองนักเรียน การบริหารงานสัมพันธชุมชน และการ

บริหารงานบริการ11 

                                                             
7กองพุทธศาสนศึกษา, คูมือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2554), หนา 489.  
8กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารการเงินโรงเรียน (เลม1) หลักการและแนวทางปฏิบัติ

(กรุงเทพมหานคร : วิทยากร, 2532), 248-250 หนา. 
9สนอง สุวรรณวงศ, การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ : ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา, 

(สงขลา : คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏสงขลา, 2538), หนา 2. 
10สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือปฏิบัติงานสําหรับผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว, 2536), หนา 22. 
11สุมาลี ทองสิมา, “การศึกษาสภาพและปญหาในการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑืตศึกษา : สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา), 2545, 192 หนา. 
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นาวี ยั่งยืน  ไดกําหนดขอบขายงานทั่วไปเปนการบริหารงานภายในโรงเรียนเกี่ยวกับงาน

ตางๆ ที่นอกเหนือจากงานดานวิชาการ ดานงบประมาณ และดานบุคลากร มีขอบขาย 4 ดาน ดังน้ี12 

1. การบริหารงานอาคารสถานที่ ผูบริหารตองใชทรัพยากรที่มีอยูดําเนินงานอาคารสถานที่

รวมกับบุคลากรในโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เชน การจัดสรางอาคาร การจัดสิ่งแวดลอม 

การใชอาคารสถานที่ การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ การควบคุมดูแลอาคารสถานที่ และการ

ประเมินผลการใชอาคารสถานที่ 

2. การบริหารงานปกครองนักเรียน เปนงานที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียน เพื่อชวยสงเสริมการ

เรียนการสอนใหบรรลุผลตามหลักสูตร นโยบายของโรงเรียน มีความมุงหมายในดานตางๆ เชน มุง

พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน ชวยแกปญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียน ปองกันปญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียน 

และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

3. การบริหารงานสัมพันธชุมชน เปนการดําเนินงานเพื่อสรางความเขาใจ หรือความ สัมพันธ

อันดีระหวางบุคคล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา เพื่อเกิดการประสานงาน และความ

รวมมือที่ดีในการบริหารโรงเรียน โดยแบงออกเปน 5 งาน ไดแก 1. งานใหบริการชุมชน 2. งานรับ

ความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน 3. งานสงเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น 4. งาน

ประชาสัมพันธ และ 5. งานอื่นๆ 

4. การบริหารงานบริการ จากเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2539 เปนการ

กําหนดหนาที่รับผิดชอบ สายงานบริการ การทําแผนภูมิ การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับลักษณะงาน

เปนการปฏิบัติหนาที่ในรูปคณะบุคคลโดยนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงาน เชน งานแผนงาน

บริการ งานบริการสาธารณูปโภค การบริการนํ้าด่ืมนํ้าใช การบริการดานสุขภาพอนามัยการบริหาร

หองสมุด การบริการดานโสตทัศนูปกรณ การใชบริการแนะแนว และการจัดกิจกรรมสหกรณใน

สถานศึกษา 

ฉลอง ธัญลักษณชัยกุล  ไดสรุปขอบขายของการบริหารงานทั่วไปไว ดังตอไปน้ี 13 

1.  การดําเนินงานธุรการ  

2.  งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                                                             

12นาวี ย่ังยืน, “การศึกษาความตองการของชุมชนในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สวนกลาง สหวิทยาเขตรัตนโกสินทร 1”.วิทยานิพนธ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, 99 หนา. 
13ฉลอง ธัญลักษณชัยกุล, “ความตองการการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนพณิชการ

เชียงราย”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตศึกษา : สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2549, 125

หนา. 
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3.  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  

4.  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  

5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  

6.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7.  การสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป  

8.  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

9.  การจัดทําสํามะโนครัวนักเรียน  

10. การรับนักเรียน  

11. การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  

12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

13. การสงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน  

14. การงานประชาสัมพันธงานการศึกษา  

15. การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคล ชุมชน องคกร 

หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่น ที่จัดการศึกษา  

16. งานประสานงานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงานอื่น  

17. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  

18. งานบริการสาธารณะ 

กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ไดกําหนดขอบขายการ

บริหารงานทั่วไปดังน้ี 

1. การกําหนดเวลาทํางานและวันหยุด 

2. การเปดและปดสถานศึกษา 

3. การชักธงชาติ/ธงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา 

4. การสอบ 

5. การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 

6. การจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวใหคําปรึกษา 

7. การลงโทษนักเรียน 

8. งานสารบรรณ 

9. การวางแผนพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 

10. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

11. งานสัมพันธชุมชน 

12. งานสนับสนุนงานอื่น ๆ 
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สรุปขอบขายการบริหารงานทั่วไป หมายถึง การบริหารงานภายในโรงเรียนเกี่ยวกับงาน 6 

ดาน ไดแก 1. การบริหารงานธุรการ 2. การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 3. การ

บริหารงานปกครองนักเรียน 4. การบริหารบริการ 5. การบริหารกิจการนักเรียน 6. การบริหารงาน

สัมพันธชุมชนตาง ๆ มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. การบริหารงานธุรการ 

การบริหารงานธุรการเปนการบริหารเพื่อใหงานดานอื่นๆ ของโรงเรียน สามารถดําเนินไปได

โดยไมมีอุปสรรค ทําใหงานคลองตัวและเกิดประสิทธิภาพที่สําคัญ คือ การดําเนินงานดานธุรการตอง

ไดรับการเอาใจใสดูแลเปนพิเศษเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด และไดมีนักวิชาการใหความหมายของ

การบริหารงานธุรการไว ดังน้ี 

กิติมา ปรีดีดิลก ไดใหความหมายวา การบริหารงานธุรการ หมายถึง งานธุรการเปนงาน

เกี่ยวกับการบริการที่สามารถดําเนินงานไปไดโดยไมมีอุปสรรค ทําใหงานคลองตัวและเกิด

ประสิทธิภาพ14 

เอกชัย ก่ีสุขพันธ  ไดใหความหมายวา การบริหารงานธุรการ หมายถึง การบริหารให

หนวยงานในโรงเรียนดําเนินงานไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ15 

ธีรวัช ดีวัน ไดใหความหมายไววา การบริหารงานธุรการ หมายถึง งานอํานวยความสะดวก

ใหแกหนวยงานในโรงเรียน เพื่อใหการบริหารงานของโรงเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอยมี

ประสิทธิภาพ และใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ16 

สรุป การบริหารงานธุรการ หมายถึง งานธุรการเปนงานที่เกี่ยวกับการบริการงานตางๆของ

หนวยงานในโรงเรียนสามารถดําเนินงานไปไดอยางราบรื่นโดยไมมีอุปสรรค ทําใหงานคลองตัวมีความ

เรียบรอยมีประสิทธิภาพ และใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 

1.1 หลักการบริหารงานธุรการ 

การบริหารงานธุรการจําเปนตองมีหลักเกณฑ กฎระเบียบ ขอบังคับ เกณฑและเงื่อนไขใน

การปฏิบัติงาน โดยมีนักวิชาการไดกลาวถึงหลักการไว ดังน้ี 

                                                             
14กิตติมา ปรีดีดิลก, การบริหารการเงินโรงเรียน (เลม1) หลักการและแนวปฏิบัติ, อางแลว, 

หนา 133. 
15เอกชัย กี่สุขพันธ, หลักการบริหารการศึกษาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : อนงคศิลป, 

2537), หนา 169.  
16ธีรวัช ดีวัน, “การบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา”, 

วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), 2541, 180 

หนา. 
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สมพงษ เกษมสิน  ไดใหหลักการที่สําคัญในการบริหารงานธุรการไว 3 ประการ คือ17 

1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การดําเนินงานใหเปนไปตามที่คาดไวหรืออีกนัย

หน่ึง คือ การทํางานที่ตองไดประโยชนสูงสุด 

2.  ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การพิจารณาผลของการทํางาน ที่สําเร็จลุลวง

ดังประสงคหรือที่คาดไวเปนหลัก 

3. ประหยัด (Economy) หมายถึง การแสวงหาวิธีการที่จะใชจายเงินหรือทรัพยากรของ

โรงเรียนดวยความพินิจรอบคอบ ประกอบดวยเหตุผลและมุงประโยชนของโรงเรียน 

ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน  ไดใหหลักการที่สําคัญในการบริหารงานธุรการและการเงินไว 5 

ประการ คือ18 

1.  หลักความถูกตอง ผูบริหารโรงเรียนพึงกระทําตามกฏระเบียบและขอบังคับที่กําหนด 

ทั้งน้ีเพื่อการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน 

2.  หลักความถูกใจ ผูบริหารจะตองมีความเปนธรรมของทุกฝายในงานที่ทําวาเปนบริการ 

ซึ่งผูที่เกี่ยวของกับการทํางานจะตองมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ บริการดวยทาทางดีและบริการดวย

วาจาดี ทั้ง 2 ประการ จะนําไปสูความถูกใจของผูรับบริการ 

3. หลักประหยัด ผูบริหารการศึกษาจะตองควบคุมดูแล และจูงใจใหมีการใชทรัพยากร

การบริหารที่เปนเงินและวัสดุอุปกรณตางๆ สําหรับการเรียนการสอนอยางประหยัดในขณะที่มี

ทรัพยากรดังกลาวอยางจํากัด 

4. หลักประโยชน ผูบริหารจะตองคํานึงถึงประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรที่เปนวัสดุ

อุปกรณ การตัดสินใจจายทรัพยากรดังกลาวจําเปนตองมีขอมูลที่ชวยใหพิจารณาไดวาอะไรจําเปนตอง

จัดหามาใหกอน และหลังตามลําดับ 

5. หลักเปดเผยและไวใจได ผูบริหารตองกระทําหลักฐานทางการเงินและบัญชีรวมทัง้การ

บันทึกทุกอยางพรอมที่จะพิสูจนได ตรวจสอบได ผูที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบสามารถขอตรวจสอบ

ไดตลอดเวลา 

วิชัย โถสุวรรรณจินดา  ไดใหหลักการที่สําคัญในการบริหารงานธุรการไววา งานธุรการ

ควรจัดโครงสรางใหสอดคลองกับงานในความรับผิดชอบ และไมมีความยุงยากซับซอน สายงานบังคับ

บัญชาไมควรมีข้ันตอนมากเกินไป จะทําใหเกิดความลาชา และตองมีระบบการตรวจสอบที่มี

                                                             
17สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร.กรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

2526), หนา 12-14. 
18ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน, การบริหารการศึกษา, (สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สงขลา, 2529), หนา 28-129. 
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ประสิทธิภาพ ใหผลการดําเนินงานดานธุรการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดประโยชนอยางเต็มที่แก

องคการ มีหลักในการดําเนินงาน 5 ประการ คือ19 

1. มีการกําหนดแผนงานและเปาหมายที่แนนอน วัดได  ไมคลุม เครือ ท าทาย

ความสามารถและเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการต้ังเปาหมาย มีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติมีการติดตามผล 

2. มีการกําหนดขอบเขตงาน หรือการจัดทําใบพรรณนางาน เพื่อแสดงความรับผิดชอบ

งานแตละดาน ซึ่งจะเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง 

3. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน ชวยใหผูปฏิบัติงานทราบถึงข้ันตอนและวิธีทํางานโดยละเอียด 

4. การตรวจสอบการทํางาน ผูบริหารงานธุรการทําเอกสารที่มีหัวขอแสดงงานที่จะตอง

ปฏิบัติ เพื่อใหทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และสามารถตรวจสอบได 

5. การสงเสริมการทํางานเปนทีม งานธุรการตองอาศัยซึ่งกันและกัน หากงานของใคร

บกพรองอาจสงผลใหผูอื่นถูกตําหนิไปดวย การบริหารงานธุรการจึงตองทํางานเปนทีม 

แอคส (Hack.) ไดกําหนดหนาที่ของบุคคลที่ทํางานบริหารงานธุรการไว 5 ประการ คือ20 

1. เปนผูชํานาญการวางแผนงาน ทักษะในดานการวางแผนงานมีความจําเปนมากไม

เพียงแตงานธุรการเทาน้ันงานอื่นก็เชนเดียวกัน 

2.  ชํานาญดานการเงิน รอบรูเกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับตางๆเกี่ยวกับการใชจายเงิน 

3.  ชํานาญดานการจัดการ มีความรอบรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆในงานทั่วไป 

4. ชํานาญในเรื่องของคน รูเรื่องจิตวิทยาเกี่ยวกับตัวบุคคล เรื่องความเช่ือ เจตคติ คานิยม 

ความตองการ สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคล 

5. ความมุงมั่นและพลังแรงกลามีอุดมการณ ความต้ังใจในการปฏิบัติงานดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต 

สรุป หลักการสําคัญในการบริหารงานธุรการ หมายถึงหลักการบริหารงานธุรการตองยึดหลกั

มีประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ ทํางานไดประโยชนสูงสุด มีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การ

พิจารณาผลของการทํางานที่สําเร็จลุลวงดังประสงคที่คาดไว มีการประหยัด (Economy) คือ การใช

จายเงินหรือทรัพยากรของโรงเรียนดวยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและมุงประโยชนของโรงเรียนเปนหลัก 

ทั้งยังยึดหลักความถูกตองตามกฎระเบียบ หลักความถูกใจตองบริการดวยทาทางดีและวาจาดี  การใช

                                                             
19วิชัย โถสุวรรรณจินดา, ระบบงานธุรการสมัยใหม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมนิติ, 2537), 

หนา 10. 
20Hack, WG.I.C. Candoli and J.R.RaySchool Business Administrarion : A Planning 

Approach 4 th ed. (Massachusetts : Allyn and Bacon, 1992), pp. 353-355. 
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ทรัพยากรที่เปนวัสดุครุภัณฑมีเปาหมาย ตอบสนองความตองการขององคกรและตรวจสอบการทํางานได 

มีคูมือในการปฏิบัติงาน สงเสริมการทํางานเปนทีม สําหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานบริหารงานธุรการ ตองมี

คุณลักษณะ 5 ประการ คือ 1. ชํานาญในการวางแผน 2. ชํานาญดานการเงิน 3. ชํานาญดานการจัดการ 4. 

ชํานาญจิตวิทยาของคนและการใชคน 5. มุงมั่นและมีอุดมการณในการทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

เพื่อใหการบริหารงานบรรลุเปาหมาย 

1.2 ขอบขายการบริหารงานธุรการ 

การบริหารงานธุรการ ผูบริหารที่ดีตองมีการวางแผน กําหนดขอบขายของงานชัดเจน 

เพื่อใหบุคคลไดใชเปนแนวทางปฏิบัติ มีนักวิชาการไดใหขอบขายการบริหารงานไว ดังน้ี 

พนัส หันนาคินทร  ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานธุรการเพื่อประโยชนในการ

บริหารงานโรงเรียนไว 9 ประการ คือ21 

1.  งานเกี่ยวกับสารบรรณ คือ งานติดตอทางจดหมายหรือสื่อมวลชน 

2.  งานเกี่ยวกับการเงิน คือ การับและเบิกจายเงิน การจัดทําบัญชีรายรับรายจาย การซื้อ

วัสดุครุภัณฑ ตลอดจนการควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีของโรงเรียน 

3.  งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณประจําป 

4.  งานเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุครุภัณฑ 

5.  งานเกี่ยวกับการลงทะเบียนของนักเรียนและการออกใบรับรอง 

6.  งานเกี่ยวกับการจัดทําและรายงานกิจกรรมแกผูบังคับบัญชา เชน รายงานประจาํเดือน 

การจัดสมุดหมายเหตุรายวัน เปนตน 

7.  งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม ตลอดจนงานซอมแซมอาคาร

สถานที่ และครุภัณฑของโรงเรียนใหอยูในสภาพที่เรียบรอยอยูเสมอ 

8. งานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ คือ การติดตอกับประชาชนในนามของโรงเรียน 

9.  งานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใหแกนักเรียนในขณะที่อยูในโรงเรียน งาน

ควบคุมบุคคลที่ไมเกี่ยวกับงานสอน เชน คนงาน ภารโรง 

ธํารง บัวศร ีไดกําหนดขอบขายการบริหารงานธุรการของโรงเรียนไว 7 ประเภท คือ22 

1.  งานเกี่ยวกับทะเบียนและสถิติ 

2.  งานการเงิน 

3.  งานสารบรรณ 

                                                             
21พนัส หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

2529), หนา 328. 
22ธํารง บัวศร,ี หลักการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : แพรวิทยา, 2527), หนา 54. 
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4.  งานพัสดุ 

5.  งานอาคาร 

6.  งานบริเวณ 

7.  งานยานพาหนะ 

วิจิตร วรุฒบางกูร  ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานธุรการของโรงเรียนไว 7 ประเภท 

คือ23 

1.  งานเกี่ยวกับธุรการในโรงเรียน 

2.  งานเกี่ยวกับสารบรรณ 

3.  งานเกี่ยวกับการเงิน 

4.  งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ 

5.  งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลวัสดุครุภัณฑ 

6.  งานเกี่ยวกับการดูแลอาคารสถานที ่

7.  งานเกี่ยวกับบริการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานธุรการของ

โรงเรียนเอกชนไว 7 ประการ คือ24 

1.  งานสารบรรณ จําแนกเปน 2 ชนิด คือ 

 1.1  การจัดทําหนังสือ เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติ 

 1.2  งานสารบรรณอื่น ซึ่งตองใชตามแบบของทางราชการ 

2. งานทะเบียนและรายงาน จําแนกเปน 3 ชนิด คือ 

 2.1 งานทะเบียนที่ตองการจัดทําตามกฎหมาย เชน ทะเบียนครู ทะเบียนนักเรียน 

บัญชีเรียกช่ือ หลักฐานการประเมินผล สมุดลงเวลาทํางานของครู และบัญชีการเงิน 

 2.2 งานทะเบียนที่โรงเรียนจัดข้ึน เชน บัญชีเรียกช่ือประจําวิชา ปฏิทินการทํางาน 

สมุดเย่ียม สมุดบันทึกการสอน บัญชีรายรับรายจายเงินสดรายวัน 

 2.3 งานสถิติตาง ๆ เชน สถิติเวลาเรียน สถิติการทํางานของคร ู

3.  งานประชาสัมพันธ 

4.  งานงบประมาณ หรือแผนใชจายเงินประจําป 

                                                             
23วิจิตร วรุฒบางกูร, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2520), หนา 62. 
24คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, การบริหารโรงเรียนเอกชน , (กรุงเทพมหานคร :

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ, 2531), หนา 34. 
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5.  งานการเงิน หรือรายรับรายจาย เงินประจําวัน 

6.  งานบัญชี ไดแก การจัดทําบัญชี เพื่อควบคุมเงิน 

7.  งานพัสดุ ไดแก งานพัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

กรมการศาสนา ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานธุรการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

สังกัด ใหดําเนินการตามกกเกณฑมาตรฐานการบริหารงานธุรการที่กําหนดไว 7ประการ คือ25 

1.  การวางแผนงานธุรการ คือ การกําหนดขอบขายงานธุรการ มีผูรับผิดชอบดําเนินการ

ครบทุกงาน เชน  

 1.1  การรวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ 

 1.2 การจัดทําเอกสารแบบพิมพตางๆที่ใชในงานธุรการ 

 1.3 การจัดทําคูมือครู งานโครงการที่จัดทําเพื่อพัฒนางานธุรการใหเจริญทัดเทียม ละ

เขาเกณฑมาตรฐานของกรมสามัญศึกษา 

2. การบริหารงานธุรการ คือ การกําหนดสายงานธุรการ การจัดบุคลากรเขาทํางาน 

รวมทั้งการจัดสถานที่ทํางาน มีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ เชน  

 2.1 จัดทําแผนภูมิสายงายธุรการ 

 2.2 มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงาน เชน ฝายการเงิน และการ

บัญชีจะตองเปนผูมีความรูในสายวิชาน้ีโดยเฉพาะ 

   2.3 หองทํางานจะตองอํานวยความสะดวกแก ผูมาติดตอทั้งบุคคลภายนอกและ

ภายในโรงเรียน ตองมีความเหมาะสม มั่นคงปลอดภัย 

3. การบริหารงานสารบรรณ คือ 

   3.1 การลงทะเบียนรับ สงเอกสารและหนังสือราชการ 

   3.2 การโตตอบหนังสือราชการ 

   3.3 การเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ รวมทั้งการบริการเกี่ยวกับงานสาร

บรรณ  

   3.4 การมีระบบการจัดเก็บ คนหา สามารถประสานงานไดรวดเร็วและถูกตอง 

   3.5 ตรวจสอบหรือติดตามไดสะดวก โตตอบเรื่องราวไดทันตามกําหนด เมื่อเสร็จสิ้น

การดําเนินการแลวสามารถแยกแยะเพื่อจัดเก็บหรือทําลายไดตามระเบียบ 

   3.6 การจัดหาและใชเทคโนโลยีเขามาชวยงาน 

                                                             
25กรมการศาสนา, การศึกษาของคณะสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 2540), 

หนา 6-9. 
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 3.7 มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณเสมอ สามารถใชงานไดดีตลอดเวลามีการดูแลรักษา

วัสดุอุปกรณ 

4.  การบริหารการเงินและบัญชี คือการทําหลักฐานการเงินและการบัญชี การรับเงิน การ

จายเงิน การเก็บรักษาเงิน การควบคุมและการตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการใชจายเงินตาม

แผนการใชเงิน เจาหนาที่จะตองทําหลักฐานการเงินการบัญชี เชน 

   4.1 เงินนอกงบประมาณ จะตองมีหลักฐานการเงินการบัญชีคือ ทะเบียนคุม

ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมการรับเงิน

บํารุงการศึกษา หลักฐานการจายเงินนอกงบประมาณแตละประเภท สัญญาการยืมเงินและทะเบียน

คุมเอกสารแทนตัวเงิน 

   4.2 เงินงบประมาณจะตองมีหลักฐานการเงินและการบัญชี คือทะเบียนคุมหลักฐาน

การขอเบิก ใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ สมุดคูมือเบิกเงินเพื่อจายเงินงบประมาณ สมุดเงินสดและ

ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินรายไดแผนดินจะตองมีหลักฐานการเงินและการบัญชี คือ 

ใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินสด ใบนําสงหรือใบเสร็จรับเงินของผูเบิก 

   4.3 การรายงานจะตองรายงานผูบังคับบัญชาตามสายงาน ดังน้ี 

  4.3.1 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

  4.3.2 รายงานการรับจายเงินบํารุงการศึกษา 

  4.3.3 รายงานประเภทเงินคงเหลือ 

  4.3.4 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน 

  4.3.5 รายงานการรับจายเงินบํารุงการศึกษางวด 6 เดือน 

 4.4  การจัดทําหลักฐานทั้งหมดจะตองถูกตอง ตามระเบียบและเปนปจจุบันจัดเก็บไว

ในที่ปลอดภัย เพื่อสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 

     4.4.1  การรับเงินจะตองออกใบเสร็จรับเงิน นําเงินดังกลาวลงบัญชีในสมุดเงินสด 

ทําถูกตองและเปนปจจุบันและเก็บรักษาเงินตามระเบียบ 

       4.4.2  การจายเงินตองมีหลักฐานการจายลงบัญชีในสมุดเงินสด ที่ถูกตองและเปน

ปจจุบันและเก็บรักษาเงินตามระเบียบ 

       4.4.3  มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบ 

       4.4.4  มีการจัดทําเงินคงเหลือประจําวันถูกตองเปนปจจุบันและมีวิธีการรักษา

อยางเปนระเบียบและปลอดภัย 

       4.4.5  มีการกํากับดูแล การใชจายเงินใหเปนไปตามแผนการใชจายเงิน 

       4.4.6 มีการปรับแผนการใชจายเงินบางตามความจําเปนและความเหมาะสมตาม

สถานการณ 
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5. การบริหารงานพัสดุ คือ การจัดซื้อจัดจาง การทําบัญชีวัสดุครุภัณฑการบํารุง รักษา

วัสดุและการปรับซอม การตรวจสอบพัสดุประจําปและการจําหนายพัสดุ การจัดทําทะเบียนที่ราช

พัสดุ เจาหนาที่พัสดุโรงเรียน ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ งานดานน้ีจะตองศึกษาระเบียบ ทําความเขาใจถึง

ข้ันตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ใหถูกระเบียบ ดังน้ี 

 5.1  เมื่อซื้อแลวตองลงทะเบียนใหเรียบรอย 

 5.2 พบวัสดุครุภัณฑชํารุดตองดําเนินการซอมทั้งช่ัวคราวและประจําป 

 5.3  ตองทําบัญชีวัสดุครุภัณฑเพื่อตรวจสอบและรายงานตามสายงาน 

 5.4 การจําหนายวัสดุครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบของวัสดุครุภัณฑ 

6. การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการและลูกจาง คือ การทําทะเบียนประวัติ

ขาราชการครูและลูกจางการจัดทําหลักฐานการปฏิบัติราชการมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานน้ี 

เรียกวา เจาหนาที่ธุรการ มีหนาที่ ดังน้ี 

 6.1  ตองจัดทําแบบพิมพการลงเวลาปฏิบัติราชการ 

 6.2  ตรวจนับเวลาประเภทของขาราชการครูโรงเรียน หากพบวาขาราชการครูทานใด

ปฏิบัติไมถูกตอง เชนลาเกินกําหนด สงใบลาเท็จ และอื่น ๆ ตองเสนอผูบังคับบัญชาทราบ 

 6.3 จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูในโรงเรียนเพื่อใหเกิดประโยชนในการ

พิจารณาความดีความชอบประจําป และอื่นตามความจําเปนของแตละบุคคล 

7. การประเมินผลงานธุรการ คือ การติดตาม ประเมินผลโดยการสอบถามบุคคลที่

เกี่ยวของและพิจารณาจากหลักฐานที่ไดปฏิบัติไปแลววา มีผลปฏิบัติอยางไร แลวนําผลไปผาน

กระบวนการวิเคราะห เพื่อใหสามารถนําไปปรับใชในโอกาสตอไป 

สรุป ขอบขายการบริหารงานธุรการของนักวิชาการ หมายถึง ขอบขายของการบริหาร 

งานธุรการ ประกอบดวยงานที่เกี่ยวกับ การวางแผนงานธุรการคือการกําหนดขอบขายงานธุรการมี

ผูรับผิดชอบดําเนินการครบทุกงาน การบริหารงานธุรการคือ การกําหนดสายงานธุรการและจัดบุคคล

รับผิดชอบโดยตรงตามสาขาวิชา เชน มีความรูเรื่องการเงินและการบัญชี และอํานวยความสะดวกแก

ผูมาติดตอทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน งานสารบรรณ คือ การติดตอจดหมายหรือสื่อมวลชนอื่น 

การจัดทําหนังสือเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนเอง และใชตามแบบของราชการ งานเกี่ยวกับ

การเงิน คือ การรับและเบิกจายเงิน การจัดทําบัญชีรายรับรายจาย การซื้อวัสดุครุภัณฑตลอดจนการ

ควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของโรงเรียน งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ

ประจําป งานเกี่ยวกับควบคุมวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการลงทะเบียนของนักเรียน

และสถิติ ตลอดจนการออกใบรบัรอง งานเกี่ยวกับการจัดทําและรายงานประจําเดือน การจัดสมุดเหตุ

รายวัน เปนตน งานเกี่ยวกับดูแลรักษาอาคารสถานที่สิ่งแวดลอม งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ คือ 

การติดตอกับประชาชนในนามของโรงเรียนงานเกี่ยวกับการจัดการรักษาความปลอดภัยใหแกนักเรยีน
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ในขณะที่อยูในโรงเรียน งานการควบคุมบุคคลที่ไมเกี่ยวกับการสอน เชน คนงาน ภารโรง งานเกี่ยวกับ

การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการและลูกจาง คือ การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครู

และลูกจาง การจัดทําหลักฐานการปฏิบัติราชการและการประเมินผลงานธุรการ คือการติดตาม 

ประเมินผลโดยการสอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ และพิจารณาจากหลักฐานที่ไดปฏิบัติไปแลววา มีผล

ปฏิบัติเปนเชนไร แลวนําผลผานกระบวนการวิเคราะหเพื่อใหสามารถนําไปปรับใชในโอกาสตอไป 

และชวยสนับสนุนการบริหารงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามเปาหมาย 

2.  การบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม มีสวนชวยสนับสนุนในการจัดการเรียน

การสอน ใหบรรลุวัตถุประสงคได 

2.1  ความหมายการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

ในการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเปนสิ่งจําเปนเพื่อเตรียมความพรอมในการ

เตรียมพรอมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ใหบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

มีนักวิชาการไดใหความหมายไว ดังน้ี 

กิติมา ปรีดีดิลก ไดใหความหมายวา การรูจักจัดหา รูจักใชอาคารใหเกิดประโยชนสูงสุด 

รวมทั้งการควบคุมและรักษา ใหบริการชุมชน การทํานุบํารุงอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ดี และ

สนองความตองการอยางเพียงพอ อาคารสถานที่ของโรงเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญ ที่ชวยใหการ

เรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ หากมุงหวังใหการเรียนการสอนบรรลุผลอยางสมบูรณ

แลว จําเปนตองจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนใหอยูในสภาพที่ดี ถูกหลักวิชา เอื้อตอ

กิจกรรมการเรียนการสอนใหมากที่สุด และประหยัดที่สุดดวย26 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดใหความหมายวา การบริหารอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอม หมายถึง การที่ผูบริหารใชอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และ

สิ่งแวดลอมไปสูเปาหมายที่ตองการ จะไดผลเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับการใหความรวมมือรวมใจของทุก

ฝายที่มีหนาที่เกี่ยวกับโรงเรียน ประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญ คือ 1 อาคารสถานที่หลัก 2 อาคาร

ประกอบ และ 3 บริเวณโรงเรียนและสิ่งแวดลอม27 

อรนุช พรมสอน  ไดใหความหมายวา การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมหมายถึง 

การจัดวางผังบริเวณโรงเรียน จัดเขต เชน ที่พักผอน ที่ทํางาน อาคารเรียน จัดทําทางสัญจร การ

พัฒนาโรงเรียนใหมีบรรยากาศที่รมรื่นเหมาะสมแกการศึกษาเลาเรียนจัดบริเวณซอมแซมอาคารและ

                                                             
26กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารการเงินโรงเรียน (เลม1) หลักการและแนวปฏิบัติ, อางแลว, 

หนา 134. 
27มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา, พิมพครั้งที่ 2, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528), หนา 11-12. 
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เครื่องอํานวยความสะดวก เชน นํ้าด่ืม สรางมาตรการปองกันเพลิงไหม ทําประวัติการใชและการ

ซอมแซมอาคารสถานที่28 

สรุป ความหมายไดวา การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมหมายถึง การที่ผูบริหาร

ใชอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมโดยไดรับความรวมมือจาก

บุคลากรในโรงเรียนไดแก การจัดวางผังบริเวณโรงเรียน จัดเขต เชนที่พักผอน ที่ทํางาน อาคารเรียน 

จัดทําทางสัญจร การพัฒนาโรงเรียนใหมีบรรยากาศที่รมรื่นเหมาะสมแกการเลาเรียน การรูจักจัดหา 

รูจักใชอาคารใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมทั้งการควบคุมดูแลรักษา สรางมาตรการปองกันเพลิงไหม 

จัดทําทะเบียนประวัติการใชงานและการซอมแซมอาคารสถานที่การใหบริการแกชุมชน และการรูจัก

สงเสริมทะนุบํารุงอาคารสถานที่ที่มีอยูใหคงอยูในสภาพดีและสนองความตองการไดอยางเพียงพอ 

อาคารสถานที่ของโรงเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จําเปนตองจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนใหถูกหลักวิชาการ เอื้อตอการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุดและประหยัดที่สุด เพื่อบรรลุเปาหมายของโรงเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ  

2.2 ขอบขายการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหไดประสิทธิภาพน้ัน จําเปนที่ผูบริหาร

โรงเรียนตองมีความรูขอบขายของงานวาไดครอบคลุมถึงลักษณะงานไวในดานใดบาง เพื่อใหการ

บริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหบรรลุเปาหมาย 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดขอบขายการบริหารงาน

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมวาประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญไว 5 ประการ คือ29 

1.  งานสรางอาคารสถานที่ รวมถึงการวางผังบริเวณที่ต้ังอาคาร การควบคุมการกอสราง 

การตกแตงจัดระเบียบใหเปนไปตามหลักการจัดอาคารสถานที่ของโรงเรียน ตลอดจนงานรื้อถอน

อาคารสถานที ่

2.  การใชอาคารสถานที ่หมายถึง การวางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอการเรียนการสอน ตอการเรียนนอกหองเรียน และตอชุมชน 

                                                             
28อรนุช พรมสอน, “การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในทรรศนะของครู สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตศึกษา : 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต), 2546, 110 หนา . 
29สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือปฏิบัติงานสําหรับผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว, 2536), หนา 90-91. 
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3.  งานบํารุงรักษาอาคารสถานที่ หมายถึง การประดับตกแตงและซอมแซมอาคาร

สถานที ่ที่อยูในสภาพเดิม หรือเพิ่มเติมเพื่อประโยชนคุมคาสูงสุด 

4.  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ หมายถึง การควบคุมดูแลโดยทั่วไป การกํากับติดตาม

ผลการใชการบํารุงรักษา การตกแตง รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ และแบบแผนทางราชการที่เกี่ยวของ 

5.  งานประเมินผลการใชอาคารสถานที่ เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางการ

ดําเนินดานน้ีใหเหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุด และเพื่อเก็บขอมูลสําหรับการวางแผนการดําเนินงาน

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของปถัดไป 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมไว 5 ประการ คือ30 

1.  การจัดสํานักงาน หองธุรการ หองพักครู หองพยาบาล หองประชุมและหองอื่น ๆ การ

จัดระเบียบใหเปนไปตามหลักการจัดอาคารสถานที่ของโรงเรียน ตลอดจนงานรื้ออาคาร 

2.  การจัดสรางอาคารสถานที่ การวางผังต้ังอาคาร การควบคุมการกอสราง การกําหนด

วางแผน การใชอาคารใหเกิดประโยชนใชสอยมากที่สุดตอการเรียนการสอนการเรียนรูของนักเรียน

และตอชุมชน 

3.  การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ การประดับตกแตง การซอมแซมใหคงสภาพเดิมหรือ

เพิ่มเติม เพื่อเกิดประโยชนใชสอยมากที่สุด จัดใหมีบุคลากรรับผิดชอบดูแลและสงเสริมใหมีการ

ตกแตงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหสวยงามมีความมั่นคงกับการใชงาน 

4.  การดูแลรักษาและปรับปรุง การควบคุม การปฏิบัติงานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณของ

โรงเรียนใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ แบบแผนของทางราชการและใหอยูในสภาพที่ใชงานได 

5.  การประเมินการ ใชอาคารสถานที่เปนการดําเนินการเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนว

ทางการดําเนินงานดานน้ีใหเหมาะสม เพื่อประโยชนสูงสุดและเพื่อการเก็บขอมูลสําหรับการ

ดําเนินงานอาคารสถานที่ในปตอไป 

อรนุช พรมสอน ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมไว 5 

ประการ คือ31 

                                                             
30มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอน ชุดวิชานโยบายและการวางแผน

การศึกษา หนวยท่ี 6-9, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), หนา 118-119. 
31อรนุช พรมสอน, “การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในทรรศนะของครู สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, 110 

หนา. 
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1.  การวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับความตองการและไดมาซึ่งอาคาร  

2. การกําหนดแผนผังอาคารและบริเวณโรงเรียน  

3.  การใชประโยชนจากอาคารสถานที่ใหมากที่สุด  

4.  ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและเอื้อตอการใช

ประโยชน   

5.  การควบคุมกํากับ ติดตามและประเมินผลการใชอาคารสถานที ่

สรุป ขอบขายการบริหารงานอาคารสถานที ่คือ 1 งานสรางอาคารสถานที่รวมถึงการวาง

ผังที่ต้ังอาคารสถานที่ของโรงเรียน 2 การใชอาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนและ

ตอชุมชน 3 งานบํารุงรักษา ซอมแซมหรือเพิ่มเติมเพื่อประโยชนสูงสุด 4 ควบคุมดูแลอาคารสถานที่

รวมถึงการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับและแบบแผนทางราชการ 5 

งานประเมินผลการใชอาคารสถานที่เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุด 

3. การบริหารงานปกครองนักเรียน 

 3.1 ความหมายการบริหารงานปกครองนักเรียน 

 การบริหารงานปกครองนักเรียน คือ งานหน่ึงในการ บริหารโรงเรียนที่มีความสําคัญที่

สงผลไปถึงการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนใหมีความประพฤติดีมีระเบียบวินัยมีคุณธรรม และจริยธรรม

เจริญเติบโตเปนพลเมืองที่ดีของชาติตอไปในอนาคตการปกครองนักเรียนระดับ มัธยมศึกษานับวาเปน

ภาระหนัก เพราะเปนการปกครองเด็กวัยรุน ซึ่งรางกาย และจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเปน

วัยสําคัญย่ิงของชีวิต ที่จะนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวได ซึ่งไดมีผูใหความหมายเรื่องการ

บริหารงานปกครองไว ดังน้ี 

 พนัส หันนาคินทร ไดใหความหมายวา การบริหารงานปกครองนักเรียน หมายถึง งานที่

ฝายปกครองมีหนาที่อบรมศีลธรรมจรรยามารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ปกครอง

ดูแลใหความอบอุนและความปลอดภัยแกนักเรียน ใหคําแนะนําดานความประพฤติที่ดีงามและ

เหมาะสม เพื่อใหนักเรียนปรับตัวเขากับสังคมและระเบียบประเพณีที่ตนสังกัดอยูวางแผนควบคุม

ความประพฤตินักเรียน วิเคราะหปจจัยพฤติกรรมของนักเรียน วางแผนติดตามผลนักเรียนเพื่อ

ปรับปรุงดานการปกครองใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน มีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปกครองใหเปน

ปจจุบัน ประสานงานผูปกครองและฝายตางๆเพื่อแกปญหานักเรียน32 

                                                             
32พนัส หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน, อางแลว, หนา 143. 
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 กรมสามัญศึกษา ไดใหความหมายวา การบริหารงานปกครองนักเรียน หมายถึง งาน

สงเสริม พัฒนาควบคุมและแกไขความประพฤติของนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยกอใหเกิดความสงบ

เรียบรอยในการอยูรวมกัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร33 

 สรุป การบริหารงานปกครองนักเรียน หมายถึง งานที่ฝายปกครองมีหนาที่อบรมศีลธรรม 

ปกครองดูแลใหความอบอุนและความปลอดภัยแกนักเรียน แนะนําความประพฤติที่ดีงามและ

เหมาะสม ประสานงานกับผูปกครองและฝายอื่นเพื่อรวมมือแกปญหานักเรียน แกไขความประพฤติ

ของนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยเพื่อใหนักเรียนสามารถปรับตัวเขากับสังคมและระเบียบประเพณีที่

ตนสังกัดอยู กอใหเกิดความสงบเรียบรอยในการอยูรวมกัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 

 3.2 ความสําคัญการบริหารงานปกครองนักเรียน 

 กรมสามัญศึกษา ไดใหความสําคัญของการบริหารงานปกครองนักเรียน หมายถึง การ

ดําเนินงานปกครองนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดประโยชน 6 ประการ คือ34 

 1.  ทําใหเกิดความสงบเรียบรอยในโรงเรียน   

 2.  สงเสริมใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

 3.  นักเรียนแตละคนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเต็มศักยภาพ 

 4.  นักเรียนสามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี  

 5.  บุคลากรในโรงเรียนรูจักควบคุมตนเองยอมรับในกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ  

 6.  บุคลากรในโรงเรียนเขาใจรูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตย โดยรูจักใชสิทธิ

และหนาที่ของตนอยางถูกตอง 

 สรุป การบริหารงานปกครองนักเรียน ชวยใหเกิดความเรียบรอยในโรงเรียน นักเรียน

เขาใจยอมรับกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ เขาใจรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยรูจักใช

สิทธิและหนาที่ของตนอยางถูกตอง แตละคนไดรับการพัฒนาความรูอยางเต็มศักยภาพ ควบคุมตนเอง

ใหอยูรวมกันอยางสงบสุข 

 3.3 ขอบขายการบริหารงานปกครองนักเรียน 

 กรมสามัญศึกษา ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานปกครองนักเรียน ตามเกณฑ

มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ไว 6 ดาน คือ35 

                                                             
33กองการมัธยมศึกษา, ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการบริหาร, อางแลว, หนา 3. 
34เรื่องเดียวกัน, หนา 42-47. 
35กรมสามัญศึกษา, เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2539, (กรุงเทพมหานคร : 

การศาสนา, 2540), หนา 3. 
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 1.  การวางแผนงานปกครองนักเรียน คือ การรวบรวมและจัดทําระเบียบขอบังคับเกีย่วกบั

การปกครองนักเรียน การทําแผนงานปกครองผูบริหารและทีมงานตองจัดทําแผนงานปกครองให

ชัดเจน รวบรวมระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและจัดทําระเบียบภายในโรงเรียนใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมและสังคมในทองถ่ินโรงเรียนน้ัน สอดคลองกับระเบียบของกรมตนสังกัดและตองช้ีแจง 

ประชาสัมพันธอยางทั่วถึงทั้งครู นักเรียนและผูปกครองนักเรียน 

 2.  การบริหารงานปกครองนักเรียน คือ การกําหนดหนาที่รับผิดชอบ การประสารงาน

ปกครอง เจาหนาที่ตองมีมนุษยสัมพันธในการทําความเขาใจและขอความรวมมือบุคลากรทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหพฤติกรรมของนักเรียนแสดงในสิ่งที่พึงประสงค 

 3.  การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม คือ การจัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ไดแกตรงตอเวลา ความสะอาด การแตงกาย การจัดกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ไดแก การประหยัด อดออม การเสียสละ ความขยัน ความเมตตา

กรุณา ความสามัคคี การจัดกิจกรรมรับผิดชอบตอสังคม ไดแกการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน การจัดกิจกรรมพัฒนาการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

เชน การกีฬา การดนตรี การหารายไดพิเศษในทางสุจริต การนันทนาการ รวมถึงการยกยองให

กําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี และควรสงเสริมอยางตอเน่ืองตลอดทั้งป 

 4.  การปองกันและแกไขพฤติกรรมไมเหมาะสมของนักเรียน คือ การปองกันและแกไข

ความประพฤติที่ไมเหมาะสมกับสภาพความเปนนักเรียน เชนการดําเนินการปองกันเรื่องยาเสพติดใน

โรงเรียน การปองกันแกไขเรื่องโรคเอดสในโรงเรียน ตองหาทางแกไขและปองกันอยางรวดเร็วและทัน

ตอเหตุการณ โดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งเผยแพรความรู การบําบัดกรณีติดยาเสพติด

และการลงโทษอาจรุนแรงถึงข้ันใชกฎหมายลงโทษผูฝาฝนและเปนตนตอสําคัญในเรื่องยาเสพติดหรือ

นํามาซึ่งพฤติกรรมอันสอถึงการทําลายอยางรุนแรง 

 5.  สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน คือ การช้ีแจง เผยแพรหลักการประชาธิปไตยโดยมี

พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ตองสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมอันเปนระบบ

ประชาธิปไตยเชน มีการเลือกต้ังหัวหนาช้ัน ประธานนักเรียน ฝกการเปนผูนํา ผูตาม การทํางานเปน

กลุม 

 6.  การประเมินผลงานปกครองนักเรียน คือ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของฝาย

ปกครองนักเรียนวา ปฏิบัติไดตามแผนหรือไมอยางไร นํามาประเมินเพื่อปรับใชในโอกาสตอไป 

 สรุป การปกครองนักเรียนเปนงานเกี่ยวกับตัวนักเรียนและกิจกรรมนักเรียนทั้งมวลเพื่อ

ชวยสงเสริมการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุผลตามหลักสูตรนโยบายของโรงเรียน มีความมุงหมายใน

ดานตางๆเชน มุงพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
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4. การบริหารงานบริการ 

 4.1 ความหมายการบริหารงานบริการ 

 ปยะ พันลํา ไดใหความหมายไววา การบริหารงานบริการ หมายถึง กิจกรรมนักเรียนและ

ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดเปนงานบริการใหญ 5 ประการ คือ36 

 1.  บริการหองสมุด หองสมุดเปนหัวใจของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพราะหลักสูตรใหมเอื้อ

ตอการใหนักเรียนไดคนควาเรียนรูดวยตนเองควรจัดหนังสือใหเพียงพอแกนักเรียน บรรณารักษควรมี

แผนพัฒนาหองสมุดทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสนองกิจการเรียนการสอน 

 2. บริการโสตทัศนศึกษา โสตทัศนศึกษาเปนสิ่งจูงใจใหผูเรียนสนใจการเรียนดีข้ึน เนน

เทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตองจัดหา เพื่อใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลง 

 3. บริการแนะแนว เด็กระดับมัธยมศึกษาเปนวัยรุน ซึ่งเปนระยะหัวเลี้ยวหัวตอที่

จําเปนตองมีการช้ีแนะแนวทางที่ถูกตอง โดยทั่วไปใหบริการแนะแนวดังน้ี 

3.1  บริการใหคําปรึกษา เมื่อนักเรียนมีปญหา 

3.2 บริการคนควาเกี่ยวกับเด็ก 

3.3 บริการปฐมนิเทศนักเรียนใหม 

3.4 บริการปจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบออกไป 

3.5 บริการขาวสาร 

3.6 บริการแนะแนวการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

3.7 การบริการหางานใหนักเรียนทําระหวางเรียน  

3.8 บริการติดตามความกาวหนาของนักเรียน ทั้งศิษยเกาและศิษยปจจุบัน  

3.9 บริการความเปนผูนําและความสามารถในการเขาสังคม 

3.10 บริการนักศึกษาเปนรายกรณี 

4. บริการสุขภาพและอนามัย ควรจัดใหครบทั้ง 3 ดาน ดังน้ี 

4.1 จัดทําประวัติสุขภาพของนักเรียนแตละคน 

4.2 ตรวจรางกายนักเรียนทุกคน 

4.3 ตรวจสุขภาพโดยอาศัยหองเรียนแตละหอง 

5. บริการดานสวัสดิการนักเรียนคือการอํานวยความสะดวกแกนักเรียนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียน ไดแก 

                                                             
36ปยะ พันลํา, “การศึกษาการดําเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขต

การศึกษา 9 จังหวัดขอนแกน”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), 2537, 134 หนา. 
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  5.1 บริการหองนํ้าหองสวม 

  5.2 บริการนํ้าด่ืมนํ้าใช 

  5.3 บริการอางลางมือลางหนา 

  5.4 บริการดานความปลอดภัย 

  5.5 บริการสื่อสารคมนาคม 

  5.6 บริการดานนันทนาการ 

 6. บริการดานอาหารกลางวัน มีจุดมุงหมายสําคัญ 2 ประการ คือ 

  6.1 เพื่อใหนักเรียนรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชนถูกสุขลักษณะเพียงพอ 

  6.2 ไดรับอบรมมารยาทในการรับประทานอาหาร การสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 

สรุป ความหมายการบริหารงานบริการหมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียน

และบุคลากรในโรงเรียน เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายกิจกรรมที่จัด

ใหมีทั้งกิจกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ 

 4.2 ขอบขายการบริหารงานบริการ 

 กรมสามัญศึกษา  ไดใหขอบขายกําหนดเกณฑมาตรฐานการบริหารงานบริการใหกับ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดใหดําเนินการ ดังน้ี37 

1. การวางแผนงานบริการ คือ การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

งานบริการ การจัดทําแผนงานงานบริการ เพื่อใหครอบคลุมภาระหนาที่ในการอํานวยความสะดวก

ทั้งหลายใหแกบุคลากรภายใน 

2.  การบริหารงานบริการ คือ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับ

งาน การจัดสถานที่ การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานบริการ เจาหนาที่ตองรอบรูและชํานาญการในเรื่อง

การจัดการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคลากรทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนในการบริการเรื่องของวัสดุ 

อุปกรณ อาคารสถานที่ บุคลากร รวมทั้งตองเตรียมการดูแล การซอมบํารุง เพื่อการใชงานเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดและเก็บรักษาอยางปลอดภัย 

3.  การจัดบริการดานสาธารณูปโภค คือ การดูแลการบริการในเรื่องของไฟฟา นํ้าประปา 

โทรศัพท โทรสาร และไปรษณียภัณฑตาง ๆ ใหสามารถบริการไดอยางทั่วถึง สะดวกและเหมาะสม แตตอง

คํานึงเรื่องความประหยัด 

                                                             
37กรมสามัญศึกษา, เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2539, (กรุงเทพมหานคร : 

กรมการศาสนา, 2540), หนา 48-54. 
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4. การจัดบริการนํ้าด่ืมนํ้าใช คือ การกํากับดูแลการใหบริการเรื่องนํ้าด่ืมนํ้าใชแกบุคลากรภายใน

โรงเรียน โดยเฉพาะครู นักเรียนไดด่ืมนํ้าที่สะอาดเพียงพอแกความตองการบริการนํ้าใชใหทั่วถึง สามารถมีนํ้า

ใชตลอดป 

5.  การจัดบริการโภชนาการ คือ การกํากับดูแลในเรื่องของอาหาร โดยมีคณะกรรมการซึ่งทาง

โรงเรียนแตงต้ังคอยตรวจสอบดูแลเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนกรรมวิธีในการปรุงอาหาร ความสะอาดภาชนะ 

โตะ เกาอี้ หรือสถานที่รับประทานอาหาร ตรวจสอบโดยหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 

6. การจัดบริการสุขภาพอนามัย คือ การจัดบริการในเรื่องการปฐมพยาบาลโดยมีคณะทํางาน

เรียกวา สมาชิกสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน ซึ่งครูอนามัยโรงเรียนเปนผูควบคุม มีหนาที่ดูแลการบาดเจ็บของ

บุคลากรในโรงเรียน มีการจัดหองพยาบาล มีการจัดปายนิเทศหรืออบรม สัมมนาและจัดนิทรรศการ เพื่อ

เผยแพรความรูแกผูเกีย่วของ เพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง 

7.  การจัดบริการหองสมุด คือ การจัดหาเอกสารหนังสือ ตํารา ที่ใชสําหรับคนควาหาความรู

ใหกับบุคลากรในโรงเรียน โดยสอบถามสํารวจความตองการในแตละปการศึกษาวาสมาชิกในโรงเรียนตองการ

ตํารา หนังสือประเภทใด ดูแลบรรยากาศภายในหองสมุด ใหมีบรรยากาศเอื้อ และสรางสมาธิใหแกผูอาน การ

ใหบริการสืบคน การยืม การสงคืน การซอมแซมหนังสือที่ชํารุด การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช เพื่อบริการ

งานในหองสมุดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

8.  การจัดบริการโสตทัศนูปกรณ คือ การควบคุมดูแล การจัดหาและการซอมบํารุงเครื่องมือใน

เรื่องโสตทัศนูปกรณ เพื่อใหโรงเรียนสามารถสื่อสารเรื่องตางๆแกบุคคลทั่วไป ใหมีขีดความสามารถตอบสนอง

การบริการของโรงเรียนเกิดความคลองตัวรวดเร็ว การจัดการบริการโสตทัศนูปกรณเพื่อการประชาสัมพันธการ

ดําเนินงานของโรงเรียนทุกระยะตลอดปการศึกษา จะทําใหเกิดการต่ืนตัวของครู นักเรียน รวมทั้งผูปกครองได

เขาใจ รับรูขาวสารจากโรงเรียน 

9.  การจัดบริการแนะแนว คือ การจัดบริการตาง ๆ  เพื่อชวยเหลือนักเรียนใหสามารถปรับตัวเขา

กับสังคมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การับทราบขาวสาร หรือสามารถเลือกแนวทางการเรียน การเลือก

ประกอบอาชีพในอนาคตของตนเอง การรับแนะแนวจากผูมีความชํานาญเฉพาะดาน การขอรับสิทธิพิเศษเชน 

เรื่องทุนการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 

10. เรื่องกิจกรรมสหกรณในสถานศึกษา คือ การจําลองการฝกปฏิบัติในชีวิตจริง เพื่อใหนักเรียน

รูจักคาขาย การจัดการเปนระบบ การทํางานเปนทีม การแบงเวลาทํางานและเรียนหนังสือ ใหนักเรียนสามารถ

ใชประสบการณที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตจริง เมื่อนักเรียนจบการศึกษาหรือจําเปนจะตองหันมาประกอบอาชีพ

คาขายโดยเนนการจัดการที่เปนระบบและทีมงาน ใหทุกคนเกิดตระหนักและรูจักรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 

11. การประเมินผลงานบริการ คือ การตรวจสอบ ติดตาม และการเรงรัดใหบริการดานอื่นดําเนิน

ไปดวยความเรียบรอย ตรงตามเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งปรับแผนงานตามความจําเปน เพื่อใหคลองตัวใน

การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนใหเกิดแกบุคลากรภายในโรงเรียนใหมากที่สุด การติดตาม 
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ตรวจสอบจะดําเนินการทั้งสังเกตจากผูบังคับบัญชา การรับรายงาน การสอบถามผูที่เกี่ยวของ ผลทีไ่ด

จะนํามาวิเคราะหเพื่อเปนสารสนเทศในการเผยแพรและประชาสัมพันธ ปรับปรุงในการทํางานตอไป 

สรุป ขอบขายการบริหารงานบริการประกอบดวย 1 การบริการหองสมุด  ตองมีหนังสือ

เพียงพอ บรรยากาศภายในเอื้อตอการมีสมาธิแกผูอาน นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

มีแผนพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว 2 บริการโสตทัศนศึกษาใหผูสนใจ เนนเทคโนโลยีสมัยใหม ทันตอ

ยุคโลกาภิวัตน 3 การจัดบริการแนะแนว ช้ีแนะแนวทางที่ถูกตอง เพื่อชวยเหลือนักเรียนใหสามารถ

ปรับตัวเขาสังคมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การเลือกประกอบอาชีพในอนาคต สามารถเลือก

แนวทางการเรียนของตนเอง 4 การจัดบริการสุขภาพอนามัย คือ การจัดการบริการในเรื่องการปฐม

พยาบาลดูแลในการบาดเจ็บของบุคลากรในโรงเรียนจัดทําประวัติสุขภาพของนักเรียนแตละคน มีการ

จัดหองพยาบาล มีการเผยแพรความรูใหรูจักระมัดระวัง ปองกันและรักษาเพื่อใหสุขภาพของตนเอง

แข็งแรง 5 บริการสวัสดิการนักเรียน คือ การอํานวยความสะดวกแกนักเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนเชนบริการหองนํ้าหองสวม นํ้าด่ืมนํ้าใช นันทนาการ 6 การจัดบริการโภชนาการคือการ

กํากับดูแลอาหารโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงต้ังตรวจสอบดูแลการปรุงอาหารที่เนนความสะอาด 

เพื่อใหนักเรียนรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชนถูกสุขลักษณะเพียงพอ รวมทั้งฝกสุขนิสัยทีดี่ในการ

รับประทานอาหารเชน มารยาทในการรับประทานอาหาร 7 การวางแผนงานบริการ คือ การรวบรวม

ขอมูลและจัดทําระเบียบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานบริการ การจัดทําแผนงานงานบริการเพื่อให

ครอบคลุมภาระหนาที่รับผิดชอบในการอํานวยความสะดวกทั้งหลายใหแกบุคลากรภายในและ

ภายนอก การนําเทคโนโลยีมาใชในบริหารงานบริการ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองรอบรูและชํานาญใน

เรื่องการจัดการ เพื่อใหงานเกิดประโยชนสูงสุดและปลอดภัย 8 การจัดบริการดานสาธารณูปโภค คือ 

การดูแลการบริการในเรื่องไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท โทรสารและไปรษณียภัณฑตาง ๆ ใหบริการได

อยางทั่วถึง สะดวกและเหมาะสม แตตองเนนเรื่องการประหยัด 9 การจัดการบริการนํ้าด่ืมนํ้าใช คือ 

การกํากับดูแลและการบริการในเรื่องนํ้าด่ืมนํ้าใชแกบุคลากรภายในโรงเรียนโดยเฉพาะครู นักเรียนได

ด่ืมนํ้าสะอาดเพียงพอกับความตองการ 10 การจัดกิจกรรมสหกรณในสถานศึกษา คือ การจําลองฝก

ปฏิบัติในชีวิตจริง ใหนักเรียนรูจักคาขาย จัดการเปนระบบทํางานเปนทีม ฝกความรับผิดชอบ รูจัก

แบงเวลาทํางาน และเรียนหนังสือ รูจักใชประสบการณที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตจริง ซึ่งทําใหนักเรียน

สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมดวยความผาสุก 11 การประเมินผลงานบริการ คือ การตรวจสอบ

ติดตามและการเรงรัดใหบริการดานอื่นดําเนินไปดวยความเรียบรอยตรงตามเปาหมายที่กําหนด 

รวมทั้งการปรับแผนดําเนินงานดานบริการตามความจําเปน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของโรงเรียนมากที่สุด 
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5. การบริหารงานกิจการนักเรียน 

การบริหารงานกิจการนักเรียนเปนภารกิจที่สําคัญที่ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ตองปฏิบัติ เพราะกิจการนักเรียนดีจะชวยใหนักเรียนเจริญเติบโตในทุกดานและเปนคนที่

สมบูรณสามารถอยูรวมเปนสมาชิกของสังคมไดอยางมีความสุข 

 5.1 ความหมายการบริหารงานกิจการนักเรียน 

กิติมา ปรีดีดิลก ไดใหความหมายวา การบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรม

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักเรียนในสวนที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหองเรียน ทั้งในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียนและเริ่มต้ังแตกอนที่นักเรียนจะเขาเรียนระหวางอยูในโรงเรียน จนกระทั่งออกจาก

โรงเรียน38  

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายวา หมายถึง งานที่เกี่ยวกับตัว

นักเรียน และกิจกรรมนักเรียนทั้งมวล ยกเวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหองเรียน เพื่อ

ชวยสงเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรใหบรรลุผลย่ิงข้ึน39 

บุญเลี้ยง คําชู ไดใหความหมายวา การบริหารงานกิจการนักเรียน หมายถึง งานที่

เกี่ยวของกับตัวเรียนและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนักเรียนทั้งมวล ยกเวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ

เรียนการสอนในหองตามวัตถุประสงคที่หลักสูตรกําหนด ผูบริหารตองตระหนักในภารกิจ และ

ดําเนินงานบริหารใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารงานกิจการนักเรียนมีลักษณะที่

สําคัญ 6 อยาง40 คือ  

1.  กิจกรรมที่ตองการใหนักเรียนจัดทําข้ึนภายใตความเห็นชอบของครูอาจารย และ

ผูบริหารโรงเรียน 

2.  เปนกิจกรรมที่จัดนอกเวลาเรียน  

3.  กิจกรรมตองสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร ใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

4.  กิจกรรมตองเกิดจากความสมัครใจ ความถนัด และความสามารถของตัวนักเรียนเอง 

5.  กิจกรรมตองไมมีหนวยกิต สงผลใหสอบไดหรือตก  

                                                             
38กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารการเงินโรงเรียน (เลม1) หลักการและแนวปฏิบัติ, อางแลว, 

หนา 134. 
39สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือปฏิบัติงานสําหรับผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา, อางแลว, หนา 22. 
40บุญเลี้ยง คํ้าชู, “การดําเนินงานสรางแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดงานการ

ประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร”, วิทยานิพนธการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), 2544, 217 หนา. 
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6.  กิจกรรมสอดคลองกับแนวคิดของนักเรียน และวิถีชีวิตกับสังคม 

สรุป การบริหารกิจการนักเรียนไดแกการจัดดําเนินกิจกรรมตาง  ๆ ทั้งในและนอก

โรงเรียน เริ่มต้ังแตกอนที่นักเรียนจะเขาเรียน จนออกจากโรงเรียน เพื่อชวยสงเสริมการเรียนการสอน

ในหลักสูตรใหบรรลุผลย่ิงข้ึน ผูบริหารตองตระหนักในภารกิจ ดําเนินงานบริหาร ใหบรรลุเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพพรอมทั้งประสิทธิผล งานกิจการนักเรียนเปนงานที่มุงสงเสริมประสบการณของ

นักเรียน เพื่อใหปรับตัวเขากับสังคม ชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของนักเรียนใน

สังคม 

5.2 ขอบขายการบริหารงานกิจการนักเรียน 

ใจจริง บุญเรืองรอด ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานกิจการนักเรียน ตามหลักของ 

ฟลิป.เอช.ทริป (Philip H. Tripp 1970, pp. 74 –76) ไวอยางนาสนใจ  ม ี4 ดาน คือ41 

1. ดานสวัสดิการหรือบริการประกอบดวย 

1.1 บริการแนะนํา 

1.2 บริการสุขภาพอนามัย 

1.3 บริการทุนการศึกษา 

1.4 บริการอาหาร 

2. ดานการควบคุมประกอบดวย 

2.1 การรับนักเรียน 

2.2 งานทะเบียนนักเรียน 

2.3 งานหอพัก/ที่พัก 

2.4 การควบคุมวินัย 

3.  ดานกิจการหลักสูตร หรือกิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

3.1 คณะกรรมการนักเรียน 

3.2 กิจกรรมนักเรียน 

3.3 กิจกรรมทางสังคม 

3.4 กิจกรรมสัมพันธชุมชน 

4. ดานการสอน (สนับสนุนการสอน) ประกอบดวย 

4.1 การปฐมนิเทศ / ปจฉิมนิเทศ 

4.2 การสอนซอมเสริม 

                                                             
41ใจจริง บุญเรืองรอด, การบริหารกิจการนักเรียน, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยเอกสารและ

ตําราสถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542), หนา 27-28  
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  4.3 การสอนเวลาพิเศษ 

  4.4 วิทยบริการ (หองสมุด / โสตทัศนศึกษา / คอมพิวเตอร) 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดขอบขายการบริหารงาน

กิจการนักเรียนไว 4 ประการ คือ42 

1. ตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2523 และระเบียบที่

เกี่ยวของกับตัวนักเรียนมีดังน้ี 

1.1  การจัดทําเขตบริการ 

1.2 การจัดทําสํามะโนนักเรียน 

1.3 การเกณฑ – การรับนักเรียนเขาเรียน 

1.4 การลงทะเบียน 

1.5 การแบงช้ันเรียน 

1.6 การปฐมนิเทศ 

1.7 การรายงานเกี่ยวกับนักเรียน 

1.8 การรักษาระเบียบวินัยนักเรียน 

1.9 การยายและจําหนายนักเรียน 

1.10 การทําระเบียนสะสมเก็บหลักฐานและประวัตินักเรียน            

1.11 การแกปญหานักเรียนขาดเรียน 

2.  กิจกรรมการบริการงานสงเสริมประสิทธิภาพนักเรียน คือ การบริการที่ชวยสงเสริมให

การเรียนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ไดแก                                  

2.1 การบริการดานสุขภาพ 

2.2 การบริการอาหารกลางวัน 

2.3 การบริการแนะแนว 

2.4 การบริการนักเรียนที่ขาดแคลน 

2.5 การใหทุนการศึกษา 

3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่จัดข้ึนในโรงเรียนประถมศึกษา คือ งานที่สงเสริมให

การเรียนในหลักสูตรสมบูรณย่ิงข้ึน อีกทั้งชวยใหนักเรียนมีประสบการณกวางขวางมากข้ึน กิจกรรมมี 

ดังน้ี 

 3.1 การจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 

                                                             
42สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การประกันคุณภาพการศึกษา, อาง

แลว, หนา 64-65. 
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  3.2 การจัดกิจกรรมสรางวินัยในโรงเรียน 

  3.3 การจัดกิจกรรมสหกรณในโรงเรียน 

  3.4 การจัดกิจกรรมชุมนุม 

  3.5 การจัดทัศนศึกษานอกสถานที ่

  3.6 การจัดแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน 

  3.7 การจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมนักเรียน 

  3.8 การจัดกิจกรรมสงเสริมลักษณะนิสัยนักเรียน 

  3.9 การบําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียนและชุมชน 

4. กิจกรรมที่เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับศิษยเกา คือ งานหรือกิจกรรมที่

สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับศิษยเกาหรือชุมชน มีดังน้ี 

4.1 การติดตามผลการเรียนนักเรียน 

4.2 การจัดต้ังสมาคมศิษยเกา 

4.3 การสรรหาและยกยองคนดีเดนประจําทองถ่ิน และชุมชน 

4.4 การจัดสวัสดิการ 

4.5 การดูแลความเจริญกาวหนาของเด็ก 

4.6 การชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียน 

4.7 การวิจัยและประเมินผลติดตามนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาแลว 

สรุป การบริหารงานกิจการนักเรียนหมายถึง การทําทะเบียนประวัติ เชน ทําระเบียน

สะสมเก็บหลักฐานและประวัตินักเรียน ทําสํามะโนนักเรียน การปกครองนักเรียนและวินัยในโรงเรียน 

การจัดบริการตางๆเชนการสอนซอมเสริม การสอนเวลาพิเศษ วิทยบริการ(หองสมุด/โสตทัศนศึกษา/

คอมพิวเตอร)การแนะแนว การตรวจสุขภาพรางกาย บริการอาหารกลางวัน นิทรรศการ การจัด

กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับศิษยเกาและชุมชน เชนจัดต้ังสมาคมศิษยเกา 

ติดตามผลการเรียนนักเรียน ชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียน สรรหาและยกยองศิษยเกา

ดีเดน สรรหาและยกยองคนดีเดนประจําทองถ่ินและชุมชน ประเมินและติดตามนักเรียนที่จบไปแลว 

การบริหารงานกิจการนักเรียนมีขอบขายที่จะสงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนใหบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

6. การบริหารงานสัมพันธกับชุมชน 

6.1 ความหมายการบริหารงานชุมชน 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามัญศึกษา เปนสถานศึกษาทางสถาบันพุทธศาสนาที่

ใกลชิดกับชุมชนและทองถ่ินนอกจากมีบทบาทในการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุและสามเณรแลว

งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนงานที่โรงเรียนจะตองดําเนินการใหประสบ
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ผลสําเร็จเพราะโรงเรียนตองอาศัยชุมชน โรงเรียนคงไมประสบความสําเร็จได หากขาดความรวมมือ

ชุมชน งานสัมพันธชุมชนจึงเปนงานสําคัญงานหน่ึงของโรงเรียนมีนักวิชาการไดใหความหมายการ

บริหารงานสัมพันธกับชุมชนไว ดังน้ี 

กิติมา ปรีดีดิลก ไดใหความหมายวาการบริหารงานสัมพันธกับชุมชน หมายถึง 

กระบวนการในการวางแผน การควบคุม การประสานงาน การจัดบุคลากรและการเผยแผความรูตอ

ชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาชุมชนและโรงเรียนใหเจริญกาวหนาไปพรอมกัน43 

อรนุช พรมสอน ไดใหความหมายวาการบริหารงานสัมพันธชุมชน หมายถึง การสราง

ความ สัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน เขาใจวัตถุประสงคความ

ตองการและสภาพที่แทจริงของโรงเรียนและชุมชน เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน

ในการใหความชวยเหลือสนับสนุนการศึกษากาวหนาและบรรลุวัตถุประสงค44 

6.2 ขอบขายการบริหารงานชุมชน 

การบริหารงานชุมชนเปนงานที่มีขอบขายกวางไดมีผูใหความหมายไว ดังน้ี 

กิติมา ปรีดีดิลก ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานสัมพันธชุมชนไว 8 ประการ คือ  1. 

การเชิญผูปกครองมาประชุม 2. การรายงานเกี่ยวกับนักเรียนใหผูปกครองทราบ 3. โรงเรียนใหความ

ชวยเหลือชุมชน 4. โรงเรียนขอความชวยเหลือชุมชน 5. บริการอาคารสถานที่ของโรงเรียนแกชุมชน 

6. การใชทรัพยากรชุมชน 7. การเย่ียมเยียนผูปกครองนักเรียนและเขารวมกิจกรรมชุมชน และ8. การ

ประชาสัมพันธโรงเรียน45 

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดขอบขายการบริหารงาน

สัมพันธชุมชนโดยครอบคลุมทั้ง 5 งาน คือ 

1.  การประชาสัมพันธโรงเรียน หมายถึง การเผยแผขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

โรงเรียนเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางชุมชนกับโรงเรียน 

2. การใหบริการชุมชน หมายถึง การใหบริการชุมชนตามกําลังความสามารถ ไดแก การ

บริการวิชาการ ใหบริการดานอาคารสถานที่หรือวัสดุอุปกรณ 

                                                             
43กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารการเงินโรงเรียน (เลม1) หลักการและแนวปฏิบัติ, อางแลว, 

หนา 237. 
44อรนุช พรมสอน, “การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในทรรศนะของครู สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, 110 

หนา. 
45กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารการเงินโรงเรียน (เลม1) หลักการและแนวปฏิบัติ, อางแลว, 

หนา 248-250. 



35 

 

3.  การรวมกิจกรรมชุมชน หมายถึง การเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนกับชุมชนที่ทาง

โรงเรียนสามารถรวมไดเชนการรวมกิจกรรมประเพณีทองถ่ิน การบําเพ็ญประโยชน 

4.  การใหชุมชนเขารวมกิจกรรมโรงเรียน หมายถึง การเปดโอกาสใหชุมชนเขารวม

กิจกรรมโรงเรียนเชน การเชิญผูนําชุมชนมาเปนวิทยากรในโรงเรียน 

5.  การสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น หมายถึง การดําเนินงานและ

กิจกรรมที่เอื้อตอการเกิดความสัมพันธที่ดี เชน จัดต้ังสมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครอง 

สรุป การบริหารงานชุมชนไดแกกระบวนการในการวางแผน การควบคุม การประสานงาน 

การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือ 

ความชวยเหลือ และสนับสนุนการศึกษาใหเกิดความกาวหนา และบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา 

1.6.2 แนวคิดเก่ียวกับงานวิชาการ 

1.  ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

แนวคิดเกี่ยวการบริหารงานวิชาการไดมีแนวความคิดและมีผูใหความหมายไวมากมาย

ที่นาสนใจ ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของจึงจําเปนตองทําความเขาใจกับความหมายและ

หลักการที่ตองปฏิบัติ ดังน้ี 

วิชุณ พลรงค ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไววา การบริหารกิจกรรม

ทุกชนิดในสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งาน

นิเทศภายในและการประชุมทางวิชาการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหการเรียนการสอนไดผลดีและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด46 

ประกอบ กุฏโพธิ ์ไดใหความหมายของการบริหารวิชาการไววา ศิลปะการใชอํานาจ

และการใชทรัพยากรในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนากิจกรรม

ทุกอยางที่เกี่ยวของตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและนักเรียนใหมีประสิทธิภาพเกิด

ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน47 

                                                             
46วิชุณ พลรงค, “สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), 2545, 192 หนา. 
47ประกอบ กุฏโพธ์ิ, “การศึกษาสภาพและปญหาของการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต

วิทยาลัย :  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา), 2545, 190 หนา. 
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อภินันท นาเลาห ไดใหความหมายไววา กระบวนการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยมุงเนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะ

ที่พึ่งประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร48 

สรุป การบริหารงานวิชาการหมายถึงการจัดกิจกรรมทางวิชาการทุกชนิดในสถาน 

ศึกษาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและหลักสูตร งานวิชาการเปนงานที่ผูบริหารตองใหความสาํคัญ

มากที่สุด เพราะงานบริหารวิชาการเปนงานที่แสดงถึงคุณภาพการจัดการศึกษา 

2. ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจการจัดการศึกษา เปนงานหลักในการพัฒนาสถาน 

ศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ ผูบริหารจึงตองศึกษาทําความเขาใจกับขอบขายและหลักการ

ดําเนินการของงานการบริหารวิชาการ ไดมีผูใหทัศนะเกี่ยวกับขอบขายงานวิชาการ ดังน้ี 

อาคม จันทสุนทรและคณะ  ไดใหความหมายไววา การบริหารดานวิชาการเปนงาน

สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาเพราะเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับ

การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของการจัดการศึกษาเปนภารกิจของ

ผูบริหารตองสนใจเปนพิเศษมีขอบขาย ดังน้ี49 

1.  การวางแผนงานวิชาการ เปนการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช

เปนการจัดการลวงหนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนมีรายละเอียด ตอไปน้ี 

 1.1 แผนปฏิบัติงานวิชาการ ไดแก การประชุมเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดปฏิทิน

การศึกษา ความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ การจัดข้ันตอนการทํางาน 

 1.2 โครงการสอนเปนการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่สอนตามหลักสูตร 

 1.3 บันทึกการสอนเปนการแสดงรายละเอียดของการกําหนดเน้ือหาที่จะสอนในแต

ละคาบเวลาของแตละวัน หรือสัปดาหโดยการวางแผนลวงหนาและยึดโครงการสอนเปนหลัก 

2. การจัดดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อใหการสอนเปนไปดวยดีและ

สามารถปฏิบัติได ตองมีการจัดการ ดังน้ี 

                                                             
48อภินันท นาเลาห, “สภาพปญหาและความตองการในการบริหารงานวิชาการตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถม 

ศึกษา จังหวัดขอนแกน”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันราชภัฏ

สกลนคร), 2545, 156หนา. 
49อาคม จันทสุนทร และคณะ, การวางแผนและการบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : 

คุรุสภา, 2537), หนา 2-28. 
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  2.1  การจัดตารางสอน เปนการกําหนดวิชา เวลา ผูสอนสถานที่ ตลอดจนผูเรียนใน

แตละรายวิชา 

   2.2  การจัดช้ันเรียน ตองประสานงานกับฝายอาคารสถานที่และการจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกในหองเรียน 

  2.3  การจัดครูเขาสอน พิจารณาถึงความพรอมของสถานศึกษาและความพรอมของ

บุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาชวยสอน 

   2.4  การจัดแบบเรียนโดยทั่วไปใชแบบเรียนที่กระทรวงกําหนด อาจมีหนังสืออื่น

ประกอบหรือเอกสารที่ครูเตรียมไว 

   2.5  การปรับปรุงการเรียนการสอน เปนการพัฒนาครูใหกาวทันวิทยาการสมัยใหม 

พัฒนาสอดคลองกับความกาวหนาสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม 

 2.6  การฝกงาน เพื่อใหนักเรียนนําทฤษฎีมาประยุกตใชกับชีวิตจริงและเพื่อให

ผูเรียนไดเตรียมตัวที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตจริงตอไป 

3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน เปนการจัดอํานวยความสะดวกและ

สงเสริมการจัดหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแก 

  3.1 การจัดสื่อการเรียนการสอน เอื้อตอการศึกษาของนักเรียนและครูไดเลือกใชใน

การสอน 

  3.2 การจัดหองสมุด เปนที่รวมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพใหนักเรียนไดศึกษาคนควา 

  3.3 การนิเทศการสอน เปนการชวยเหลือครูใหเกิดการปรังปรุง แกไขปญหาการ

เรียนการสอน 

4. การวัดและประเมินผล กระบวนการเพื่อใชเปนเครื่องมือในดานการตรวจสอบและ

วิเคราะหผลการเรียน 

สุมาลี ทองสิมา ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานวิชาการไววา จะตองประกอบดวย

การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดหลักสูตร การ

วัดและประเมินผล50 

วิชุณ พลรงค ไดใหความหมายไววา ขอบขายการบริหารวิชาการมีความคลายคลึงกัน 

ผูบริหารตองพยายามที่จะทําใหผูเรียนมีคุณภาพตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ภายใตการบริหารงาน 7 

                                                             
50สุมาลี ทองสิมา, “การศึกษาสภาพและปญหาในการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, 192 หนา. 
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ดาน คือ งานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การเรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการ

เรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศภายในและงานประชุมทางวิชาการ51 

สรุป ขอบขายงานบริหารวิชาการเปนงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 9 ดาน คือ 1 การ

วางแผนวิชาการจัดหลักสูตรใหเหมาะกับสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ 2 การจัดแผนการสอน 3 การจัด

ครูเขาสอน  4 การประเมินผลการเรียนการสอน 5 การนิเทศภายใน 6 การพัฒนาบุคลากรทาง

วิชาการ 7 การวิจัยพัฒนา  8 การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ และ 9 การ

ประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา 

1.6.3 แนวคิดเก่ียวกับงานบุคคล 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) 

ไดรับความสนใจจากนักวิชาการและผูที่นําไปใชปฏิบัติจริงมาต้ังแตทศวรรษ ที่ 1980 นักวิชาการใน

ขณะน้ันคอนขางเคลือบแคลง 

1. ความหมายของการบริหารงานบุคคล  

การจัดการบุคลากรหรือการบริหารงานบุคคล เปนสิ่งสําคัญย่ิงเพราะบุคลากรถือเปน

ทรัพยากรทางการบริหารที่สําคัญที่สุดเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล ผูบริหารงานที่ดี ตองรูจักเลือก และคัดสรรบุคลากรใหปฏิบัติหนาที่ใหเหมาะสมกับ

ความสามารถที่ตองการขององคการการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อให

การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ 

จะตองมีการบริหารงานบุคคลตามแนวปฏิรปูการศึกษาดานการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา

มีนักวิชาการหลายทานไดแนวคิดเกี่ยวกับบุคลากรไว ดังน้ี  

ธงชัย สันติวงษ ไดใหความหมายของการบริหารงานบุคคล (Personal-Management) 

หมายถึง ภารกิจของผูบริหารทุกคน และชํานาญการดานบุคคลกรโดยเฉพาะ ที่มุงปฏิบัติในกิจกรรม

ทั่งปวง เกี่ยวกับบุคคลกรเพื่อใหปจจัยดานบุคคลากรขององคกรเปนทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุดตลอดเวลาซึ่งจะสงตอเปาหมายขององคกร52 

 

                                                             
51วิชุณ พลรงค, “สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, 192 

หนา. 
52ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิช, 2543), หนา 21-22. 
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ศิริรัตน ทองมีศร ีไดใหความหมายวา การบริหารงานบุคคล คือ กระบวน การดําเนินงานที่

ใชศิลปและศาสตรในการจัดการเกี่ยวกับบุคคลขององคการ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร 

โดยมีการปรับปรุงพัฒนา ควบคุมหรือคงไวในรูปแบบตามความตองการขององคกรน้ัน โดยคํานึงถึง

จุดมุงหมายหลักคือประสิทธิภาพสูงสุดอันเปนผลจากบุคคลในองคกรน่ันเอง 

สรุป การบริหารงานบุคคลหมายถึงภารกิจของผูบริหารในการปฏิบัติเกี่ยวกับบุคคลหรือ

เจาหนาที่ในองคกรหน่ึง เพื่อใหบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะสงผลตอเปาหมายขององคกร 

2. ขอบขายการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคลเปนเรื่องจําเปนและสําคัญย่ิง เพื่อใหการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษาอยางมีประสิทธิภาพผูบริหารที่ดีตองรูจักขอบขายงานการบริหารงานบุคคล

วากวางแคบอยางไร  มีผูใหความหมายไววา  

สุมาลี ทองสิมา กลาวถึง ภารกิจของการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนเอกชนวามีภารกิจ 

คือ งานบุคลากรในโรงเรียน การดําเนินงานกอนเขาสูตําแหนง การวางโครงการเสริมประสิทธิภาพ

บุคลากร การคุมครองสิทธิของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการใหพนจากงาน53 

Wayne and Noe  ในป ค.ศ.1951 ไดเสนอขอบขายของการบริหารงานบุคคลไว 6 

ประการ คือ54 

1. การวางแผนและคัดเลือกบุคลากร  

2. การพัฒนาบุคลากร  

3. การจัดผลประโยชนตอบแทน  

4. การจัดสวัสดีการเกี่ยวกับการปลอดภัยและสุขภาพอนามัย  

5. การสรางงานสัมพันธ  

6. การวิจัยทรัพยากรบุคคล 

สรุป การบริหารบุคคลไดแกภารกิจหลักในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารมีอยู 8 ประการ 

คือ 1. การวางแผนกําลัง 2. การสรรหา 3. การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 4. การประเมินผลงาน  

                                                             
53สุมาลี ทองสิมา, “การศึกษาสภาพและปญหาในการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, 192 หนา. 
54Wayne and Noe, Ontario Community College,” Dissertation Abstracts 

Internation. TeadOderway, (1951), Art of administration, NewYork : McCraw Hill Book. 

Wayne,Mondy R. and Robert M.Noe (1990) Homan Resource Managemant. 1990, pp.  

8-10. 
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5. การพัฒนา 6. การจัดผลประโยชนตอบแทน 7. การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ และ 8. ความ

ปลอดภัยความมั่นคงในการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมศักยภาพของบุคลากรใหสามารถทํางานที่ไดรับ

มอบหมายอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

1.6.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณ 

การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แตกตางจาก

งบประมาณของโรงเรียนรัฐบาลทั่วไป เพราะเปนงบประมาณประเภทอุดหนุน การศึกษาที่รัฐจัดให

โดยไมมีขอผูกพันซึ่งเปนเงินงบประมาณที่ไดนอกเหนือจากงบประมาณ ที่รัฐชวยเหลือเปนคาอุปกรณ

การศึกษาและคาจางครูและจัดการบริหารตามรายหัวนักเรียน แตนอยกวานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล

ทั่วไป การจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพจึงตองมีการบริหารงบประมาณที่ดี 

1. ความหมายการบริหารงานงบประมาณ 

การบริหารงานงบประมาณเปนงานหลักที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายอยางมีคุณภาพมาตรฐานผูบริหารควรเขาใจหลักการที่ตองบริหารงบประมาณเปนอยางดี

สําหรับการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจําเปนตองมีงบประมาณมาสนับสนุน

ใหสามารถปฏิบัติงานไดดวยดี การบริหารงบประมาณเสมือนกับการเตรียมเสบียงไวในการทํางานให

ประสบความสําเร็จมีผูใหความหมายไวดังน้ี 

ณรงค สัจพันโรจน  ไดใหความหมายการบริหารงบประมาณไววา หมายถึง เอกสารอยาง

หน่ึงที่ประกอบดวยขอความและตัวเลขซึ่งเสนอขอรายจายเพื่อรายการและวัตถุประสงคตางๆ

ขอความจะแจกแจงถึงรายละเอียดรายการคาใชจายเชนเงินเดือน ครุภัณฑ คาใชสอย ฯลฯ เพื่อขอ

อนุมัติกอนที่จะดําเนินการน้ัน55 

นิตยา นวลนิ่ม  ไดใหความหมายวา หมายถึง แผนรวมที่แสดงไวเปนจํานวนเงินแสดงถึงงาน

ทุกโครงการในระยะเวลาหน่ึง แผนน้ีรวมถึงการประมาณการ การบริหารโครงการคาใชจายและ

ทรัพยากรที่จําเปนตองใช56 

 

 

 

                                                             
55ณรงค สัจพันโรจน, การจัดทํา อนุมัติและบริหาร งบประมาณแผนดิน ; ทฤษฎีและ

ปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพหนา, 2539), หนา 2. 
56นิตยา นวลน่ิม, การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา, (สกลนคร : สถาบันราชภัฎสกลนคร, 

2545), หนา 1-2. 
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 อรวรรณี ไชยปญหา ไดใหความหมายของงบประมาณไววา คือ การวางแผนการใชจายเงิน

ไวลวงหนา โดยผูบริหารสูงสุดขององคกรในรอบระยะเวลา 1 ป57 

สรุป การบริหารงบประมาณคือการวางแผนใชจายเงินลวงหนาตามโครงการหรือแผนปฏิบัติ

งาน กิจกรรมในเวลา 1 ป โดยเสนอแผนงานตอคณะกรรมการวางแผนงานตอผูบริหารสูงสุดในองคกร 

เพื่อผลประโยชนสูงสุดขององคกร 

2. ขอบขายของการบริหารงบประมาณ 

          การบริหารงบประมาณเปนงานหลักที่สําคัญมากงานหน่ึงหากมีการใชจายเงินไปในทางไม

ถูกตองตามระเบียบ กฎเกณฑที่วางไวอาจมีความผิดไดผูบริหารจึงมีความจําเปนตองรูวาการใชจาย

งบประมาณน้ันมีขอบขายกวางแคบอยางไร มีผูใหความหมายไวนาสนใจย่ิง คือ 

 สนอง สุวรรณวงศ ไดสรุปขอบขายของการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา ไววา58 

 1.  การจัดทํางบประมาณแผนดินและงบประมาณของสถานศึกษา 

 2.  การรับและเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน 

 3.  การรับจายเงินบํารุงการศึกษา 

 4.  การจัดทําบัญชีการเงินของสถาบัน 

5.  การตรวจสอบบัญชีจายเงินและบัญชีทรัพยสิน 

6.  การรายงานการเงิน 

7.  การนิเทศระบบบัญชีภายในสถานศึกษา  

สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ ไดใหสรุปขอบขายหลักการบริหารงบประมาณไว 5 

ประการ คือ 

1.  การจัดทําแผนประจําป 

2. การทําปฏิทินควบคุมงานหรือกิจการที่สําคัญเชนปฏิทินการจัดซื้อจัดจาง ปฏิทินการ

รายงานผลการดําเนินงาน เปนตน 

3.  การจัดทําบัญชีควบคุมคาใชจายงบประมาณ 

4.  การแตงต้ังคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณ 

                                                             
57อรวรรณี ไชยปญหา, “การรับรูและความเห็นของผูบริหารโรงเรียน เจาหนาที่การเงินและ

เจาหนาที่พัสดุที่มีตอการนําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใชในโรงเรียนประถมศึกษา 

จังหวัดนครพนม”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตศึกษา :  สถาบันราชภัฏสกลนคร), 

2547, 159 หนา. 
58สนอง สุวรรณวงศ, การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ, ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา, 

(สงขลา : คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏสงขลา, 2538), หนา 193-194. 
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5.  การจัดระบบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุให

ถูกตอง เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

 สรุป ขอบขายการบริหารงบประมาณประกอบดวย 7 พันธกิจ คือ 1 การจัดทําแผน

งบประมาณของสถานศึกษา 2 การกําหนดงบประมาณและการเตรียมงบประมาณ 3 การจัดสรร

งบประมาณและการบริหารการเงิน 4 การดูแลการใชจายงบประมารและเบิกจายงบประมาณ 5 การ

จัดทําบัญชีและการรับจายเงินบํารุงการศึกษา 6 การต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ 7 การนิเทศระบบบัญชีภายในสถานศึกษา สําหรับงบประมาณ

ภายในตองปฏิบัติตามกฎของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  (ส.ต.ง.) ของกระทรวงการคลัง 

1.6.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. งานวิจัยในประเทศ 

พระมหาเจริญ ฉายา ปการโพธิ์  ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน59 

ผลการวิจัยพบวา 

1.  มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ ดานวิชาการ ดานงานธุรการ ดานปกครองนักเรียน ดานอาคารถานที่ ดานการบริหารทั่วไป 

ดานงานโรงเรียนกับชุมชนและดานบริการ 

2.  มีปญหาดานการบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการจัดองคกรในโรงเรียนไมชัดเจน 

3  การบริหารการเงินยุงยากซับซอน บุคลากรไมเขาใจระเบียบปฏิบัติ การสื่อสารไม

สะดวกและไมทันสมัย งบประมาณมีนอย บุคลากรขาดความรู ขาดประสบการณ 

4.  ดานงานวิชาการ ไมมีการวางแผนงานวิชาการที่เปนระบบและชัดเจนไวลวงหนา 

ไมมีบุคลากรที่มีความรูโดยตรงชวยงานสงเสริมและพัฒนาดานวิชาการ 

5.  งานธุรการ ขอบขายการวางแผนงานธุรการไมชัดเจน ไมมีบุคลากรหลักรับผิดชอบ

งานธุรการโดยเฉพาะ การปฏิบัติงานไมเปนระบบ 

6.  งานปกครองนักเรียนไมชัดเจน 

7.  ดานงานบริการ ดานโสตทัศนูปกรณไมเพียงพอ 

8.  บริการชุมชนไมทั่วถึง 

9.  งานอาคารสถานที่หองเรียนไมเพียงพอ คับแคบ งบประมาณมีนอย 

                                                             
59พระมหาเจริญ ปการโพธ์ิ, การดําเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

จังหวัดขอนแกน, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

2543), 164 หนา. 
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วิมล  ณ พัทลุง ไดศึกษาเกี่ยวกับขนาดของโรงเรียน บรรยากาศในโรงเรียน และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในมลรัฐนิวยอรค พบวา ขนาดของโรงเรียนมี

ความสัมพันธในทางลบ กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการอานและคณิตศาสตรตํ่ากวานักเรียนที่

ศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญที่ 0.560 

ทองทิพย   สิงหหลง ไดทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาการปฏิบัติงานตามกลยุทธการบริหาร

ตามแนวทาง ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามกลยุทธการ

บริหารตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ ของขาราชการครู จําแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียนจํานวน   10 ดาน คือ61 

1.  ดานองคกรทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวมจัดการศึกษา  

2. ใชแผนยุทธศาสตรบริหารโรงเรียน 

3. จัดทําแผนผังอยางเต็มรูปแบบ 

4. ทําโรงเรียนใหเปนแบบปจจุบัน 

5. มุงเนนใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข 

6. จัดการเรียนการสอนโดยมุงพัฒนานักเรียนใหเกิดผลถาวร 

7. จัดและใชหองปฏิบัติการใหเกิดประโยชนสูงสุด 

8. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 

9. สงเสริมบุคลากรใหทํางานเต็มศักยภาพ 

10. พัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐาน 

ผลวิจัยพบวา 

1.  ขาราชการครูโดยรวมและจําแนก ตามสภาพตําแหนงและตามขนาดของโรงเรียน 

มีการปฏิบัติงานตามกลยุทธการบริหารปฏิรูปการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูในระดับ

มาก และมีการปฏิบัติงาน 2-3 ดานอยูในระดับนอยถึงปานกลาง คือ ดานใชแผนยุทธศาสตรบริหาร

                                                             
60วิมล  ณ พัทลุง, “การศึกษาการบริหารหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3”, 

วิทยานพินธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ), 2540, 122 หนา. 
61ทองทิพย สิงหหลง, “ศึกษาการปฏิบัติงานตามกลยุทธการบริหารตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ”, วิทยานิพนธ

การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), 2542, 200 หนา. 
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โรงเรียน จัดและใชหองปฏิบัติการใหเกิดประโยชนสูงสุด และดานใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

เหมาะสม  

2. ขาราชการครูที่มีสถานภาพที่แตกตางกัน มีการปฏิบัติงานตามกลยุทธการ

บริหารงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยรวมและเปนรายดาน 8 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยผูบริหารการปฏิบัติงานโดยรวมและเปนรายดาน 7 ดาน มากกวาครู ที่เปน

กรรมการโรงเรียนและครูที่เปนกรรมการโรงเรียน มีการปฏิบัติงานดานทําโรงเรียนใหเปนปจจุบันให

เปนมากกวาผูบริหาร 

3. ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน มีการปฏิบัติงานตามกลยุทธการ

บริหารตามแนวทางปฏิรูปทางการศึกษาโดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน แตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ .05  โดยขาราชการครูในโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลางมีการปฏิบัติงานโดยรวม ดาน

จัดและใชหองปฏิบัติการใหเกิดประโยชนสูงสุด ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมดานพัฒนา

โรงเรียนใหไดมาตรฐานมากกวาขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กและขาราชการครูในโรงเรียนขนาด

กลาง มีการปฏิบัติงานในดานสงเสริมบุคลากรทํางานเต็มศักยภาพมากกวาขาราชการครูในโรงเรียน

ขนาดเล็ก 

4.  ไมมีปฏิสัมพันธระหวางสถานภาพ ตําแหนง และขนาดโรงเรียนตอการปฏิบัติงาน

ตามกลยุทธการบริหารตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  โดยรวมและเปนรายดานทั้ง 10 ดาน 

บุญถม หิรัญคํา ไดทําวิจัยเรื่อง การดําเนินตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา เฉพาะกรณีโรงเรียนบานโสก สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ62 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ดานปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาการดําเนินการในรูปกระบวนการภายใต

ระเบียบปฏิบัติ ปญหาที่พบ คือ มีพื้นที่จํากัด 

2. ดานปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา มีบรรยากาศแนวประชาธิปไตย รวมคิด 

รวมทํา รวมแกไข สงเสริมใหเขาอบรมสัมมนาปญหาที่พบคือ  บุคลากรบางสวนปฏิบัติงานไมเต็ม

ความรูความสามารถ 

3. ดานการปฏิบัติรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนไดจัดทําหลัก 

สูตรวิชาชีพใหสอดคลองกับทองถ่ินในรูปคณะกรรมการฝายวิชาการ ปญหาที่พบ  คือ บุคลากร

บางสวนไมปฏิบัติตามระเบียบ 

                                                             
62บุญถม หิรัญคํา, “การดําเนินตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา : 

ศึกษา เฉพาะกรณีโรงเรียนบานโสก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ”, ปริญญานิพนธ

การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), 2540, 219 หนา. 



45 

 

4. ดานปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารใหยึดแผน 

ปฏิบัติการ ปญหาที่พบ  คือ ขาดงบประมาณ 

สมัคร  ครุฑวิชิต ไดทําการวิจัยเรื่อง  การศึกษาความตองการความรูดานการบริหาร

ของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

นครราชสีมา  การวิจัยครั้งน้ีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความตองการความรู ดานการบริหารของผูบริหาร

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา รวม 4 

ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณและ

ดานงานบริหารงานทั่วไป เปรียบเทียบความตองการความรู ดานการบริหารของผูบริหารโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา จําแนกตามประสบการณการบริหารและขนาดของโรงเรียน63 

ผลการวิจัยพบวา 

1.  ความตองการความรู ดานการบริหารของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน 

2.  ความตองการความรู ดานการบริหารของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามประสบการณการบริหาร

ของผูบริหารโรงเรียน ไมแตกตางกันทั้ง 4 ดาน 

3.  ความตองการความรู ดานการบริหารของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

การศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามขนาดของโรงเรียนไม

แตกตางกันทั้ง 4 ดาน 

สุมาลี  ทองสิมา  ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาในการจัดการศึกษาตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การ

วิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพแนวทางปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญ

ศึกษาเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหา ในการจัดการศึกษาตาม 

                                                             
63สมัคร ครุฑวิชิต, “การศึกษาความตองการความรูดานการบริหารของผูบริหารโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันราชภัฎนครราชสีมานครราชสีมา), 2546, 159 

หนา. 
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แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

ตามทัศนะของผูบริหารและครูอาจารย64 

ผลการวิจัยพบวา 

1.  สภาพการดําเนินงานในการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ในสถาน 

ศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู

ในระดับปานกลาง 

2.  เมื่อพิจารณาเปนรายภารกิจ พบวามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 2 ภารกิจไดแก 

ดานการบริหารงานทั่วไปและดานการบริหารงานบุคคล และมีการปฏิบัติงานอยู ในระดับปานกลาง 2 

ภารกิจ ไดแก ดานการบริหารงานงบประมาณและดานการบริหารวิชาการ 

3.  สําหรับปญหาในการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา

เอกชน ประเภทสามัญศึกษา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวามีปญหาระดับปานกลางทั้ง 4 

ภารกิจ 

4.  สวนการเปรียบเทียบสภาพและปญหาในการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษา ในสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครตามทัศนะของ

ผูบริหารและครูอาจารย พบวาไมแตกตางกัน 

พระมหาธรรมรัต ฉายา อริยธมฺโม ไดทําการวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษา

ของคณะสงฆไทยในบริบทแหงสังคมปจจุบัน” การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการจัด

การศึกษาของคณะสงฆไทยในบริบทสังคมไทยยุคปจจุบันและนําเสนอแนวทางจัดการศึกษาของคณะ

สงฆในยุคปจจุบัน65 

ผลการวิจัยพบวา 

1. มีจุดแข็ง คือ มีอิสระในกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินใชระบบ

สวนกลาง ไมไดมุงผลกําไรแตมุงเพื่อพัฒนาความรูใหแกผูเรียน 

2. จุดออน คือ ไมสามารถเตรียมคน หรือศาสนทายาท ใหสามารถเผชิญกับยุคสมัย

แหงการเปลี่ยนแปลงได ทําใหคณะสงฆออนแอ ขาดการเช่ือมตอกับระบบการศึกษาของรัฐ เปน

                                                             
64สุมาลี  ทองสิมา, “การศึกษาสภาพและปญหาในการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, 192 หนา. 
65พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม, “แนวทางการศึกษาคณะสงฆไทยในบริบทแหงสังคมไทยยุค

ปจจุบัน”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย), 2552, 350 หนา. 
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การศึกษาแบบรวมศูนย ขาดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง ทําใหไมสามารถผลิตศาสนทายาทที่มีคุณภาพ

ใหกับศาสนาและสังคม 

3. แนวทางการจัดการศึกษา จะตองปฏิรูปทั้งระบบอยางเรงดวนทั้งเรื่องนโยบาย ตอง

ใชหลักการบริหารจัดการสมัยใหมรวมกับหลักพุทธธรรม คือ หลักไตรสิกขา ตองเปนการเรียนรูที่

สมบูรณทั้งหลัก ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ตองใชแนวคิด 3 ประสาน คือ ประสานคน ระบบ และ

บริบทที่เกี่ยวของ  

2. งานวิจัยตางประเทศ 

แมคฟารแลนด (Mcfarland) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาและพรรค

สังคมประชาธิปไตยในเวมาร ประเทศรัสเซีย”66 

ผลการวิจัยพบวา  

การที่จะปฏิรูปการศึกษาใหเปนผลสําเร็จไดน้ัน ตองอาศัยความรวมมือจากพรรค

การเมืองตาง ๆ หลายพรรคที่เปนสื่อกลางในการประสาน ความเขาใจและเปนตัวผลักดันใหการ

ปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ 

มู (Moo) ไดทําการวิจัย เรื่องศึกษาเพื่อสรางแผนกลยุทธและการพัฒนาองคการเพื่อ

เสนอยุทธศาสตรในการเปลี่ยนแปลงที่เปนทางเลือกใหกับนักศึกษาในโรงเรียนระดับ K – 1267 

ผลการวิจัยพบวา 

1.  ผลการศึกษาพบวาทั้งแผนกลยุทธและการพัฒนาองคการสามารถผสมผสานกันได

ในรูปทฤษฎี เน่ืองจากไมมีแนวความคิดจากการวิจัยหรือเชิงทฤษฎีใด ๆ ที่ใชเปนกรอบในการสราง

หรือช้ีนําถึงการไมสมควรที่จะนําทั้ง 2 ประการดังกลาวมาบูรณาการกัน 

2. ทําใหเกิดการสรางยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน ที่เปดสอนต้ังแต  

K – 12 ไดอยางนอย 2 ยุทธศาสตร ซึ่งชวยทําใหมีการเนนภายในของการพัฒนาองคการกับการเนน 

ภายนอกของยุทธศาสตรการวางแผน 

                                                             
66Mcfarl and P.G. (1996), Education Reform and The Social Democretic 

Party in Weimar Prussia, 1918-1932 (CD- Rom), Abstract form ;  File : Dissertation 

Abstracts ltem : 1996, Abstract. 
67Moo, G Gregory, (1991), Toward a Synthesis of Strategic Planning and 

Organization Development Oregon, Dissertation Abtracts International, 47 (3) : 

4169-A; May. 
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3. สามารถสรางยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงไดหลายรูปแบบยุทธศาสตรทางเลือกน้ี

ทําใหเกิดอํานาจ สําหรับทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใชการเนนระบบยอยของโรงเรียนเพื่อสราง

บรรทัดฐานการทํางาน 

4. โครงสรางและกระบวนการในการสนับสนุนการทํางานรวมกัน การรวมมือกัน 

การศึกษาดวยตนเอง ตลอดจนการแกปญหา ในกระบวนการน้ีสงเสริมใหผูมีสวนรวมไดเสียทั้งภายใน

และภายนอก มีสวนรวมในการกําหนดความมุงมั่นทางการใชการประเมินผลและการทบทวน

เปาหมายของทองถ่ินดวย 

5. โดยมียุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงที่ผสมผสานแลว ใชเทคโนโลยีของการวางแผน

กลยุทธเพื่อสรางเปาหมายของทองถ่ินที่สอดคลองกับการพัฒนาองคการใหมีความสามารถภายในและ

ชวยใหผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินไดชวยกันทํางานใหสอดคลองกับเปาหมายมีการประเมินผลและหรับ

ปรุงเปาหมาย 

จอลลี่  (Jolly)  ไดทําการวิจัยเรื่องศึกษาถึงผลสําเร็จของการบริหารโรงเรียน   

มัธยมศึกษา ในการจัดเตรยีมโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยแคนซัส68 

ผลการวิจัยวา 

1. ผลสําเร็จของผูบริหารข้ึนอยูกับทักษะ ความรูและประสบการณในการบรหิารซึง่ถือ

วามีความจําเปนมากตอผูบริหารโรงเรียนมัธยมกินนอน 

2. การศึกษาความจําเปนที่ผูบริหารควรมี เปนสิ่งสําคัญเพิ่มเติมไดแก การจัดการ เรื่อง

ทรัพยากรและมนุษย การมีมนุษยสัมพันธ ความสัมพันธกับชุมชน การบริหารงานบุคคล การบริหาร

การเงิน กฎระเบียบของโรงเรียน 

3. ในดานทักษะและความสามารถที่มีความสําคัญตองาน คือ ทักษะดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 

4. การจัดการในเรื่องความขัดแยง การมีมนุษยสัมพันธ ภาวะผูนํา การติดตอสื่อสาร 

การพูดติดตอ การพูดในที่สาธารณะ ความสามารถในการจัดองคการโดยเนนที่การจัดการและการ

นิเทศเปนสําคัญ 

 

                                                             
68Jolly, Roberta Artleefrankin, (1996). The Efectiveness of Secondary 

Education Administration Preparation Programs at Kansas Regents Universities, 

Dissertation Abstracts International, 56 (4) : 4224-A; May. 93.  
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โรเบิรตสัน (Robertson) ไดทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาความตองการดาน วิชาการในการ

อบรมระหวางประจําการของผูบริหารดานวิชาการแหงเมืองออนตาริโอ ประเทศแคนาดา โดยศึกษา

จากผูบริหารดานวิชาการของวิทยาลัยชุมชน 21 แหง69 

ผลการวิจัยพบวา 

1.  ผูบริหารมีความตองการในเรื่องการนิเทศการสอน 

2.  การจัดโปรแกรมการเรียนและประเมินผล การบริหารบุคลากรดานวิชาการ 

3.  การสรางผูนํา 

4.  การบริหารงานงบประมาณดานวิชาการ 

5.  การสรางความสัมพันธกับชุมชน 

6.  การฝกทักษะพิเศษประจําตัวคุณลักษณะในดานอื่น ๆ 

7.  การฝกอบรมระหวางประจําการเปนงานที่ตองดําเนินไปอยางตอเน่ืองและเปน

โครงการที่ยืดหยุนได 

เบอรควิสท (Berquist) ไดทําการวิจัยเรื่องศึกษาการนําไปใชและการวิเคราะหความ

รวมมือระหวางชุมชนในการวางแผน กลยุทธในเขตการศึกษาหน่ึงของรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยการสัมภาษณผูตรวจการ และคณะกรรมการโรงเรียน การรับรู และการสังเกตของ

ผูอํานวยการโครงการ70 

ผลการวิจัยพบวา 

1. กระบวนการความรวมมือระหวางชุมชนในการวางแผนกลยุทธประสบความสําเร็จ 

ในการทําใหโรงเรียน และผูมีสวนไดเสียในชุมชน  ศึกษากระบวนการทางการศึกษา กับงบประมาณ

ของการศึกษาใหเขมแข็งข้ึน 

2. กระบวนการความรวมมือในการวางแผนกลยุทธไดเปดเวทีสําหรับผูมีสวนไดเสียใน

การถกเถียงและตอรองในประเด็นปญหาเชิงกลยุทธ กําหนดทางเลือกระยะยาวและพัฒนาแผน

ดําเนินงาน ผูมีสวนไดเสียมีความเช่ือวางบประมาณเปนสิ่งที่องคการระดับเขตจะตองพิจารณาจัดสรร

                                                             
69Robertson, George Hawthorn, (1976) Dissertation Abstracts, International 

“A proposed InserviceTraning Program for Academic Administrators in Ontario 

Community Colleges.”, Dissertation Abstracts International,  TeadOderway, ( 1951) 

Art of administration, NewYork ; McCraw Hill Book, Wayne, ModyR. and Robert  

M.Noe, (1990), Human Resource Management 4 ed. Boston Allyn and Bacun. 
70Berquist, David Duane. (1995), Appliccation and Analysis of The Intercommunity 

Stratetic. http://WWW.lib Umi.com/dissertations/fullcit/ 9614179 September 23, 2007. 
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ใหพอเพียง และเปนการไมถูกตองที่จะบังคับช้ีนําใหเวลา ตามเงื่อนไขจํากัดบทเรียนที่สําคัญที่ได

เรียนรูจากการวิจัยบงบอกวา 

   2.1 การตัดสินใจขององคการที่เกิดจาการรวมตัวเปนเรื่องที่ซับซอน มีขอขัดแยง

และยากที่จะบรรลุผลกระทบที่ตองการ ไดในระยะยาวนอกจากกรณีตอกรณี 

   2.2 การแพรกระจายของขอเท็จจริงเชิงการเมืองในเขตการศึกษาสงผลใหเกิดการ

สูญเสียงานและการปลดสมาชิกในคณะกรรมการโรงเรียน 

   2.3 ภาษีทองถ่ินที่จะตองแบกรับเปนภาระหน้ีสินเปนองคประกอบสําคัญใน

โครงสรางของการรวมตัวกันเปนองคการ 

   2.4 วิธีการบริหารแบบรวมมือ ทางเลือกในการรวมกันสามารถขยายโอกาสทาง

การศึกษาและสงเสริมมูลคาตนทุน/กําไร โดยไมสูญเสียโอกาสทางการงาน การเลิกลมหรือปด

โรงเรียนขางเคียง 

โซลูบอส (Zolubos) ไดทําการวิจัยเรื่องศึกษาผลกระทบของกฎหมาย การปฏิรูป

การศึกษา ค.ศ.1993 ตอผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐแมสซาซูเซตส สหรัฐอเมริกา ระหวางป 

ค.ศ.1993 – 1997  โดยเก็บรวบรวมจากผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐแมสซาซูเซตส จํานวน 

201 คน และกําหนดตัวแปรอิสระของผูบริหารไวดังน้ีคือ อายุ เพศ ประสบการณในตําแหนงและ

ระดับการศึกษาโดยสํารวจ71 

ผลการวิจัยพบวา 

1. คณะกรรมการสภาโรงเรียนเขามามีบทบาทในการดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย 

2.  ไดเนนระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมคือ ใหบุคลากรตาง ๆ เขามามีสวน

รวมในการปฏิบัติการของโรงเรียน เชน ผูเช่ียวชาญในสาขาตาง ๆ ของชุมชน ผูปกครองตลอดจน

นักเรียนเปนตน โดยมุงเนนศึกษาใน 4 เรื่อง ดังตอไปน้ี 

2.1 การปรับปรุงโรงเรียนโดยทั่วไป 

2.2 ประสิทธิภาพของสภาโรงเรียน 

2.3 สภาพแวดลอมการทํางานของผูบริหารโรงเรียน 

2.4 การพัฒนาดานวิชาชีพ 

                                                             
71Zolubos, Maureen Herley. (1998), “Impact of Education Reform Act of 

1993 on Massachusette Secondary School Principal.”, Dissertation Abstracts 

International. 58 (10) : 3799-A ; April. 
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3.  ผูบริหารที่มีสภาพตางกันในเรื่อง อายุ เพศ และลําดับการศึกษามีผลกระทบในดาน

ตาง ๆ ไมแตกตางกัน 

4. ผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารตางกันมีผลกระทบในดานการปรับปรุง

โรงเรียนทั่วไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.7.1  ทําใหทราบการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

1.7.2  ทําใหทราบสัปปุริสธรรม 7 

1.7.3  ทําใหทราบการบูรณาการการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญั

ศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยสัปปุริสธรรม 7 

1.7.4  ทําใหสามารถนําเสนอแนวทางและการสรางความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบริหาร

จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยสัปปุริสธรรม 7” 

1.7.5  ทําใหสามารถนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 

1.8 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 รูปแบบ (Model) หมายถึง แนวทาง วิธีการดําเนินงานที่เปนตนแบบอยางใดอยางหน่ึง หรือ

หลาย ๆ อยาง ในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงานในดานตางๆ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม   

แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

ของกระทรวง ศึกษาธิการ มีภาระงานทั้ง 4 ดาน ไดแก        

1.  ดานการบริหารงานท่ัวไป หมายถึง การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีขอบขายงาน ดังน้ี 1 งานดานอาคารสถานที่ 2 การ

ปกครองนักเรียน 3 ชุมชนสัมพันธ 4 วัสดุอุปกรณและบริการสนับสนุนดานการศึกษา และ5 การ

ระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา เปนการวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

ในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

2.  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีขอบขายงาน ดังน้ี 1 งานบริหารวิชาการที่เปนงาน

เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 2 มีการวางแผนวิชาการ 3 การจัดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 4 การ
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จัดแผนการสอน 5 การจัดครูเขาสอน 6 การประเมินผลการเรียนการสอน และ7การนิเทศภายใน

สถานศึกษา 

3.  ดานการบริหารงานบุคลากร หมายถึง การบริหารงานบุคคลากรของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีขอบขายงาน ดังน้ี 1. งานการวางแผนกําลัง 

การสรรหา การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร 3. การดูแลสวัสดิการและ

การจัดผลประโยชนตอบแทน และ 4. การประเมินผลงาน  

4.  ดานการบริหารกิจการงบประมาณ หมายถึง การบริหารกิจการงบประมาณของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีขอบขายงาน ดังน้ี 1. การใชจาย

งบประมาณใหถูกตองตามระเบียบการใชจายงบประมาณ 2. การวางแผนการใชงบประมาณตามที่ได

กําหนดไว 3. วางแผนการใชงบประมาณที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 4. การจัดหาแหลงงบประมาณ

สนับสนุนเพื่อใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จตามที่ต้ังเปาหมายไว 

โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดต้ังข้ึนในวัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ ดินของมูลนิธิทาง

พระพุทธศาสนา เพื่อใหการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบดวยผูจัดการโรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน 

เจาสํานัก ครูใหญ หรือผูชวยฝายวิชาการ ครูอาจารยประจํา ที่เปนบรรพชิตและฆราวาสที่ไดรับการ

แตงต้ังจากผูวาราชการจังหวัด และอาจารยพิเศษ ที่เปน บรรพชิต และฆราวาสที่ปฏิบัติหนาที่ในการ

สอนในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปฏิบัติงานในปจจุบันมีทั้งหมด 6 โรง ดังน้ี 

1.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง  

2.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษวิทยา  

3.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน  

4.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน  

5.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม  

6. โรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ เทศบาลนครศรีธรรมราช 

พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง การนําหลักคําสอนทางพุทธศาสนามาตีความเพื่อแกไขปญหา

การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนําสัปปุ

ริสธรรม 7  เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขปญหาการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ตามหลักพุทธปรัชญาในพระไตรปฎก ดังน้ี 

1.  ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) หมายถึง รูจักเหตุ รูหลักการ รูวิธีการ ในการดําเนินงาน 
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2.  อัตถัญุตา (การรูจักผล) หมายถึง รูความมุงหมายและรูจักผลของหลักการที่ตนปฏิบัติ 

เขาใจวัตถุประสงค ในการดําเนินงาน 

3.  อัตตัญุตา (การรูจักตน) หมายถึง รูตามความเปนจริงวาตัวเราน้ัน มีฐานะ ภาวะ เพศ 

กําลงั ความรู ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม 

4.  มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) หมายถึง การรูจักประมาณ ความพอดี ความพอเหมาะ 

พอควร ในการดําเนินงานใหอยูในสภาพที่เหมาะสม 

5.  กาลัญุตา (การรูจักกาล) หมายถึง การรูจักเวลาที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมตางๆ และ

รูจักปฏิบัติตนใหถูกกาลเทศะ 

6.  ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) หมายถึง การรูจักชุมชนหรือสังคม และความแตกตาง

ระหวางชุมชนและสังคม 

7.  ตางกัน 

 

1.9 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 สําหรับการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยพุทธปรัชญาเถรวาท ในครั้งน้ีผูวิจัยไดพิจารณา และเลือกแนวทางของสัปปุ

ริสธรรม 7 ไดแก การรูจักเหตุ การรูจักผล การรูจักตน การรูจักประมาณ การรูจักกาล การรูจักชุมชน 

และการรูจักบุคคล บูรณาการกับภาระงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใชกรอบ

การบริหารหลักสูตรของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตองคประกอบภารกิจ ทั้ง 4 ดาน ไดแก 

1. การบริหารงานทั่วไป 2. การบริหารงานวิชาการ 3. การบริหารงานบุคลากร และ 4. การบริหารงบ 

ประมาณ   
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สรุปเปนกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย ดังน้ี 

            INPUT                                 PROCESS                                     INPUT                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        OUTPUT 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

การบริหารโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา 

1 คนควาเอกสารดานการบริหาร

จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา   

2 คนควาเอกสารดานพุทธปรัชญา

(สัปปุริสธรรม 7) 

3 บูรณาการการบริหารจัดการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา ดวยพุทธปรัชญา 

(สัปปุริสธรรม 7) ดวยการ

พรรณนาวิเคราะห 

 

 

NEW  MODEL 

การบริหารจัดการโรงเรยีนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามญัศึกษา ดวยหลักพุทธปรัชญา 

 

พุทธปรัชญา 

(สัปปุริสธรรม 7) 

 



 

 

บทท่ี 2 

การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

2.1 ประวัติและความเปนมา 

 การศึกษาของสงฆในประเทศไทย ในช้ันแรกเปนการศึกษาภาษาบาลีเพื่อการอาน แปล

พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา และโยชนาตางๆ เน่ืองจากคัมภีรเหลาน้ันเขียนข้ึนดวยภาษาบาลี 

การศึกษาของพระสงฆไดมีวิวัฒนาการการจัดการศึกษามาเปนลําดับ จนถึงการปฏิรูปในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการศึกษาบาลีและการศึกษาของ

พระสงฆ เมื่อโรงเรียนแหงแรกถูกต้ังข้ึนที่วัดมหรรณพาราม และเมื่อพระราชบัญญัติ การศึกษาภาค

บังคับถูกประกาศใช การศึกษาถูกแยกออกจากศาสนา เด็กไทยเขาสูระบบโรงเรียน มีการจัดต้ัง

โรงเรียนที่วัดมหาธาตุ และวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อจัดการสอนแบบใหมที่ใชภาษาไทย และเรียนจาก

คัมภีรบาลีที่จัดพิมพข้ึนแทนการเรียนจากคัมภีรใบลาน รวมทั้งสอบดวยวิธีเขียนแทนการสอบแบบ

ปากเปลา สวนวิชาการพระพุทธศาสนาขยายตัวข้ึนโดยมหาเถรสมาคมกําหนดหลักสูตรพระปริยัติ

ธรรมแผนกธรรม ต้ังแต พ.ศ.2454 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อกําหนด

ความรูองคนักธรรมแกสามเณร สําหรับการยกเวนการเกณฑทหารตามพระราชบัญญัติการเกณฑ

ทหาร ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) ประกอบดวยวิชาธรรมวิภาค วินัยบัญญัติ พุทธประวัติและเรียงความแก

กระทู โดยใชแบบเรียนนวโกวาท พุทธศาสนสุภาษิตและพุทธประวัติ กําหนดใหเรียกผูที่สอบผานองค

นักธรรมตามหลักสูตรน้ีวา ธรรมช้ันตรี และขยายตอมาเปนหลักสูตรนักธรรมช้ันโท และหลักสูตร

นักธรรมช้ันเอกครบบริบูรณใน พ.ศ. 2464 การศึกษาของคณะสงฆไทยเขาสูระบบโรงเรียนเมื่อ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดใหต้ังมหาธาตุวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษาแผนกปริยัติ

ธรรมแผนกบาลีเดิมข้ึนใน พ.ศ. 2430 ณ วัดมหาธาตุ โดยมีวัตถุประสงคตามกําหนดไวในมาตราที่ 1 

ของรางพระราชบัญญัติมหาธาตุวิทยาลัย ร.ศ.111 (พ.ศ. 2435) วา  มหาธาตุวิทยาลัยน้ีใหต้ังข้ึนโดย

ราชูปถัมภ บํารุงพระบรมพุทธศาสนาเปนที่สั่งสอนสามเณร คณะมหานิกาย และคฤหัสถซึ่งจะไดเปน

คณาจารยสืบไป ตอมาไดทรงเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ตามประกาศในพระราชปรารถเปนการเปดชองวางทางการศึกษาคณะสงฆ เน่ืองจากการ 

ศึกษาระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยตองอาศัยพื้นฐานวิชาการหลายสาขาประกอบกัน ขณะที่การ 

ศึกษาสงฆเปนการศึกษาเฉพาะวิชาการพระพุทธศาสนา เพื่อแกปญหาดังกลาวมหาจุฬาลงกรณราช
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วิทยาลัย จึงไดจัดแผนกมัธยมข้ึนมาเรียกวาบาลีมัธยมศึกษา กําหนดใหมีการเรียนบาลี นักธรรม และ

ความรูช้ันมัธยม โดยรับผูที่สําเร็จระดับประถมศึกษาปที่ 4 ตอมาเมื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาน้ีไดแพรขยาย

ออกไปไดยังตางจังหวัดหลายแหง มีพระภิกษุ และสามเณรเรียนกันมาก ทางคณะสงฆโดยองคกร

การศึกษา จึงไดกําหนดเรียกโรงเรียนประเภทน้ีใหมวาโรงเรียนบาลีวิสามัญสํานักนักเรียนวัดโดยมติคณะ

สงฆมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ ก็ไดออกระเบียบกระทรวงใหโรงเรียนบาลีวิสามัญสํานักวัดน้ี เปด

การสอนสมทบในช้ันตัวประโยค คือ ช้ันประถมปที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดต้ังแตป พ.ศ. 2500 

เปนตนมา และเมื่อสอบไดแลวก็ยังจะรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกดวย หลักสูตรบาลี

วิสามัญสํานักเรียนน้ีถูกยุบเลิกไปเมื่อพ.ศ.2507 เน่ืองจากทางคณะสงฆเกรงวาการศึกษาธรรมบาลีจะ

เสื่อมลงเพราะพระภิกษุสามเณรนิยมเรียนกันมากเปนการมุงตามวิชาทางโลกมากไป จึงปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีข้ึนใหมเปนวิชาบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรียกวา

บาลีศึกษา สามัญศึกษา และปริยัติธรรมศึกษา แตพระภิกษุสามเณรนิยมเรียนกันนอย เพราะไมไดรับ

ประกาศนียบัตรรับรองวิทยฐานะ ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใชระเบียบกระทรวง 

ศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาข้ึนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2514 เพื่อ

สนองความตองการของพระภิกษุสามเณร โดยใหเรียนทั้งวิชาธรรมและวิชาสามัญควบคูกันไป 

ดําเนินการโดยกรมการศาสนาโดยมีวัตถุประสงคที่จะใหการศึกษาในโรงเรียนดังกลาว เปนประโยชนตอ

ฝายศาสนจักรและฝายบานเมือง กลาวคือ ฝายศาสนจักรก็จะไดศาสนทายาทที่ดีมีความรูความเขาใจ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนผูประพฤติดี ประพฤติชอบ ดํารงอยูในสมณะควรแก

ภาวะ สามารถดํารง และสืบตอพระพุทธศาสนาใหเจริญและสามารถเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษา

ของรัฐไดหรือเขารับราชการสรางประโยชนใหกาวหนาแกตนเองและบานเมืองสืบตอไปไดเชนกัน จาก

รายงานของสุภาพร แจงมากและสมปอง แจงมาก 

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาน้ัน เปนการศึกษารูปแบบหน่ึงของการศึกษา

คณะสงฆ เปนการศึกษาที่รัฐกําหนดใหมีข้ึนตามความประสงฆของคณะสงฆ ซึ่งมีมูลเหตุเน่ืองมาจาก

การต้ังโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษาสํานักเรียนวัดกลาวคือ ภายหลังที่การศึกษาใน

มหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหงคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหากุฎ

ราชวิทยาลัย ซึ่งเปดดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ.2432 และ พ.ศ.2436 ตามลําดับ ไดเจริญกาวหนามาก

ข้ึน มหาวิทยาลัย กําหนดใหมีการเรียนบาลี นักธรรม และความรูมัธยมโดยรับผูสําเร็จช้ันประถม 

ศึกษาปที่ 4 และเมื่อโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาน้ีไดแพรขยายออกไปยังตางจังหวัดหลายแหงมี

พระภิกษุและสามเณรเลาเรียนกันมาก ทางคณะสงฆโดยองคการศึกษาจึงใหกําหนดใหเรียกโรงเรียน

ประเภทใหมวา โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสํานักเรียนวัด โดยมติคณะสงฆมนตรีและการทรวง

ศึกษาธิการไดออกระเบียบกระทรวงใหโรงเรียนวิสามัญศึกษาสํานักเรียนวัดเปดทําการสอบสมทบใน

ช้ันตัวประโยค คือ ช้ันประถมปที่ 6 และช้ันมัธยมปที่ 3 ไดต้ังแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมา และเมื่อ
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สอบไดแลวยังจะไดรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการแพรหลายไปยังจังหวัดตางๆอยาง

กวางขวางจนทําใหคณะสงฆเกรงวาการศึกษาธรรมและบาลีเสื่อมลง เพราะพระภิกษุและสามเณรแต

มุงศึกษาวิชาทางโลกมากไป เปนเหตุใหละทิ้งการศึกษาธรรมและบาลีเสีย แตทางคณะสงฆก็ยัง

พิจารณาเห็นวาความจําเปนของการศึกษาวิชาในทางโลกอยู ดังน้ัน แมกองบาลีสนามหลวง พระธรรม

ปญญาบดี (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ฟน ชุตินฺธโร) จึงไดต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีข้ึนใหม มีวิชาบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรียกวาบาลีศึกษา 

สามัญศึกษาและปริทัศนศึกษา และไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2507  พรอมกันน้ีไดยกเลิกระเบียบของ

สงฆมนตรีวาดวยการศึกษาของโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกบาลีที่คณะสงฆไดจัดข้ึนใหม แตการณ

ปรากฏตอมาวา การต้ังสํานักเรียนตามแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีใหมน้ีนักเรียนนิยม

เรียนกันนอย พระภิกษุสามเณรสวนใหญยังพอใจที่จะเรียนโดยไดรับประกาศนียบัตรจาก

กระทรวงศึกษาธิการอยู ดังน้ัน นักเรียนโรงเรียนดังกลาว จึงไดพากันเขาช่ือกันเปนนักเรียนโรงเรียน

ราษฎรของวัด ซึ่งต้ังข้ึนโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบาง สมัครสอบเทียบบางเขาเปนนักเรียน

ผูใหญบางทําใหการศึกษาของคณะสงฆในชวงระยะน้ันเกิดความสับสนเปนอันมาก 

ขณะเดียวกันไดมีผูแทนราษฎรไดย่ืนเรื่องราวขอใหกระทรวงศึกษาธิการ เปดการสอบสมทบ

ในช้ันตัวประโยคใหแกพระภิกษุสามเณร แตกรมการศาสนารวมกับกรมการตางๆที่เกี่ยวของได

พิจารณาลงความเห็นรวมกันวาควรจะต้ังโรงเรียนข้ึนประเภทหน่ึงเพื่อสนองความตองการของ

พระภิกษุสามเณรโดยให เรียนทั้งวิชาธรรมและวิชาสามัญควบคูกันไป โดยมีการสอบสมทบแตให

กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสอบเอง และโดยพระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสังฆราชสกลสังฆมหาปริณายก (จวน อุฏฐายีมหาเถร) วาการศึกษาทางเจริญกาวหนามากข้ึนตาม

ความเปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษาพระปริยัติธรรม ก็จําเปนตองอนุวัติไปตามความเปลี่ยนแปลง

ของโลกบาง จึงเห็นสมควรที่จะมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยัติธรรมเพิ่มข้ึนอีกแผนกหน่ึง คือ 

หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งน้ี เพื่อใหผูศึกษาไดมีโอกาสบําเพ็ญตนใหเปน

ประโยชนทั้งทางโลกและทางธรรมควบคูกันไป ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใชระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาข้ึน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 

2541 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 

(ปจจุบันใชระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา พ.ศ. 2546) โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหการศึกษาในโรงเรียนดังกลาวเปนประโยชนตอฝายศาสน

จักรและฝายบานเมือง กลาว คือ ทางฝายศาสนจักรก็จะไดศาสนทายาทที่ดีมีความรูความเขาใจใน

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบดํารงอยูในสมณธรรมสมควร

แกสภาวะสามารถธํารงและสืบตอพระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพรตอไป และถาหากพระภิกษุสามเณร

เหลาน้ีลาสิกขาบทไปแลว สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐได หรือเขารับราชการสราง
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ประโยชนใหแกตนเองและบานเมืองสืบตอไปดวยเชนกัน ในระยะเริ่มแรกมีเจาอาวาส 51 แหง 

รายงานเสนอขอจัดต้ังตอกรมการศาสนา ปจจุบันการศึกษาประเภทน้ีไดเจริญกาวหนาข้ึนมาเปน

ลําดับและมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กระจายอยูตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ ใน

ปการศึกษา 2549 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน 396 โรงเรียน มีนักเรียน 

51,758 รูป (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2549) ปจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (กองพุทธศาสนาศึกษา, หนา 1-2) 

 

2.2 นโยบายการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 เมื่อคณะสงฆรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียน       

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2514 ซึ่งยังไมมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสงเสริม

การศึกษาของสงฆ โดยเฉพาะอยางย่ิงนโยบายที่จะเปดโอกาสใหวัดสามารถจัดการศึกษาหรืออาชีพได 

ในป พ.ศ.2520 มีนโยบายใหวัดสามารถจัดต้ังโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาใหพระภิกษุสามเณรเรียน

เพื่อสอบ ป.7 และ ม.3 ได การจัดการศึกษาระหวางระบบการศึกษาของสงฆและฆราวาสเริ่มคลี่คลาย

และแยกกันชัดเจน หลังป พ.ศ 2530 รัฐบาลไดมีนโยบายเปดกวางข้ึน ตองการขยายโอกาสทาง

การศึกษาใหกับประชาชนอยางทั่วถึงเพื่อยกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กิตติ ธีรศานต ไดสรุป วิวัฒนาการการขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา ดังน้ี1 

31 มีนาคม 2530 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกรมสามัญดําเนินงานโครงการขยายโอกาส

ทางการศึกษาระดับมัธยมตอนตนในเขตชนบท 38 จังหวัด 

 1 กันยายน 2530 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับแนวทางการขยายการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งมี

สาระสําคัญคือ ในระยะ 5 ป นับต้ังแตป 2530 รัฐควรขยายการศึกษาข้ันพื้นฐานออกไป จนถึงระดับ

มัธยมตน โดยวิธีการไมบังคับ 

 12 กรกฎาคม 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินงานโครงการ

ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอไปจนถึงป พ.ศ 2534 และการขยาย

ขอบเขตออกไปใหครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาอยูในเขตทุรกันดารตามประกาศกระทรวงการคลัง 

 30 พฤษภาคม 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับสาระความสําคัญของรูปแบบและวิธีการ

ขยายการศึกษาข้ันพื้นฐานและอนุมัติใหดําเนินการตามที่เสนอ โดยยังคงอยูบนหลักการไมบังคับ แต

                                                             
1กิตติ ธีรศานต, เทคนิคการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ม.ตน- 

ม.ปลาย , (กลุมวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา : กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2539), หนา 5-6. 
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เนนการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสในรูปแบบตาง ๆ  พรอมใหขอเสนอแนะที่สําคัญประการหน่ึงวา 

ควรสนับสนุนใหกรมศาสนาเขามามีบทบาทในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการดวย 

27 ตุลาคม 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการระยะสั้นและเห็นชอบดวยในหลักการของแนวทางตามแผนปฏิบัติการระยะยาวของ

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ระดับมัธยมศึกษาตอนตนนอกระบบ

โรงเรียน) 

 22 พฤษภาคม 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

ใหมีการขยายการศึกษาภาคบังคับตออีก 3 ป โดยควรประกาศในทองที่ที่มีความพรอมเปนปๆ ไป 

และใหแกไขแผนการศึกษาแหงชาติและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของระหวางการดําเนินการแกไข ให

สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ ดําเนินโครงการนํารองขยายโอกาสทางการศึกษายังไมบังคับตอ

อีก 3 ป โดยไมเก็บคาเลาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 

 4 กันยายน 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติใหขยายการศึกษาภาคบังคับเพิ่มอีก 3 ป ในโรงเรียน

สังกัดเทศบาล และ เมืองพัทยาดวย โดยเริ่มจากดําเนินการต้ังแต 2534 ระหวางแกไขแผนการศึกษา

แหงชาติและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของใหดําเนินการนํารองขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไมบังคับ

ตอไปอีก 3 ป โดยใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของใหสนับสนุน 

 นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐเริ่มใชกับประชาชนทั่วไป และตอมาครอบคลุมถึง

พระภิกษุและสามเณรดวย นับวาเปนการปูทางที่สําคัญตอการกําหนดนโยบายครั้งสําคัญของชาติ 

สวนแผนการศึกษาแหงชาติมีสาระที่สําคัญเกี่ยวของดังน้ี 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535-2539 ไดแก นโยบายขอ 5 และ ขอ 16  

ขอ 5 ใหการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปนการศึกษาข้ันพื้นฐานของปวงชน รัฐพึงเรงรัดและ

ขยายการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อประชาชนอยางทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน  

ขอ 16 สงเสริมการศึกษาของภิกษุสามเณร นักบวช และบุคลากรทางศาสนาเพื่อใหสามารถเปน

แบบอยางที่ดี และเปนผูนําในการปลูกฝงคุณธรรม ศีลธรรม และคานิยมที่เหมาะสมใหแกบุคคลและ

สังคม 

แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2545-2549 ไดแก นโยบายเพื่อการดําเนินการ ขอ 1 

การพัฒนาทุกคนต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและไดกําหนดเปาหมาย 

กรอบการดําเนินงานและยุทธศาสตรการดําเนินงานในการจัดการศึกษาดังน้ี  

 เปาหมายขอ 7 มีการจัดการบริการการศึกษาในรูปแบบและวิธีการตางๆทั้งที่เปนการศึกษา

ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จากแหลงเรียนรูที่มีอยูอยางมากมาย เพื่อเพิ่มโอกาส

และทางเลือกในการศึกษาของประชาชน 



60 
 

 กรอบในการดําเนินงาน ขอ 8 สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาพุทธศาสนาและศาสนาอื่นที่

ทางการรับรอง และการเผยแผศาสนธรรมทั้งที่เปนการศึกษาในระบบและนอกระบบ ตามอัธยาศัยใน

ทุกระดับและประเภทการศึกษา 

           ยุทธศาสตรการดําเนินงาน ขอ 12 สงเสริมการจัดการศึกษาของคณะสงฆ ดานศาสนศึกษา

ใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพ เพื่อสืบทอดศาสนธรรมและศาสนทายาท แตละศาสนาอยางเปน

ระบบ รวมทั้งสงเสริมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นที่ทางการรับรองใหมีสาระ

และสอดคลองกับความรูทั่วไป และเหมาะสมกับวัยของผูเรียนโดยใหมีการตอเน่ืองและเช่ือมโยงกนัให

ทุกระดับช้ัน 

จากการศึกษานโยบายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มีอยูในมติ

คณะรัฐมนตรีและแผนพัฒนาการแหงชาติ สรุปไดวา รัฐตองขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โดย เฉพาะระดับมัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหเยาวชนอยางทั่วถึง ทั่งประชาชน

ทั่วไปและพระภิกษุสามเณร เพื่อเปนความรูพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเปน

บุคคลที่สมบูรณ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักไทย 

 

2.3 แนวทางการปฏริูปการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา 

 การศึกษาของคณะสงฆ โดยเฉพาะการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในระดับโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มีอยูทั่วประเทศน้ัน กรมการศาสนา ไดกําหนดแนวทางการดําเนิน 

งานในการปฏิรูปศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในแตละดานเปนแบบฉบับของ

สงฆโดยเฉพาะตางหากจากโรงเรียนของสังกัดกรมอื่น คือ 

2.3.1 การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา จะตองประกาศใหโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา ใหเปนสถานศึกษาของราชการ โดยปฏิบัติตามแนวทาง ดังน้ี 

 2.3.1.1  กรมการศาสนาและคณะสงฆ จะตองกําหนดเกณฑและวางมาตรฐานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไวคือ โรงเรียนที่มีนักเรียนไมถึง 100 รูป ใหเปนโรงเรียน

ของคณะสงฆขนาดเล็ก เปนโรงเรียนประจําตําบล โรงเรียนที่มีนักเรียนไมถึง 200 รูป ใหเปนโรงเรียน

ของคณะสงฆขนาดกลาง เปนโรงเรียนประจําอําเภอ โรงเรียนที่มีนักเรียนไมถึง 500 รูป ใหเปน

โรงเรียนคณะสงฆขนาดใหญ เปนโรงเรียนประจําจังหวัด โรงเรียนที่มีนักเรียนต้ังแต 500 รูปข้ึนไป ให

เปนโรงเรียนระดับดีเดนและตัวอยาง เปนโรงเรียนนํารอง 
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 2.3.1.2  จะตองมีการวางหลักสัดสวนอัตรากําลังของบุคลากร จํานวนช้ันเรียน จํานวน

หองเรียน จํานวนหองปฏิบัติการ และจํานวนนักเรียนของโรงเรียนทุกขนาดไวอยางละเอียดและ

ชัดเจน 

 2.3.1.3  กรมการศาสนาและคณะผูทํางานที่เกี่ยวของจะตองทําเกณฑการจัดสรรเงิน

อุดหนุนเพื่อการดําเนินงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้ังแตป พ.ศ. 2540-2550 

ใหมีมาตรฐาน 

2.3.2 การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา เรงรัดระบบการเปนครูของโรงเรียนสงฆ ให

เปนขาราชการหรือลูกจางประจําของราชการ โดยมีสวัสดิการ และเงินเดือนเพียงพอดุจครูที่มี

โรงเรียนตนสังกัดหนวยงานอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

 2.3.2.1 จัดงบสวัสดิการสังคมใหแกครูที่เปนฆราวาส 

 2.3.2.2 จัดใหครูฆราวาสเปนสมาชิกคุรุสภา ประเภทสามัญ และวิสามัญตามระเบียบ

ทุก ๆ โรงเรียน 

 2.3.2.3 จัดต้ังกองทุนสวัสดิการกูยืมใหดุจโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน 

โดยมีระเบียบวางไวเพื่อเปนแนวทางในทางปฏิบัติ 

 2.3.2.4 จะตองทําแผนพัฒนาดานวิชาการแกบุคลากรของโรงเรียนปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ไวทุกระดับ  

2.3.3 การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการ จัดใหมีการเรงปฏิรูปหลักสูตร และกระบวนการ

เรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 

 2.3.3.1 จัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหพุทธเยาวชน (พระภิกษุ สามเณร) มี

ลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

 2.3.3.2 จัดประสบการณเตรียมความพรอมจัดทําหลักสูตร ทุกระดับ ทุกประเภท 

ภายใตหลัก การสําคัญดังน้ี 

  2.3.3.2.1  สรางบรรยากาศใหผูเรียนทุกระดับไดเรียนรูอยางมีความสุข 

  2.3.3.2.2  จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกการคิดอยางเปนระบบและ

เนนปฏิบัติมากกวาการทองจําเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการ

สรางความรู ซึ่งเปนพื้นฐานการเรียนรูในโลกแหงอนาคต 

  2.3.3.2.3  ใหผูเรียนไดเรียนรูโลกแหงอนาคต และสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

  2.3.3.2.4  ใหผูเรียนนําความรู และประสบการณที่ไดรับจากครอบครัวชุมชน 

มาเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

  2.3.3.2.5  หลักสูตรใดที่ไมเหมาะสมกับวัยเด็ก (สามเณร) ควรปรับปรุงให

เหมาะสมได 
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2.3.4 การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงคมุงกระจายอํานาจเพื่อใหสถาน 

ศึกษามีอํานาจตัดสินใจดานการบริหาร และการจัดการทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

สภาพและวิถีชีวิตความเปนอยูในทองถ่ินมากที่สุด พัฒนาองคกรรองรับการกระจายอํานาจในระดับ

จังหวัดใหมีระดับเขมแข็งโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 2.3.4.1  พัฒนาดานการใชเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม โดยสนับสนุนใหโรงเรียนตาง ๆ 

ไดใชเทคโนโลยีใหม ๆ มาชวยงานของโรงเรียนทุกๆ ดาน และสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนทางดาน

วิชาการสมัยใหมแกนักเรียนโดยมีหลักสูตรการจัดการศึกษาที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย 

 2.3.4.2 ใหมีการปรับปรุงแกไข ระเบียบ กฎ คําสั่ง ประกาศของคณะสงฆ และ ทาง

ราชการ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหเหมาะสมแกกาลเวลา 

 2.3.4.3 จัดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับกลุม ระดับโรงเรียนเพื่อให

การศึกษาสอดคลองกับแผนพัฒนาของจังหวัด และของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการตอไป 

 2.3.4.4 จะพัฒนาเงินอุดหนุนเพื่อคาตอบแทน คาสวัสดิการครู ใหแกโรงเรียนตางๆให

ใกลเคียงกับโรงเรียนเอกชนที่รัฐใหการสนับสนุนอยู 

 2.3.4.5 สงเสริมใหผูประสานงานกลุมไดมีบทบาทในการประสานระหวางกลุมโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากับกรมการศาสนาใหมากข้ึน  

สรุป แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนงานที่

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ควรปรับปรุงเรงดวนคือ ดานการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาควรมีการจัดทําเกณฑ

มาตรฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดาน

การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา เรงรัดผลักดันใหระบบครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา เปนขาราชการประจําของทางราชการ ดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนเรงรัด

ปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนใหมีคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและดานการปฏิรูป

ระบบการบริหารการศึกษา มุงกระจายอํานาจใหสถานศึกษามีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาที่

เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชีวิตความเปนอยูของทองถ่ิน สงเสริมการประสานงานกลุมเพื่อใหทราบ

ถึงปญหาและอุปสรรคของแตละโรงเรียน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขในการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพตอไป 

 

2.4 การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

โรงเรียนเปนสถานศึกษาสวนหน่ึงของสังคมมีฐานะเปนสถาบัน และเปนองคกรทางสังคมซึ่ง

เกิดจากความตองการและความจําเปนทางสังคม โรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการเตรียมความพรอม
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ใหแกเยาวชน เพื่อใหเปนผูใหญที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีบทบาทคลาย

ครอบครัวในการใหการศึกษาอบรมเด็กใหเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป 

สําหรับการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

2.4.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ 

2546 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนหนวยงานใหมที่แยกตัวมาจากกรมการศาสนา ทําหนาที่

ดูแลกิจการคณะสงฆและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาบางสวน รวมถึงงานดานการศึกษาของคณะสงฆ

ดวย การดําเนินกิจการที่รับผิดชอบยังขาดความชัดเจนอยูคอนขางมากดานการศึกษามีความจําเปน

จะตองมีระเบียบออกมาบังคับใชเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีความชัดเจนย่ิงข้ึน 

และบรรลุเปาหมาย ดังน้ัน จึงไดมีประกาศเกี่ยวกับระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วา

ดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อบังคับใชลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.

2546 และลงนามโดย นายสุทธิวงศ ตันตยาพิสุทธ์ิ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใน

ขณะน้ัน ซึ่งมีสาระดังน้ี 

ดวยมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ 2545 มาตรา 45 

กําหนดใหมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติข้ึน และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและ

อํานาจหนาที่ของราชการใหเปนไปตามแผนพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ 2545 

มาตรา 159 กําหนด ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ของกรมการศาสนาบางสวนมาเปนสวนหน่ึง

ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึงวางระเบียบเกี่ยวกับ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไวดังน้ี  

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546” 

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือซึ่ง

ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

“โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” หมายถึง โรงเรียนที่วัดจัดต้ังข้ึนเพื่อใหการ 

ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 “ผูรับใบอนุญาต” หมายถึง เจาอาวาสวัดที่ขอจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา 

 “วัด” หมายถึง วัดในพระพุทธศาสนา 

 “ผูจัดการ” หมายถึง เจาอาวาสที่รับใบอนุญาตจัดต้ังใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือพระภิกษุที่เจาอาวาสมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 
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 “ครูใหญ, อาจารยใหญ, ผูอํานวยการ” หมายถึง พระภิกษุทําหนาที่หัวหนาสถานศึกษา 

 “คร“ู หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ และใหรวมถึงพระภิกษุผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามญัศึกษา 

 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษารวมทั้ง

ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับการจัดการเรยีนการสอน 

การนิเทศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 “นักเรียน” หมายถึง พระภิกษุหรือสามเณรที่กําลังศึกษาเลาเรียนอยูใน โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“กลุมโรงเรียน” หมายถึง กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

ขอ 5 ใหมีคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ประกอบดวย

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนประธานกรรมการ รองผูอํานวยการสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนรองประธานกรรมการ ผูแทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผูแทนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ผูแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ผูแทนกรมวิชาการ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู และผูแทนกลุมโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวนไมเกิน 5 รูป/คน เปนกรรมการ ผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา

เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการที่เปนผูแทนกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา ตามวรรคหน่ึงและ

มาจากการคัดเลือกของผูแทนกลุมโรงเรียนใหเปนกรรมการคราวละ 4 ปกรรมการดังกลาวอาจไดรับ

การคัดเลือกอีกไดไมเกิน 2 วาระ  

ขอ 6 การประชุมของคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ที่ดํารงตําแหนงอยูใน

ขณะน้ัน  จึงจะเปนองคประชุม   

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหรองประธานกรรมการเปน

ประธานในที่ประชุม   ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุม  หรือไมอยูในที่

ประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการผูหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม    

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการผูหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลง 

คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 ขอ 7 คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีอํานาจหนาที่ 

ดังตอไปน้ี 



65 
 

 1. กําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา 

 2. กําหนดมาตรฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา 

 3.  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดต้ัง ขยาย หรือยุบเลิกโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 4.  กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุน ใหโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา 

 5.  กําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  อัตราครูและบุคคลกรทางการศึกษาโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 6.  ควบคุมดูแล  จัดการศึกษาใหมีการศึกษาพระปริยัติธรรมเปนหลัก และปองกันมิให

มีการเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัย ใหผิดไปจากหลักธรรมวินัยในพระไตรปฎก 

 7.  คําแนะนําสงเสริมการจัดการศึกษา 

 8.  พิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขของผูรับใบอนุญาต, ผูจัดการ, ครูใหญ, อาจารยใหญ,   

ผูอํานวยการ, ผูชวยครูใหญ, ผูชวยอาจารยใหญ, ผูจัดการผูอํานวยการ, ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 9. ตรวจสอบการดําเนินการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตลอดจน

หลักฐานเอกสารตาง ๆ  ทุกประเภท ถาปรากฏมีความบกพรองใหพิจารณาเสนอสํานักงานพุทธ

ศาสนาแหงชาติ  เพื่อขอความเห็นชอบจากประธานสภาการศึกษาของคณะสงฆ เมื่อไดรับความ

เห็นชอบแลว สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติมีอํานาจสั่งยุบเลิกโรงเรียนได     

 10. วินิจฉัย ช้ีขาด ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

 11. ออกระเบียบ คําสั่ง ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม   

แผนกสามัญศึกษา 

 12. แตงต้ังคณะอนุกรรมการ และประธานกลุมโรงเรียนใหปฏิบัติตามหนาที่ตามที่

คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มอบหมาย  

ขอ 8 ใหกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ เปนสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ขอ 9 วัดที่จะขออนุญาตจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดทําแผนการ

บริหารการจัดการ ใหรายงานขอรับความเห็นชอบจากเจาคณะผูปกครองตามลําดับช้ันจนถึงเจาคณะ

จังหวัด และใหเสนอรายงานการจัดต้ังไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เมื่อสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาเห็นสมควรแลวใหเสนอขอความเห็นชอบจากประธานการศึกษา
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ของคณะสงค เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ใหสํานักงานพระพุทธ ศาสนาแหงชาติ เปนผูออก

ใบอนุญาต 

ขอ 10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตองจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีนักเรียนไม

นอยกวา 40 รูป/คน 

นักเรียนที่จะเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาในระดับที่ตํ่ากวาระดับที่เรียน คือ มัธยมศึกษา

ตอนตน ตองสําเร็จการศึกษา ในระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา ในระดับมัธยมตอนปลายตอง

สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 

การเปด-ปดภาคเรียนใหเปนไปตามกําหนดการเปดปดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  

ขอ 11 การรวบรวมขอมูล และสถิติทางการศึกษาประจําปของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ใหเสนอตามแบบที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด 

ขอ 12 ใหโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ไดรับใบอนุญาตแลวเปนสถานศึกษา

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยมีครูใหญ, อาจารยใหญ หรือ

ผูอํานวยการรูปหน่ึงเปนหัวหนาสถานศึกษา และรับผิดชอบในการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน

ใหมีผูชวยครูใหญ, ผูชวยอาจารยใหญ หรือผูชวยผูอํานวยการรับผิดชอบงานตามที่ครูใหญ หรือ

ผูอํานวยการมอบหมาย ทั้งน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามญัศึกษา กําหนดใหผูบริหารทําหนาที่สอนดวยสัปดาหละไมนอยกวา 5 ช่ัวโมง 

ขอ 13 การกําหนดตําแหนงผูบริหารและอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ การศึกษาโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากําหนด 

ขอ 14 การแตงต้ังผูจัดการ, ครูใหญ, อาจารยใหญ, ผูอํานวยการ, ผูชวยครูใหญ, ผูชวย

อาจารยใหญ,  ผูชวยผูอํานวยการ, คร,ู และบุคลากรทางการศึกษา 

ในสวนกลาง  ใหผูรับใบอนุญาตพิจารณาเสนอสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ แตงต้ัง 

ในสวนภูมิภาค ใหผูรับใบอนุญาตพิจารณาเสนอผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังแลวรายงานให

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ทราบ 

ขอ 15 คุณสมบัติของผูจัดการ, ครูใหญ, อาจารยใหญ,  ผูอํานวยการ, ผูชวยครูใหญ, ผูชวย

อาจารยใหญ, ผูชวยผูอํานวยการ, คร,ู  บุคคลกรทางการศึกษา, และนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม  แผนกสามัญศึกษา มีดังน้ี  

 1.  ผูจัดการ มีพรรษาพน 5 
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 2. ครูใหญ, อาจารยใหญ, ผูอํานวยการ, ตองเปนเปรียญธรรมไมนอยกวา 3 ประโยค  

หรือพุทธศาสตรบัณฑิต  หรือศาสนศาสตรบัณฑิต  หรือปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอื่น แต

ตองมีวิชาชีพครู  มีพรรษาพน 5 อายุไมเกิน 60 ป 

 3.  ผูชวยครูใหญ, ผูชวยอาจารยใหญ, ผูชวยผูอํานวยการ, ตองมีวุฒิเปรียญธรรมไม

นอยกวา 3 ประโยค หรือพุทธศาสตรบัณฑิต  หรือศาสนศาสตรบัณฑิต  หรือปริญญาตรีทาง

การศึกษา หรือสาขาอื่น  แตตองมีวิชาชีพครู  จะเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถก็ได มีอายุไมตํ่ากวา 20 ป 

และไมเกิน 60 ป 

 4. ครูจะเปนพระภิกษุ หรือคฤหัสถก็ได มีอายุไมตํ่ากวา 20 ป และไมเกิน 60 ป 

 ครูสอนวิชาภาษาบาลีสําหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา  จะตองมีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือสาขาอื่นแตตองมีวิชาครู  

และตองเปนเปรียญธรรม 3 ประโยค ข้ึนไป   

 ครูสอนวิชาธรรมวินัย และศาสนปฏิบัติสําหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จะตองมีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอื่น  แตตอง

มีวิชาชีพครู และจบนักธรรมช้ันเอก 

 5. บุคลากรทางการศึกษาอื่นของโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะตองมีวุฒิ

ไมตํ่ากวาอนุปริญญา 

ขอ 16 กรณีที่ตําแหนงผูจัดการ, ครูใหญ, อาจารยใหญ, หรือผูอํานวยการวางลงไมสามารถ

แตงต้ังในเวลาอันสมควรได ใหแตงต้ังผูรักษาการปฏิบัติหนาที่ไปกอน  โดยใหดําเนินการ ดังตอไปน้ี    

 1.  ผูมีอํานาจแตงต้ังผูรักษาการตําแหนงผูจัดการ , ครูใหญ , อาจารยใหญ , 

ผูอํานวยการ, ในสวนกลาง ใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในสวนภูมิภาคใหผูวา

ราชการจังหวัด เปนผูแตงต้ัง 

 2.  การรองขอใหแตงต้ังผูรักษาการตําแหนงผูจัดการ, ครูใหญ, อาจารยใหญ, หรือ

ผูอํานวยการ  ใหเจาอาวาส หรือผูรักษาการเจาอาวาสเปนผูรองขอ 

 3.  กรณีตําแหนง ผูจัดการโรงเรียนวาง 

  1.  ใหเจาอาวาสเปนผูรักษาการ 

  2.  ถาไมมีเจาอาวาส หรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูรักษาการเจา

อาวาสเปนผูรักษาการ 

 4. กรณีตําแหนงครูใหญ, อาจารยใหญ, ผูอํานวยการวางลง ใหเจาอาวาสหรือผู

รักษาการเจาอาวาสเสนอขอแตงต้ังครูใหญ, อาจารยใหญ, ผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ของโรงเรียนหน่ึงตามที่เห็นสมควร หรือใหประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษาที่โรงเรียนต้ังอยูเปนผูรักษาการอีกตําแหนงหน่ึง จนกวาจะมีการ
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แตงต้ังผูดํารงตําแหนงดังกลาวแลว แตตองไมเกิน 6 เดือน นับต้ังแตตําแหนงวางลง แตอาจขยายเวลา

ไดอีกไมเกินวันเปดภาคเรียนของปการศึกษาถัดไป และหากพนเวลาที่กําหนดน้ี ตําแหนงครูใหญ , 

อาจารยใหญ, ผูอํานวยการยังวางอยู ใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือผูวา

ราชการจังหวัดแลวแตกรณี พิจารณาสรรหาผูดํารงตําแหนงเพื่อแตงต้ังตอไป     

ขอ 17 เงินเดือนหรือคาตอบแทนผูจัดการ, ครูใหญ, อาจารยใหญ, ผูอํานวยการ, ผูชวย

ครูใหญ, ผูชวยอาจารยใหญ, ผูชวยผูอํานวยการ, ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปรยัิติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ขอ 18 ใหโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานโดยใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้น พ.ศ. 2543 โดยอนุโลม 

ขอ 19 ใหมีกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อควบคุมดูแลการบริหาร

โรงเรียนในกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด 

ขอ 20 การดําเนินการวินัยแกบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กําหนด 

ขอ 21 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใหการอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กําหนด 

ขอ 22  ใหผูอนุญาตมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนตามขอ 9 ได เมื่อปรากฏวา  

1.  ผูรับใบอนุญาตฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบทําใหเกิดความเสียหาย 

2.  ผูรับใบอนุญาตฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตซึ่งสั่งตามระเบียบ และ

ทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

3. ผูรับใบอนุญาต ไมควบคุมดูแลโรงเรียน หรือละเลยใหโรงเรียนดําเนินการโดยฝา

ฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

ขอ 23 ทรัพยสินที่เปนสงัหาริมทรัพยที่กรมการศาสนา หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหง ชาติ

จัดซื้อใหและลงทะเบียนเปนทรัพยสินของโรงเรียนที่ถูกเพิกถอนหรือที่ไดรับอนุญาตใหหยุดกิจการ ใน

สวนกลาง ใหเจาอาวาสวัดที่รับใบอนุญาตนําสงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และในสวนภูมิภาค

ใหเจาอาวาสวัดที่รับใบอนุญาตนําสงกลุมโรงเรียน พรอมบัญชีทรัพยสิน ภาย 30 วัน นับแตวันรับทราบ

คําสั่งใหหยุดกิจการ 
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ขอ 24 ใหถือวาโรงเรียนกลุมโรงเรียน ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มีอยูกอนระเบียบน้ีใชบังคับ เปนโรงเรียน กลุมโรงเรียน ผูบริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตามระเบียบน้ี 

ขอ 25 ใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี  

สรุป  การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีความจําเปนจะตองยึด

ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.

๒๕๔๖ และประกาศมหาเถระสมาคม วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553 

เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนเสมือนเสนดายที่รอยเรียงสรรพทรัพยากรทางการศึกษาที่

เกี่ยวของเขาดวยกัน ทําใหการบริหารโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม และทําใหงายตอการ

ดําเนินงานการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ระเบียบสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงมีความจําเปนกับการ

บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได และเปนประโยชนตอการวิจัย

ครั้งน้ีดวย 

2.4.2 การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  หรือการบริหารการศึกษา

ของสงคน้ัน ข้ึนอยูกับคําสั่งมหาเถรสมาคมเรื่อง สภาการศึกษาของคณะสงฆ พ.ศ. 2521 และ

พระราชบัญญัติ กําหนดวิทยาฐานะ พ.ศ. 2527 โดยที่พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ พ.ศ. 2527 

กําหนดใหคณะกรรมกรการศึกษาของคณะสงฆรับผิดชอบการศึกษาทางดานปริยัติธรรมแผนกธรรม 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี และมหาวิทยาลัยสงฆอีก 2 แหง การศึกษาแผนกอื่น นอกจากน้ียังคง

ข้ึนอยูกับสภาการศึกษาของคณะสงฆ ทั้งสภาการศึกษาของคณะสงฆและคณะกรรมการ การศึกษา

คณะสงฆมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเปนประธานกรรมการ สวนใหญเปนกลุมเดียวกัน และมีอธิบดี

กรมการศาสนาเปนเลขาธิการทั้งของสภาทางการศึกษาของคณะสงฆ และคณะกรรมการการศึกษา

ของคณะสงฆที่ต้ังสํานักงานใชที่เดียวกัน คือ ที่กรมการศาสนา ดังแผนภูม ิ
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แผนภูมิท่ี 2.1 การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ 

 

 

 

 

 

การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ 

พ.ร.บ. คณะสงฆ 2505                            

สภาการศึกษาของคณะสงฆ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาของ

คณะสงฆ(อธิบดีกรมการศาสนา) 

หลักสูตร

ศาสนา

ศาสตร

บัณฑิต   

(มมร) 

 

การศึกษา

ปริยัติ

ธรรม 

 

การศึกษา

สงเคราะห 

ร.ร.ปริยัติ

ธรรม

แผนก

สามัญ

ศึกษา 

 

การศึกษา

ผูใหญ 

หลักสูตร

พุทธ

ศาสตร

บัณฑิต 

(มจร.) 

เลขาธิการสภาการศึกษาของคณะสงฆ

(อธิบดีกรมศาสนา) 

พ.ร.บ. กําหนดวิทยฐานะ 2527 

คณะกรรมการศึกษาชองสงฆ 

มหาวิทยาลัยสงฆ  

2 แหง 

แผนกธรรม ศูนยอบรมเด็ก  

กอนเกณฑในวัด 

ร.ร.พระพุทธ

ศาสนาวันอาทิตย 

แผนกบาล ี
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แผนภูมิท่ี 2.2 โครงสรางการบริหารการศึกษาของ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 

 2.4.3 การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีหนวยงานที่

รับผิดชอบดังน้ี คือ2  

2.4.3.1 สภาการศึกษาของคณะสงฆ ทําหนาที่ควบคุมและสงเสริมการจัดการศึกษา มี

อํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบนโยบาย แผนงานตางๆนอกจากน้ี ยังพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร

และแบบเรียนตามโครงการศึกษาทุกระดับ พิจารณาปญหาเกี่ยวกับการศึกษาตลอดจนพิจารณาเรื่อง

อื่นฯ ที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย รวมทั้งมีอํานาจแตงต้ังกรรมการทําหนาที่

อยางใดอยางหน่ึงเกี่ยวกับการศึกษาอีกดวย 

2.4.3.2 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  เกี่ยวของกับการศึกษาโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในฐานะที่เปนหนวยงานควบคุมดูแลการจัดการศึกษาเลขานุการของ

สํานักงาน  จึงทําใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเหมือนหนวยงานที่ทําหนาที่เปนเครื่องมือ

                                                             
2กิตติ ธีรศานต, เทคนิคการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ม. ตน-ม.

ปลาย กลุมวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : กองศาสนศึกษา กรมการ

ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2539) หนา 14-15. 

สภาการศึกษาของคณะสงฆ 

กรมศาสนา 

สํานักงานการศึกษาธิการจังหวัด สภาการศึกษาของคณะสงฆ 

ศูนยครูปริยัตินิเทศประจําจังหวัด 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 

กลุมโรงเรียน 
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ดําเนินการใหกับสภาการศึกษาของคณะสงค  โดยแบงสวนราชการออกเปน 3 กอง คือ  กองกลาง 

กองพุทธศาสนศึกษา  กองพุทธศาสนสถาน  แบงสวนสํานักงานออกเปน 3 สํานักงาน คือ สํานักงาน

เลขาธิการมหาเถรสมาคม  สํานักงานพุทธสามัญศึกษา  โดยตรงไดแก  กองพุทธศาสนศึกษา  มีหนาที่

ที่เกี่ยวกับงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ดังน้ี 

 2.4.3.2.1  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให

สอดคลองกับนโยบายการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาการ 

 2.4.3.2.2 สงเสริมสนับสนุนใหวัดและมูลนิธิของพระพุทธศาสนาจัดการ 

ศึกษาใหแกพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป ทั้งการศึกษาในระบบ และนอกระบบ 

 2.4.3.2.3 ดําเนินการจัดต้ัง รวม ยาย ยุบเลิกโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา 

 2.4.3.2.4  ดําเนินการแตงต้ัง ถอดถอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียน และบุคลากรกลุมโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 2.4.3.2.5 สงเสริมและจัดทําสื่อ และคูมือการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร 

และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.4.3.2.6  จัดทํางบประมาณ แผนการใชงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนโรงเรียนและกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 2.4.3.2.7  สนับสนุนสงเสริมและประสานการดําเนินงานของโรงเรียนกลุม

โรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษาในดานวิชาการและอื่นฯ 

 2.4.3.2.8 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ  และควบคุมดูแลมาตรฐาน

การเรียนการสอนที่มุงผลสัมฤทธ์ิ 

 2.4.3.2.9  วิจัยและสงเสริมการวิจัยการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา 

 2.4.3.2.10 จัดสัมมนาผูบริหารสถานศึกษาและครูเพื่อใหมีการจัดการศึกษาที่

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ อยางทั่วถึงทุกโรงเรียน 

 2.4.3.2.11 ควบคุม ดูแล การใชจายงบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไป

ตามนโยบายของทางราชการ 

 2.4.3.2.12 พัฒนา และสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียน 

 2.4.3.2.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2.4.3.3 สํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด ทําหนาที่ดูแลการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกแผนกรวมทั้งแผนกสามัญศึกษาในจังหวัด รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ

ตาง ๆ เพื่อเปนคาใชจายดูแลโรงเรียน 

2.4.3.4 ศูนยครูพระปริยัตินิเทศประจําจังหวัด ทําหนาที่ในการบริหารการศึกษา การ

นิเทศการศึกษา การติดตามประเมินผล รวบรวมสถิติขอมูลดานการศาสนา การจัดทําแผนพัฒนา

การศาสนศึกษาของจังหวัด รวมทั้งชวยเหลือเจาคณะจังหวัดในดานการจัดการศาสนศึกษาของจงัหวัด 

2.4.3.5 หนวยงานที่ใหการสนับสนุนดานวิชาการ 

 2.4.3.5.1  กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทําหนาที่สนับสนุน

และประสานงานดานการจัดการเรียนการสอน การควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษา ดําเนินการนิเทศ 

และจัดสรางเครื่องมือการวัดผลที่เปนมาตรฐานไวบริการแกโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

2.4.3.5.2 ฝายการศึกษาพระปริยัติธรรม กองพุทธศาสนาศึกษาสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ ทําหนาที่สนับสนุน สงเสริมการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจสอบ

และควบคุมดูแลมาตรฐานการเรียนการสอน สนับสนุนและประสานการดําเนินงานของกลุมโรงเรียน 

ดําเนินการนิเทศติดตามประเมินผลและอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 2.4.4 ขอบขายการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การบริหารงาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา มีภารกิจ และขอบขายของงานที่อนุโลมตามการบริหารงานโรงเรียน

มัธยมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตองคประกอบภารกิจ 4 ดาน ไดแก  

1. การบริหารงานทั่วไป หมายถึงการจัดระบบบริหารงานที่เกี่ยวกับงานตางๆภายใน

โรงเรียนในดาน งานที่เกี่ยวของกับการควบคุม ดําเนินการ ประสานงาน จัดระเบียบ สั่งการ โดย การ

เตรียมงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว การติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพ

โรงเรียนเพื่อใหงานดานอื่นๆสามารถดําเนินการไปไดโดยไมมีอุปสรรค ทําใหงานคลองตัวและบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

2.  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง งานบริหารวิชาการที่เปนงานเกี่ยวของกับการ

เรียนการสอน มีการวางแผนวิชาการ การจัดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร การจัดแผนการสอน การ

จัดครเูขาสอน การประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศภายในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร

ทางวิชาการ การวิจัยพัฒนาและการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา 

3.  การบริหารงานบุคลากร หมายถึง งานการวางแผนกําลัง การสรรหา การคัดเลือก

บุคคลเขาทํางาน การประเมินผลงาน การพัฒนา การจัดผลประโยชนตอบแทน การจัดสวัสดิการ

เกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัยความมั่นคง การสรางขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริม

ศักยภาพของบุคลากรใหสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางมีคุณภาพ 
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4. การบริหารงบประมาณ หมายถึง การวางแผนใชจายเงินลวงหนาตามโครงการ

หรือแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมในเวลา 1ป โดยเสนอแผนงานตอคณะกรรมการ วางแผนงานตอ

ผูบริหารสูงสุดในองคกร เพื่อผลประโยชนสูงสุดขององคกร  

 

2.5 การบริหารจัดการหลักสูตรพระปริยัติธรรม 

การเรียนการสอนของคณะสงฆในปจจุบันมีการเรียนการสอนที่แตกตางไปจากการเรียนการ

สอนในอดีตเพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไป แตไมแตกตางไปมากนักเพราะยังยึดแนวเดิมเปนหลักแต

นํามาแยกใหเปนสัดสวนกันเพื่องายในการจัดการเรียนการสอนแตบางสวนก็แตกตางไปมากเชนการ

เรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ยังยึดแบบเดิมคือระบบ

ทองจํา มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก สวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามีการ

เปลี่ยนแปลงไปมากแตยังไมทันกับทางโลกที่เรียนกัน พอสรุปหลักสูตรพระปริยัติธรรมทั้ง 3 หลักสูตร 

ไดดังน้ี 

2.5.1 การบริหารจัดการหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม                                                                                

การศึกษาพระปริยัติธรรมสําหรับพระสงฆ ไดมีวิวัฒนาการข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดแก

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมควบคูกับการศึกษาฝายเปรียญธรรม มูลเหตุในการจัด

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมนี้ เนื่องจากทางราชการไดประกาศใชพระราชบัญญัติเกณฑ

ทหาร ร.ศ. 124  (พ.ศ. 2448) ในการรับราชการทหารเพื่อปองกันประเทศซึ่งมีขอยกเวนเฉพาะพระภิกษุ

สงฆทั่วไปไมตองถูกเกณฑเขาเปนทหารสําหรับสามเณรเวนโดยเอกเทศเฉพาะแตสามเณรรูธรรม สวนใน

ปจจุบันการเรียนการสอนสําหรับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ทางการคณะสงฆไดกําหนดเวลา

เรียน เปด-ปดภาคการเรียน การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ออกเปน 3 ภาค คือ ภาควิสาขะ 

ภาคพรรษา และภาคปวารณา ในแตละวันจะเริ่มเรียนเวลา 08.45 ถึง 10.30 นาฬิกา สําหรับการ

เปด-ปดภาคการเรียนของสํานักเรียน สํานักคณะจังหวัด สํานักศาสนศึกษาที่จัดการเรียนการสอน

ออกเปน 3 ภาค แตละภาคเปดปดดังน้ี  

1. ภาควิสาขะ เริ่มต้ังแตข้ึน 1 คํ่าเดือน 7 จนถึง ข้ึน 7 คํ่า เดือน 8 

2. ภาคพรรษา เริ่มแตแรม 9 คํ่า เดือน 8 จนถึง ข้ึน 13 คํ่า เดือน 11 และ 

3. ภาคปวารณา เริ่มต้ังแต ข้ึน 1 คํ่า เดือน 12 จนถึง ข้ึน 13 คํ่าเดือน 1  

สําหรับการเปดปดปกติทั่วไปจะปฏิบัติเหมือนสถานศึกษาบาลี แตทั้งน้ีในปหน่ึงสถานศึกษา

ธรรมจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา 150 ช่ัวโมงหลักสูตร และหนังสือแบบเรียนสําหรับแผนกธรรม 

เปนหนังสือเรียนภาษาไทย จากตําราที่สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง

นิพนธ และที่พระเถรานุเถระผูทรงคุณวุฒิพระไตรปฎก รจนาไวโดยลําดับจากงายไปหายาก 
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และมีขอกําหนดวาผูที่จะสอบนักธรรมชั้นโท จะตองสอบนักธรรมช้ันตรีในสนามหลวงไดกอนที่

เกี่ยวกับรายวิชาและหนังสือแบบเรียนในแตละช้ันที่ใชกันอยูในปจจุบันน้ีมี ดังน้ี  

1.  นักธรรมช้ันตร ีไดแกเรียงความแกกระทูธรรม รายวิชาใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เลม 1 

ธรรมวิภาค รายวิชาใชหนังสือนวโกวาท ภาคธรรมวิภาค และคิหิปฏิบัติ พุทธประวัติ รายวิชาใช

หนังสือพุทธประวัติ เลม 1-2 ปฐมสมโพธิ และศาสนพิธีเลม 1 วินัยบัญญัติ รายวิชาใชหนังสือนวโกวาท 

ภาควินัยบัญญัติ วินัยมุขเลม 2 

2. นักธรรมช้ันโท ไดแก เรียงความแกกระทูธรรม รายวิชาใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เลม 

2 ธรรมวิภาค รายวิชาใชหนังสือธรรมวิภาค เลม 2 พุทธประวัติ รายวิชาใชหนังสือพุทธประวัติ วินัย

บัญญัติ รายวิชาใชหนังสือวินัยมุข เลม 2 

3.  นักธรรมช้ันเอก ไดแก เรียงความแกกระทูธรรม รายวิชาใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เลม 

3 ธรรมวิภาค รายวิชาใชหนังสือธรรมวิจารณ สวนปรมัตถปฏิปทา และสังสารวัฏ สมถกัมมัฏฐาน วิปสสนา

กัมมัฏฐาน คิริมานนทสูตร .วิชาพุทธานุพุทธประวัติ รายวิชาใชหนังสือพุทธประวัติ เลม 1-2 -3 ปฐม

สมโพธิ พุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ สังคีติกา พระปฐมสมโพธิกถา วิชาวินัยบัญญัติ รายวิชาใช

หนังสือวินัยมุข เลม 3 พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505  สวนในการสอบวัดผลประเมินผลหรือการ

สอบธรรมสนามหลวง แตเดิมจัดสอบในวันแรม 2, 3, 4 และ 5 คํ่า เดือนอาย รวม 4 วันๆ ละหน่ึงวิชา 

ทั้งนักธรรมช้ันตรี ช้ันโท และช้ันเอกใหมีการสอบพรอมกันทั ่วพระราชอาณาจักร และไดการ

เปลี่ยนแปลงแกไขมาตามลําดับ ในป พ.ศ. 2523 ไดเลื่อนวันสอบมาในวันแรม 2 และ 3 คํ่า 

เดือน 12 ทั้งน้ีเพื่อใหผูบวชพรรษาเดียวไดมีโอกาสสอบดวย ในปจจุบันการวัดและการประเมิน 

ผลการเรียนการสอนพระปริยัติแผนกธรรมอยูในความรับผิดชอบของแมกองธรรมสนามหลวง ซึ่ง

มหาเถรสมาคมเปนผูแตงต้ังมอบหมายใหดําเนินงานอํานวยการเปนประจํา โดยทางแมกองธรรม

สนามหลวง ไดกําหนดวิธีตรวจไวเปนมาตรฐานเดียวกัน เรียกวา “วิธีตรวจธรรมในสนามหลวง” สวน

การใหคะแนนน้ัน สําหรับนักธรรมช้ันตร-ีโท-เอก ใหถือคะแนน 200 คะแนน เปนเกณฑโดยทุกวิชาใหเต็ม

ไว 70 คะแนนรวมทั้งวิชาเรียงความแกกระทูธรรมดวย เมื่อรวมทุกวิชาแลวไมตํ่ากวา 200 คะแนน ถือ

วาสอบได  

2.5.2 การบริหารจัดการหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาล ี

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ไดมีการปรับปรุงวิธีการสอบตลอดมาไมวาจะเปนการ

สอบระดับละ 3 ป โดยการจับสลากใครไดคัมภีรเลมไหนก็แปลตอหนาคณะกรรมการ 3 คนฟง หาก

แปลผิดก็หมายถึงการสอบตก จนถึงในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โปรดให

ปฏิรูปการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยแบงเปนระดับต้ังแต  

ประโยค 1 – ประโยค 9 ตามหลักความคิด 2 ประการ คือ พระธรรมคําสั่งสอนของ

พระพุทธเจาประกอบดวยองค 9 คือ สุตตะ คึอ วินัยปฎก และพระสูตร ตาง ๆ เคยยะ คือ ความที่
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รอยแกวและรอยกรองประสมกัน เวยยากรณะ คือ (พระอภิธรรมทั้งหมด)  คาถา คือ รอยกรองลวน 

อุทาน คือ พระคาถาที่ทรงเปลงอุทานออกมา อิติวุตตกะ คือ พระสูตร 110 สูตร ชาดก คือ (ชาดก 

550 เรื่อง) อัพภูตธรรม คือ เรื่องอัศจรรย  และเวทัลละ คือ พระสูตรแบบถามตอบ และ พระ

ธรรมคําสั่งสอนที่จะมีพึงได 9 ประการ คือ มรรค 4  ผล 4  นิพพาน 1 หลักสูตรแบบเรียน

ประกอบดวย  

ประโยค 1-2-3 ใชคัมภีรอรรถกถาธรรมบทเปนแบบเรียน การสอบตองแปลคราวเดียวใหผาน

ทั้ง 3 ประโยคจึงจะไดเปนเปรียญ 

ประโยค 4 ใชมังคลัตถทีปนีบั้นตน และบั้นปลาย 

ประโยค 5 เดิมใชบาลีมุตตกวินัยวินิจฉัย แลวเปลี่ยนเปนสารัตถสังคหะเปนปกรณ ภายหลัง

เปลี่ยนมาใชคัมภีรบาลีมุตตกวินัยวินิจฉัยอีก 

ประโยค 6 ใชมังคลัตถทีปนีบั้นปลาย  

ประโยค 7 ใชคัมภีรสมันตปาสาทิกาอรรถกถาวินัย 

ประโยค 8 ใชคัมภีรวิสุทธิมรรคปกรณวิเสส 

ประโยค 9 ใชคัมภีรกาสารัตถทีปนีตอมาเปลี่ยนเปนฎีกาอภิธรรมมัตถวิภาวินีปจจุบ ัน

หลักสูตรประโยคบาลีสนามหลวงสําหรับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประกอบดวย

รายวิชา และแบบเรียน ดังน้ี คือ 

หลักสูตร หรือแบบเรียนประโยค 1-2 และเปรียญตรีปที่ 1-2 วิชาบาลีไวยากรณ ใชหนังสือ

แบบเรียนไวยากรณ 4 เลม เปนหลักวิชาแปลมคธเปนไทย แปลโดยพยัญชนะ และโดยอรรถใชหนังสือ

ธัมมปทัฏฐกถา ภาค 1-4   

หลักสูตร หรือแบบเรียนเปรียญธรรมประโยค 3 วิชาบาลี ใชหนังสือบาลีไวยากรณ 4 เลม 

เปนหลักวิชาสัมพันธไทย ใชเน้ือหาในหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค 5-8 วิชาแปลมคธเปนไทย แปลโดย

พยัญชนะ และโดยอรรถ ใชหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค 5-8 วิชาบุรพภาค หรือขอเขียนภาษาไทยไมมี

หนังสือใชเปนหลักสูตรแนนอน สวนมากจะเปนการเขียนหนังสือราชการ หรือประกาศ คําสั่ง 

หลักสูตรหรือแบบเรียนเปรียญธรรมประโยค 4 วิชาแปลไทยเปนมคธ ใชหนังสือธัมมปทัฏฐ

กถา ภาค 1  วิชาแปลมคธเปนไทย ใชหนังสือมังคลัตถทีปนี ภาค 1 

  หลักสูตรหรือแบบเรียนเปรียญธรรมประโยค 5 วิชาแปลไทยเปนมคธ ใชหนังสือธัมมปทัฏฐ

กถา ภาค 2-4   วิชาแปลมคธเปนไทย ใชหนังสือมงัคลัตถทีปนี ภาค 2 

  หลักสูตรหรือแบบเรียนเปรียญธรรมประโยค 6 วิชาแปลไทยเปนมคธ ใชหนังสือธัมมปทัฏฐ

กถา ภาค 5-8 วิชาแปลมคธเปนไทยใชหนังสือตติย-จตุตถ-ปญจม-สมันตปาสาทิกา 

  หลักสูตรหรือแบบเรียนเปรียญธรรมประโยค 7 วิชาแปลไทยเปนมคธ ใชหนังสือมังคลัตถ

ทีปนี ภาค 1วิชาแปลมคธเปนไทย  ใชหนังสือปฐม-ทุติย-สมันตปาสาทิกา 
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  หลักสูตรหรือแบบเรียนเปรียญธรรมประโยค 8 วิชาแตงฉันทมคธ แตงฉันทเปนภาษามคธ 3 

ฉันท ในจํานวน 6 ฉันท คือ ปฐยาวัตรอินทรวิเชียร อุเปนทรวิเชียร อินทรวงศวังสัฏฐะ วสันตดิลก 

ขอความแลวแตกรรมการจะกําหนดใหวิชาแปลไทยเปนมคธ  ใชหนังสือปฐมสมันตปาสาทิกา วิชา

แปลมคธเปนไทย ใชหนังสือวิสุทธิมรรค 

  หลักสูตรหรือแบบเรียนเปรียญธรรมประโยค 9 วิชา แตงไทยเปนมคธ แตงมคธจากภาษาไทย

ลวน ขอความแลวแตกรรมการจะกําหนดให วิชาแปลไทยเปนมคธ ใชหนังสือวิสุทธิมรรค  แปลมคธเปน

ไทย ใชหนังสืออภิธัมมัตถสังคหวิภาวินี 

การเรียนการสอน ในปจจุบันทางการคณะสงฆจัดระบบกระบวนการเรียนการสอนการวัดผล

และการประเมินผลการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ไดกําหนดเวลาเปด-ปด ภาคเรียนออกเปน 3 ภาค

เชนเดียวกันการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในการเปดการเรียนการสอนกอนกําหนด 1 เดือน

สําหรับการเปดการเรียนการสอนในสัปดาหหน่ึงๆ น้ัน ปดวันโกน วันพระ รวม 2 วัน นอกน้ันเจาสํานัก

จะเห็นเปนการสมควรพิจารณาเวลากําหนดเปด-ปดใหเหมาะสมกับทองถ่ินน้ัน หรือเหตุการณอันสมควร

ก็ได ทั้งน้ีในปหน่ึงสํานักศึกษาบาลีจะเรียนไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง สวนการวัดผลประเมินผลการเรียน

การสอน ดําเนินการสอบเปน 2 ครั้งๆ ละตอน คือ 

ครั้งที่ 1 สําหรับเปรียญธรรม 6, 7, 8 และ 9 ประโยค ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค

ในสนามหลวงกรุงเทพมหานคร สอบในวันที่ 2, 3, 4 และ 5 คํ่า เดือน 3 ของทุกป 

ครั ้งที่ 2  สําหรับบาลีประโยค 1- 2 และเปรียญธรรม 3, 4 และ 5 ประโยค ใน

สนามหลวงทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค สอบในวันแรม 10, 11, 12 คํ่า เดือน 3 ของทุกป โดย ปธ. 

5 ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค สอบในกรุงเทพมหานคร ตามวัดที่แมกองบาลีสนามหลวงประกาศ 

สวนประโยค 1-2 และ ปธ. 3-4 ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ณ วัดที่แมกองบาลีสนามหลวงประกาศ 

ในปจจุบันการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ไดใหคะแนนเปน

เลข ในการตรวจประโยคบาลีสนามหลวงตามประกาศของกรมหลวงชินวรสิริวัฒน 

 2.5.3 การบริหารจัดการหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรมการศาสนาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากโรงเรียนวิสามัญศึกษา สํานักวัดถูกยุบเลิกตามมติมหาเถรสมาคมแลว นักเรียนที่เรียนก็ด้ิน

รนหาที่เรียนใหมขณะน้ันมีโรงเรียนราษฎรของวัดซึ่งต้ังข้ึนโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน

สวนมากก็เขาเรียนที่โรงเรียนราษฎรของวัดบาง สมัครสอบเทียบบาง เขาเปนนักเรียนผูใหญบาง ใน

ขณะเดียวกันน้ันไดมีผูแทนราษฎร คือ นายอุยุธ ฝายคุณวงศ ส.ส. มหาสารคามกับพวก ย่ืนเรื่องขอให

กระทรวงศึกษาธิการเปดการสอนสมทบ สอนในช้ันตัวประโยคใหแกโรงเรียนของพระภิกษุสามเณร และ

กระทรวงศึกษาธิการไดสงเรื่องมายังกรมการศาสนา ซึ่งกองศาสนศึกษาเปนเจาหนาที่ในเรื่องน้ีโดยตรง 

ไดมีการประชุมพิจารณากันระดับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของของกรมการศาสนาและตางกรมลงความเห็นวา
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ควรจะจัดต้ังโรงเรียนสนองความตองการของพระภิกษุสามเณรใหไดเรียนทั้งทางวิชาธรรม และวิชา

สามัญควบคูกันไปโดยไมมีการทดสอบ ใหกระทรวงศึกษาธิการเปนผูสอบเอง  

จากการประชุมระดับเจาหนาที่น้ีไดเสนอกระทรวงเห็นชอบไดต้ังคณะกรรมการข้ึนโดยมี นาย

จรูญ วงศสายัณห อธิบดีกรมวิชาการในขณะน้ันเปนประธาน และคณะกรรมการตางๆ ผูแทนมหา

มกุฎราชวิทยาลัย ผูแทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผูแทนกรมการศาสนา ยกรางระเบียบ

หลักสูตรวิธีการวัดผลในระดับช้ัน ป.7, ม.ศ.3, ม.ศ.5 และใหช่ือโรงเรียนน้ีวา “โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา” โดยวัตถุประสงคเดิมของการต้ังโรงเรียนน้ีข้ึน เพื่อสนองความตองการของ

พระภิกษุสามเณร เมื่อเรียนจบแตละช้ันก็ยอมไดความรูเปนเครื่องมือบริหารรักษาตนในขณะบวชอยู 

เมื่อสึกออกไป ก็ยอมมีความรูพอควรแกอัตภาพ เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาตอสังคม ฆราวาส 

และหากมุงหมายจะเรียนใหสูงข้ึนไปในระดับอุดมศึกษา ก็ยอมทําได  

ฉะน้ัน กระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 

กันยายน พ.ศ. 2515 ไดออกระเบียกระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามญัศึกษา 

พ.ศ. 2515 และอาศัยอํานาจตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 ได

ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2514 ข้ึน เปน

การประยุกตวิชาพระพุทธศาสนากับวิชาสามัญเขาดวยกัน โดยกําหนดใหเรียน 9 หมวด คือ บาลีธรรม

วินัย ศาสนปฏิบัติ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และหมวดสุขศึกษา 

โดยเลือกเฉพาะวิชาที่ควรแกสมณภาวะ วิชาเหลาน้ีไดพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนแกการเผยแพร

พระพุทธศาสนา และสามารถมีศักด์ิและสิทธ์ิเทากับโรงเรียนช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและ

มัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาแผนกน้ีอยูในการควบคุมของสภาการศึกษาของ

คณะสงฆ มีกรมการศาสนาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเรื่องน้ีตอมาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา เปนการจัดการศึกษาใหกับพระภิกษุสามเณรที่ตองการความรูทั้งทางโลกและทางธรรม

ควบคูกันไป โดยวัดเปนเจาของการเสนอขอจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรมดังกลาวตองผานความเห็นชอบ

จากเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอเจาคณะจังหวัด เจาคณะภาค ผานความเห็นชอบระดับกรมและ

กระทรวง ทั้งกรมการศาสนา และกระทรวงศึกษาธิการ ตามลําดับ วัดและโรงเรียนตองดําเนินการให

สอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 

ฉบับปรับปรุง 

สําหรับหลักสูตรที่โรงเรียนใหเรียนมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2533 ในการเรียนหลักสูตรแผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนน้ัน

นักเรียนที่เปนพระภิกษุสามเณรจะตองเรียน 5 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

กลุมวิชาสังคม กลุมวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ และกลุมวิชาพระปริยัติธรรม กลุมวิชาเหลาน้ีแบงเปนวิชา
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แกน 72 หนวยกิต วิชาบังคับ 6 หนวยกิต วิชาเลือกเสรี 18 หนวยกิต รวม 96 หนวยกิต กําหนดใหใช

เวลาเรียนตามปกติประมาณ 3 ป ปการศึกษาหน่ึง 2 ภาค ภาคเรียนละ 20 สัปดาห ซึ่งอาจมีการเปด

ภาคฤดูรอนได การเรียนตามหลักสูตรอยางนอยนักเรียนตองเรียนสัปดาหละ 35 คาบ รวมทั้งจัด

ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามที่กําหนดไวในโครงสรางของหลักสูตร คือ ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมอิสระ

ตามความสนใจ ไดแก กิจกรรมแนะแนว หรือกิจกรรมแกปญหา หรือกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 

และกิจกรรมอิสระของผูเรียน นอกจากน้ีผูเรียนตองปฏิบัติกิจของสงฆโดยมีเจาอาวาสหรือผูที่เจา

อาวาสมอบหมายเปนผูควบคุม การจัดทําหลักสูตรเปนการจัดทํารวมกันระหวางกรมการศาสนากับกรม

วิชาการสําหรับการเรียนหลักสูตรแผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่เปนพระภิกษุ

สามเณร จะตองใชเวลาเรียน 3 ป วิชาบังคับ 42 หนวยกิต วิชาเลือกเสรี 39 หนวยกิต รวม 81 

หนวยกิต ปการศึกษาหน่ึงที่มี 2 ภาคเรียนๆ ละ 20 สัปดาห และจัดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามที่

กําหนดไวในโครงสรางของหลักสูตร คือ ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมอิสระตามความพอใจ นอกจากนั้น

ผูเรียนจะตองปฏิบัติศาสนกิจของสงฆโดยมีเจาอาวาส หรือผูที่เจาอาวาสมอบหมาย เปนผู

ควบคุมในการจัดทําหลักสูตรเปนการจัดทํารวมกันระหวางกรมการศาสนา และกรมวิชาการ 

ผูสอบไลไดจะไดรับศักด์ิและสิทธเทากับฝายการศึกษาทางบานเมือง 

 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทําการเปดสอนดังน้ี ภาคเรียนที่ 1 กลางเดือน

พฤษภาคม ปดภาคเรียนเดือนตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 กลางเดือนพฤศจิกายน ปดภาคเรียนเดือน

เมษายน เปดเรียนสัปดาหละ 5 วัน หยุดวันพระ วันอาทิตย เปดเรียนต้ังแต 13:00 น. วิชาสามัญ

ทั่วไป สอนวันละ 6-8 คาบหรือช่ัวโมงวิชาพระพุทธศาสนาเรียน ศาสนปฏิบัติ และบาลี การยกเวนไม

ตองเรียนบาลี คือ ผูที่สอบสนามหลวงไดยกเวนไมตองเรียนบาลี  ถาสอบเปรียญ 1-2 ได ยกเวน ถา

สอบเปรียญ 3-4 ไดรับการยกเวนไมตองเรียนหลักสูตร ม.ตน หรือถาสอบนักธรรมตรีได ยกเวนไมตอง

เรียนหลักสูตร ม. 1-2 ถาสอบนักธรรมโทได ยกเวนไมตองเรียนหลักสูตร ม. 3-4 ถาสอบนักธรรมเอก

ได ยกเวนไมตองเรียนหลักสูตร ม. 5-6 ในยุคตอมาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษาก็ยังดําเนินการอยูตอ โดยใชหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน และ

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2521 และที่ปรับปรุงพุทธศักราช 2533 ของกรมสามัญ

ศึกษา มาสอนควบคูกับการสอนหลักสูตรปริยัติธรรม แผนกอื่น ๆ หลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา ปพุทธศักราช 2521 มี 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.  หลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ใชเวลาเรียน 3 ป หรือ 6 ภาคเรียน ผูเรียนจะตอง

เรียนรวมวิชาทั้งสิ้น ใหครบ 96 หนวยการเรียน โดยแยกเปนวิชาบังคับจํานวน 78 หนวยการเรียน

และวิชาเลือกเสรี จํานวน 18 หนวยการเรียนวิชาจําแนกเปนสามัญ 6 หมวด ไดแก ภาษาไทย
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ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา สุขศึกษา และวิชาปริยัติธรรม 3 หมวด 

ไดแก ภาษาบาลี ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ และศาสนศิลป 

2. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใชเวลาเรียน 3 ป หรือ 6 ภาคเรียนผูเรียนจะตอง

เรียนรวมวิชาทั้งสิ้นใหครบ 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 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

และตอนปลาย พุทธศักราช 2521 มาเปนหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย พุทธศักราช 2533 ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรมีจุดมุงหมายของการศึกษา

ในการปลูกฝงใหพระภิกษุสามเณรมีความรู และทักษะในวิชาพระปริยัติธรรม และวิชาสามัญ 

พระภิกษุสามเณรที่เรียนในแตละหลักสูตรจะตองลงวิชาเรียน และจํานวนหนวยการเรียน เพื่อใหจบ

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด โดยมีการประเมินผลการเรียน ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2533 มีหลักการดังน้ี เปนการศึกษาที่มุงใหผู เรียน คนพบ

ความสามารถ ความถนัด ความสนใจในตนเอง เปนการศึกษาวิชาพระปริยัติธรรมข้ันพื้นฐาน เพื่อประพฤติ

ปฏิบัติธรรมวินัย และศึกษาตอและเปนการศึกษาที่มุงใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมในปจจุบันได

สะดวก  จุดหมายมุงปลูกฝงใหพระภิกษุ สามเณร มีคุณลักษณะดังตอไปน้ีคือ มีความรู และทักษะใน

วิชาพระปริยัติธรรม และวิสามัญ มีนิสัยใฝหาความรู มีสมณสัญญาเคารพเช่ือฟง และปฏิบัติตามขอบังคับ 

และระเบียบสงฆมีสุขภาพดีทั้งรางกาย และจิตใจรูจักรักษา ศาสนสมบัติ อนุรักษ เสริมสราง

สภาพแวดลอม มีความภูมิใจความเปนสมณะ จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเลื่อมใส

ระบอบ  การปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยมีความคิดสรางสรรคปรับปรุงแนวทาง

ปฏิบัติใหเกิดความเจริญแกชุมชน และสังคมตอไป                         

โครงสรางหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังน้ี วิชาบังคับจํานวน 78 หนวยการ

เรียน วิชาบังคับแกน จํานวน 72 หนวยการเรียน ไดแก วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  สุข

ศึกษา สังคมศึกษา ศาสนปฏิบัติ ภาษาบาลี ธรรมวินัยวิชาบังคับเลือกจํานวน 6 หนวยการเรียน ใหเลือก

จากรายวิชาบังคับเลือกสังคมศึกษา วิชาเลือกเสรีจํานวน 18 หนวยการเรียน ใหเลือกจากวิชาในกลุมวิชา

ตางๆ คือ กลุมวิชาภาษาไทย-ตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษากลุม

วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ กลุมวิชาพระปริยัติธรรมกิจกรรม ไดแก กิจที่พระภิกษุ สามเณร ปฏิบัติเปน

ประจําอยูในวัด คือ กิจกรรมประจําวัน กิจประจําปกษ กิจประจําวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
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ตารางท่ี 2.1 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 

   ภาษาตางประเทศ 

2. วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 

3. สังคมศึกษา 

4. พัฒนาบุคลิกภาพ 

   สุขศึกษา 

ศาสนปฏิบัติ 

5. พระปริยัติธรรม 

   ภาษาบาล ี

   ธรรมวินัย 

6. อาชีพพื้นฐาน 

 

4 

- 

 

3 

3 

2 

 

1 

4 

 

5 

3 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

2 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

5 

 

4 

- 

 

3 

3 

2 

 

1       

4 

 

5 

3 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

2 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

  

4 

- 

 

3 

- 

2 

 

1 

4 

 

5 

3 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

2 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

8 

รวมไมนอยกวา 25 2 5 25 2  22 2 8 

กิจกรรม 

1. กิจกรรมแนะแนวหรือ 

กิจกรรมแกปญหาหรือ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2. กิจกรรมอิสระของผูเรียน     

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

รวมไมนอยกวา 35 35 35 
 

ที่มา : วิชัย ธรรมเจริญ, 2541, หนา 80 
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จากตารางที่ 2.1 โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษารายละเอียดมีการดําเนินการดังน้ีคือจัดใหพระภิกษุสามเณรเลือกเรียนไดอยาง

กวางขวางจัดประสบการณใหพระภิกษุ สามเณรไดรูจักและเขาใจตนเอง สามารถแสวงหาแนวทางใน  

การพัฒนาตนเองสงเสริมใหพระภิกษุ สามเณรไดศึกษาพระปริยัติธรรม และวิชาสามัญควบคูกัน

และปฏิบัติตามพัฒนาตนเองจัดใหมีการศึกษาและแกไขปญหาของผูเรียน จัดใหมีการสอน เนนพระ

ปริยัติธรรม ใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ใหสอดแทรกการเสริมสราง

คานิยม ศีลธรรมเพื่อเปนศาสนทายาทที่ดี 

จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และกระบวน 

การกลุม มีเกณฑการใชหลักสูตรไดแก เวลา-มัธยมศึกษาตอนตน ใชเวลา 3 ป หน่ึงปการศึกษาแบงเปน 

2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดอีก  หน่ึงสัปดาหตองเปดเรียนไมนอย

กวา 5 วัน วันละ 7 คาบ เวลา คาบละ 50 นาที รวม 35 คาบ ใหเรียนตามหลักสูตร ตองเรียนอยางนอย

สัปดาหละ 32 คาบ มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูสัปดาหละ 1 คาบ กิจกรรมอิสระสัปดาหละ 2 คาบ 

เกณฑการประเมินผลการเรียนใหปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ

ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

พุทธศักราช 2533 เกณฑการจบหลักสูตรเรียนครบทุกวิชาตามโครงสราง 96 หนวยการเรียน ตองได

หนวยการเรียนครบวิชาตางๆมีหนวยการเรียนทั้งสิ้นไมนอยกวา 85 หนวยการเรียน ในแตละภาค

เรียนตองเขารวมกิจกรรมสงฆ ใชเวลารอยละ 80  หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2533 มีหลักการคือ เปนการศึกษาที่มุงใหแสวงหาความรูทาง

พุทธศาสนาใหแตกฉาน เพื่อการเผยแพรและการศึกษาตอ เปนการศึกษาที่มุงใหมีประสบการณในการ

ปฏิบัติกิจวัตรของสงฆอยางถูกตอง และเครงครัด  และเปนการศึกษาที่มุงใหสามารถปรับตัวเขากับ

สังคมไดอยางเหมาะสม 

จุดมุงหมายปลูกฝงใหพระภิกษุสามเณร มีคุณลักษณะคือ มีความรู ทักษะ ในดานศาสนปฏิบัติ 

และกิจของสงฆตามระเบียบ และธรรมวินัย มีความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนา 

และวัฒนธรรมของชาวพทุธ มีความคิดสรางสรรค นําแนวทางและวิธีการใหม ๆ ไปใชพัฒนาสังคมรูจัก

สิทธิเสรีภาพในทางที่จะกอใหเกิดประโยชนบนรากฐานแหงกฎหมาย และพระธรรมวินัย มีความสํานึกใน

สมณสัญญา และการเปนคนไทยรวมกัน มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและมีโครงสราง

ไดแก วิชาบังคับจํานวน 42 หนวยการเรียน วิชาบังคับแกน จํานวน 36 หนวยการเรียน ไดแก วิชา

ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษา ศาสนปฏิบัติ ภาษาบาลี ธรรมวินัย วิชาบังคับเลือก จํานวน 6 หนวย

การเรียน ใหเลือกเรียนจากวิชาบังคับเลือกกลุมเสรี ใหเลือกกลุมวิทยาศาสตร วิชาเลือกเรียนอยางนอย 

39 หนวยการเรียน ใหเลือกเรียนจากวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาพัฒนา

บุคลิกภาพ กลุมวิชาวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร กลุมวิชาพระปริยัติธรรมกิจกรรมมี 2 กิจกรรม คือ 



83 
 

กิจกรรมแนะแนวหรือกิจกรรมแกปญหา และกิจกรรมอิสระของผูเรียนเปนกิจที่พระภิกษุ สามเณร 

ปฏิบัติเปนประจําอยูที่วัด มี 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมประจําวัน กิจประจําปกษ กิจประจําวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา รายละเอียดไดดังตาราง 2.2 
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ตาราง 2.2 โครงสรางหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พุทธศักราช 2534  
 

 

รายวิชา 

จํานวนหนวยการเรยีน 

บังคับ เลือกเสร ี

แกน เลือก  

1. ภาษาไทย 

2.สังคมศึกษา 

3. สุขศึกษา 

4. วิทยาศาสตร 

5. ภาษาบาล ี

6. ธรรมบาลี 

7. ศาสนปฏิบัติ 

8. คณิตศาสตร 

9. ภาษาตางประเทศ 

10. ศาสนศิลป 

6 

6 

3 

- 

12 

6 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

เลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ อีก

อยางนอย 39 หนวยการเรียน 

รวมจํานวนหนวยการเรียน 

ไมนอยกวา 

36 6  

42  

กิจกรรม 

1. กิจกรรมแนะแนวหรือกิจ-

กรรมแกปญหาหรือกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

2. กิจกรรมอิสระของผูเรียน 

  

 

2  คาบ/สัปดาห/ภาคเรียน 

กิจของสงฆ เปนกิจที่พระภิกษุสามเณรปฏิบัติเปนประจําอยูในวัด 
 

ที่มา : วิชัย ธรรมเจริญ, 2541, หนา 208. 
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2.6 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

 ดวยในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 24/2555 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 มหาเถร

สมาคมไดมีมติที่ 568/2555 ทราบตามที่มหาเถรสมาคมเสนอวา สมเด็จพระวันรัต ประธาน

คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดลงนามในประกาศคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 จํานวน 6 ฉบับ ดังน้ี 

1. ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วาดวยกลุมโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555 

2. ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  วาดวยพนักงานศา

สนการดานการศึกษา พ.ศ. 2555 

3. ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วาดวยขนาดของ

โรงเรียน และกรอบอัตรากําลังพนักงานศาสนการดานการศึกษา พ.ศ. 2555 

4. ประกาศคณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วาดวยคณะกรรมการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2555 

5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วาดวยคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555   

6. ประกาศคณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา วาดวยระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา พ.ศ. 2555   

 

2.7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนโรงเรียนที่สังกัดอยู

ในกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 2 ไดดําเนินการจัดต้ังตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 

2535 ต้ังแต พ.ศ. 2523 เรื่อยมาจนถึงปจจุบันไดดําเนินการจัดต้ังตามระเบียบสํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาติ  วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 มีโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จํานวน 6 โรงเรียน ดังน้ี  

1.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง 

2.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษวิทยา 

3.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน 

4.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 

5.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม 
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6.  โรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ เทศบาลนครศรีธรรมราช 

สวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช   

แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  

2.8 ปญหาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

โรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา มีการบริหารงานตามกรอบของกองพุทธศาสนศึกษา 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในปพ.ศ.2554 มีการบริหารงานได 4 ดาน คือ 1. การบริหารงาน

ทั่วไป 2. การบริหารงานวิชาการ 3. การบริหารงานบุคคล และ 4. การบริหารงานงบประมาณ แตละ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีปญหามากบางนอยบาง บางโรงเรียนมีปญหาทั้ง 4 ดาน 

บางโรงเรียนมีปญหาเฉพาะดาน สรุปปญหาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษาโดยภาพรวมตามรายดานได ดังน้ี 

1.  การบริหารงานทั่วไปแบงตามแนวปฏิรูปการศึกษามี 6 รายดาน ดังน้ี 

 1.1 การบริหารงานอาคารสถานที่  อาคารเรียนไมไดมาตรฐานไมมีแบบแปลนในการ

กอสราง ไมมีวิศวกรหรือผูชํานาญการควบคุมการกอสราง การกอสรางไมเปนไปตามหลักวิชาการ 

ขาดการวางแผนงานพัฒนาอาคารสถานที่ ขาดการปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษา บรรยากาศใน

หองเรียนไมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 

 กมล รอดคลาย กลาววา “อาคาร สถานที่สําหรับการศึกษาของสงฆมีไมแนนอน สวน

ใหญอาศัยวิหาร หรืออาคารเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ต้ังอยูในวัด มีบางวัด

เทาน้ันที่มีอาคารเรียนแนนอน”3 

 กิตติ ธีรศานต กลาววา “อาคารเรียนที่ใชมักใชอาคารเอนกประสงคของวัด ไมไดเปน

อาคารเรียนเฉพาะเอกเทศ เปนอาคารเกา ลาสมัย สิ่งแวดลอมไมเอื้อตอการเรียนการสอนไมมี

งบประมาณในสราง ปรับปรุงและซอมแซม”4 

 

 

                                                             
3กมล รอดคลาย, สภาพปญหาการจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

กรมการศาสนา, 2532), หนา 42. 
4กิตติ ธีรศานต, เทคนิคการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ม.ตน –  

ม.ปลาย, อางแลว, หนา 25. 
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 พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม กลาววา “อาคารสถานที่เรียน ไมไดมาตรฐาน จัดไปตาม

ยถากรรม ใชศาลาการเปรียญบาง กุฎีบาง อาคารเรียนที่ดีที่สุดของพระสงฆในปจจุบัน คือ วัด ไม

เหมาะเปนแหลงเรียนรู”5 

 1.2  งานปกครองนักเรียน นักเรียนมีจํานวนนอยมีปญหาไมมาก เพราะนักเรียนมีจํานวน

นอยและสวนใหญอยูรวมกันกับพระ แตมีปญหานักเรียนบางรูปอยูกับพระเถระอาจทําความผิด หรือ

อาจชวยงานพระเถระ ไมสามารถมาเรียนได อาจารยฝายปกครองเกรงใจพระเถระทําให  ไมกลา

ลงโทษ และผูที่มีสิทธ์ิในการปกครองสวนใหญจะเปนเจาอาวาสซึ่งเปนพระเถระไมมีเวลาดูแล บาง

โรงเรียนมีฆราวาสดูแลทําใหไมกลาลงโทษสามเณรเพราะกลัวบาป 

 1.3  การบริหารงานสัมพันธชุมชน  กระบวนการในการวางแผน การควบคุม การ

ประสานงาน การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน เพื่อให

เกิดความรวมมือ ความชวยเหลือ สนับสนุนการศึกษาใหเกิดความกาวหนา และบรรลุวัตถุประสงค

ของการศึกษามีนอย เพราะสวนใหญยังมีคานิยมแบบวัดหรือพระ ที่จะรอศรัทธาจากญาติโยมมากกวา 

และคิดวาไมควรประชาสัมพันธ เพราะจะเปนการโออวด การประชาสัมพันธสวนใหญเกิดจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการวัด หากวากรรมการเหลาน้ันใหความสนใจการศึกษา ก็

จะมีบทบาทใหพัฒนาการศึกษาไปไดมาก แตสวนใหญเปนกรรมการแตในนามหรือเพื่อเสริมบารมี 

พบวา กรรมการสวนใหญไมเขารวมการประชุม เพราะกรรมการสวนใหญเปนผูมีเกียรติ มีฐานะ มี

กิจการในทองที่น้ัน ๆ เปนกรรมการเพราะเจาอาวาสหรือผูบริหารโรงเรียนขอรองใหมาเปนไมไดเกิด

จากศรัทธามาชวยและ สวนใหญเปนนักธุรกิจ เวลาประชุมมักจะไมแสดงความคิดเห็นอาจเพราะ

เกรงใจพระหรือไมมีความรูดานการศึกษา สวนใหญจะแลวแตมติของเจาอาวาสหรือผูบริหารโรงเรียน 

 1.4  ดานการบริหารงานบริการ เปนงานสนับสนุนการศึกษา หองสมุดขาดแคลนหนังสือ

หรือมีแตเปนหนังสือเกา ขาดเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ไมมีการแนะแนวให

นักเรียน ไมมีการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  

 1.5 ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ขาดการระดมทรัพยากรและ

การลงทุนทางการศึกษา มีผูสนใจนอยที่จะทําบุญดานการศึกษา 

 1.6  ดานงานการบริหารและพัฒนาองคกร ไมมีการใหอาจารยไปอบรม ขาดการประสาน 

งานกับหนวยงานราชการเชนเขตการศึกษาในพื้นที่ ทํางานแตเฉพาะหนวยงานตนเองไมมีเครือขาย 

                                                             
5พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม, “แนวทางการศึกษาคณะสงฆไทยในบริบทแหงสังคมไทยยุค

ปจจุบัน”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมกุฏราช

วิทยาลัย), 2552. 350 หนา. 
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2.  การบริหารงานวิชาการ ยึดหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรแกนกลาง 

ปญหาคือ ขาดครูสอนบาลีศึกษา ขาดครูสอนที่จบเฉพาะทางหรือครูชํานาญการ ขาดครูภูมิปญญา

ทองถ่ิน ขาดการประเมิน นิเทศติดตามผล 

3.  การบริหารงานบุคคล มีปญหามากสรุปมี 3 ดาน ดังน้ี 

 3.1 ดานผูบริหาร ไมผานกระบวนการคัดเลือก คัดสรร สวนใหญไมไดมีความรูหรือจบการ

บริหารการศึกษามากอนทําใหไมเขาใจการศึกษาสมัยใหมวาเปนอยางไร สวนใหญเปนผูบริหารโดย

ตําแหนง หรือบางรูปอาจจบทางดานการศึกษามาแตเปนพระเถระผูใหญ บางครั้งมีตําแหนงทางดาน

การปกครองดวย ประกอบกับกิจกรรมของคณะสงฆมีมาก ทําใหไมมีเวลามาดูแลการศึกษาเทาที่ควร 

มุมมองการศึกษายังเปนแบบโบราณที่เนนการทองจํา และมองวาเทคโนโลยีสมัยใหมเปนเรื่องไม

จําเปนและมีราคาแพง การดํารงตําแหนงของผูบริหารสวนใหญจะไมมีการปรับเปลี่ยนเพราะเปน

พระภิกษุ จะอยูจนมรณภาพทําใหไมมีการพัฒนาเทาที่ควร สวนใหญผูบริหารกลัวการเปลี่ยนแปลงซึ่ง

หมายถึง การลงทุนและไมรูวาการเปลี่ยนแปลงน้ันจะไดรับผลดีหรือไม  หากไมดีกลัวเสียช่ือเสียงและ

อาจถูกปลดจากตําแหนงได สวนใหญผูบริหารเปนพระเถระไมมีเวลาศึกษาดูงานภายนอกโดยเฉพาะ

โรงเรียนที่มีการศึกษาทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ บางผูบริหารอาจสนใจศึกษาดูงานภายนอกแต

คิดวาทําไมไดเพราะใชงบประมาณสูง ตองใชบุคลากรที่มีความสามารถ บางผูบริหารเห็นวาการใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยหากนักเรียนไดเรียนแลวอาจนําไปใชในทางที่ผิด เชน เลนเกม หรือดูในสิ่งที่ไม

เหมาะสมกับสมณเพศ  

 3.2  ดานครูอาจารย เพราะงบประมาณมีนอยทําใหไมสามารถจางครูอาจารยไดอยาง

เต็มที่ รายไดไมตรงตามวุฒิที่จบ ทําใหตองอาศัยครูอาจารยที่เกษียณอายุราชการมาชวยสอน หรือครู

อาสาสมัครทําใหการเรียนการดสอนไมเปนมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ครูที่สอนไมถนัดเพราะสอนไม

ตรงกับสาขาที่จบมา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ครูไมมีขวัญกําลังใจ

ในการปฏิบัติงานเพราะรูสึกไมมั่นคงในอาชีพสวนใหญมาสอนเพื่อรอเวลาสอบบรรจุราชการ ขาด

สวัสดิการ  ขาดการฝกอบรมหากตองการเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมตองศึกษาเอง  ขาดการศึกษาดู

งานนอกสถานที่ การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแตงต้ังครูไมไดใชระบบที่มาตรฐาน ไมมีการ

สอบแขงขัน ครูคนไหนรูจักกับเจาอาวาส เจาสํานักเรียนหรือผูบริหารก็สามารถเขามาสอนได 

 พระมหาธรรมรัต ฉายา อริยธมฺโม กลาววา “ครูอาจารยถือวาเปนหัวใจของการศึกษา

เพราะเปนปจจัยใหผูเรียนพัฒนาไดอยางดี ปจจุบันครูที่สอนไมผานกระบวนการคัดสรร และสอบ

คัดเลือก”6 

                                                             
6เรื่องเดียวกัน, 350 หนา. 
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 3.3 ดานนักเรียน มีปญหาอยางมากที่สุด เพราะนโยบายของรัฐบาลเรียนฟรี 15 ป 

ผูปกครองไมเขาใจไมกลาสงบุตรหลานมาเรียนเพราะกลัวผิดกฎหมาย  และนโยบายคุมกําเนิดที่ไดผล

ทําใหประชากรมีนอยโดยเฉพาะนโยบายที่วา มีลูกมากจะยากจน และกลัววาจะไมสามารถดูแลลูกได

ดีเทาที่ควร ทําใหแตละครอบครัวมีลูกแค 1-2 คน  ปจจุบันพบวามีประชากรผูหญิงมากกวาผูชาย ทํา

ใหไมมีนักเรียนเขามาบวชเรียน หรือมีแตนอยมาก และคานิยมที่คิดวาการจัดการอยางวัด (โรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สวนมากอยูในวัด) ไมมีประสิทธิภาพ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มีเด็กผูชายมากที่ไมไดเรียน แตนับถือศาสนาอิสลามทําใหไมสามารถมาเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาได ประกอบกับปญหาของสังคมที่รุนแรงข้ึนทั้งปญหาครอบครัวหยาราง ปญหายา

เสพติด ปญหาความยากจน ทําใหมีเด็กสวนหน่ึงถูกผลักดันเขามาสูระบบการศึกษาของสงฆทั้งที่ไมมี

ศรัทธา เด็กอยูในสภาพจํายอมเพราะหากไมเรียนก็ไมรูจะทําอะไร สวนหน่ึงเมื่อเขามาสูระบบ

การศึกษาแลวมีมุมมองเปลี่ยนไปปรับตัวไดทําใหพัฒนาข้ึน แตสวนใหญมาอยูศึกษาเพื่อรอเวลา และ

โอกาสที่จะไป   

4.  การบริหารงบประมาณ เปนปญหาของโรงเรียนมากที่สุด เพราะงบประมาณไดตามราย

รูปนักเรียน ปจจุบันนักเรียนมีนอยมากทําใหมีงบประมาณนอยไปดวย หากรองบประมาณจากรัฐบาล

โรงเรียนไมสามารถจะบริหารไปได งบประมาณสวนใหญไดจากเจาอาวาสหรือผูบริหารโรงเรียน หาก

เจาอาวาสหรือผูบริหารเปนพระเถระผูใหญมีบารมีก็สามารถหางบประมาณได แตหากเจาอาวาสหรือ

ผูบริหารมีบารมีนอย งบประมาณจะมีนอยมาก ข้ึนอยูกับความสามารถของเจาอาวาสและผูบริหาร

ของโรงเรียนน้ันๆ โดยเฉพาะหากมีความสัมพันธกับสวนราชการหรือองคการบริหารสวนทองถ่ิน เชน 

อบต. อบจ. เทศบาล อาจไดรับงบประมาณเพิ่มเติม   การวางแผนใชจายเงินลวงหนาเปนไปไดยาก

เพราะงบประมาณมีนอย เจาอาวาสหรือผูบริหารอาจมีการจัดงานทอดผาปาเพื่อหารายไดทาง

การศึกษาบางแตมีผูสนใจนอย เพราะวาการทําบุญเพื่อการศึกษาไมสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมมาก

นักผิดกับการสรางถาวรวัตถุ โรงเรียนไมจัดทําบัญชีการเงิน ขาดเจาหนาที่การเงิน 

พระมหาธรรมรัต ฉายา อริยธมฺโม กลาววา “การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐเปนไปไดยาก 

งบที่ไดก็แคเพียงงบประมาณสนับสนุนบางสวนเทาน้ัน หากตองรองบประมาณสนับสนุนจากรัฐอยาง

เดียวการจัดการศึกษาของสงฆคงดําเนินไปไดยาก”7 

                                                             
7เรื่องเดียวกัน, 350 หนา.  



 

 

บทท่ี 3 

หลักสัปปุริสธรรม 
 

 ในการศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวย

หลักพุทธปรัชญาเถราวาท ผูวิจัยมุงเสนอหลักสัปปุริสธรรม (Virtues of a Gentleman) คือ ธรรมของ

สัตบุรุษหรือธรรม ที่ทําใหเปนสัตบุรุษ คําวา “สัตบุรุษ” คือ คนดี นักปราชญ หรือบัณฑิต สัปปุริสธรรม จึง

หมายถึง ธรรมสําหรับ การเปนสัตบุรุษ ที่ทําใหคนเปนคนดี หรือคุณสมบัติของคนดี ซึ่งเปนผูที่มีความรู

ความสามารถรอบดาน ผูบริหารในยุคปจจุบันจะนําเอาหลักธรรมไปประยุกตใชในการบริหารงาน 

เพื่อใหสะดวกแกการศึกษาและใหเห็นชัดเจนย่ิงข้ึนในหลักธรรมเหลาน้ี ผูวิจัยจึงได อธิบายโดยการนํา

ตัวอยางในพระสูตรและชาดกที่มีเน้ือหา อันมีลักษณะปรากฏอยู 7 ประการที่ปรากฏในพระไตรปฎก  

และที่ปรากฏเปนพุทธพจนมาแสดง ดังน้ี1 

 

3.1 หลักสัปปุริสธรรมที่ปรากฏในพระไตรปฎก 

 สัปปุริสธรรม 7 น้ี มีบรรยายอยูในสังคีติสูตรในพระไตรปฎก สังคีติสูตรน้ีเปนพระสูตรที่

รวบรวมธรรมะมากมาย เปนการบรรยายแจกธรรมเปนหมวด ๆ โดยพระสารีบุตร อาจนับไดวา  

สังคีติสูตร เปนตนแบบของการสังคายนาพุทธศาสนาในยุคแรก ๆ คุณสมบัติของผูที่ประกอบดวย   

สัปปุริสธรรม 7 ประการ น้ี เรียกวา สัทธัมมสมันนาคโต บางทีก็เรียก สัปปุริสธรรม 7 และในจูฬ

ปุณณมสูตร ซึ่งพระพุทธองคทรงตรัสบรรยายความแตกตางระหวาง สัตบุรุษและอสัตบุรุษทรงแสดงถึง 

ลักษณะของผูประกอบดวย ธรรมของสัตบุรุษ ซึ่งมีปรากฏขอความในพระไตรปฎก ดังน้ี2 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 7 ประการ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนา

บุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นย่ิงกวา ธรรม 7 ประการเปนไฉน 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนธัมมัญู รูจักธรรม 1อัตถัญู รูจักอรรถ 1

อัตตัญู รูจักตน 1 มัตตัญู รูจักประมาณ 1 กาลัญู รูจักกาล 1 ปริสัญู รูจักบริษัท 1 ปุคคลป

โรปรัญู รูจักเลือกคบคน 1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนธัมมัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมรู

ธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ หากภิกษุ

                                                             
 1องฺ.สตฺตก. 37/65/236. 

2องฺ.สตฺตก. 37/65/236. 
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ไมพึงรูจักธรรม คือ สุตตะ เวทัลละ เราก็ไมพึงเรียกวา เปนธัมมัญู แตเพราะภิกษุรูธรรม คือ สุตตะ 

เวทัลละ ฉะน้ัน เราจึงเรียกวา เปนธัมมัญู ดวยประการฉะน้ี ฯ 

 ก็ภิกษุเปนอัตถัญูอยางไรภิกษุในธรรมวินัยน้ียอมรูจักเน้ือ ความ แหงภาษิตน้ัน ๆ วา น้ีเปน

เน้ือความแหง ภาษิตน้ี ๆ หากภิกษุไมพึงรูเน้ือความ แหงภาษิตน้ัน ๆ วา น้ีเปนเน้ือความแหงภาษิตน้ี ๆ 

เราก็ไมพึงเรียกวาเปน อัตถัญู แตเพราะ ภิกษุรูเน้ือความแหงภาษิตน้ัน ๆ วา น้ีเปนเน้ือความแหง 

ภาษิตน้ี ๆ ฉะน้ัน เราจึงเรียกวา เปนอัตถัญู ภิกษุเปนธัมมัญูอัตถัญู ดวยประการฉะน้ี ฯ 

 ก็ภิกษุเปนอัตตัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมรูจักตนวา เราเปนผูมีศรัทธา ศีล สุตะ 

จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เพียงเทาน้ี ถาภิกษุไมพึงรูจักตนวาเราเปนผูมีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา 

ปฏิภาณ เพียงเทาน้ีเราก็ไมพึงเรียกวาเปนอัตตัญู   แตเพราะ ภิกษุรูจักตนวา เราเปนผูมีศรัทธา ศีล 

สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณเพียงเทาน้ีฉะน้ันเราจึงเรียกวาเปนอัตตัญูภิกษุเปน ธัมมัญูอัตถัญู

อัตตัญู ดวยประการฉะน้ี ฯ 

 ก็ภิกษุเปนมัตตัญูอยางไรภิกษุในธรรมวินัยน้ี รูจักประมาณ ในการรับจีวร บิณฑบาต 

เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร หากภิกษุไมพึงรูจักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต 

เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เราก็ไมพึงเรียกวาเปนมัตตัญู แตเพราะภิกษุรูจักประมาณ

ในการรับจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ฉะน้ัน เราจึงเรียกวาเปนมัตตัญู

ภิกษุเปนธัมมัญูอัตถัญูอัตตัญู มัตตัญู ดวยประการฉะน้ี ฯ 

 ก็ภิกษุเปนกาลัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมรูจักกาลวา น้ีเปนกาลเรียน น้ีเปนกาล

สอบถาม น้ีเปนกาลประกอบความเพียร น้ีเปนกาล หลีกออกเรน หากภิกษุไมพึงรูจักกาลวา น้ีเปน

กาลเรียน น้ีเปนกาลสอบถาม น้ีเปนกาลประกอบความเพียร น้ีเปนกาลหลีกออกเรน เราไมพึงเรียกวา

เปน กาลัญู แตเพราะภิกษุรูจัก กาลวา น้ีเปนกาลเรียน น้ีเปนกาลสอบถาม น้ีเปนกาลประกอบ

ความเพียร น้ีเปนกาล หลีกออกเรน ฉะน้ัน เราจึงเรียกวาเปนกาลัญู ภิกษุเปนธัมมัญูอัตถัญู

อัตตัญู มัตตัญู กาลัญู ดวย ประการฉะน้ี ฯ 

 ก็ภิกษุเปนปริสัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมรูจักบริษัทวา น้ีบริษัท กษัตริย น้ีบริษัท

คฤหบดี น้ีบริษัทสมณะ ในบริษัทน้ัน เราพึงเขาไปหาอยางน้ี พึงยืนอยางน้ี พึงทําอยางน้ี พึงน่ังอยางนี้ 

พึงน่ิงอยางน้ี หากภิกษุไมรู จักบริษัทวา น้ีบริษัท กษัตริย พึงน่ิงอยางน้ี เราก็ไมพึงเรียกวาเปนปริสัญู 

แตเพราะภิกษุรูจักบริษัทวา น้ีบริษัทกษัตริย พึงน่ิงอยางน้ี ฉะน้ัน เราจึงเรียกวาเปนปริสัญู ภิกษุ

เปนธัมมัญูอัตถัญูอัตตัญู มัตตัญู กาลัญู ปริสัญู ดวยประการฉะน้ี3 ฯ 

 ก็ภิกษุเปนปุคคลปโรปรัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูรูจัก บุคคลโดยสวน 2 คือ 

บุคคล 2 จําพวก คือ พวกหน่ึงตองการเห็นพระอริยะ พวกหน่ึงไมตองการเห็นพระอริยะ บุคคลที่ไม

                                                             
3องฺ.สตฺตก. 37/65/236. 
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ตองการเห็นพระอริยะพึงถูกติเตียนดวยเหตุน้ันๆบุคคลที่ตอง การเห็นพระอริยะ พึงไดรับความ

สรรเสริญดวยเหตุน้ัน ๆ บุคคลที่ตองการเห็นพระอริยะก็มี 2 จําพวก คือ พวกหน่ึงตองการจะฟง

สัทธรรม พวกหน่ึงไมตองการฟงสัทธรรม บุคคลที่ไมตองการฟง สัทธรรม พึงถูกติเตียนดวยเหตุน้ัน ๆ 

บุคคลที่ตองการฟงสัทธรรม พึงไดรับ ความสรรเสริญดวยเหตุน้ัน ๆ บุคคลที่ตองการฟงสัทธรรมก็มี 2 

จําพวก คือ พวกหน่ึงต้ังใจฟงธรรม พวกหน่ึงไมต้ังใจฟงธรรม บุคคลที่ไมต้ังใจฟงธรรม พึงถูก ติเตียนดวย

เหตุน้ัน ๆ บุคคลที่ต้ังใจฟงธรรม พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุน้ัน ๆ บุคคลที่ต้ังใจฟงธรรมก็มี 2 

จําพวก คือ พวกหน่ึงฟง แลวทรงจําธรรมไว พวกหน่ึงฟงแลวไมทรงจําธรรมไวบุคคลที่ฟงแลวไมทรง

จําธรรมไว พึงถูกติเตียน ดวยเหตุน้ัน ๆ บุคคลที่ฟงแลวทรงจําธรรมไวพึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุ

น้ัน ๆ บุคคลที่ฟงแลวทรงจําธรรมไวก็มี 2 จําพวก คือ พวกหน่ึงพิจารณาเน้ือความ แหงธรรมที่ทรงจํา

ไว พวกหน่ึงไมพิจารณา เน้ือความแหงธรรมที่ทรงจําไว บุคคลที่ไมพิจารณาเน้ือความแหงธรรมที่ทรงจํา

ไว พึงถูกติเตียนดวยเหตุน้ัน ๆ บุคคลที่พิจารณาเน้ือความแหงธรรมที่ทรงจําไว พึงไดรับความสรรเสริญ

ดวย เหตุน้ัน ๆ บุคคลที่พิจารณาเน้ือความแหงธรรมที่ทรงจําไวก็มี 2 จําพวก คือ พวกหน่ึงรูอรรถ รู

ธรรมแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พวกหน่ึงหารูอรรถรูธรรม แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม 

บุคคลที่หารูอรรถรูธรรมปฏิบัติ ธรรมสมควร แกธรรมไม พึงถูกติเตียนดวยเหตุน้ัน ๆ บุคคลที่รูอรรถรู

ธรรมแลว ปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรม พึงไดรับ ความสรรเสริญ ดวยเหตุน้ัน ๆ บุคคลที่รูอรรถรูธรรม 

แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ก็มี 2 จําพวก คือ พวกหน่ึงปฏิบัติเพื่อ ประโยชนของตน ไมปฏิบัติเพื่อ

ประโยชนของผูอื่น พวกหน่ึงปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชนตนและเพื่อประโยชนผูอื่นบุคคลที่ปฏิบัติ  เพื่อ

ประโยชนตน ไมปฏิบัติ เพื่อประโยชนผูอื่น พึงถูกติเตียนดวยเหตุน้ัน ๆ บุคคลที่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน 

ตนและเพื่อประโยชนผูอื่น พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุน้ัน ๆ ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูรูจัก

บุคคลโดยสวน 2 ฉะน้ีแล ภิกษุเปนบุคคลปโรปรัญู อยางน้ีแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวย

ธรรม 7 ประการน้ีแล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นย่ิงกวาฯ 

 

3.2 ความหมายสัปปุริสธรรม 

 หลักธรรมคือคําสอนที่ทุกคนสามารถนํามาประยุกตใชและถือปฏิบัติ เพราะคําสอนของ

ศาสนามุงที่จะสอนใหทุกคนเปนคนดี หลักธรรมของพระพุทธศาสนามีลักษณะเพื่อความเปนมนุษยที่

สมบูรณ ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบดวยหลักธรรมที่กําหนดคุณลักษณะของคน

ดี คือ สัปปุริสธรรม 7ประการ จึงสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับหลักธรรม ดังตอไปน้ี 
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 สัมปุริสะเปนภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตวา สัตปุรุษะ ภาษาไทยใชคําวา สัตบุรุษ

แปลวาคนดี คนสงบ หมายความวา เปนคนดีรอบดาน และเปนคนที่สงบจากความช่ัว ไมยอมทําความ

ช่ัว สัปปุริสธรรม ขอปฏิบัติของคนดีมี 7 ประการ4 

 สัปปุริสธรรม 7 สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ คํา

วา “สัตบุรุษ” หมายถึง คนดี นัก ปราชญ หรือบัณฑิตสัปปุริสธรรม จึงหมายถึง คุณธรรมที่ทําใหคน

เปนคนดี มี 7 ประการ5 ดังมีนักวิชาการไดใหความหมายเพิ่มเติมคือ 

 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) ไดกลาวถึง สัปปุริสธรรม 7 วาเปนธรรมของสัปปุริชน คือ คน

ดี มีคุณคาอยางแทจริง เปนผูสามารถนําหมูชนและสังคมไปสูสันติสุขและความสวัสดีมีคุณ สมบัติ ใน

ตัวของผูนํา 7 ประการ คือ 1) รูจักหลักและรูจักเหตุ 2) รูความมุงหมาย และรูจักผล 3) รูตน 4) รู

ประมาณ 5)รูกาล 6)รูชุมชน และ7)รูบุคคล6 

 พุทธทาสภิกขุ  ไดกลาววา ยุวชนที่พึงปรารถนา คือ ยุวชนที่มีตนเปนที่พึ่ง มีธรรมเปนที่พึ่ง 

เปนผูที่สามารถสรางสังคมใหม หรือสรางโลกใหมใหดีกวาเกา เปนยุวชนที่เติบโตข้ึนโดยยึดหลักสัปปุ

ริสธรรม 7ซึ่งเปนธรรมหรือลักษณะธรรมดาสามัญของสัตบุรุษหรือคนดี ซึ่งยุวชนที่มีธรรมเปนที่พึ่งน้ี

จะเปนยุวชนผูสรางโลกในอนาคต เปนโลกแหงสันติสุขที่ประกอบดวยผูคนที่มีชีวิตอยูดวยธรรมเต็มไป

ทั้งโลก สัปปุริสธรรม 7 คือ 1) รูจักเหตุ 2) รูจักผล 3) รูจักตน 4) รูจักประมาณ 5) รูจักกาล 6) รูจัก

ชุมชน และ7) รูจักบุคคล7 

 พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) ไดกลาวถึง สัปปุริสธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ คือ เปน

คุณธรรม หรือคุณสมบัติของคนดี เปนเหตุใหผูปฏิบัติเปนคนดี เปนผูควรแกการยกยองนับถือ เปนคน

ที่สามารถใหการแนะนําในการดําเนินชีวิตที่ถูกดายตองความปรารถนาดีม ี7 ประการ ไดแก รูจักเหตุ 

รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล8 

                                                             
4จรัญ พยัคฆราชศักด์ิ และกวี อิศริวรรณ, หนังสือเรียนสมบูรณแบบ ส 0113 พระพุทธศาสนา,

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด), หนา 53. 
5องฺ.สตฺตก. 37/65/236. 
6พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก, 2541), 

หนา 14.  
7พุทธทาสภิกขุ.(2545), จริยธรรมสําหรับครู, (กรุงเทพมหานคร : ประสานมิตร, 2545), 

หนา 173. 
8พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเลี่ยงเชียง, 

2548), หนา 170.  
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 สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ตรัสวา สัปปุริสธรรม เปน หลักธรรมที่สําคัญของ

มนุษย เปนสมบัติเปนคุณลักษณะของมนุษย มีปญญารูได ทําได เขาใจวา ความกตัญูกตเวทีเปน

คุณธรรมที่ดี ที่ประเสริฐ มนุษยมีสติปญญารักษาความดีงานของใหสมบูรณ ดวยหลักธรรมน้ี เพื่อให

ความเปนมนุษยที่สมบูรณคงอยู สัปปุริสธรรม เปนหลักธรรมที่ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไป

แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อทําใหการทํางานรวมกับผูอื่นประสบความผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

ชวยใหเปนคนตระหนักใน เหตุผลรูจักการวางตัวพอเหมาะพอดีทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมรูเทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีความเปนตัวของตัวเอง9 

 ชัยวัฒนอัตพัฒน ไดกลาววา “ผูนําตองมีคุณธรรม หรือหลักดําเนินการบริหาร เพื่อความสุข 

และความเจริญกาวหนาในการทํา หรือดําเนินงาน หลักธรรมน้ันไดแก สัปปุริสธรรม คือ ธรรมของคนดี 

คนที่สมบูรณ มีคุณสมบัติ 7 ประการ10 

 คูณ โทขันธ ไดกลาวถึง สัปปุริสธรรม 7 ไวในพุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน วา คนดีแทหรือ

มนุษยที่แทโดยสมบูรณ ในความหมายของพระพุทธศาสนาตองเปนผูประกอบดวยธรรม 7 ประการ 

ประกอบดวย 1) ความเปนผูรูจักเหตุ 2) ความเปนผูรูจักผล 3) ความเปนผูรูจักตน 4) ความเปนผูรูจัก

ประมาณ 5) ความเปนผูรูจักกาล 6) ความเปนผูรูจักชุมชน และ7) ความเปนผูรูจักบุคคล11 

 ฐะปะนีย นาครทรรพ กลาววา “สัปปุริสธรรม คือ ธรรมอีกหมวดหน่ึงซึ่งเปนประโยชนมาก

ตอการดําเนินชีวิตในสังคม ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เมื่อศึกษาใหเขาใจและปฏิบัติตามอยาง

ถูกตองยอมเช่ือวาเปนสัตบุรุษ หรือเปนคนดี”12 

 ทองยอย แสงสินชัย ไดกลาวถึง “หลักสัปปุริสธรรม วาเปนธรรมของสัตบุรุษ คือ ธรรมของ

คนดี หรือ สมบัติผูดีของผูนํา และไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูดีน้ันวาไมไดดีเพราะเปน ผูที่เกิดใน

ตระกูลสูงผูมีฐานะทางเศรษฐกิจผูมีอํานาจทางการเมืองผูมีอํานาจทางการทหารและผูมีการศึกษา”13 

                                                             
9สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 

2549), หนา 15. 
10ชัยวัฒน อัตพัฒน, หลักการดําเนินดํารงชีวิตในสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2538), หนา 179. 
11คูณ โทขันธ, พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

2537), หนา 32. 
12ฐะปะนีย นาครทร, สัปปุริสธรรม, (กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 

2529), หนา 3. 

 13ทองยอย แสงสินชัย, สัปปุริสธรรม 7 ประการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 

2530), หนา 1-5. 
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 ปน มุทุกัณต  ไดกลาววา “สัปปุริสธรรม คือ คุณสมบัติของสัตบุรุษ หรือพลเมืองดี เปนเครื่องหมาย

วาผูน้ันเปนสัตบุรุษ ใครก็ตามไมวาจะมีฐานะอยางไรถามีคุณสมบัติ 7 ประการน้ีผูน้ันเปนสัตบุรุษ   

แตถาขาดคุณสมบัติน้ีแลว แมวาจะเปนคนมีชาติสกุลมีวิทยฐานะสูง มียศศักด์ิ อัครฐานมั่งมีเงินทอง 

สักปานใดก็ไมเรียกวา สัตบุรุษธรรม”14 

 กถิน อัตถโยธิน ไดใหความหมาย สัปปุริสธรรม 7 วา เปนธรรมของสัตบุรุษ ไดแกสมบัติของ

ผูดี บุคคลแมจะมีฐานะอยางไรแตถามีสมบัติ 7 ประการน้ีแลว บุคคลน้ันช่ือวา ผูดี คือสัตบุรุษ 

ประกอบดวย 1) รูจักเหตุ 2) รูจักผล 3) รูจักตน 4) รูจักประมาณ 5) รูจักกาล 6) รูจักชุมชน และ 

7) รูจักบุคคล15 

 เสถียรพงษวรรณปก ไดกลาววา “สัปปุริสธรรม เปน ธรรมของคนดี ธรรมที่ทําใหคนเปนคน

ดีมีอยู 7 ประการ คือ รูเหตุ รูผล รูตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชน และรูบุคคล สรุปลงสั้น ๆ วาการรู

กาลเทศะ เพราะวา คนที่รูกาลเทศะเปนคนดี เปน สุภาพบุรุษเปนสุภาพชน”16 

 วีรยุทธ วิเชียรโชติ และนวลเพ็ญ วิเชียรโชติ ไดกลาวถึงสัปปุริสธรรม 7 วา เปนธรรมสําหรับ

การสรางมนุษยสัมพันธที่ดี ประกอบดวย 1) ธัมมัญุตา การรูจักเหตุ 2) อัตถัญูตา การรูจักผล 3) 

อัตตัญูตา การรูจักตน 4) มัตตัญุตา การรูจักประมาณ 5) กาลัญูตา การรูจักกาล 6) ปริสัญูตา 

การรูจักชุมชน และ7) ปุคคลปโรปรัญุตา การรูจักบุคคล17 

 จากความหมาย สัปปุริสธรรม 7 ที่กลาวมา คือ หลักคุณธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษหรือคุณสมบัติ

ของคนดีเปนคุณธรรมพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง องคกร สังคม ชุมชน และการอยูรวมกันอยางมี

ความสุข เปนคุณธรรมที่เนนการแสดงออก 7 ประการ คือ การรูจักเหตุ การรูจักผล การรูจักตน การรูจัก

ประมาณ การรูจักกาล การรูจักชุมชน และการรูจักบุคคล ซึ่งหลักธรรมน้ีมองใน 2 ดาน ดานหน่ึง ดาน

ตนเอง เปนการสรางสติปญญาใหฉลาดรอบรู สามารถฝกปฏิบัติกาย วาจา และใจใหสามารถดํารงชีวิตได

อยางราบรื่นมีความสุข ดานที่สอง ดานสังคม เปนความสามารถอยูรวมกับผูอื่น เปนธรรมพื้นฐานสําหรับ

                                                             
14ปน มุทุกัณต, แนวสอนหลักธรรมหลักสูตรนักธรรมชั้นตร,ี (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา,  

2514), หนา 300-303. 
15กถิน อัตถโยธิน, อธิบายธรรมใหประชาชนเขาใจ, (กรุงเทพมหานคร : สุขสันสาสน, 2529), 

หนา 173. 
16เสถียรพงษ วรรณปก, มัชฌิมปฎิปทา : สายกลางสองมิติสัปปุริสธรรม 7 นัยท่ีสอง, 

(กรุงเทพมหานคร : พี อาร คัลเลอรพริ้นท, 2547), หนา 37. 
17วีรยุทธ วิเชียรโชติ และนวลเพ็ญ วิเชียรโชติ, ศึกษาศาสตรตามแนวพุทธศาสตร ภาคท่ี 3 

จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : กราฟฟคอารต, 2526), หนา100-102. 
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การสรางมนุษยสัมพันธที่ดีเปนธรรมที่ใชในการครองตน ครองคน และครองงาน พรอมทั้งนําประโยชนสุ

ขมสูตนเอง ผูอื่น และสังคมดวย 

 

3.3 องคประกอบหลักสัปปุริสธรรม 7 

 สัปปุริสธรรม 7 (Virtues of a Gentleman) สัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรม

ที่ทําใหเปนสัตบุรุษ คําวา “สัตบุรุษ” คือ คนดี นักปราชญ หรือบัณฑิต สัปปุริสธรรม ซึ่งเปนคุณธรรม

ที่ทําใหคนเปนคนดี มี 7 ประการ18 คือ 

 1. ธัมมัญุตา คือ การรูจักเหตุ (Dhammannuta : Knowing the Cause) 

 2. อัตถัญุตา คือ การรักจักผล (Attannuta : Knowing  the Consequence) 

 3. อัตตัญุตา คือ การรูจักตน (Attannuta : Knowing the Oneself) 

 4. มัตตัญุตา คือ การรูจักประมาณ (Mattannuta : Knowing how to the Temperate) 

 5. กาลัญุตา คือ การรูจักกาล (Kalannuta : Knowing the Proper time) 

 6. ปริสัญุตา คือ การรูจักชุมชน (Parisannuta : Knowing the Society)  

 7. ปุคคลัญุตา คือ การรูจักบุคคล (Puggalannuta : Knowing the Individual) 

 3.3.1 ธัมมัญุตา คือ การรูจักเหตุ 

 ธัมมัญุตา คือ การรูจักเหตุ รูหลักการ รูวิธีการ ในการดําเนินงาน ผูบริหารจะตองรูจักเหตุ รู

หลักการ รูวิธีการตางๆเพื่อที่จะเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  

 ในทางพระพุทธศานาไดกลาววา ธัมมัญุตา หมายถึง การรูนวังคสัตถุศาสตร ดังที่ปรากฏใน

พระไตรปก19 วา 

 พระภิกษุที่เปน ผูรู รูเรื่อง นวังคสัตถุศาสน คือคําสั่งสอนของพระศาสดาอันเปนศาสนาธรรม 

มีองคประกอบอยู 9 ประการ หรือที่เรียกวารูธรรมคําสอนในพระไตรปฎก คือ หลัก ปริยัติธรรมน่ัน

ไดแกการรูเรื่องของสูตรพระวินัยและพระธรรมอภิธรรมเปนตน อันเปนเหตุ แหงความเจริญในการ

ปฏิบัติ เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของการศึกษา พระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา ภิกษุรูปใดมีความรอบรูใน

หลักธรรมคําสอนดังกลาวมาแลว ภิกษุน้ัน ช่ือวาเปนผูรูธรรม หรือเหตุแหงความเจริญ20 

 หลักธรรมอันเปนคําสั่งสอนที่สําคัญ คือ นวังคสัตถุศาสน 9 ประการ ไดแก 

 - สุตตะ คือ พระสูตรตาง ๆ 

 - เคยยะ คือ พระสูตรที่ประกอบดวยคาถา 

                                                             
18องฺ.สตฺตก. 37/65/236. 
19องฺ.สตฺตก. 37/65/237-238. 
20องฺ.สตฺตก. 37/65/236. 
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 -  เวยยากรณะ คือ พระอภิธรรมทั้งหมด 

 -  คาถา คือ พระธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา 

 -  อุทาน คือ พระสูตรที่พระพุทธเจาทรงเปลงอุทานดวยความโสมนัส 

 -  อิติวุตตกะ คือ พระสูตรที่ข้ึนตนดวยคําวา ขอน้ีสมจริง ดังคําที่พระพุทธองคตรัส 

 -  ชาดก คือ พระสูตรที่แสดงเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจา 

 -  อัพภูตธรรม คือ พระสูตรที่ประกอบดวยปาฏิหาริย 

 -  เวทัลละ คือ พระสูตรที่เทวดาและมนุษยทั้งหลายถามแลวไดรับความรู และถามย่ิง ๆ ข้ึน

ไป เปนตน21 

 นวังคสัตถุศาสนน้ี เปนเหตุแหงความเจริญในการปฏิบัติเพื่อไปสูจุดหมายสูงสุดของการศึกษา

ในพระพุทธศาสนา ภิกษุรูน้ันจะตองมีความรอบรูในหลัก นวังคสัตถุศาสน ดังกลาวแลวช่ือวาเปนผูรู

จักธรรม หรือเหตุแหงความเจริญ 

 พระพุทธเจาไดตรัสถึงเหตุแหงความเสื่อมและความเจริญของภิกษุในพระพุทธศาสนาทรงยก

เปนอุปมาเปรียบเทียบ ภิกษุที่จะเขาถึงฝงพระนิพพานมีความเจริญในพระธรรมวินัยไดน้ันวาจะตอง

ประกอบดวยลักษณะ 11 ประการ เชนเดียวกับนายโคบาลผูประสบความสําเร็จจะตองรูจักบริหาร

จัดการฝูงโคประกอบดวยหลัก 11 ประการ ดังกลาวซึ่งไดอธิบายเน้ือหาเกี่ยวกับผูนําและการทําหนาที่

ของผูนําที่ดีซึ่งไดแสดงผูนําตามสัปปุริสธรรม 7 เกี่ยวกับธัมมัญุตา สามารถนําพาสมาชิกไปสู

เปาหมาย คือความสําเร็จไดจึงข้ึนอยูกับภาวะผูนําของหัวหนาเปนแกนนําขององคกร ดังขอความที่

ปรากฏในโคปาลสูตรตอนหน่ึงวา 

 นายโคบาลประกอบดวยองค 11 ประการ เปนผูควรจะครอบครองฝูงโคควรทําฝูงโคใหเจริญได 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลในโลกน้ีเปนผูรูจักรูปฉลาดในลักษณะ เปนผูคอยเข่ียไขขัง ปดบังแผล

สุมควันใหรูจักทา รูจักใหโคด่ืมนํ้าหรือยังรูจักทางฉลาดในสถานที่โคเที่ยวหากิน รูจักรีดนมใหเหลือไว 

รูจักการบูชาโคที่เปนพอฝูงเปนผูนําฝูง ดวยการบูชาเปนอดิเรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาล

ประกอบดวยองค 11 ประการน้ี เปนผูควรจะครอบครองฝูงโคควรทําใหฝูงโคเจริญได22 

 ภิกษุผูที่ประกอบดวยองค 11 ประการเหลาน้ีแลว ควรจะรักษาหมูโคและทําใหหมูโคเจริญได

ดวยองค 11 ประการ จากพุทธพจนน้ี มีคําอธิบายแนวทางของการเปนผูนําที่ถูกตองตามหลักพุทธธรรม ที่

นํามาประยุกตเพื่อขยายความภาวะผูนํา ดังน้ี 

                                                             
21ทองหลอ วงษธรรม, ปรัชญา 201 พุทธศาสน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2538), 

หนา 55-59. 
22ม.มู. 19/386/55. 
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 1.  การรูจักรูป คือ ผูนําจะตองรูจักและเขาใจผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาในฐานะของ

สมาชิกขององคกรความรูน้ีนอกจากจะสรางความสนิทสนมกันแลวยังกอใหเกิดมิตรไมตรีตอกันเขา

ใจความตองการประวัติพื้นเพของมวลสมาชิก 

 2.  ฉลาดในลักษณะ คือ เมื่อผูนํารูจักรูตัวบุคคล ก็จะสามารถพิจารณาจัดสรรตําแหนงงาน

ตาง ๆ ใหเหมาะสมกับบุคคล การทํางานภายใตการแนะนํามอบหมายน้ันก็สัมฤทธ์ิผล 

 3.  คอยเข่ียไขขัง คือ ผูนําสามารถแสดงศักยภาพแกไขปญหาขอบกพรองตาง ๆ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงเปนพื้นฐานตอความเช่ือถือในอํานาจ 

 4.  คอยปดบังแผล คือ ผูนําจะตองมีความระมัดระวังสํารวจตรวจตรามิใหเกิดความเสียหาย

อันเปนการทําลายช่ือเสียงของสมาชิกในสังคมปองกันมิใหปรากฏออกมาภายนอก 

 5.  สุมควัน คือ ผูนําจะสามารถแสดงความสามารถของตนแกผูอื่นอยางถูกตองแกสมาชิก 

 6.  รูจักทา (นํ้า) คือ ผูนําจะตองแสวงหาความรู รูจักความคิดในการทํางาน มีคณะทํางานที่ดี 

มีคณะที่ปรึกษาในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อประโยชนแกมวลสมาชิก 

 7.  รูวาโคกินนํ้าแลวหรือยัง คือ ผูนําจะตองรูจัก กระบวนการพัฒนา ใหโอกาสแกความคิด

ริเริ่มสรางสรรคของสมาชิก ดวยการอบรมเพิ่มพูนความรู ฝกฝนทักษะอาชีพ 

 8.  การรูจักทาง คือ ผูนําจะตองรูแนวทางในการบริการจัด การ ขณะเดียวกันก็จะตองรูจักจุด

รวมของชีวิตมนุษย โดยนําพาสมาชิกของตนไปสูจุดหมายของชีวิตรวมกัน 

 9.  ฉลาดในสถานที่โคจร คือ ผูนําจะตองสามารถประเมินศักยภาพของกลุม ดวยการกําหนด

เปาหมาย วางแผนการทํางานและแนวทางปฏิบัติจนกวาจะบรรลุวัตถุประสงค 

 10. รีดนมใหเหลือไว คือ ผูนําจะตองคํานึงถึงประโยชนของมวลสมาชิกรูจักประสาน

ประโยชนดําเนินกิจกรรมของกลุมดวยความพอเหมาะ พอดี รักษาสมดุลระหวางการใหกับการรับ 

 11. การบูชาโคที่เปนพอฝูง หรือจาฝูง คือ ผูนําจะสามารถเสริมภาวะของตนเองใหเดนชัด

ดวยการรูจักใหบําเหน็จรางวัลแกผูทํางานดี มีคุณธรรม อันเปนการสรางเสริมความเช่ือถือตอผูนําและ

เปนกําลังภายในใจการกิจกรรมตาง ๆ ของกลุม และมวลสมาชิก23 

 จะเห็นไดวา ผูนําน้ันมีความสําคัญมากตอการวางแผนงานหรือนโยบายอันเปนเหตุแหงความ

เจริญตอสังคมและตนเอง เมื่อบุคคลระดับผูนําทําตามบทบาทหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายแลว จึงช่ือวา

เปนการทําเหตุทําตามหลักการที่ดี ตามธัมมัญุตา 

 ดังน้ัน การศึกษาใหรูจักหนาที่ของตนใหถูกตองตามความเปนจริง พรอมทั้งทําหนาที่ของตน

ใหสมบูรณเต็มความสามารถไมประมาทในการทําหนาที่เพื่อใหเปนผลสําเร็จเกิดข้ึนอยางสมบรูณไมวา

                                                             
23สุรศักด์ิ มวงทอง, “พุทธธรรมกับภาวะผูนําที่พึงประสงค”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหา

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), 2543, 123 หนา.  
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จะเปนความสําเร็จในสวนตนหรือสวนรวม ตองอาศัยการรูจักเหตุคือ รูหนาที่ การรูจักเหตุของผูนําน้ัน 

ยังรวมไปถึงการรูจักกฎเกณฑตาง ๆ ของสังคม เชน ผูนําหรือผูปกครองประเทศชาติก็ตองรูหลัก

รัฐศาสตร และรูกฎกติกาของรัฐ คือ กฎหมายต้ังแตรัฐธรรมนูญลงมาแลวก็ยืนอยูในหลักการ ต้ังตนอยู

ในหลักการใหไดชุมชนสังคม องคกรหรือกิจการอะไรก็ตามตองมีหลักการมีกฎกติกา ที่ผูนําจะตองรู

ชัดแลวก็ต้ังมั่นอยูในหลักการน้ัน 

 ผูนําหมูคณะน้ันเมื่อเขาใจในหลักการกฎเกณฑหรือเปนผูที่มีเหตุผลเหลาน้ีแลวยอมจะนําพา

ผูอื่นไปในทิศทางที่ดี และประสบกับความสําเร็จสามารถนําหมูคณะใหรอดพนจากความหายนะ ดัง

เรื่องของพระโพธิสัตวเมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนพระยานกกระจาบที่นําพาหมูคณะรอดพนจากการดัก

จับของนายพราน ดังปรากฏเรื่องในสัมโมทมานชาดก วา 

 ครั้งน้ัน พระยานกกระจาบไดนําพาบริวารไปหากินในราวปาแหงหน่ึงและไดถูกพราน คอย

ดักจับบริวารของตนอยูบอยๆ จึงสังเกตและพิจารณาก็ทราบวาบริวารของตนถูกนายพรานดักจับดวย

ขายดังน้ัน พระยานกกระจาบจึงไดเรียกบริวารประชุมกันและไดกลาวกับบริวารวาพวกเราเมื่อถูกขาย

ของนายพรานแลวจงพรอมใจกันออกแรงบินยกขายใหข้ึนไปบนยอดไม24 

 บริวารนกเหลาน้ัน เมื่อถูกขายแลวจึงไดพรอมกันทําตามที่ประชุมตกลงกันไวในที่สุดพวกนก

กระจาบเหลาน้ันก็รอดพนจากความตายเพราะเหตุที่พระยานกกระจาบที่เปนผูนํามีความรอบรูในเหตุ 

หลักการ และวิธีการในอันจะนําหมูคณะของตนใหพนจากภัยอันตรายไดน่ันก็คือการใชความสามัคคี 

พรอมใจกันบินข้ึน เพื่อที่จะยกขายน้ันใหลอยข้ึนไปบนยอดไมและในที่สุดนกเหลาน้ันก็พนจากความ

ตายได เพราะผูนํามีหลักการ ผูนําจะทิ้งหลักการหรือจุดยืนน้ันไมได เพราะทําใหการดําเนินงานไมตรง

กับวัตถุประสงค 

 ผูนําจากตัวอยางดังกลาว ตองเคารพในหลักการ หากไมเคารพในหลักการแลวจะทําให

องคกรน้ันๆ เกิดความวุนวายข้ึน ดังน้ัน ผูนําตองยึดหลักการไวกอนแลวผูใตบังคับบญัชาก็จะเดินตาม 

ทําใหกิจการน้ันๆ ดําเนินไปดวยความเรียบรอยตามหลักการในธัมมัญุตา ของผูนําตามสัปปุริสธรรม 

7 คือ 

 1.  รูหลักความจริง คือ รูวาเรื่องราว เหตุการณที่ปรากฏข้ึนน้ัน ๆ มีหลักความจริงอยางไร 

ทฤษฎี ความเห็น ขอคิดเห็นน้ันๆ ความจริงเปนอยางไร 

 2.  รูหลักการ คือ รูวาการงานที่ทํามีหลักการในการทําอยางไร จะทําใหเกิดผลอยางไร 

 3.  รูหลักเกณฑ คือ รูเรื่องน้ันๆ มีการกําหนดกฎเกณฑไวอยางไร มีขอบเขตในการกระทาํแคไหน 

อยางไร จะตองปฏิบัติอยางไร จึงจะสอดคลองกับหลักเกณฑน้ัน ๆ 

                                                             
24ขุ.ชา. 55/335-338. 
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 4.  รูกฎธรรมดา คือ กฎของธรรมชาติวาสิ่งน้ีจะตองเปนอยางน้ี เชน มนุษยเกิดมาแลวจะตอง

แก เจ็บและตาย เปนตน 

 5.  รูกฎแหงเหตุผล คือ รูวาทุกอยางยอมเกิดมาแตเหตุ ไมมีอะไรเกิดข้ึนมาลอย ๆ แมแตตัว

เหตุที่เปนตัวการที่ทําใหเกิดข้ึนก็มาแตเหตุเปนตน 

 6.  รูหลักการที่ทําใหเกิดผล คือรูวาถาทําตามหลักการขอน้ี ๆ ยอมจะเกิดผลอยางน้ี25 

 จากเรื่องราวที่ปรากฏในพระสูตร ซึ่งไดกลาวไวแลวตอนตน แสดงใหเห็นวาหากตองการให

กุศลหรืออกุศลวิตกฝายใดฝายหน่ึงเสื่อมหรือเจริญจะตองควบคุมที่ตนเหตุหรือที่หลักการเมื่อหลัก 

การดีจะสงใหผลดีตามมา เชน รูวาการทําคุณความดี มีความเมตตาปราณี เปนเหตุนํามาซึ่งความสุข 

การทําทุจริตผิดศีลธรรม เปนเหตุนํามาซึ่งความทุกข เมื่อผูนํารูจักวาสิ่งน้ีเปนเหตุแหงสุขสิ่งน้ีเปนเหตุ

แหงทุกข ผูนําที่มีหลักการในขอน้ีจะดําเนินการใดๆ ทั้งสวนกาย วาจา จะตองเขาใจใครควรกอนวา 

ทําอยางน้ีถูก สมควรทํา อยางน้ีผิดไมสมควรทํา แลวละเวนทางผิด เลือกทางดีเสมอไม ใชทําอยางสัก

แตวาทํา ไมคิดใครควรใหรอบคอบ เหมาะสมเสียกอน มักไดรับความผิดพลาดจากความประสงค26 

 ธัมมัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักเหตุ คือ รูหลักการและกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลายที่ตน

เขาไปเกี่ยวของในการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินกิจการงานตางๆ รูและเขาใจในสิ่งที่

ตนจะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน รูวาตําแหนงฐานะ อาชีพการงานของตน มีหนาที่และ

ความรับผิดขอบอยางไร มีอะไรเปนหลักการ จะตองทําอะไรอยางไร จึงจะเปนเหตุใหบรรลุถึง

ผลสําเร็จที่เปนไปตามหนาที่และความรับผิดชอบน้ัน ๆ ดังน้ีเปนตน ตลอดจนช้ันสูงสุด คือ รูเทาทัน

กฎธรรม หรือหลักความจริงของธรรมชาติเพื่อปฏิบัติตอโลกและชีวิตอยางถูกตอง มีจิตใจเปนอิสระ  

ไมตกเปนทาสของโลกและชีวิตน้ัน27 

 ธัมมัญุตา คือ ความเปนผูรูจักเหตุ หมายถึง ความรูจักธรรม รูจักเหตุผล รูหลักความจริงรู

หลัก รูหลักเกณฑแหงเหตุผล รูหลักการที่จะทําใหเกิดผล รูจักวาสิ่งน้ีเปนเหตุแหงสุข สิ่งน้ีเปนเหตุแหง

ทุกข เมื่อเห็นผลที่ปรากฏ ก็รูวาเกิดจากเหตุอะไร เชน เห็นนักเรียนสอบไดคะแนนสูงสุดหรือไดที ่1 ก็รูวา

                                                             
25ทองยอย แสงสินชัย, สัปปุริสธรรม 7 ประการ( คุณสมบัติของคนดี 7 ประการ),  อางแลว, 

หนา 8-9. 
26ช.ไมตรีจิตต, คูมือธรรมวิภาค น.ธ.ตรี, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซียงจงเจริญ, 2467), 

หนา 108-110. 
27พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 210-219. 
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นักเรียนผูน้ันรูจักวิธีเรียนและขยันในการเรียนเห็นคนติดคุกก็รูวาเขาทําผิดกฎหมายอยางใดอยาง

หน่ึง28 

 เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการบริหารงานของผูนําไมวาจะเปนทางกายภาพและทางจติใจ 

ผูนําจะตองมีการวางแผนงานกอน เพราะการวางแผนจะเปนการรูเหตุและหลักการที่ดี ภายใตที่

จะตองแขงขันกับเวลา และการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในประเทศและ

ตางประเทศในปจจุบันน้ีจะปลอยไปตามยะถากรรมไมได จําเปนจะตองอาศัยการบริหารงานที่มี

เทคนิค การวางแผน ปรับปรุง แกไข เพื่อเปนการพัฒนาองคกรใหเจริญรุงเรืองมีความมั่นคงตอไป29 

 ดังน้ันผูนําตามสัปปุริสธรรม 7 ขอ ธัมมัญุตา คือ ผูรูจักเหตุหรือหลักการ จะตองเปนผูรูจัก

เหตุและหลักการ รูหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่เรียกวา นวังคสัตถุศาสตร รูฐานะ หนาที่ 

จะตองกระทํา รูหลักรัฐศาสตรหรือกฎกติกา รูสมมติฐานแหงความสุขและความทุกข รูวิธีการที่จะ

ดําเนินงาน และข้ันตอนในการวางแผนงานเพื่อที่จะเปนเหตุใหบรรลุถึงผลสําเร็จ ตามหนาที่และความ

รับผิดชอบน้ันๆ เมื่อผูนําเปนผูรูเรื่องเหตุ หลักการ และวิธีการเหลาน้ีแลว ยอมจะนําพาสังคมไปสู

ความเจริญ 

 3.3.2 อัตถัญุตา คือ การรูจักผล 

 อัตถัญุตา หมายถึง การรูจักผล ตามสัปปุริสธรรม 7 หรือหลักเพื่อความเปนคนดีในขอน้ีคือ 

รูจักผลที่มาจากเหตุเพราะ เหตุกับผลน้ัน จะเปนปจจัยที่เน่ืองถึงกันและกัน เมื่อเหตุเปนอยาง ไร ผลก็

เปนเชนน้ันแตเพื่อความเขาใจกระจางชัดย่ิงข้ึน ผู วิจัยจะไดอธิบายโดยนําเรื่องในชาดกและพระสูตรที่

มีเน้ือหาเกี่ยวของ มา ประกอบดังน้ี 

 พระพุทธศาสนา ไดกลาว อัตถัญุตา คือ ความเปนผูรูอรรถ รูจักจุดหมาย รูประโยชนดัง

พุทธพจนวา  

 ภิกษุที่เปนรูจักผลวา ภิกษุในพระพุทธศาสนาน้ีเปนผูที่มีความรูเรื่องเน้ือความใจความ ความ

มุงหมายประโยชน ในทางพระพุทธศาสนากลาวถึงภิกษุที่เปนผูรูจักผลวา ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูรู

ความหมายแหงภาษิต คือ ถอยคําที่เปนประโยชนน้ันเปนความหมายแหงภาษิตน้ี หากภิกษุไมรู

เน้ือความแหงภาษิตน้ันเลยวา น้ีเปนความหมายแหงภาษิตเลยวา น้ีเปนความหมายแหงภาษิตน้ีเปน

                                                             
28จรัญ พยัคฆราชศักด์ิ และกวี อิศริวรรณ, หนังสือเรียนสมบูรณแบบ ส 0113 พระพุทธศาสนา,  

อางแลว, หนา 53. 
29นอย สุปงคลัด, ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน, (วิทยากรบรรยายวิชา ภาวะ

ผูนําสําหรับผูบริหารการศึกษาประจําเขตการศึกษาเขต 11, มปท, 2537), หนา 77-78. 
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ความหมายแหงภาษิตน้ี ไมพึงเรียกเธอ เปนอัตถัญู แตเพราะภิกษุรูความหมายแหงภาษิตน้ีฉะน้ัน 

ควรเรียกภิกษุน้ันวาเปน อัตถัญุตา30 

 การรูจักผลหรือเปาหมายน้ันเปนสิ่งสําคัญมากอีกประการหน่ึงสําหรับบุคคลทีเ่ปนผูนําหากไม

เขาใจในผล หรือความมุงหมายของถอยคําหรือการกระทําแลว จะช่ือวา เปนผูนําที่ประเสริฐไมไดดัง

เรื่องที่ปรากฏในปุโรสหัสสชาดก ซึ่งพระพุทธเจาตรัสยกยองพระสารีบุตรและอาจารยกับศิษยมี

ใจความวา 

 ครั้งน้ัน พวกเธอเลาเรียนศิลปวิทยาในเมืองตักศิลา และออกบวชเปนฤาษีเจริญฌานอภิญญา 

มีบริวาร 500 รูป พอถึงฤดูฝนลูกศิษยคนโตจึงไดพาบริวารครึง่หน่ึงไปอยูในถ่ินของมนุษยในขณะ น้ัน

พระโพธิสัตวกําลังจะสิ้นชีวิตพอดีลูกศิษยที่อาศัยอยูกับทานจึงถามทานวาขาแตทานอาจารยทานได

คุณพิเศษชนิดไหน อาจารยจึงตอบวา ไมมีแมแตนอย แลวทานก็ไดเสียชีวิตลงไปเกิดที่พรหมโลกช้ัน

อาภัสสระ เพราะทานไดเจริญสมาธิจนถึงฌาน ตามคุณ ธรรมที่ทานได 

 เมื่อพระองคทรงเปนพระโพธิสัตว เกิดในสุกลอุทิจจพราหมณเมื่อเจริญวัยแลวเมื่อลูกศิษย

เหลาน้ันไดฟงคําที่อาจารยตอบวา คุณพิเศษไมมีแมแตนอยจึงพากันเขาใจคําตอบของทานวาไมมี

คุณธรรมพิเศษอะไร ๆ แมแตนอย จึงไมพากันทําสักการะ ความเคารพอาจารย เมื่อศิษยผูใหญ 

กลับมาจากที่อยูของมนุษยแลวจึงไดถามศิษยคนรองวา อาจารยไปที่ไหน 

 ศิษยตอบวา อาจารยของเราเสียชีวิตแลว ศิษยผูใหญจึงไดถามอีกวา พวกเจาไดถามถึงคุณ

พิเศษของอาจารย หรือไม ตอบวา ถาม และทานตอบวา ไมมีแตแตนอย เหตุน้ันพวกเราจึงไมทําความ

เคารพทาน ฝายศิษยผูใหญ จึงไดกลาววา พวกทานไมรูความหมายของถอยคําของอาจารย ทานได

ฌานอากิญจัญญายตนะสมาบัติแลว ศิษยเหลาน้ันก็ไมเช่ือในถอยคําของเขาแมจะกลาวซ้ําแลวซ้ําเลา 

 พระโพธิสัตวทราบเหตุน้ัน จึงไดคิดวา คนเหลาน้ีเปนคนอันธพาล ไมเช่ือในถอยคําของศิษย

คนใหญ จากน้ันพระโพธิสัตวจึงไดยืนอยูในอากาศ ดวยอานุภาพอันใหญแลวกลาววาแมจะมีผูมา

ประชุมกันต้ัง 1,000 คน พวกเหลาน้ันใหพิจารณาต้ัง 100 ป ก็ไมมีปญญาทราบไดแตบุรุษผูมีปญญารู

แจงในถอยคําความมุงหมายของเรากลาวเพียงผูเดียวเทาน้ันประเสริฐกวา31 

 ในชาดกน้ีแสดงใหเห็นวาบุคคลผูรูจักความมุงหมาย หรือผลของถอยคํา หรือการกระทํา    

น้ัน ๆ เปนบุคคลที่ประเสริฐควรแกการยกยอง ดังน้ัน พระพุทธองคจึงทรงยกยองพระสารีบุตรเถระ

และแตงต้ังทานไวในฐานะอัครสาวกระดับผูนําอันเปนฐานะที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของ

ทานในความเปนผูรูผล แมแตในทางสังคมหรือราชอาณาจักรก็เชนเดียวกัน บุคคลที่เปนผูนําน้ันหาก

                                                             
30องฺ.สตฺตก. 37/65/236. 
31ขุ.ชา. 56/99/379-381. 
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เปนผูรูในความมุงหมายหรือผลที่ปรากฏเกิดข้ึนในสังคม และวางแผนในการสรางสรรคหรือแกไขใน

เหตุการณน้ัน ๆ แลว ยอมจะเปนผูที่ไดรับการยกยองและเช่ือถือจากบุคคลในสังคม 

 แตหากผูนําไมรูจุดหมายไมรูวาจะนําคนและกิจการไปทิศทางใดนอกจากผูนําจะตองรู

จุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแลวจะตองมีความแนวแนมุงมั่นที่จะไปใหถึงจุดหมายดวยขอน้ี

เปนคุณสมบัติที่สําคัญมาก เมื่อใจมีมุงจุดหมาย แมมีอะไรมากระทบกระทั่งก็จะไมหว่ันไหว อะไรไม

เกี่ยวของไมเขาเปาไมเขาแนวทางก็ไมมัววุนวาย ใครจะพูดวากลาวอยางไรก็ตาม เมื่อไมตรงเรื่องก็ไม

ควรใสใจ ไมเก็บเปนอารมณ ไมยุงกับเรื่องที่ไมมีสาระ ใสใจแตในเรื่องที่เปนแนวทางสูจุดหมายอยาง

ชัดเจน32 

 เมื่อผูนํามีเปาหมายมีจุดประสงคในการทํางาน และเช่ือวาจุดหมายที่ดียอมมาจากหลักการ

หรือเหตุที่ดีดังกลาวแลวเมื่อประสบกับผลหรือสิ่งที่กําลังไดรับอยูในปจจุบันก็สามารถเช่ือมโยงกลบัไป

หาเหตุไดวาผลที่เกิดน้ีมาจากสาเหตุอะไร แมในบางครั้งผลปรากฏข้ึน แตเหตุไมปรากฏบุคคลที่เปน

ผูนําที่เขาใจในหลักสัปปุริสธรรมขอน้ี สามารถเขาใจไดวามากจากเหตุน้ันเอง33 

 ดังน้ัน เหตุผลจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางย่ิง สําหรับความเปนผูนํา จะเปนเรื่องความเสื่อมหรือ

ความเจริญ ข้ึนอยูกับผูนํามีเหตุผลหรือไมในเรื่องน้ี พระพุทธองคไดทรงเปรียบเทียบพระภิกษุผูที่จะ

ขามถึงฝง คือ พระนิพพาน ดวยนายโคบาลผูตอนโคขามฝง ซึ่งนายโคบาลน้ันมีทั้งผูที่มีความฉลาด

ใครครวญในเหตุผลและผูไมมีการใครควรอยางมีเหตุผลหรือจุดหมาย ดังปรากฏในพระสูตร เรื่องจูฬ

โคปาลสูตรวา 

 ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลวนายโคบาลชาวมคธผูมีมาแลวนายโคบาลชาวมคธผูมีปญญา

ทรามไมนึกถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดูไมตรวจตรา ดูฝงแมนํ้าคงคาขางน้ีเริ่มตอนฝูงโคขามไปฝงวิเทห

รัฐฟากโนนโดยไมถูกทาเลยทันใดน้ันฝูงโคไดวายเวียนวนในทามกลางกระแสแมนํ้าคงคาถึงความวอด

วายเสียที่ตรง น้ีเองขอน้ีเปนเพราะเหตุไร 

 ภิกษุทั้งหลายก็เพราะที่นายโคบาลชาวมคธผูมีปญญาทรามไมนึกถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดู

ฝนไมตรวจตราดูฝงแมนํ้าคงคาขางน้ีเริ่มตอนฝูงโคใหเขาไปฝงวิเทหรัฐฟากโนนโดยไมถูกทาเลย ภิกษุ

ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ พวกใดพวกหน่ึง ที่ไมฉลาดตอโลกน้ีไมฉลาดตอโลกหนาไมฉลาดตอสิ่งใต

อํานาจมาร ไมฉลาดตอสิ่งเหนืออํานาจมาร ไมฉลาดตอสิ่งใตอํานาจมฤตยู ไมฉลาดตอสิ่งเหนืออํานาจ

                                                             
32พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดด้ิง, 

2546), หนา 24.  
33พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ตาโณ), นิเทศธรรม, (กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดด้ิง,  

2546), หนา 233.  
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มฤตยูชนเหลาใดจะสําคัญสิ่งที่ควรฟงควรเช่ือตอสมณพราหมณเหลาน้ันขอน้ีไมเปนประโยชน และให

ทุกขแกชนเหลาน้ันสิ้นกาลนานเชนน้ันเหมือนกัน 

 ภิกษุทั้งหลายนายโคบาลชาวมคธผูมีปญญา นึกถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดูฝน ไดตรวจตราดู

ฝงแมนํ้าคงคาขางน้ีแลวเริ่มตอนฝูงโคใหเขาไปฝงเหนือแหงวิเทหรัฐฟากโนนโดยถูกทาทีเดียว เขาขับ

ตอนเหลาโคอุสภ เปนโคพอฝูงเปนโคนําหนาฝูงขามไปกอนมันไดวายตัดตรงกระแสแมนํ้าคงคาถึงฝง

โดยสวัสดีตอน้ันจึงตอนโคอื่นโคที่ใชการไดโคที่พอจะฝกไดตอนโคผูเปนโคเมียที่รุนคะนอง ตอนลูกโค

และโคที่ซูบผอมมันก็ไดวายตัดตรงกระแสแมนํ้าคงคง ถึงฝงโดยสวัสดี34  

 จากเรื่องราวที่ปรากฏในพระสูตร แสดงใหเห็นวา ผูนําตาม  สัปปุริสธรรม 7 น้ีมีความสําคัญ

ตอหมูคณะมาก หากผูนําเปนผูมีเหตุผล จะทําอะไรมีการวางแผนงานไวกอน แลวทํางานตามแผนงาน

ที่วางไว ผลก็คือ งานจะไมคอยผิดพลาดหรือผิดพลาดนอย ในการทํางานเปนคณะ ทุกคนรวมมือกัน

อยางพรอมเพรียงงานก็จะประสบกับความสําเร็จไดผลดี เพราะผูนําที่ทําหนาที่ไดเหมาะกับหนาที่ที่

ตนรับผิดชอบ จะเห็นวาผูนํามีบทบาทในการทํางานหลายอยาง เชนการกําหนดนโยบาย การวางแผน 

เปนผูสั่งการ การตัดสินใจ การควบคุมดูแล การสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนรับผิดชอบตอการทํางานตางๆ อัตถัญุตายังเช่ือมโยงถึงการวางแผนงานเพราะผูจะวางแผน

งาน วางโครงการจะตองเขาใจในเหตุผลประโยชนข้ันตอนและหลักการประเมินแผนงานดวยและให

ความสําคัญของการวางแผนงานวา กิจกรรมหรืองานที่จะตองทํา ตองมีการกําหนดวัตถุประสงค 

นโยบาย และวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการวางแผนงานไวลวงหนา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งมีองคประกอบอยู 3 ประการ คือ 

 1. จะตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคต 

 2. จะตองเปนการกระทํา 

3. จะตองเปนวิถีการกระทํา ที่ติดตอกันไปจนเสร็จตามเปาหมาย 

 ประโยชนของการวางแผน 7 ประการ คือ 

1. ทําใหงานเปนไปตามข้ันตอน สัมพันธกันระหวางคนกับงาน 

2. จะกอใหเกิดการติดตามผล ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3. จะกอใหเกิดการประหยัด ทรัพยากรตางๆ เชน คน เงิน วัสดุ เครื่องจักรกล เวลา 

4. จะชวยใหระดมกําลังคน ทรัพยากรตางๆขององคกรใชไดอยางเหมาะสม 

5. ชวยแบงภาระของผูนําไดมากเพราะมอบหมายงานไดอยางเหมาะสม 

6. ชวยใหงานดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

7. ชวยใหการขยายงานและปรับปรุงหนวยงานดําเนินไดสะดวก 

                                                             
34ม.มู. 19/389-391/68-70.  
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 ขั้นตอนการวางแผน กําหนดเปนขั้นตอนได ดังน้ี 

1.  ข้ันตอนกําหนดวัตถุประสงค ผูวางแผนตองรูเสียกอนวา ตองการอะไร  

2.  ข้ันตอนวิเคราะหสถานการณแวดลอม ยังตองวิเคราะหขอมูล ขาวสารและขอเท็จจริงให

รอบคอบ รอบดานอีกครั้งหน่ึง เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาที่เผชิญอยูและมีความตองการสิ่งดังกลาว

อยางแทจริง 

3. ข้ันตอนลงมือเขียนแผน คือ จะทําอะไรบาง จํานวนเทาใด จะทําเมื่อใด ทําที่ไหน ทํา

อยางไร จะมอบหมายใคร งบประมาณเทาไหร และปจจัยตางๆจํานวนเทาใด 

4.  ข้ันตอนดําเนินการตามแผน คือ ตองนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อมิใหเกิดการสับสน และ

กอใหเกิดอุปสรรคปญหาในการปฏิบัติ 

5. ข้ันประเมินผล คือ เพื่อตรวจสอบผลงานที่ปรากฏมีปริมาณ และคุณคาเพียงใดงานมี

ความกาวหนา หรือมีอุปสรรคอันจะชวยใหมีการปรับปรุง วิธีการใหสอดคลองกับสถานการณอยาง

เหมาะสมเหตุสมผล  

หลักการประเมินผล 3 ประการ 

1.  ผูประเมินควรศึกษาแผนอยางละเอียดทุกดาน ต้ังแตวัตถุประสงค ทรัพยากรที่ใช เวลา 

สถานที ่

 2. ตองเก็บรวบรวมตัวเลข ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแผนทุกข้ันตอนคือ กอนปฏิบัติขณะ

ปฏิบัติ หลังปฏิบัติ 

 3.  เมื่อไดขอมูลแลว สามารถนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบวัตถุประสงค นโยบาย เพื่อหาความ

คุมทุนเสนอหนวยเหนือตอไป35 

 ดังน้ัน ผูนําที่มี อัตถัญุตา ตองเปนผูรูจักผลหรือรูจุดมุงหมายน้ัน จะตองเปนผูรูจักผล รูจัก

ประโยชน รูจักความมุงหมาย หรือรูจุดหมายปลายทาง ของการดําเนินการ วาสิ่งที่ผูนํากําลัง

ดําเนินการอยูน้ัน เพื่อจุดประสงคใด หรือเมื่อพบเห็นเหตุการณใดๆเกิดข้ึน ก็สามารถคาดการณวา ผล

ที่กําลังไดรับอยูน้ีเพราะเหตุอยางน้ีเมื่อผูนํารูจักผลและมีเปาหมายในการดําเนินงานตามหลักธรรมใน

ขอน้ีแลว ยอมสามารถเปนผูมีวิสัยทัศน นําพาสังคมไปสูความเจริญและประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคได 

 3.3.3 อัตตัญุตา คือ การรูจักตน 

 อัตตัญุตา หมายถึง รูจักตน การรูจักตนเองน้ันเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการที่จะสงผลให

ผูนําดําเนินการหรือบริหารบุคลากรในหนวยงานใหบรรลุเปาหมายได เพราะหากผูนําไมรูจักวุฒิภาวะ

                                                             
35อนันต เกตุวงศ, หลักและเทคนิคของการวางแผน, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมศาสตร, 2523), หนา 16. 
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ของตนเองแลวก็ยากตอการที่จะรูจักผูอื่นและสิ่งอื่นได พระพุทธ ศาสนาไดกลาววา อัตตัญุตา 

หมายถึง การรูจักตนเกี่ยวกับ ศรัทธา ศีล จาคะ สติ ปญญา เปนตน ดังพุทธพจนวา  

 พระภิกษุในศาสนาน้ี รูจักตนคือวาตนเองน้ันมีศรัทธาความเช่ือมีศีลระเบียบวินัย มีสุตตะ คือ

การศึกษาเหลาเรียนไดยินไดฟง มีจาคะ การสละแบงปนการปลอยวางมีสติปญญาความรู

ความสามารถ อยูประมาณเทาใดบาง และวางตนใหเหมาะสมกับฐานะ ภาวะ ความรูความสามารถ

ของตนเอง ไมทําใหเกิน ความรูความสามารถของตนเอง ดังน้ี เรียกวาผูรูจักตน36 

 การรูจักตนเอง พระพุทธศาสนาใหความสําคัญ ในการศึกษาเรื่องการรูจักตนเองมากจึงกลาว

ไดวา จุดมุงหมายสูงสุดของ พระพุทธศาสนาก็อยูที่การรูจักตนเองอยางแจมแจงจนสามารถควบคุม

พฤติกรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจ ของตัวเองไดแนนอนน่ันเอง ทั้งน้ีเพราะปญหาที่สําคัญที่สุด

ของมนุษยก็คือ ปญหาที่เกิดจากตัวมนุษยน่ันเอง ปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษยเปนภัยที่นากลัว  

ที่กําลังคุกคามมนุษย การไมรูจักตนเองยอมเปนเหตุใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา37 

 ตามทัศนของ ปน มุทุกันต มุงการรูจักตน คือ การรูจักตัวของตัวเอง รูวาตนเอง คือ ใครมีฐานะ 

ตําแหนงความรูความสามารถกําลังเปนอยางไร การรูจักตน รูจักในเรื่องตอไปน้ี 

 1.  รูเรื่องที่ตัวเปน หมายความวา รูจัก ภาวะของตัววา ตัวเราน้ีเปนอะไร จะไดไมลืมตน เชน 

เปนพระ เปนนักเขียน เปนแมพอ เปนบุตร เปนผูนําหรือผูตามเปนตน 

 2.  รูเรื่องที่ตัวมี คือ รูฐานะตัวเองวา มีศีลธรรมประจําใจขนาดไหน มีความรูเพียงใดมีอํานาจ

กําลัง และรายไดเพียงใด38 

 การรูจักตนอีกประการหน่ึง คือ รูตามความจริงวาตัวเราน้ันวาโดยฐานะ เพศ กําลัง ความรู 

ความถนัด ความสามารถและคุณธรรมเปนตน แลวประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมกับภาวะน้ัน ๆ และ

รูจักแกไขปรับปรุงสงเสริม ทําการงานตาง ๆ ใหถูกจุดตรงทาง39 

 ประพฤติตนใหสมควรแกที่เปนอยูอยางไร ดวยมุงใหเปนขอปฏิบัติของชนทั่วไปทั้งหญิงและ

ชาย จึงมุงหนักไปในทางใหรูจักฐานะตนวางตนใหเหมาะสมพอดีแกความเปนอยูของตนเปนสําคัญ 

เพราะการดําเนินชีวิตที่ผิดจากความเปนจริงนับเปนความผิดทุกประการ ความเปนผูรูจักตนน้ี นับวามี

ความสําคัญอยูมาก เพราะเมื่อช่ังนํ้าหนักหรือดูตนผิด ยอมวางตนไมเหมาะสมกับฐานะมีแตความ

                                                             
36องฺ.สตฺตก. 37/65/237. 
37ทองยอย แสงสินชัย, สัปปุริสธรรม 7 ประการ, อางแลว, หนา 21. 
38ปน มุทุกันต, พุทธศาสตร ภาคท่ี 3, อางแลว, หนา 270. 

 39ชัยวัฒน  อัตพัฒน,หลักการดํารงชีวิตในปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2538), หนา 184.  
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ผิดพลาดตลอดตน ดังตัวอยางที่ปรากฏใน สัพพทาฐชาดก เปนเรื่องพระโพธิสัตวกับสุนัขจิ้งจอกมี

ความวา40 

 วันหน่ึง พระโพธิสัตวคิดวา จักสาธยายมนตน้ัน บนหินดาดที่เนินผา ปุโรหิตทําการสาธยาย  

มีสุนัขจิ้งจอกตัวหน่ึงนอนอยูในโพรงน้ัน ไดยินมนตน้ันเหมือนกัน ไดทองจําจนแคลวคลอง เพราะวา

สุนัขจิ้งจอกตัวน้ันในอดีตถัดไปไดเปนพราหมณผูหน่ึงซึ่งคลองแคลวในปฐวีวิชัยมนต พระโพธิสัตวทํา

การสาธยายแลวลุกไปกลาววา มนตของเราน้ี แคลวคลองหนอ สุนัขจิ้งจอกออกจากโพรงกลาววา 

“ทานพราหมณผูเจริญ มนตน้ันแคลวคลองแกขาพเจาย่ิงกวาทานเสียอีกแลวว่ิงหนีไป” 

 พระโพธิสัตว คิดวาสุนัขจิ้งจอกตัวน้ีจักทําอกุศลใหญหลวงแน จึงติดตามไปไดหนอยหน่ึง 

สุนัขจิ้งจอกไดหนีเขาไปในปา สุนัขจิ้งจอกน้ันรายปฐวีวิชัยมนต บังคับสุนัขจิ้งจอกเปนรอย ๆ ไวใน

อํานาจ กระทําสัตว 4 เทา มีชาง มา สิงห เสือ กระตาย สุกรและเน้ือ เปนตน ทั้งหมดไวในอํานาจของ

ตนและไดเปนพญาสัตวช่ือวาสัพพทาฐะ ราชสีหยืนอยูบนหลังชางสองเชือก พญาสุนัขจิ้งจอกน่ังบน

หลังราชสีหกับนางสุนัขจิ้งจอกผูเปนมเหสี นับเปนยศย่ิงใหญ 

 พญาสุนัขจิ้งจอกเมาดวยยศมหันตเกิดความคิดชิงราชสมบัติ ของพระเจากรุงพาราณสี และมี

บริวารแวดลอม 12 โยชน ไดสงสาสนไปถึงพระราชาวาจงมอบราชสมบัติใหแกเราหรือจะรบ ชาว กรุง

พาราณสี ตางพากันสะดุงหวาดกลัว ไดปดประตูพระนครแลวต้ังมั่นอยู พระโพธิสัตวกลาวเปนอุบาย 

เพื่อยุใหสุนัขทําใหพญาสีหราช แผดเสียง จากน้ัน ราชสีหจึงเมนปากเปลงสีหนาท บนหลังชาง 3 ครั้ง 

อยางไมเคยเปลงมาเลย ชางทั้งหลายตางสะดุงตกใจ สลัดสุนัขจิ้งจอกใหตกไปที่พื้นและถูกชางเหยียบ

จนแหลกละเอียดไป สุนัขจิ้งจอกสัพพทาฐะ ถึงแกความตาย ณ ที่น้ันเอง ชางเหลาน้ันไดยินเสียง

ราชสีหแลว ก็กลัวภัย คือ ความตายตาง ก็สับสนชุลมุนวุนวายแทงกันตาย ณ ที่น้ัน สัตว 4 เทา

ทั้งหมดแมที่เหลือ  มีเน้ือและสุกรเปนตน มีกระตายและแมวเปนที่สุด ยกเวนราชสีหทั้งหลายไดถึงแก

ความตาย ณ ที่น้ันเอง41 

 จากเรื่องราวที่ปรากฏในจากชาดกน้ี ซึ่งไดกลาวไวแลวตอนตน แสดงใหเห็นวา การไมรูจัก

ตนเองวาอยูในฐานะตําแหนงหนาที่อยางไร มีความรูความสามารถหรือไม คือ ผูนําที่ไมมีการประเมิน

ตนเองใหดีกอนแลวกระทําลงไป ยอมจะนําตนและผูอื่นใหไดรับความลําบาก เพราะเหตุที่ผูนําไมรูจัก

ตนเอง ไมรูภาวะของตน  

 ดังน้ัน ผูนําจะตองรูจักตนน้ันจะตองรูวาตนคือใคร อยูในฐานะตําแหนงหนาที่อยางไรเปนผูมี

คุณธรรมตางๆ เชน มีศีล ศรัทธา จาคะ สติปญญามากนอยเพียงใดรูวาตนเองมีความรูความสามารถ

                                                             
 40สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (วาสน), คํานําสวดมนตแบบมคธ, ที่ระลึกงานสมโภชสุพรรณบัฏ, 

(พระนคร : ม.ป.ท., 2506), หนา 148-152. 
41ขุ.ชา. 53/332/474-479. 
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ความถนัดเทาใดและประเมินวาตนเองมีคุณธรรมของผูนําหรือไม แลวไมควรลืมตน และจะพาองคกร

ที่ตนรับผิดชอบไปสูความสําเร็จดวยวิธีใด42 

 สิ่งที่กลาวมาน้ี ผูบริหารจะตองสํารวจตนเอง พัฒนาตนเองเตือนตนเอง และไมใชอํานาจ

หนาที่ไปในทางที่ผิด เมื่อผูบริหารรูจักตนเอง สํารวจตนเอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของตนเอง 

ยอมสามารถนําตนเอง องคกร และสังคมไปสูความสุขความเจริญได 

 3.3.4 มัตตัญุตา คือ การรูจักประมาณ 

 มัตตัญุตา หมายถึง รูจักประมาณ ความพอดีหรือการรูจักประมาณ เปนลักษณะของตนดี

เพราะคนดีจะตองรูจักประมาณในการใชจายและคุณประโยชนที่มีตอสังคมบุคคลบางคนไดรับความ

ลําบากในปจจุบันน้ี สวนหน่ึงสาเหตุมาจากความไมรูจักประมาณและความรูจักประมาณน้ีในทาง

พระพุทธศาสนาไดมุงใหรูจักประมาณเกี่ยวกับการใชปจจัยสี่ ดังพุทธพจนวา 

ภิกษุในธรรมวินัยน้ี รูจักประมาณในการบริโภคปจจัยสี่ในการเลี้ยงชีพ เชน การ

รูจักประมาณในการรับ หรือการใชสอยจีวร การรับอาหารบิณฑบาตและการบริโภคอาหาร

ใหพอประมาณแก อัตตภาพของตน ไมมากไมนอยเกินไป การใช เสนาสนะที่อยูอาศัย ให

พอเหมาะสมกับสมณะสารูป ยารักษาโรค และบริขารอื่น ๆ  ที่ภิกษุเขาไปเกี่ยวของ ตอง

ใหรูจักความพอดีแกตนเอง หากภิกษุในรูจักประมาณในการรับปจจัยสี่จึงเรียกวา เปน

มัตตัญู 

 

 ในการใชสอยปจจัยสี่ของภิกษุตามมัตตัญุตาน้ี ไดมีพระเถระรูปหน่ึง เปนผูที่มีความมักนอย

ในปจจัยสี่ตามมีตามได ดังปรากฏใน มหาสุวราชชาดก เปนเรื่องที่พระพุทธองคตรัสกับภิกษุ และทาว

สักกะกับพญานกแขกเตา ดังมีใจความวา ภิกษุรูปหน่ึงไดเขาเฝาพระพุทธเจา และพระพุทธองคทรงตรัส

ถามวาดูกอนภิกษุเธอไมลําบากดวยบิณฑบาต หรือเสนาสนะเปนที่สบาย ดีหรือภิกษุรูปน้ันทรงกราบ

ทูลใหทรงทราบ พระศาสดาครั้ง ทรงทราบวาเธอ มีเสนาสนะ เปนที่สบายแลวก็ควรละความโลภ ใน

อาหารเสียยินดีฉันตามที่ไดมาน่ันกระทําสมณธรรมไปโบราณบัณฑิตทั้งหลาย แมเกิดเปนสัตวดิรัจฉาน 

เค้ียวผงแหงในตนไมที่ตนอยูอาศัยยังละความโลภอาหารมีความสันโดษไมทําลายมิตรธรรมไปเสียทีอ่ืน่

เหตุไร เธอจึงมาคิดวาบิณฑบาตนอย ฉันไมอรอย และละทิ้งเสนาสนะที่สบายเสีย 

 ดูกอน พญานกแขกเตาเมื่อใดตนไมมีผลสมบูรณ เมื่อน้ันฝูงวิหคทั้งหลายยอมพากินมาบริโภค

ผลไมจากกิ่งโนนสูกิ่งน้ี แตโดยรูวาตนไมน้ันสิ้นไปแลวไมมีผลแลว ฝูงวิหคทั้งหลายก็พากัน จากตน ไม

น้ันบินไปสูทิศนอยทิศใหญ ดูกอนนกแขกเตาผูมีจะงอยปากแดง ทานจงไปยังที่ที่ควรเถิดอยาไดมาตาย

เสียเพราะทะนงตนวาเปนสัตบุรุษ ทานจงยอมละทิ้งเพือ่นผูสิ้นทรพัยไปเถิด และนกแขกเตาไดกลาววา 

                                                             
42องฺ.สตฺตก. 37/65/237. 



109 

 

 ขาแตพญาหงสเราก็เปนผูหน่ึงในบรรดาสัตบุรุษตนไมน้ีเปนทั้งญาติ

เปนทั้งเพื่อนของเรา เราตองการเพียงเพื่อความเปน อยูจึงไมอาจละทิ้งตนไมน้ันไปได  

ก็การที่เราจะละทิ้งไปเพราะได ทราบวาตนไมน้ีสิ้นผลแลวดังน้ี ยอมไมยุติธรรมความ

เปนเพื่อน ความมีไมตรีความสนิทสนมกันทานไดทําไวเปนพยานดีแลว ถาทานชอบใจ

ธรรมน้ันทานก็เปนผูควรที่วิญูชนทั้งหลายพึงสรรเสริญดูกอน พญานกแขกเตาผูชาติ

วิหคมีปกเปนพยานมีคอโคงเปนสงาเราน้ันจะ ใหพรแกทาน ทานจงเลือกเอาพรตามที่ 

ใจปรารถนาเถิด43 

 

 จากชาดกเรื่องน้ีช้ีใหเห็นวา การที่บุคคลมีความพอใจยินดีในสิ่งที่ตนมี และรูจักกตัญูรู

คุณคาของที่อยูอาศัยยอมเปนที่ช่ืนชมนาสรรเสริญของนักปราชญบัณฑิต ดังน้ันการรูจักประมาณใน

ความเปนอยูเชนที่อาศัย รูจักประมาณในการบริโภคอาหาร รูจักประมาณใหเหมาะสมกับรายรับ 

รายจายของตนเอง ไมทะเยอทะยานจนเกินฐานะแลวยอมจะไดรับความสุขและนําความเจริญมาสู

สังคมที่อยูของตนเองและความรูจักประมาณอีกประการหน่ึงคือรูจักประมาณในการรับและการให

รูจักประมาณตนวา ควรรับอะไรจากใครเพียงใด ควรใหอะไรแกใครเพียงใด ควรวางตัวอยางไร  ควร

ปฏิบัติอยางไรใหพอเหมาะพอดีใหพอประมาณ และทรงตรัสถึงหลักธรรมที่จะทําใหบุคคลเปนผูที่รูจัก

ประมาณ น่ันคือหลักสันโดษ คือความยินดีดวยปจจัยที่ตนมีตนไดไมแสวงหาในสิ่งที่ไมสมควรมีความ

ขยัน ไมเกียจคราน ความสันโดษน้ันแบงออก เปน 3 ลักษณะ คือ44 

 1.  พอดีกับสิ่งไดมาหรือมีอยู (ยถาลาภะ) คือ เอาสิ่งที่ไดมาหรือมีอยูเปนเกณฑแลว ทําให

พอเหมาะพอดีกับสิ่งที่ไดมาหรือมีอยูเชนมีเงินอยู 100 บาท ก็ใชเงิน 100 บาท ใหพอเหมาะพอดีกับ

ความจําเปนกอนหลังเพื่อใหเกิดคุณคาที่แทจริง 

 2.  พอดีกับกําลังความสามารถ (ยถาพละ) คือ เอากําลังความ สามารถเปนเกณฑวัด แลวให

พอเหมาะพอดีกับความสามารถน้ัน เชน มีกําลังกายที่จะแบกหามไดเทาน้ีก็ทําเทาน้ี ไมทําใหเกินกําลัง

ความรูความสามารถทํางานก็ใหเหมาะกับความรูความสามารถ 

 3.  พอดีกับฐานะ (ยถาสารุปปะ) คือ เอาฐานะหรือความเหมาะความควรเปนเกณฑแลวทํา

ใหเหมาะกับฐานะน้ัน ๆ เชนอยูในฐานะเปนพอทําอะไรอยางไรแคไหนจึงจะเหมาะและสมควรก็ทําให

พอดีกับความเหมาะสม เชน อยูในฐานะลูกก็ทําใหพอเหมาะพอควรกับฐานะลูก อยูในฐานะครูอาจารย 

ฐานะนักเรียนนักศึกษาอยู เปนผูนําหรือในฐานะใด ๆ ก็ทําใหพอเหมาะพอควรกับฐานะน้ัน ๆ 

                                                             
43ขุ.ชา. 59/1226-1230/627-628. 
44สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน), ธรรมประดับใจ, (กรุงเทพมหานคร : กรมการ

ศาสนา, 2527), หนา 64. 
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ลักษณะ 3 อยางน้ีควรใชประกอบกันและกันจึงจะชวยใหสามารถทําอะไร ๆ ใหพอเหมาะพอดีอยาง

ไดผลเต็มที่45 

 การรูจักประมาณอีกประการหน่ึง คือ ทางสายกลางมัชฌิมา ปฏิปทาซึ่งเปนหนทางในการ

ทํางานของผูนําจะตองไมตึงและไมหยอนเกินไปทรงทดลองปฏิบัติเครงครัด ก็ไมประสบผลสําเร็จ ตอ 

เมื่อพระองคน้ันหันมาปฏิบัติทางสายกลาง จึงประสบผลสําเร็จ ดังที่พระองคไดตรัสไวในธัมจัก

กัปปวัตนสูตร มีขอปฏิบัติ ที่ไมควรดําเนินอยู 2 อยาง คือ 

 1. ขอปฏิบัติหยอนยาน (กามสุขลฺลิกานุโยค) ที่ยึดกามคุณความพอใจในอารมณของตน เปน

หลักการกระทําที่ไมเกิดประโยชน ไมเปนไปเพื่อการบรรลุธรรม 

 2.  ขอปฏิบัติตึงเกินไป (อตฺตลิกมถานุโยค) การทรมานตน ใหไดรับความทุกขเวทนาดวย

ประการตาง ๆ ดังน้ัน พระองคจึงตรัสถึงทางปฏิบัติสายใหมข้ึน น้ันคือมัชฌิมาปฏิปทาไดแก มรรค 8 

หรือ ศีล สมาธิ ปญญา อันเปนทางแหงความพอประมาณน้ันเอง46 

 จากเรื่องราวที่ปรากฏในจากชาดกน้ี ซึ่งไดกลาวไวแลวตอนตน แสดงใหเห็นวา ความพอดี

หรือหลักการรูจักประมาณ เปนการเสริมทําใหผูนําทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และการรูจัก

ประมาณของผูนําอีกประการ เชน ผูนํารูจักประมาณในการใชอํานาจ การใหคุณใหโทษ ผูนําจะตองใช

หลักธรรมในการปกครองจึงจะมีสวนชวยในการบริหารใหแกผูนํา สิ่งเหลาน้ีตองมีขอบเขตและตอง

รูจักวาในการกระทําเรื่องราวน้ันๆ มีองคประกอบหรือมีปจจัยอะไรเกี่ยวของบาง ทําแคไหน

องคประกอบน้ันจึงจะพอดี ไดสัดสวนพอเหมาะกับการกระทําตางๆ ถาไมพอดีก็พลาด  ความพอดีจึง

จะทําใหเกิดความสําเร็จที่แทจริง ฉะน้ันจึงตองรูองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของและจัดใหลงตัว

พอเหมาะพอดี และการรูจักประมาณอีก 3 ประการ47คือ 

 1.  รูจักประมาณในการแสวงหา คือแสวงหาอยางไร จะเอาเทาไร ของที่แสวงหาน้ันเพื่อ

ประโยชนอะไรหากไมรูจักประมาณในการแสวงหาแลวก็จะเกิดความขัดแยงข้ึนมาได  

 2.  รูจักประมาณในการรับจากผูอื่น หรือ คุณคาผลประโยชนที่ตนจะได ตองใหเกิดความ

เหมาะสมในการรับ 

 3.  รูจักประมาณในการบริโภคใชสอยปจจัยสี่ตางๆ ตลอดทั้งรูประมาณในการพูด หรือการ

ทํางาน การเรียน การพักผอน หลับนอน จะตองใหเหมาะสมพอประมาณ 

                                                             
 45ทองยอย แสงสินชัย, สัปปุริสธรรม 7ประการ, (คุณสมบัติของคนดี 7 ประการ), อางแลว, 

หนา 8-9. 
46ชัยวัฒน อัตพัฒน, หลักการดําเนินชีวิตในปจจุบัน, อางแลว, หนา 186.  
47พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, อางแลว, หนา24. 
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 ดังน้ัน ผูนําที่มีมัตตัญุตา จะตองเปนผูรูประมาณในการบริหารปจจัยสี่ ทั้งการรับและการจาย 

การแสวงหาตลอดทั้งการทําหนาที่ใหเหมาะสมกับฐานะ ตําแหนงหนาที่ การมอบหมายงานที่เหมาะสม 

การใหคุณใหโทษแกผูใตบังคับบัญชา ตองทําในขอบเขต ที่พอเหมาะพอดีและเครื่องวัดความพอดีน้ัน

ไดแก ความสันโดษ 3 ประการ คือ พอดีกับสิ่งที่ตนมีอยู พอดีกับความสามารถและพอดีกับฐานะ เมื่อ

ผูนํารูจักประมาณในสิ่งเหลาน้ีแลว ยอมจะเปนคุณธรรมสําหรับผูนํา ในการพัฒนาตนเองและสังคมให

เจริญได 

 3.3.5 กาลัญุตา คือ การรูจักกาลเวลา 

 กาลัญุตา คือ ความเปนผูรูจักกาล การรูจักเวลา ไดแก การรูเรื่องกาลเวลาที่ควรประกอบ

กิจการงานตางๆ หรือทํางานใหทันกับเวลา และรูคุณคาของเวลา ผูนําที่ประสบความสําเร็จน้ันสวน

หน่ึงคือจะตองเปนผูรูจัก การบริหารเวลาหรือวางแผนงานใหเหมาะสมกับเวลา ดังน้ี 

 ในทางพระพุทธศาสนา กลาววา กาลัญุตา ไววาการรูจักแนวปฏิบัติ อันเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ดังปรากฏในพระพุทธพจนวา 

ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีเปนผูประกอบไดดวยความรูวาเวลาน้ีเปนเวลาอันควร

ศึกษาควรถาม เวลาน้ีควรเปนเวลาทําความเพียร ควรหลีกเรนจากหมูคณะ คือรูจัก

การปฏิบัติใหสอดคลอง กับกาล เทศะใหเหมาะสมกับสมณะสารูป รูคุณคาของเวลา 

เมื่อภิกษุมีความรูความเขาใจในการใชเวลายอมเปนผูที่มีความเจริญในพระพุทธศาสนา

เพราะทําใหถูกกับกาลเวลา48 

 

 ในการทํากิจการตาง ๆ เมื่อทําใหถูกตองเหมาะสมกับกาลเวลาแลวยอมไดรับประโยชนแก

ตนเองและผูอื่น แตหากวาการทําอะไรไมสอดคลองกับความเหมาะสม ในเรื่องน้ีพระพุทธเจาไดตรัสกับ

ภิกษุที่ละเลยกจิวัตร ปฏิบัติตนไมเหมาะกับสมณะสารูป ดังปรากฏในอกาลราวิชาดก ซึ่งมีเน้ือความวา 

ภิกษุชาวพระนครสาวัตถีรูปหน่ึง บรรพชาในพระศาสนาแลวไมเรียนวัตรหรือ

สิกขา เธอไมรูวาเวลาน้ีควรทําวัตร เวลาน้ีควรปรนนิบัติ เวลาน้ีควรเลาเรียน เวลาน้ีควร

ทองสงเสียงดัง ในขณะที่ตนต่ืนข้ึน ทั้งในปฐมยาม มัชฌิมยาม ปจฉิมยาม ภิกษุทั้งหลาย

ไมเปนอันไดหลับไดนอน ตางพากันกลาวโทษของเธอในธรรมสภาวาผูมีอายุทั้งหลาย 

ภิกษุบรรพชาในพระศาสนา คือ รัตนะเห็นปานน้ี ยังไมรูจักวัตร หรือสิกขากาลหรือมิใช

กาล 

ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร ภิกษุทั้งหลาย

กราบทูลใหทรงทราบแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมใชแตในบัดน้ีเทาน้ันที่ภิกษุน้ี

                                                             
48องฺ.สตฺตก. 37/65/237. 
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สงเสียงไมเปนเวลา แมในกาลกอนพระภิกษุรูปน้ีไดเกิดเปนไก ก็สงเสียงไมเปนเวลา

เหมือนกันการที่เขาไมรูจักกาลเวลาขัน จึงเปนเหตุไดถูกบิดคอจนถึงสิ้นชีวิต49 

 

 ในอดีตกาลพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี และเมื่อพระโพธิสัตว

บังเกิดในสกุลอุทิจจพราหมณ และเจริญวัยแลวสําเร็จการศึกษาในศิลปวิทยาทุกอยาง เปนอาจารย

ทิศาปาโมกขบอกศิลปะแกมาณพประมาณ 500 มี ไกขันยามอยูตัวหน่ึง พวกเขาพากันลุกตามเสียงขัน

ของมัน ศึกษาศิลปะอยู และไกไดตายเสียจากพวกเขา จึงเที่ยวแสวงหาไกอื่นมาณพผูหน่ึงหักฟนอยูใน

ปาชาเห็นไกตัวหน่ึง ก็จับมาใสกรงเลี้ยงไว ไกตัวน้ันไมรูวาควรจะขันในเวลาไหน เพราะมันเติบโตในปา

ชาบางคราวก็ขันดึกเกินไป ไมอาจศึกษาไดจนอรุณข้ึนพากันนอนหลับไป แมขอที่ทองจําไดแลว ก็

เลือนลืม ในเวลาที่มันขันสวางเกินไปตางก็ไมไดทองบนเลย มาณพกลาวกันวา เด๋ียวมันขันดึกไป เด๋ียว

ก็ขันสายไปอาศัยไกตัวน้ีพวกเราเรียนศิลปะวิทยาไมสําเร็จ แลวชวยกันบิดคอถึงสิ้นชีวิตแลวอาจารย

บอกวา ไกที่ขันไมเปนเวลา พวกผมฆามันเสียแลว อาจารยกลาววามันถึงความตายเพราะมัน

เจริญเติบโต โดยมิไดรับการสั่งสอนเลยไกตัวน้ีไมไดเติบโตอยูกับพอแมไมไดอยูในสํานักของอาจารย 

ยอมไมรูจักกาลที่ควรขันและไมควรขัน ดังน้ี50 

 ในชาดกน้ีมุงที่จะแสดงใหเห็นวาการรูจักกาลเวลา เปนสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับบุคคลใน

ระดับผูนําจะตองดูแลควบคุมจัดแบงการทํางานใหเปนระบบ เปนข้ันตอนในการทํางานรูจักเลือกใช

เวลาที่เหมาะสมไมวาจะเปนการทํากิจการตาง ๆ หากทําไมถูกตองตองกับเวลาแลวจะกอใหเกิดความ

เสียหายได สมเด็จพระญาณสังวรตรัสถึงกาลัญุตารูจักกาล คือ ความรูจักเวลาวา 

 เวลาไหนควรทําอะไร เวลาไหนไมควรทําอะไร เวลาไหนควรพูดอยางไร ไมควรพูดอยางไร

เวลาใดควรคิดหรือไมอยางไร การรูจักกาลเวลาน้ีมีความสําคัญอยางย่ิงแกทุกคน ผูที่ทําผิดพลาดไมได

รับผลสําเร็จเทาที่ควร หรือลมเหลวจํานวนมากน้ันเกิดจากการไมรูกาลเวลาหรือกาลเวลาควรสามัคคี

กันเพื่อความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย แตก็ไมสนใจ ไปสนใจทําอื่นเสียหมด เชนน้ียอมมี

โทษทั้งแกตนเองและสวนรวมการรูจักกาลเวลาดังกลาวน้ีที่จริงแลวอาศัยความมีปญญา รูวากาลใด

ควรทําอะไร กาลใดไมควรทํา ดี หรือช่ัวอยางไร เมื่อมีปญญารูแลวก็ปฏิบัติใหถูกตอง ไมพูดไมทําให

ผิดกาลเวลา โอกาสที่จะไดรับผลดีผลสําเร็จจึงมีมากกวา บุคคลที่ทําไมเลือกเวลาทุกคนจึงควร 

คํานึงถึงเรื่องกาลเวลาใหมากจะคิดทําอะไร พูดอะไร คํานึงใหรอบคอบวาเปนเวลาควรคิด ควรพูด

หรือไมอยางไร51 

                                                             
49ขุ.ชา. 56/119/451-453. 
50ขุ.ชา. 56/119/453. 
51สมเด็จพระญาณสังวร, ธรรมประดับใจ, อางแลว, หนา 119.  
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 ดังน้ัน จึงไมควรทําอะไรตามใจ ตามอารมณของตนเอง หัดคิดใครครวญ ใหละเอียดถ่ีถวน  

ในทุก ๆ เรื่องทุกเวลา ไมควรพูด ไมควรทําในเมื่อยังไมถึงกาลเวลา เพราะจะเปนการเสียแรงเปลา ไม

สําเร็จประโยชนเทาที่ควร ตามทัศนะของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) กลาวถึง กาลัญุตา การรูจัก

เวลาของผูนําวา 

 คือ การรูจักเวลา เชน รูลําดับ ระยะ จังหวะ ประมาณ ความเหมาะของเวลาวาเรื่องน้ีจะลง

มือตอนไหน เวลาไหนจะทําอะไรอยางไรจึงจะเหมาะ ดังจะเห็นวา แมแตการพูดจาก็ตองรูจักกาลเวลา 

ตลอดจนรูจักวางแผนงานในการใชเวลา ซึ่งถือวาเปนเรื่องใหญ เชน วางแผนวาสังคมมีแนวโนมจะเปน

อยางน้ีในเวลาขางหนา หรือเหตุการณทํานองน้ีจะเกิดข้ึนเราจะวางแผนรับกับสถานการณน้ัน

อยางไร52 

 ตามทัศนะของพระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ตาโณ) กลาวถึง กาลัญุตาวา “คือ ความ

เปนผูรูจักกาล เวลา วาเวลาน้ีเปนเวลาอะไร เราอยูที่ไหนและควรทําอยางไร เชน เวลาน้ีเปนเวลาเลน

ก็เลนเรียนเปนเรียนพักผอนเปนพักผอนทํางานเปนทํางาน คือ ใหรูจักการกระทําที่สัมพันธและ

สอดคลองกับกาลเวลาน้ัน ๆ53 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (วาสนา) ทรงใหแนวคิดถึงความเปนผูรูจัก

กาลเวลาของผูนําวา 

ควรรูวาเวลาใด ควรประกอบกิจการ หรือ ควรลงมือบริหาร ทําใหเหมาะสม

กับเวลา ทันเวลา ไมผัดวันประกันพรุง ใหรูจักคุณคาของเวลา อยาใหเวลาลวงเลยไป 

โดยไมเกิดประโยชน เพราะเวลาเมื่อลวงเลยผานไปแลว ไมสามารถที่จะเรียกกลับคืน

มาไดอีก ดังน้ัน การทํางาน ของผูนํา หรือของบุคคลทั่วไป ไมควรผลัดเพี้ยนวาหนาว

นัก รอนนัก สายนัก 

ผูใดไมใหความสําคัญกับความหนาว ความรอน ย่ิงกวาหญา เพราะหญาน้ันจะ

หนาว หรือรอน ก็เปนตามธรรมดาของฤดูกาล ผูน้ันไมถือเปนประมาณทํางานแขงเวลา

ตามหนาที่ของตน  ยอมไม พลาดไปจากความสุขความเปนผูรูจักกาลเวลาน้ีตองนําเขา

มาปรับ ปรุงตนเองอยางละเอียดถ่ีถวนจึงจะเหมาะสมกับเปนคุณธรรมของผูเปน

สัตบุรุษกลาวคือ พิจารณาใหเหมาะสมกับชีวิตปจจุบัน ตามเวลาที่ผานมาวาตนกําลัง

ดํารงตนอยูในหนาทีอ่ะไรบาง ควรจะตรวจวาตนไดปฏิบัติหนาที่เหมาะสมกับกาลสมัย

หรือไมเมื่อมีสํานึก ในกาลเวลามีความสําคัญมากตองเรงปรับปรุงตนเองใหเหมาะสม 

ทันตอกาล ทันเวลาเสมอไปเชนดํารงตําแหนงใหสอดคลองกับวัยทั้ง 3 ควรนํามา

                                                             
52พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), ภาวะผูนํา, อางแลว, หนา 26. 
53พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ตาโณ), นิเทศธรรม, อางแลว, หนา 235.  
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เพียงไร หากเห็นขอบกพรอง ก็ควรปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน ตรงตามเวลา ประกอบการ

งาน ตําแหนง หนาที่เวลานัดหมาย เต็มความสามารถ ดวยสติปญญา54 

 

 จากเรื่องราวที่ปรากฏในจากชาดกน้ี ซึ่งไดกลาวไวแลวตอนตน แสดงใหเห็นวาการรูจัก

กาลเวลา เปนสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับบุคคลในระดับผูนําจะตองดูแลควบคุม จัดแบงการทํางานให

เปนระบบ เปนข้ันตอนในการทํางาน รูจักเลือกใชเวลาที่เหมาะสม ไมวาจะเปนการทํากิจการตาง ๆ 

หากทําไมถูกตองตองกับเวลาแลวจะกอใหเกิดความเสียหายได55 

 ดังน้ัน ผูนําตามหลักกาลัญุตา จะตองรูวา เวลาน้ีเปนเวลาทํางาน บริหารงาน วางแผนงาน 

เวลาประชุม เวลาน้ีควรชาหรือเร็ว เปนเวลาทํางาน หรือพักผอน รวมไปถึงวา เปนวัน เดือน ป อะไร 

ไมลืมเวลานัดหมาย ทํางานใหเหมาะสมกับเวลา ใหทันเวลา ใหถูกเวลา ใหตรงเวลา ตลอดจนรูคุณคา

ของเวลา รูจักใชเวลาใหเกิดประโยชนกับตนเอง หนวยงาน ใหมากที่สุด หากไมทันเวลาอาจกอใหเกิด

ความเสียหายได 

 3.3.6 ปริสัญุตา คือ การรูจักชุมชน 

 ปริสัญุตา คือ รูจักชุมชนหรือสังคม ผูนําจะตองรูจักสังคมแตละสังคมวา ยอมมีความ

แตกตางกันโดย ศาสนา กฎ กติกา ระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม ความเช่ือถือ และ

คานิยมตางๆ ทั้งความแตกตางระหวางบุคคล ในสังคม เมื่อรูถึงความแตกตางแลวจะไดวางตนให

เหมาะสม โดยนําขอมูลน้ันมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและสังคมตอไป 

 ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาว ปริสัญุตา โดยมุงการรูจักบริษัทและแนวทางปฏิบัติ       

ของบริษัท ดังพุทธพจนวา  

ภิกษุเปนผูรูจักบริษัท คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี รูจักบริษัทรูจักชุมชนเหลาน้ีเปน

กษัตริย เปนพราหมณ เปนคหบดีชนเหลาน้ี เปนสมณะในชุมชนน้ันควรเขาไปหาอยางน้ี 

ควรน่ังอยางน้ี ควรกลาวอยางน้ี ควรสงบอยางน้ี หากภิกษุไมรูจักชุมชนเหลาน้ัน และวาง

ตนไมเหมาะสมกับสังคม หรือชุมชนน้ันแลว ไมควรเรียกเธอวาเปนปริสัญู แตเพราะ

ภิกษุรูวา น้ีเปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนคหบดีเปนสมณะในบริษัทน้ันเราควรเขาไปหา

อยางน้ี ควรยืนควรน่ังอยางน้ี ควรกลาวสงบอยางน้ี จึงเรียกวาเปนปริสัญุตา56 

                                                             
54สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (วาสน), คํานําสวดมนตแบบมคธ, อางแลว, หนา 163-165.  

 55ทองยอย แสงสินชัย, สัปปุริสธรรม 7ประการ, (คุณสมบัติของคนดี 7 ประการ), อางแลว, 

หนา 36-41. 
56องฺ.สตฺตก. 37/65/237. 
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 ในการรูจักชุมชนของผูนําและหลักการบริหาร กิจการบานเมือง ของผูนํา ในฐานะที่เปน

ผูปกครองรัฐ ตามหลักปริสัญุตาความเปนอยูของประชาชน สาเหตุของการเกิดปญหา และแนวทาง

แกไขที่จะทําใหปญหาน้ันหมดไป ผูนําจะตองศึกษาถึงปญหาที่เกิดข้ึน จะตองทําเขาใจในชุมชน ทําให

สมาชิกในสังคม มีความเปนอยูที่เหมาะสม เชน ชาวนาจะตองไดสิ่งที่จําเปนแกการทํานาพอคาจะตอง

มีทุน ลูกจางผูใชแรงงานมีงานทํา มีเงินไดพอเลี้ยงชีพ บุคคลผูเดือดรอนควรที่จะไดรับการชวยเหลือ 

เชน ผูที่ไดรับอุบัติภัย จากคลื่นยักษสึนามิ ถลมใน 6 จังหวัด ของภาคใตในกูฎทันตสูตร ไดกลาวถึง

ผูนําที่รูจักชุมชน ซึ่งมีขอธรรมที่พอสรุปได ดังน้ี57 

 1.  พลเมืองเหลาใด ในบานเมืองของพระองค ขะมักเขมนในกสิกรรม และโครักขกรรมขอ

พระองคจงเพิ่มขาวกินใหแกพลเมืองเหลาน้ัน ในโอกาสอันสมควร 

 2.  พลเมืองเหลาใด ในบานเมืองของพระองค ขะมักเขมนในพาณิชยกรรม ขอพระองคจง

เพิ่มทุนใหแกพลเมืองเหลาน้ัน ในโอกาสอันสมควร 

 3.  ขาราชการเหลาใดในบานเมืองของพระองคขยันขอพระองคจงพระราชทานเบี้ยเลี้ยง  

และเงินเดือนแกขาราชการเหลาน้ัน ในโอกาสอันสมควร58 

 และในอัคคัญญสูตร กลาวถึง กําเนิดของมนุษย สังคม ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความ 

สัมพันธของคนในสังคม หรือรัฐ ดังมีใจความบางตอนที่พอสรุปได ดังน้ี 

 สภาพธรรมชาติของปรากฏการณความเปลี่ยนแปลงเริ่มดวยสมัยที่โลกพินาศ สัตวโลกที่มีบุญ 

ไดเกิดในช้ันอาภัสสรพรหม มีปติเปนอาหารไมมีเพศ มีรัศมี อยูในวิมานอันงามเมื่อโลกกําลังเกิดใหม

จักรวาลยังเปนนํ้ามืดมนไมมีดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว ไมมีกลางวันกลางคืนตอมาเกิดพื้นดิน

ลอยข้ึนอยูบนผิวนํ้ามีสี มีกลิ่นและรสดี สัตวโลกตนหน่ึงจึงลองชิมดูและสัตวโลกอื่น ๆ ก็ชิมตาม 

ตัณหาหรือความอยากก็ เกิดข้ึนรางกายก็หยาบข้ึน แลวเกิดการดูหมิ่นผิวพรรณ จึงทําใหเกิดชนช้ัน

วรรณะ และระบบสังคมในเวลาตอมา59 

 จะเห็นวา มนุษยสมัยแรกของโลกไมคอยมีปญหาจึง เลือก หรือ มอบหมายบุคคลบางคนที่

เห็นวาเขามีความฉลาด สามารถใหเปนหัวหนา มีอํานาจในการควบคุม การจัดระเบียบสังคมใหนาอยู 

ลงโทษผูที่กระทําผิดและยกยองผูที่ทําคุณประโยชนแกสังคม ดังน้ัน บุคคลที่คอยดูแลสวัสดิการที่ดีตอ

สังคมจนบุคคลในสังคมมีความสุขมีความพอใจช่ืนใจบุคคลดังกลาวน้ันจึงเช่ือวาราชา คือ ผูที่ใหความ

อิ่มใจสุขใจ แกคนอื่น นับวาเปนผูนําที่รูจักสังคม หรือชุมชน 

                                                             
57ที.ปา. 12/199-237/40-67. 
58ที.ปา. 12/199-237/67. 
59ที.ปา. 15/55-57/150-154. 
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 การที่ผูนําจะรูจักชุมชนไดดีอีกประการหน่ึงน้ัน ผูนําจะตองเขาใจใน บทบาทและหนาที่ของ

บุคคลในสังคมซึ่งจะปฏิบัติตอกันในขอน้ีพระพุทธองคทรงตรัสกับสิงคาบุตร ในเรื่อง ทิศทั้ง 6 ซึ่งมี

สาระสําคัญ ตอผูนําในการบริหารชุมชนที่ควรรู ดังตอไปน้ี 

 1.  ทิศเบื้องหนา ไดแก บิดามารดา จะตองดูแลบุตรธิดาของตน มิใหทําช่ัว แนะนําใหเปนคนดี 

ใหการศึกษา เปนตน เมื่อ บุตรธิดาไดรับการดูแล เชนน้ันแลว ควนปฏิบัติตนตอทานในทางที่ดี เชน 

เลี้ยงดูทานในคราวจําเปน ดําเนินกิจการ รักษาวงศสกุลของทานมิใหเสื่อมเสีย 

 2.  ทิศเบื้องขวา ไดแก ครู อาจารย จะตอง แนะนําศิษยดวยดี ไมปดบังอําพราง ยกยองใน 

หมูคณะ เปนที่พึ่งของศิษยไดเปนตนเมื่อศิษยไดรับการอนุเคราะหจากครูอาจารยแลวพึงตอบแทน

ทานดวยการ รับใชทาน เช่ือฟงทาน เคารพทาน และต้ังใจศึกษา 

 3.  ทิศเบื้องหลัง ไดแก ภรรยาและสามี จะตองปฏิบัติตอกันดังน้ี ภรรยาจะตองจัดงานบาน

ดวยดี สังเคราะหญาติของสามี ซื่อสัตยตอสามี รักษาทรัพยที่สามีดวยดี เปนตน และสามีควรปฏิบัติ

ตอภรรยาดวยการยกยอง ไมดูหมิ่น ไมนอกใจ ใหเครื่องแตงตัวแกภรรยา 

 4.  ทิศเบื้องซาย ไดแก มิตรหรือเพื่อนที่จะปฏิบัติตอกันดังน้ี เชน ดานการกลาวถอยคําไพเราะ 

ชวยทําธุระงานของเพื่อน วางตนเสมอตนเสมอปลายตอเพื่อน เปนตน และเพื่อนควรกระทําตอบ เชน 

ดูแลเพื่อนที่ประมาทแลว รักษาทรัพยของเพื่อนที่ประมาทแลว เปนที่พึ่งของกันและกันได ไมทิ้งเพื่อน

ในยามวิบัติ และนับถือวงศตระกูลของเพื่อน 

 5.  ทิศเบื้องลาง ไดแก คนงาน คนรับใชหรือผูใตบังคับ บัญชา จะตองปฏิบัติตอนายจางหรือ

เจานาย คือ ลุกทํางานกอนนายเลิกทีหลังนาย ถือเอาเฉพาะของที่นายใหทํางานใหดีย่ิงข้ึนยกยองนาย 

เปนตน และนายควรจะดูแลคนงานดวยการจัดงานใหเหมาะสมกับกําลัง ใหอาหาร หรือรางวัล 

พยาบาลในคราวเจ็บปวย ใหพักผอนตามสมควร ใหของที่มีรสชาติแปลกและใหม เปนตน 

 6.  ทิศเบื้องบน ไดแก สมณะ นักบวช ผูทรงคุณธรรมอันสูง ควรอนุเคราะห แกคฤหัสถ เชน 

หามไมใหทําช่ัว ใหต้ังอยูในความดี อนุเคราะหดวยนํ้าใจอันงาม อธิบายขอความใหแจมชัดและบอก 

ทางสวรรคให คฤหัสถเมื่อไดรับความอนุเคราะหควรตอบแทนดวยการ จะพูด จะทํา จะคิด ตอง

ประกอบดวยความเมตตา การตอนรับดวยดี และการใหทานดวยปจจัยสี่60 

 เมื่อผูบริหารเขาใจและปฏิบัติตามหลักทิศทางทั้ง 6 หรือหลักมนุษยสัมพันธที่ดีของสังคมน้ี

แลวยอมจะกอใหเกิดความสามัคคีตอ กันน่ันก็หมายถึง เปนผูบริหาร ผูนําที่รู จักชุมชน ตามหลัก

ปริสัญุตาดังพระธรรมเทศนาของ สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน) ตรัสถึงปริสัญุตาทรงมุงให 

รูจักสังคมและชุมชนวา 

                                                             
60ที.ปา. 16/198-204/87-91. 
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รูหมูชนที่รวมกันอยูเปนหมูคณะ การรูหมูคณะใดเปนอยางไร การไมรูจักวา

หมูคณะใดดีหรือคณะใดไมดี มีคุณ มีโทษ การหลงเขาไปในหมูคณะ หรือสังคมที่ไมดี

น้ันนับวามีโทษมากแตถึงแมวา ทุกคนจะกลัวโทษของการเขาอยูกับหมูหรือสังคมที่ไม

ดีหากไมศึกษาใหเขาใจแลวยอมมีโอกาสที่จะเขาไปในสังคมที่ขาดคุณธรรม 

การปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องน้ีที่สําคัญคือ ตองรอบคอบในการเขาไปเกี่ยวของ

กับบุคคล  และสังคมอยาสักแตวาเห็นผูใดเปนที่นิยม ก็ตัดสินใจวาผูน้ันเปนคนดี การ

ตัดสินใจเชนน้ีเรียกวา มีอคติ คือ การลําเอียงเพราะหลงที่เรียกวา โมหาคติ หลงตามเขา

ไป หลงตามคนสวนมาก ความคิดเห็นของคนสวนมากไมจําเปนวาจะตองดีถูกตองเสมอ

ไป ดังน้ัน จึงอยายึดคติวาคนสวนมาก เห็นวาดี แลวจะดีตามที่เขาวา หรือคนสวนใหญ

วาช่ัวจะตองช่ัวตามเขาไปตองใชปญญาพิจารณาใหรอบคอบดูเหตุ  ดูผล ตามความ

เปนจริง พบสังคมใดเปนที่สนใจของคนหมูมากก็อยาพึ่งลงความเห็นวาสังคมน้ันดี จง

ใครควรใหดีแลวจึงเช่ือวาสังคมน้ันดี61 

 

 ในการรูจักชุมชนหรือสังคมเปนอีกปจจัยหน่ึงที่สําคัญตอผูบริหารงาน หากผูนําไมรูจักชุมชน

วามีความตองการอะไรหรือมีปญหาอะไร จะทําใหการปกครองของผูนําน้ันลมเหลว พระธรรมปฎกได

กลาวถึงการรูจักชุมชนของผูนําวา 

ผูนําจะตองรูสังคมในขอบเขตที่กวางขวางคือ รูจักสังคมโลก รูจักสังคม

ประเทศชาติ วาอยูในสถานการณอยางไร มีปญหาอะไร มีความตองการอะไร 

โดยเฉพาะถาชวยเหลือผูนําตองรูความตองการของเขา แมแตชุมชนยอยหากรูความ

ตองการก็จะชวยเหลือไดถูกตองหรือตรงจุด62 

 

 ดังน้ัน ผูนําที่มีปริสัญุตา จะตองรูจักชุมชนสังคมวามีความแตกตาง ทางดานขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรม กฎ กติกา  ความเช่ือ และคานิยมไมวาจะเปนสังคมเล็กๆ จนถึงสังคมใหญ และตอง

รูวาบุคคลในสังคมมีปญหาที่ควรจะแกไขหรือไม มีความตองการอะไร หากจะชวยเหลือ ทําโดยวิธีใด 

และสอดคลองกับสถานการณน้ันๆ เพื่อประโยชนแกสวนรวม 

 

 

 

                                                             
61สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรมประดับใจ, อางแลว, หนา 63.  
62พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, อางแลว, หนา 26. 
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 3.3.7 ปุคคลปโรปรัญุตา คือ การรูจักบุคคล 

 ปุคคลัญุตา คือ รูจักบุคคล ประเภทของบุคคล และเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล วา

แตละคนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรูความสามารถ และคุณธรรมที่แตกตางกัน ควรจะรูจักปฏิบัติ

ตอแตละบุคคลอยางไร เชนไร บุคคลไหนควรคบไมควรคบ บุคคลไหนที่เราควรใหความเคารพเช่ือฟง

คําสั่งสอนบุคคลไหนที่เราควรใหคําแนะนํา สั่งสอน ชวยเหลือ เปนตน หากตองการเปนคนดีของสังคม 

ใหเปนที่ยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น ควรปฏิบัติตนตามหลักของสัปปุริสธรรม 7 ประการน้ี จึงจะได   

ช่ือวา “มีคุณสมบัติของความเปนคนดีที่สมบูรณ”63 

 ปุคคลปโรปรัญุตา คือ รูจักบุคคล รูจริตนิสัยตาง ๆ และรูจักเลือกบุคลที่ควรคบ ตลอดทั้ง

รูจักผูน้ันมีคุณธรรมย่ิงหยอนอยางไร รูจักบุคคลทั่ว ๆ ไปในสังคมที่ผูนําจะเขาไปเกี่ยวของ การรูบุคคล

ของผูนําอธิบาย ดังน้ี 

 ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึง ปุคคลปโรปรัญุตา คือ การรูบุคคลและลักษณะความ

ตองการของบุคคล 2 จําพวก ไดแก 

 1.  รูลักษณะคนที่บัณฑิต รูบุคคลที่มีความตองกรจะพบบุคคล ผูที่เปนพระอริยะ หรือผูที่เปน

บัณฑิต เปนคนดีมีศีลธรรม สนใจในคําสั่งสอน แลวนํามากระทําตามคําสอนน้ัน เพื่อใหเกิดประโยชน

แกตนเองและผูอื่น 

 2.  รูจักลักษณะบุคคลที่ไมใชบัณฑิตไมตองการเห็นบุคคลที่เปนบัณฑิต หรือพระอริยะและไม

ตองการฟงธรรมคําแนะนําสั่งสอนจากทานผูรู64 

 ปุคคลปโรปรัญุตา เปนคุณธรรมมุงที่จะใหผูนํา รูจักบุคคลที่ดี ควรคบ และบุคคลที่ไมดีไม

ควรคบ การเปนผูนํายอมมีความสําคัญมากในเลือกบุคคลที่ควรคบหรือไมควรคบ เพราะเมื่อคบคน

เชนใด สวนมากจะเปนตามลักษณะของบุคคลที่เราคบ เมื่อคบกับบุคคลที่ดีมีศีลธรรมแลวยอมจะนํา

ความเจริญความเจริญมาสูตนเองและสถานบันหนวยงานของตน หากวาผูนําไมพิจารณาในการเลือก

คบบุคคลแลวยอมทําใหเกิดเสียหาย ในการรูจักบุคคลหรือการเลือกคบคนน้ันพระพุทธองคไดทรง

แสดงใหความสําคัญในขอน้ี ดังปรากฏในชาดกเรื่อง สันติกุมพชาดกซึ่งมีใจความวา 

 ณ ปางิ้วใกลๆ  กับภูเขาลูกหน่ึง มีลูกนกแขกเตา 2 ตัวอาศัยอยู ทางดานทิศเหนือของภูเขาซึ่ง

เปนที่อาศัยของหมูบานโจร 500 สวนทางดานทิศใตของภูเขาเปนที่อยูของพระฤษี วันหน่ึงลูกนกแขก

เตาถูกพายุพัดไปตกในตางทิศทางกัน ตัวหน่ึงถูกพัดไปตกที่หมูบานโจร 500 โจรไดเลี้ยงไว ต้ังช่ือวา 

พุมหอก อีกตัวหน่ึงลมพัดไปตกที่อาศรมของฤษี พวกฤษีเลี้ยงไวต้ังช่ือวา ดอกไม 

                                                             
63พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,  (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 210-219. 
64องฺ.สตฺตก. 37/65/238. 
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 พระราชาทรงพระนามวา ปญจาละ เสด็จทรงรถไปสูปาพรอมขาบริพารเพื่อลาเน้ือพระองค

ไดลาติดตามเน้ือแตไมพบ จึงเสด็จกลับไดหยุดพักผอนสรงนํ้าเสวยนํ้าและบรรทมใตตนไทรรมิฝงแมนํ้า

ใกลกับหมูบานโจรพวกโจรพากันเขาปา คงเหลือแตนกพุมหอกกับคนครัวสองคนเทาน้ันนกพุมหอกได

ออกจากหมูบานบังเอิญพบพระราชากําลังบรรทมอยูใตตนไทร จึงบอกคนทําครัวเปนภาษามนุษยวา65 

พวกเราจะปลงพระชนมพระราชาน้ีเสียและใหปลดเสื้อผาเครื่องทรงมาใหหมด

พระราชาต่ืนจากบรรทมไดยินดังน้ัน เห็นวามีภัยอยูเฉพาะหนา จึงหนีไปถึงอาศรมของ

ฤษี ซึ่งพวกฤษีไดเขาปาไปเพื่อเก็บผลไมคงเหลือแตนกดอกไมตัวเดียว เมื่อนกดอกไม

เห็นพระราชา จึงกลาวตอนรับ ขอเดชะพระมหาราช พระองคเสด็จมาดีไมไดเสด็จมา

รายเลย พระราชาเมื่อทรงสดับ ดังน้ันทรงเลื่อมใสใน การตอนรับทรงสรรเสริญนกดอกไม

ตัวน้ี และทรงตําหนิ นกพุมหอกวา นกดอกไมเปนนกที่มีคุณธรรมเย่ียม มีมารยาทดี แตนก

แขกเตาอีกตัวหน่ึง พูดแตคําหยาบ มักได มีความโลภ ในจิตใจ นกดอกไมเมื่อไดยิน

ดังน้ัน จึงกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชา ขาพระองคเปนนกรวมมารดาเดียวกันกับนก

น้ันแตเพราะเขาเติบโต ในสํานักที่ไมดีพวกโจรสอนใหทําโจรกรรมอยูตลอดเวลาสวนขา

พระองคเติบใหญอยูสํานักของคนดี พวกฤษีแนะนําดวยธรรมฉะน้ัน ขาพระองคทั้งสอง 

จึงมีคุณธรรมแตกตางกัน และนกดอกไมไดกลาวตอไปอีกวา 

ขาแตพระมหาราช ก็การที่คนคบบุคคลประเภทใด จะเปนคนดีหรือไมดี มีศีล

หรือไรศีลก็ตามเขา ยอมตกไปตามอํานาจของคนชนิดน้ัน พระราชาไดทรงสดับอยาง

น้ันแลวเกิดความเลื่อมใส นกดอกไมจึงอภัยใหแกนกแขกเตาทั้งหลาย และใหคณะของ

ฤษี พํานักในพระราชอุทยานบํารุงจนตลอดชีวิต66 

 

 ในชาดกน้ีช้ีใหเห็นถึงความสําคัญ และความแตกตางของการคบคาสมาคมของบุคคล คือ เมื่อ

บุคคลคบคนเชนใดก็จะเปนเหมือนบุคคลเชนน้ัน ขอสําคัญประการหน่ึงน้ันอยูที่การรูจักเลอืกคนทีค่วร

คบกอน การรูจักเลือกหรือ วิเคราะหดูวาบุคคลน้ีเปนคนดีควรคบ บุคคลน้ีไมควรคบ ดังที่พระราชา 

ปญจาละ ที่สังเกตเห็นวานกตัวแรกน้ันแสดงออกมาในลักษณะของคนพาล ไมควรจะอยูใกลไมควรคบ 

หากอยูในสังคมน้ันแลวยอมจะไดรับอันตราย พระองคจึงเสด็จหนีและเมื่อพบ นกแขกเตาตัวที่อยูกับ

ฤษี ก็ทรงทราบวาเปนสัตบุรุษที่ดีควรคบ พระองคน้ันเปนผูนําที่มี หลักธรรม คือ ปุคคลปโรปรัญุตา 

เปนเครื่องพิจารณา จึงรอดพนจากอันตรายได และที่นกแขกเตาทั้ง 2 ตัวแตกตางกันน้ัน ก็เพราะการ

                                                             
65ขุ.ชา. 61/2152/130-134. 
66ขุ.ชา. 61/2152/134-137. 
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อยูในสังคมของบุคคลที่ดี และไมดีจึงมีพฤติกรรมที่ตางกันตามทัศนะของพระธรรมปกฎ (ป.อ.ปยุตโต) 

กลาวถึง ปุคคลปโรปรัญุตา วา 

ผูนําจะตองรูจักบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะคนที่รวมงานรวมการปฏิบัติรวม

ดําเนินกิจการไปดวยกันและคนที่ผูนําไปใหบริการตามความแตกตางเฉพาะตัว เพื่อ

ปฏิบัติตอเขาไดถูกตองเหมาะสมและไดผล จนสามารถทําบริการใหความชวยเหลือได

ตรงตามความตองการ รูวาจะใชวิธีสัมพันธใหคําแนะนําติชมหรือจะใหเขายอมรับได

อยางไร โดยเฉพาะในการใชคน ซึ่งตองรูวาคนไหนเปนอยางไร มีความถนัดอัธยาศัย 

ความสามารถอยางไรเพื่อใชคนใหเหมาะกับงานนอกจากน้ันก็รูประโยชนที่เขาพึงได

เพราะวาในการทํางานน้ันไมใชวาจะเอาเขามาเปนเพียงเครื่องมือทํางานใหอยางเดียว 

แตจะตองใหคนที่ทํางานทุกคนไดประโยชนไดพัฒนาตัวเอง ผูนําควรรูวาเขาควรไดรับ

ประโยชนอะไร เพื่อความเจริญงอกงามแหงชีวิตที่แทจริงของเขาดวย67 

 

 ตามทัศนะของพระธรรมนิเทศ (ระแบบ ตาโณ) เกี่ยวกับปุคคลปโรปรัญุตา ของผูนําวา 

“จะตองรูวาบุคคลที่จะคบน้ันเปนใคร มาจากไหน มีตระกูลอยางไร เปนคนดี หรือไมดี ควรคบหรือไม

ควรคบ จะคบกันระดับใด ควรตอนรับหรือไมควรตอนรับอยางไร”68 

 คุณธรรมในขอน้ี ปน มุทุกันต ใหทัศนะวา มีความมุงหมายอยู 2 ประการ คือ การดูบุคคล

เพื่อเลือกคนที่ควรคบและดูบุคคล เพื่อจะเปนประโยชนแกการปกครองโดยมีหลักการดูวาเปนคนดี

หรือไมดีไมใชดูเพื่อความสวยงามแตมีจุดประสงค เพื่อใหทราบวาเปนพาลหรือบัณฑิตควรจะคบ

หรือไม การคบคาสมาคมน้ันนับวาเปนเรื่องที่สําคัญไมนอยและการคบคนน้ันก็มีหลายสถานะ เชน 

การคบเพื่อที่จะเอาเปนมิตรเอาเปนสามีเปนภรรยาเปนครู เปนลูกศิษย เปนผูนํา เปนผูตามเปน

ผูแทนราษฎร เปนครูอุปชฌาย เมื่อคบถูกกับบุคคลที่ดีมีคุณธรรมแลวยอมไดรับคุณประโยชนมาก         

แตหากคบกับคนที่ไมมีศีลธรรมแลวยอมนํามาซึ่งความทุกขนานับประการ วิธีในการเลือกคบคนพอ

สังเกตได 2 ประการ คือ69 

 1.  ดูเรื่องที่เขาชวน คือ หากชักชวนไปในทางที่ดี เชน ชวนพูดในทางที่ดีชวนทําในทางที่ดี

แลวสันนิษฐานไดวาเปนคนดีนาคบหาก ชักชวนไปในทางไมดี ทางเสียหาย เขาใจไดวา เปนบุคคลที่ไม

นาคบ 

                                                             
67พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ภาวะผูนํา, อางแลว, หนา 26-27.  
68พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ตาโณ), นิเทศธรรม, อางแลว, หนา 235. 
69ปน มุทุกันต, พุทธศาสตร ภาคท่ี 3, อางแลว, หนา 220.  
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 2.  ดูเรื่องที่เขาชอบ คือหากชอบในทางที่เจริญทางสรางสรรคดีและมีประโยชนก็เขาใจไดวา

เปนคนที่นาคบคาสมาคมดวยแตถาตรงกันขามแลวเช่ือไดวาไมควรจะคบ เพราะจะเปนเหตุนํามา ซึ่ง

ความเสื่อมเสียแกตนเองและบุคคลรอบขาง70 

 ตามพุทธพจนทรงสั่งสอนใหรูจักเลือกคนที่ควรคบและไมควรคบ เพราะการคบเพื่อนเปน

เรื่องสําคัญมากเพราะเพื่อนคือสิ่งที่จะหลอหลอมชีวิตของบุคคล ถาคบเพื่อนดี ก็จะชักนําไปใน ทางที่

ดี แตถาคบเพื่อนช่ัวจะชักจูงไปทางไมดีได ดังพุทธพจนที่ปรากฏในมงคลสูตรวา “อะเสวะนา จะ พา

ลานัง ปณฑิตานัญจะ เสวะนา” การไมคบคนพาล และการคบแตบัณฑิต 

 มีคนจํานวนไมนอยที่เสียใจและเสียคนเพราะเพื่อน พระพุทธองคทรงจําแนกมิตรไว 2 

ประเภทใหญ ๆ ดังน้ี 1 มิตรแท 2 มิตรเทียม เพื่อความเขาใจในการคบมิตร หรือมิตรเทียม และมิตร

แท วิจิตร อาวกุล ไดกลาวลักษณะเกี่ยวกับมิตรไวดังน้ี71 

 1.  ลักษณะมิตรแท 4 ประเภท คือ 

  1)  มิตรมีอุปการชวยปองกันเพื่อนผูประมาทแลว ชวยปองกันทรัพยสมบัติของเพื่อนผู

ประมาทแลวเมื่อมีภัยก็เปนที่พึ่งพํานักของเพื่อนไดเมื่อมีธุระชวยออกทรัพยใหเกินที่เพื่อนตองการ 

  2)  มิตรรวมทุกขรวมสุขเปดเผยความลับของตนแกเพื่อน ปกปดความลับของเพื่อนมิให

แพรงพรายไมละทิ้งเพื่อนในยามวิบัติ หรือยากจน เมื่อเพื่อนมีอันตรายก็เสียสละแทนเพื่อนได 

  3)  มิตรแนะนําประโยชนใหหามไมใหทําความช่ัวแนะนําใหต้ังอยูในความดีใหเพื่อนฟงสิ่ง

ที่ยังไมเคยฟงแนะนําทางไปสูสุคติโลกสวรรค 

  4)  มิตรมีความรกัใคร เมือ่เพื่อนทุกขก็ทกุขดวยเมื่อเพื่อนสุขกส็ขุดวยโตถึงคนที่พูดติเตียน

เพื่อนรบัรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อน 

 2.  ลักษณะมิตรเทียม 4 ประการ คือ 

  1) เปนคนปอกลอก คิดเอาแตไดฝายเดียวเสียนอยคิดเอาใหมาก เมื่อมีภัยมาถึงตัวจึงรับ

ทํากิจชวยเพื่อนคบเพื่อนเพราะเห็นวาจะเปนประโยชนแกตน 

  2)  เปนคนดีแตพูด เก็บของลวงแลวมาปราศรัย คือ พูดแตเรื่องที่ลวงมาแลวอางเอาของที่

ยังไมมีมาปราศรัยพูดแตเรื่องที่อยูหางไกลสงเคราะหดวยสิ่งที่หาประโยชนไมไดและคอยพูดแสดง

ความขัดของตาง ๆ ตลอด 

                                                             
70เรื่องเดียวกัน, หนา 221.  
71วิจิตร อาวกุล, เทคนิคมนุษยสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร : O.S.Printing House Co.Ltd., 

2528), หนา 232. 
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  3)  เปนคนหัวประจบ ทําช่ัวก็คลอยตาม เมื่อเพื่อนปรึกษาในเรื่องการทําช่ัวก็คลอยตาม 

จะทําดีก็คลอยตาม คือเมื่อเพื่อนจะทําความดี ก็คลอยตาม ตอหนาสรรเสริญ จะพูดหรือแสดงความ

คิดเห็นอยาง เมื่อลับหลังเพื่อนก็ต้ังหนานินทาวารายตาง ๆ 

  4)  เปนคนชักชวนในทางที่เสื่อมชักชวนใหด่ืมนํ้าเมาสุราเมรัยหรือสิ่งเสพติดอื่นๆ ชักชวน

เที่ยวกลางคืน เที่ยวตามสถานเริงรมยตางๆ เปนตน ชักชวนใหมัวเมาในการเลนการพนัน72 

 ดังน้ัน มิตรเทียมจึงเปนมิตรที่ไมควรคบหรือรวมทํากิจกรรมใด ๆ เพราะเปนเหตุพาผูคบไปสู

อบายมุข ความฉิบหาย ความทุกขยากลําบาก หรือปญหาตาง ๆ จะตามมาสวนมิตรแทเปนมิตรที่ควร

คบคาสมาคม เพราะจะเปนเหตุนํามาซึ่งความสุขความเจริญใหแกผูคบ หรือนําความเจริญมาสูวงศ

ตระกูลของผูคบดวย ย่ิงผูบริหารน้ันตองวิเคราะหบุคคลใหไดทั้งคนสูงกวาและคนใตปกครอง หรือการ

บรรจุคนใหเหมาะกับงานและความถนัด ตามทัศนะของพระพุทธศาสนามุงใหรูและพิจารณาถึง

พฤติกรรมของคนตามจริตนิสัยและจริตที่เปนมาตรฐานในการวัดคนมี 6 ประการ คือ 

 1.  ราคะจริต มีนิสัยรักสวยรักงาม พิถีพิถันในเรื่องการแตงตัว ชอบรูปสวยงาม เสียงไพเราะ 

กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสที่น่ิมนวล พวกน้ีรักความเปนระเบียบเรียบรอยไมมักงาย มีความพากเพียร 

 2.  โทสะจริต มีนิสัยโกรธงายใจรอน ทําอะไรอยากใหเสร็จไวๆ พวกน้ีไมคํานึงถึงความ

สวยงาม ขอใหเสร็จเร็วทันใจเปนใชได ชอบการตอสูข้ันแตกหัก มีนิสัยกลาหาญ ชอบผจญภัย ชอบ

กลาเสี่ยง 

 3.  โมหะจริต มีนิสัยมักทําอะไรผิดๆ พลาดๆ ตัดสินใจชาขาดการพิจารณา และไมมีความเด็ด

เด่ียวไมมีจุดยืนเปนของตัวเองใครเสนอขอคิดอะไรก็เห็นดวยทั้งน้ันเปนคนขาดระเบียบวินัย 

 4.  วิตกจริต มีนิสัยฟุงซานใจลอยทําอยางหน่ึงแตไปสนใจอยางหน่ึง ขาดสมาธิเปนคนชางคิด

ชางฝน ชางวิตกกังวล มีลักษณะที่ขาดจุดยืนคลายๆ กับโมหะจริต 

 5.  ศรัทธาจริตมีนิสัยเช่ืองายคนเหลาน้ีลักษณะเช่ือตอทุกสิ่งทุกอยางโดยเฉพาะอํานาจลี้ลับ

เครื่องรางของขลัง การทํานายทายทักของหมอดูตลอดจนขาวลือตางๆ เช่ือไปหมดโดยขาดการพิจารณา 

 6.  พุทธิจริต นิสัยอยากรูอยากเห็น คนควาไมหยุด สนใจคนอะไรก็จะต้ังใจ เพียรพยายาม

เพื่อใหรูถึงแกน หรือที่ไปที่มาชอบทําตัวเปนคนคงแกเรียน โดยไมสนใจสิ่งอื่น ถาเปนปจจุบัน อาจ

เรียกคนประเภทน้ีวา หนอนหนังสือ 

 การนําจริตทั้ง 6 มาเสนอไวในที่น้ีก็เพื่อจะเปนหลักการของผูบริหารใชในการพิจารณา   คน

ผูรวมงาน จริตมีสวนชวยใหเขาตัดสินใจวาแตละคนมีนิสัย หยาบ ละเอียด ขยัน มักงาย มานะโออวด

ชอบทําอะไรผาดโผน กลาเสี่ยง รักสวยรักงาม สอดรูสอดเห็น เปนตน73 

                                                             
72เรื่องเดียวกัน, หนา 232-234.  
73ชัยวัฒน อัตพัฒน, หลักการดําเนินชีวิตในปจจุบัน, อางแลว, หนา 193-194.  
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 จากเรื่องราวที่ปรากฏไวแลวตอนตน ผูนําจะตองรูจักบุคคลที่รวมงานหรือบุคคลทั่วไปวา

บุคคลเหลาน้ันเปนคนเชนไร มีความรูความสามารถแคไหน เปนบุคคลที่นาคบหาสมาคมไดหรือไม 

เมื่อคบแลวไวใจไดแคไหน มีพฤติกรรมอยางไร เมื่อเขาใจเรื่องเหลาน้ีแลว ยอมเปนประโยชนในการ

เลือกคน และมอบหมายงานที่เหมาะสม ตรงตามความถนัดหรือเหมาะสมกับความรูความสามารถ 

ยังใหผลงานออกมามีคุณภาพ มีประโยชนตอตนเอง หนวยงานและสังคม 

 

3.4 คุณคาและประโยชนของสัปปุริสธรรม 7 

 สัปปุริสธรรม 7 เปนหลักธรรมพุทธปรัชญา คือ ธรรมสําหรับการเปน สัตบุรุษอันมี

คุณลักษณะ 7 ประการ สําหรับผูบริหาร ผูนํา หรือผูนําสัปปุริสธรรม 7 น้ีไปปฏิบัติ ซึ่งมีคุณคาและ

คุณประโยชน  

 ตามทัศนะของผูรู ดังน้ี 

 ตามทัศนะของพระสามารถ อานฺนโท 

 1.  ผูนําที่รูวิธีการหรือหลักการที่จะดําเนินงานใหบรรลุถึงวัตถุประสงค เนนถึงเหตุแหงความดี 

 2.  ผูนําที่มีความมุงหมาย มีจุดหมาย รูจักผลประโยชนของกลุมในสังคมที่ตนดูแลอยู เนนถึง

ผลที่ดี 

 3.  ผูนําที่รูจักตนเองและประเมินตนตามความเหมาะสมกับหนาที่ เนนปรับปรุงตนเองกอน 

 4.  ผูนําที่รูจักประมาณในการบริหารตางๆ ทั้งของตนเองและผูรวมงาน ใชหลักสันโดษทั้ง 3 

เปนเกณฑ 

 5.  ผูนําที่รูจักกาลเวลา จังหวะความเหมาะสมในการดําเนินงาน รูจักลําดับความสําคัญของ

งานกอน-หลัง 

 6.  ผูนําที่รูจักจัดชุมชนและการจัดระบบของสังคมใหดี รูจักนําขอมูลในชุมชนมาประยุกตใช

ในการที่จะพัฒนาชุมชนน้ันๆ 

 7.  ผูนําที่เขาใจและรูจักบุคคลรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ตลอดทั้งคนทั่วไปที่เกี่ยวของ รูจัก

ถึงจริตทั้ง 6 ของคนแลวเลือกใชคนใหตรงกับงานเพื่อประโยชนของสวนรวม74 

 ตามทัศนะของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) มีดังน้ี 

 1.  ผูนํา ผูบริหาร หรือผูปฏิบัติ นําสัปปุริสธรรม 7 น้ีไปปฏิบัติ ทําใหสามารถรูวิธีการ หรือ

หลักการที่จะดําเนินงานใหบรรลุถึงจุดประสงค 

                                                             
74พระสามารถ อานนฺโท (เนตรแสง), “ภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม”, วิทยานิพนธศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, หนา ก. 
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 2.  ผูนํา ผูบริหาร หรือผูปฏิบัติ นําสัปปุริสธรรม 7 น้ีไปปฏิบัติ ทําใหสามารถ มีความมุงหมาย 

มีจุดหมาย รูจักผลประโยชนขององคกร ชุมชน และกลุมในสังคมที่ตนดูแลอยู ทําใหเกิดผลสําเร็จได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 3.  ผูนํา ผูบริหาร หรือผูปฏิบัติ นําสัปปุริสธรรม 7 น้ีไปปฏิบัติ ทําใหสามารถ รูจักตนเองและ

ประเมินตนตามความเหมาะสมกับหนาที่ เกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.  ผูนํา ผูบริหาร หรือผูปฏิบัติ นําสัปปุริสธรรม 7 น้ีไปปฏิบัติ ทําใหสามารถ ที่รูจักประมาณ

ในการบริหารตาง ๆ ทั้งของตน ผูรวมงาน และองคกรเกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.  ผูนํา ผูบริหาร หรือผูปฏิบัติ นําสัปปุริสธรรม 7 น้ีไปปฏิบัติ ทําใหสามารถ รูจักเวลา

จังหวะความเหมาะสมในการดําเนินงาน กอใหเกิดความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 6.  ผูนํา ผูบริหาร หรือผูปฏิบัติ นําสัปปุริสธรรม 7 น้ีไปปฏิบัติ ทําใหสามารถ รูจักชุมชนและ

การจัดระบบของสังคมใหดี 

 7.  ผูนํา ผูบริหาร หรือผูปฏิบัติ นําสัปปุริสธรรม 7 น้ีไปปฏิบัติ ทําใหสามารถ ที่เขาใจและ

รูจักบุคคลรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ตลอดทั้งบุคคลทั่วไปที่ผูนําเขาไปเกี่ยวของ เมื่อผูนํารูจักบุคคล      

รูจริตนิสัยตาง ๆ  และรูจักเลือกคบคน ซึ่ง นําไปพัฒนาตนเองและสังคม ในดานตาง ๆ  ใหไดรับความเจริญ 

อยางมีประสิทธิภาพ 

 8.  ผูนํา ผูบริหาร หรือผูปฏิบัติ นําสัปปุริสธรรม 7 น้ีไปปฏิบัติ ทําใหสามารถ รูจักหลักแหง

การดํารงชีวิต อยูในองคกรและสังคม ไดอยางมีความสุข 

 9.  ผูนํา ผูบริหาร หรือผูปฏิบัติ นําสัปปุริสธรรม 7 น้ีไปปฏิบัติ ทําใหสามารถเปนผูยอมรับฟง

ความคิดเห็นของคนอื่น โดยไมคิดวาตนเองวิเศษ หรือ ฉลาดกวาคนอื่น 

 10. ผูนํา ผูบริหาร หรือผูปฏิบัติ นําสัปปุริสธรรม 7 น้ีไปปฏิบัติ ทําใหเปนผูปลอดภัยจาก

โรคภัยไขเจ็บเพราะไมทําอะไรหักโหมเกินกําลังของตน 

 11. ผูนํา ผูบริหาร หรือผูปฏิบัติ นําสัปปุริสธรรม 7 น้ีไปปฏิบัติ ทําใหสามารถปรับตัวเขากับ

สิ่งแวดลอมและสถานการณตางไดดี 

 12. ผูนํา ผูบริหาร หรือผูปฏิบัติ นําสัปปุริสธรรม 7 น้ีไปปฏิบัติ ทําใหสามารถยังดํารงชีพอยู

ไดดวยความไมประมาทเพราะรูจักคบเพื่อนดี75 

 ดังน้ัน สัปปุริสธรรม 7 คือ คุณธรรมของคนดี หรือสัตบุรุษอันเปนสิ่งที่สังคมปรารถนา ผูที่นํา 

สัปปุริสธรรม 7 ประการ76 อันไดแก ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) ทําใหสามารถรูวิธีการหรือหลักการที่

                                                             
75พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพมูลนิธิโคมคีมทอง, 2532), หนา 33. 
76องฺ.สตฺตก. 37/65/236. 
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จะดําเนินงานใหบรรลุถึงจุดประสงค อัตถัญุตา (การรูจักผล) มีความมุงหมายมีจุดหมาย รูจัก

ผลประโยชนขององคกร ชุมชน และกลุมในสังคมที่ตนดูแลอยู ทําใหเกิดผลสําเร็จได อัตตัญุตา (การ

รูจักตน) รูจักตนเองและประเมินตนตามความเหมาะสมกับหนาที่ เกิดผลสําเร็จได มัตตัญุตา (การรูจัก

ประมาณ) ที่รูจักประมาณในการบริหารตางๆ ทั้งของตน ผูรวม งาน และองคกรเกิดผลสําเร็จได 

กาลัญุตา (การรูจักกาล) รูจักเวลาจังหวะความเหมาะสมในการดําเนินงาน กอใหเกิดความ สําเร็จได 

ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) รูจักชุมชนและการจัด ระบบของสังคมใหดี  และปุคคลัญุตา (การรูจัก

บุคคล) ทําใหสามารถ ที่เขาใจและรูจักบุคคลรวมงาน ผูใตบังคับบัญชากอให เกิดความสําเร็จได77 

 

3.5 สรุปสัปปุริสธรรม 7 

 สัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ คําวา “สัตบุรุษ” หมายถึง 

คนดี นักปราชญ หรือบัณฑิตสัปปุริสธรรม จึงหมายถึง คุณธรรมที่ทําใหคนเปนคนดีมี 7 ประการ78 

 1. ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) รูจักเหตุ รูหลักการ รูวิธีการ ในการดําเนินงาน 

 2. อัตถัญุตา (การรูจักผล) รูความมุงหมายและรูจักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติเขาใจ

วัตถุประสงค ในการดําเนินงานที่ตนกระทํา 

 3. อัตตัญุตา (การรูจักตน) รูตามเปนจริงวา ตัวเราน้ัน วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง 

ความรู ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม 

 4. มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) การรูจักประมาณ ความพอดี ความพอเหมาะพอสมควร

ในการดําเนินงานใหอยูในสภาพที่เหมาะสม 

 5. กาลัญุตา (การรูจักกาล) การรูจักเวลาที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมตาง ๆ และรูจัก

ปฏิบัติตนใหถูกกับกาลเทศะ 

 6. ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) การรูจักชุมชนหรือสังคม และความแตกตางระหวางชุมชน

และสังคม 

 7. ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ความเปนผูรูจักปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบุคคล  ซึ่งมีความ

แตกตางกัน 

 จากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตน สามารถ กลาวไดวา สัปปุริสธรรม คือคุณธรรมของคนดี หรือ

สัตบุรุษอันเปนสิ่งที่สังคมปรารถนา เพราะการเปนบุคคลที่ดีในสังคมยอมตองอาศัย ความประพฤติ 

                                                             
77พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเลี่ยงเชียง, 

2548), หนา 170. 
78องฺ.สตฺตก. 37/65/236. 
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ทางกาย วาจา ใจ อยูในความเหมาะสม ผูที่นําสัปปุริสธรรม 7 ประการ79 อันไดแก ธัมมัญุตา (การ

รูจักเหตุ) ทําใหสามารถรูวิธีการหรือหลักการที่จะดําเนินงานใหบรรลุถึงจุด ประสงค อัตถัญุตา (การ

รูจักผล) มีความมุงหมาย มีจุด หมาย รูจักผลประโยชนขององคกร ชุมชน และกลุมในสังคมที่ตนดูแล

อยู ทําใหเกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ อัตตัญุตา  (การรูจักตน) รูจักตนเองและประเมินตน

ตามความเหมาะสมกับหนาที่ เกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ที่

รูจักประมาณในการบริหารตาง ๆ ทั้ งของตน ผูรวมงาน และองคกรเกิดผลสําเร็จไดอยางมี

ประสิทธิภาพ กาลัญุตา (การรูจักกาล) รูจักเวลาจังหวะความเหมาะสมในการดําเนินงาน กอใหเกิด

ความสําเร็จไดอยางมีประ สิทธิภาพ ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) รูจักชุมชนและการจัด ระบบของ

สังคมใหดี และปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ทําใหสามารถ ที่ เขาใจและรูจักบุคคลรวมงาน 

ผูใตบังคับบัญชา80 ตลอดทั้งบุคคลทั่วไปที่ผูนําเขาไปเกี่ยวของ มาใชในการดําเนิน งาน ทําใหเกิด

คุณคาและประโยชน อยางย่ิง ในการดําเนินงานของตนเอง ขององคกร สังคม และประเทศชาติ 

ตลอดจนการดํารง ชีวิตของตน สามารถ อยูในครอบครัว องคกร สังคม และประเทศ ชาติอยางมี

ความสุขจากคุณคาและคุณประโยชนของ สัปปุริสธรรม7 สามารถนํามาประยุกตใชไดกับการดําเนินงาน

ของการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการ

บริหารงานบุคคล ดานวิชาการ และดานการบริหารงบประมาณ ได เพราะสามารทําใหแกไข ลด

ปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ของการบริหารงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทําให

การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดําเนินงานเกิดผลสําเร็จไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และประ สิทธิผล เกิดความสุข ความเจริญงอกงามในองคกร สังคม ชุมชน สัปปุริส

ธรรม 7 จึงสอดคลอง กับการนํามาใชประยุกตในการดําเนินงานบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ใหเกิดประโยชนและความเจริญได 

 เมื่อนําสัปปุริสธรรมทั้ง 7 อันเปนคุณธรรมของคนดี มาใชในองคกรยอมสงผลใหการ

ดําเนินงาน ในองคกร เกิดประสิทธิ ภาพ เกิดประสิทธิผล เพราะการดําเนินงาน หากผูบริหารรูหลัก 

คุณธรรมน้ี ก็จะบริหาร ดําเนินงาน ไมวา งานดานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ งานบุคคล และดาน

การบริหารงบประมาณ ยอมสนองตอบตอความตองการขององคกร ชุมชน สังคม ไดอยางเหมาะสม 

เพราะเหตุวาสัปปุริสธรรม 7 น้ี สามารถชวยปรับใหเกิดความเหมาะสม สอดคลองกับ หลักการ

ดําเนินงานตามความตองการ และจุดประสงคที่วางไว อยางมีประสิทธิภาพ และทุกฝาย ก็เกิดความ

พึงพอใจในการดําเนินงานดวย ซึ่งสัปปุริสธรรม 7 คือ คุณธรรมของคนดี หรือสัตบุรุษอันเปนสิ่งที่

สังคมปรารถนา เพราะการเปนบุคคลที่ดีในสังคมยอมตองอาศัยความประพฤติ ทาง กาย วาจา ใจ อยู

                                                             
79องฺ.สตฺตก. 37/65/236. 
80พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, อางแลว, หนา 170. 
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ในความเหมาะสม ผูที่นําสัปปุริสธรรม 7 ประการ81 อันไดแก ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) ทําให

สามารถรูวิธีการ หรือหลักการที่จะดําเนินงานใหบรรลุถึงจุด ประสงค อัตถัญุตา (การรูจักผล)  มี

ความมุงหมาย มีจุดหมาย รูจักผลประโยชนขององคกร ชุมชน และกลุมในสังคมที่ตนดูแลอยู ทําให

เกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ  อัตตัญุตา (การรูจักตน) รูจักตนเอง และประเมินตนตามความ

เหมาะสมกับหนาที่ เกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ที่รูจัก

ประมาณในการบริหารตาง ๆ ทั้งของตน ผูรวมงาน และองคกรเกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กาลัญุตา (การรูจักกาล) รูจักเวลาจังหวะความเหมาะสมในการดําเนินงาน กอใหเกิดความสําเร็จได

อยางมีประสิทธิภาพ ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) รูจักชุมชนและการจัดระบบของสังคมใหดี และ

ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ทําใหสามารถ ที่เขาใจและรูจักบุคคลรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ตลอด

ทั้งบุคคลทั่วไปที่ผูนําเขาไปเกี่ยวของมาใชในการดําเนินงาน ทําใหเกิดคุณคาและประโยชน อยางย่ิง ใน

การดําเนินงานของตนเอง ขององคกรสังคม และประเทศชาติ ตลอดจนการดํารงชีวิตของตน สามารถอยู

ในครอบครัว องคกร สังคม  และประเทศชาติ อยางอยางมีความสุข  

 สัปปุริสธรรม 7 ประการ เปนหลักธรรมที่เอื้อประโยชนใหบุคคลน้ันเปนคนดีเมื่อบุคคลน้ัน

เปนคนดี เมื่อประกอบกิจการ การดําเนินงานใด ๆ ในองคกรน้ัน ๆ ยอมนํามาซึ่งความสุข ความสําเร็จ 

และการพัฒนาไปสูความเจริญได อยางไมตองสงสัย เพราะสัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของการทําใหคน

เปนคนดีน้ัน เมื่อหนวยหน่ึง คนหน่ึงของสังคมใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ หรือชุมชนน้ัน

เปนคนดี แลวบุคคลอื่น ๆ ก็ไดยึดหลักในการปฏิบัติตามสัปปุริสธรรมทั้ง 7 ประการเหมือนๆ กัน 

แนนอน ความรัก ความสมัคร ความสมาน สามัคคี ความปองดอง เปนนํ้าหน่ึงใจเดียว และการกลมเกลียว 

ในการดําเนินงานในองคกรน้ัน ไมวาจะเปนงานดานใด ก็แลวแตยอมประสบความสุข ยอมประสบ

ความสําเร็จตามที่ไดต้ังเปาหมายไวโดยแทจริงเพราะสัปปุริสธรรม 7 น้ันเปนหลักที่วาดวยของ 

ธัมมัญุตา การรูจักเหตุ อัตถัญุตา การรูจักผล อัตตัญุตา การรูจักตน มัตตัญุตา การรูจัก

ประมาณ ปริสัญุตา การรูจักชุมชน และปุคคลัญุตา การรูจักบุคคล ตามความเหมาะสม ตาม

สถานภาพ สถานการณ ตามความตองการที่แทจริงที่เกิดข้ึน จึงกลาวไดวาสามารถแกไข ปญหาไมวาจะ

เปนงานก็ดีตัวบุคคลก็ดี ตรงตามความตองการ จึงสามารถลดปญหา แกไขปญหา เพิ่มศักยภาพของ

องคกรน้ันๆ ใหมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สรางความเจริญและความประทับใจใหแก 

นักเรียน ครูอาจารย คณะผูบริหาร ผูปกครอง และคนในชุมชน ดังน้ัน สัปปุริสธรรม 7 ประการ จึง

เปนธรรมที่มคีวามสําคัญอยางย่ิงในการนํามาปรับใชในการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความสําเร็จตรงตามเปาหมาย นโยบาย และเพื่อ

ความผาสุกของชุมชนตลอดไป 

                                                             
81องฺ.สตฺตก. 37/65/236. 



 

 

บทท่ี 4 

รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ดวยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

จากการศึกษา เรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาดวยหลัก

พุทธปรัชญาเถรวาท จังหวัดนครศรีธรรมราชแลวพบวามีปญหาหลายประเด็นดวยกัน อันไดแก 1 การ

บริหารงานทั่วไป 2 การบริหารงานวิชาการ 3 การบริหารงานบุคลากร  และ4 การบริหารงบประมาณ 

เมื่อไดศึกษาบทที่ 3 ถึงสัปปุริสธรรม 7 ที่ใชในการแกปญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาได คือ 1 ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) 2 อัตถัญุตา (การรูจักผล) 3 อัตตัญุตา 

(การรูจักตน)  4 มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) 5 กาลัญุตา (การรูจักกาล) 6 ปริสัญุตา (การรูจัก

ชุมชน) และ7 ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ตอไปน้ีผูวิจัยจะขอนําประเด็นปญหามาอภิปรายรวมกับ

การแกปญหาโดยใชสัปปุริสธรรม 7 แนวคิดของผูทรงคุณวุฒิโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept  

Interview) รวมถึงแนวคิดทฤษฎีจากการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) มา

เปนตัวสนับสนุนวา สัปปุริสธรรม 7 ไดแกปญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ดานตาง ๆ ไดอยางไร  

 

4.1 ปญหาการบริหารงานทั่วไป 

 การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

แตเดิมมีการดูแลโดยคณะผูบริหารตอมาไดกระจายงานใหครูพระบางครูฆราวาสบางแตไมมี

ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือหากมีผูรับผิดชอบ แตผูรับผิดชอบน้ันมีหนาที่รับผิดชอบหลายอยาง พอสรุป

ปญหาได ดังตอไปน้ี 

1. ปญหาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมไมไดมาตรฐาน ไมเหมาะสม ไมถูกหลักวิชาการ ใน

การใชเปนสถานที่จัดการเรียนการสอน เน่ืองจากไมมีงบประมาณในการกอสราง และบํารุงรักษา และ

ไมมีความรูในการวางแผนผังอาคาร การจัดตกแตงสถานที่ ทําใหไมสนับสนุนการเรียนการสอน ไม

สามารถวางแผนการใชประโยชนอาคารไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

จากขอมูลที่ปรากฏพบวา มีโรงเรียนเดียวที่อาคารสถานที่ไดมาตรฐาน มีการวางแผนผัง

ถูกตองตามหลักวิชาการ คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษวิทยา 
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จากการสัมภาษณ พระศรีธรรมประสาธน1 พบวา “งบประมาณที่นํามาสรางอาคารเรียนมาจาก

การบูชาจตุคามรามเทพโดยผูบริหารมกีารวางแผนงาน บอกถึงจุดประสงคและนโยบายที่ชัดเจนในการนํา

ปจจัยที่ไดจากการบูชาวัตถุมงคลมาพัฒนาการศึกษาจึงระดมทุนจากชุมชนได” จากขอเท็จจริงดังกลาว

แสดงใหเห็นวาโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีความขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนทัง้ดานการกอสราง 

และการบํารุงรักษา การแกไขปญหา คือ ในเบื้องตน การขออนุญาตจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา จะตองมีความพรอมในเรื่องของอาคารสถานที่ และมีผูรับผิดชอบในการกอสรางอาคารให

ถูกตองตามหลักวิชาการ สวนของโรงเรียนที่มีอยูแลวผูบริหารจะตองมีนโยบาย และแผนงานที่ชัดเจนใน

การดําเนินการเปนรปูธรรมทั้งแผนงานการปรับปรุง กอสรางขยายอาคาร และแผนงานดานบํารุงรักษา 

หากผูบริหารไมมีการวางแผนงานนโยบายที่ชัดเจน การขอความชวยเหลือในการระดมทุนจากผูมีจิต

ศรัทธา หรือจากชุมชนยอมเปนไปไดยากสอดคลองสัปปุริสธรรม 7 ขอธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ)  การรู

หลักการ รูภารกิจ ในการดําเนินงานใหบรรลุถึงผลสําเร็จตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  ผูบริหาร

ตองมีนโยบาย หลักการและแผนงานที่ดี ที่ชัดเจนซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณของ พระศรีธรรม

ประสาธน2  ไดกลาววา “การรูจักเหตุ มาใชในการกําหนดนโยบายการศึกษา สามารถลดอุปสรรค และ

แกไขปญหาดานการศึกษาได” และ พระเทพปญญาสุธี3 ไดกลาวเสริมอีกวา “การรูจักเหตุ มาใชในการ

กําหนดนโยบายการศึกษาสามารถทําใหกําหนดนโยบายการศึกษาไดอยางถูกตองตรงกับความตองการ ทาํ

ใหมีการสงเสริมและพัฒนาทางการศึกษา” และ พระครูพรหมเขตคณารักษ4 ไดกลาวยํ้าอีกวา “การนํา 

การรูจักเหตุ มาใชในการกําหนดนโยบายการศึกษา สามารถทํางานไดอยางมีแบบแผนเปนระบบจะแกไข

ปญหาดานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมได” และ พระสิริธรรมราชมุนี5 ไดกลาวสนับสนุนอีกวา 

“การรูจักเหตุ มาใชในการกําหนดนโยบายการศึกษาสามารถ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

                                                             
1สัมภาษณ พระศรีธรรมประสาธน, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษ

วิทยา, 2 ธันวาคม 2556. 

 2สัมภาษณ พระศรีธรรมประสาธน, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษ

วิทยา, 2 ธันวาคม 2556. 
3สัมภาษณ พระเทพปญญาสุธี, ผูบริหารโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ 

เทศบาลนครศรีธรรมราช, 4 ธันวาคม 2556. 
4สัมภาษณ พระครูพรหมเขตคณารักษ, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง ,  

5 ธันวาคม 2556. 
5สัมภาษณ พระสิริธรรมราชมุนี , ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน,  

1 ธันวาคม 2556. 
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ประสิทธิผล” พระครูสุจินธรรมโสภิต6 กลาววา “การไดนําสัปปุริสธรรม 7 ขอการรูจักเหตุ น้ีไปปรับใชให

ถูกตอง เหมาะสมกับหนาที่ การดําเนินงานแลวสามารถแกไขปญหาใหการดําเนินงานดีข้ึน ความสําเร็จ

ยอมจะเกิดข้ึนแก องคกร” และ คุณัญพงษ ทหารไทย7 ไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา “การรวมกันวางแผนที่ดี มี

ระบบ จากผูที่มีสวนเกี่ยวทุกภาคสวนทําใหผูบริหารกําหนดนโยบายการศึกษาขององคกรไดตรงความ

ตองการ ดวยการรูจักเหตุ” 

กลาวไดวา จากการสัมภาษณผูบริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีความคิดเห็นทีส่อดคลอง

กัน คือ ทานจะใชหลักการ วิธีการ การรูจักเหตุ มาใชวางแผนในการดําเนินงานดานการบริหารงาน

ทั่วไปของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วางานประสบความสําเร็จไดตองอาศัยปจจัย

อะไรบาง มีการต้ังเปาหมายในการทํางานรวมกันทั้งทีมผูบริหาร อาจารย นักเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษา ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทําใหการดําเนินงานการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ 

ตามสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วาดวย ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) น่ันเอง 

2.  ปญหาการปกครองนักเรียน  เน่ืองจากมีนักเรียนบางรูปอยูกับพระเถระ ชวยภารกิจตางๆ 

ซึ่งในปจจุบันน้ีมีภารกิจมากมาย ทําใหนักเรียนไมสามารถมาเรียนไดครบตามเวลาเรียน และอาจารย

ฝายปกครองเกรงใจพระเถระทําให ไมกลาลงโทษ และผูที่มีสิทธ์ิในการปกครองสวนใหญจะเปนเจา

อาวาสหรือผูบริหาร ซึ่งเปนพระเถระไมมีเวลาดูแล บางโรงเรียนมีฆราวาสดูแลทําใหไมกลาลงโทษ

สามเณรเพราะกลัวบาป บางโรงเรียนมีฝายปกครองดูแลดีทั้งเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน บาง

โรงเรียนสนใจเฉพาะนักเรียนที่สนใจเรียนเทาน้ัน ความประพฤติของนักเรียนสวนใหญไมมีปญหา

เพราะเคารพพระธรรมวินัย 

ปญหาที่กลาวมาเปนปญหาของนักเรียนที่ไมรูจักบทบาทและหนาที่ของตนเองในฐานะ

นักเรียน ซึ่งหากนักเรียนเขาใจวาตนเองมีบทบาท หนาที่อะไร อยางไร แลวทําหนาที่น้ันๆ ปญหาจะ

หมดไปสอดคลองกับสัปปุริสธรรม 7 ในขออัตตัญุตา (การรูจักตน) รูตามเปนจริงวา ตัวเราน้ัน วา

โดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม รูจักตนเองและประเมิน

ตนวาเรามีหนาที่ บทบาทอะไร แลวทําใหสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณของ พระศรีธรรม

ประสาธน8 วา “หากนักเรียนระลึกอยูเสมอวามีหนาที่เรียนเปนหลัก แลวต้ังใจเรียนหากมีเวลาก็

                                                             
6สัมภาษณ พระครูสุจิณธรรมโสภิต, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยารา,  

6 ธันวาคม 2556. 
7สัมภาษณ คุณัญพงษ ทหารไทย, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช, 

3 ธันวาคม 2556. 

 8สัมภาษณ พระศรีธรรมประสาธน, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษ

วิทยา, 2 ธันวาคม 2556. 
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ชวยเหลืองานพระเถระปญหาตางๆ จะหมดไป” ในทํานองเดียวกันกับ พระครูพิศาลเขตคณารักษ9 

ไดใหขอคิดวา “หากทุกฝายรูจักบทบาทหนาที่ของตนแลวปฏิบัติในขอบขายที่ตนมีอยู การทํางานทุก

อยางยอมราบรื่น นักเรียนรูหนาที่ตนเองวาตองศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ครู 

อาจารยมีหนาที่สอน อาจารยฝายปกครองมีหนาที่ดูแลความประพฤตินักเรียน ผูบริหารมีหนาที่

ประสานงานใหงานดําเนินงานไปตามนโยบาย แผนงาน การศึกษายอมมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล” 

จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมตางมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน คือ 

ทานจะใชการรูจักตนวาตนหรือองคกรของตนน้ันมีอํานาจหนาที่แคไหน อยางไร แลวทําหนาที่ในสวน

ของตนใหสมบูรณ ทําใหเกิดผลสําเร็จดีข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ ตามสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วา

ดวยอัตตัญุตา (การรูจักตน) น่ันเอง 

3.  ปญหาดานชุมชนสัมพันธ การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหเกิดความ

เขาใจอันดีตอกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือ ความชวยเหลือและสนับสนุนการศึกษาใหเกิดความ 

กาวหนาและบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษามีนอย เพราะสวนใหญนักเรียนมาจากพื้นที่อื่น ทําให

ชุมชนคิดวาไมใชลูกหลานจึงไมสนใจและคิดวาพระภิกษุหรือผูบริหารโรงเรียนสามารถดูแลได 

พระภิกษุเองก็คิดวาไมควรประชาสัมพันธเพราะจะเปนการโออวด การประชาสัมพันธสวนใหญเกิด

จากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการวัด พบวากรรมการสถานศึกษาสวนใหญไมเขารวม

การประชุมเพราะกรรมการสวนใหญเปนผูมีเกียรติ มีฐานะ มีกิจการในทองที่น้ันๆ เปนกรรมการ

เพราะเจาอาวาสหรือผูบริหารโรงเรียนขอรองใหมาเปน ไมไดเกิดจากศรัทธามาชวย และสวนใหญเปน

นักธุรกิจ ไมมีความรูทางดานการบริหารการศึกษา เวลาประชุมมักจะไมแสดงความคิดเห็นอาจเพราะ

เกรงใจพระหรือบางสวนคิดวาการพูดโตแยงกับพระเปนบาป  สวนใหญจะแลวแตมติของเจาอาวาส

หรือผูบริหารโรงเรียนดังน้ันผูบริหารโรงเรียนตองเรียนรูและทําความเขาใจความตองการของชุมชนใน

มิติที่กวางข้ึนวาสถานการณเปนอยางไร มีปญหาอยางไร และตองแกปญหาใหตรงจุดน้ันจากน้ีแลว

ตองรู และเขาใจความตองการของชุมชนใหถูกตองดวยเขาใจระบบกฎเกณฑ และวัฒนธรรม  

ประเพณีของสังคมน้ันๆ ได อยางถูกตองดวย เพื่อใหเขาถึงสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง จะ

สามารถนําความสงบสุข สันติสุข ความกาวหนามาสูมวลชนหมูคณะไดในทางพระพุทศานาไดกลาวถึง 

สัปปุริสธรรม 7 ขอปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) หมายถึง การรูจักบริษัทและแนวปฏิบัติของบริษัทดัง

                                                             
9สัมภาษณ พระครูพิศาลเขตคณารักษ, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน, 21 

ธันวาคม 2556. 
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ปรากฏในธัมมัญูสูตร สอดคลองกับแนวคิดของ พระเทพปญญาสุธี10 ไดกลาวยํ้าอีกวา “การรูจัก

ชุมชนที่ดี  แลวนําชุมชนมารวมแกปญหา ทําใหสามารถวางแผนจัดทํางานประชาสัมพันธกิจกรรมของ

โรงเรียนออกสูชุมชน ใหชุมชนไดรับทราบวาโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรบาง โรงเรียนมีความตองการ

อะไร ชุมชนมีสวนชวยเหลือโรงเรียนในสวนใดบาง” สอดคลองกับ นพรัตน เบญจวัฒนานันท11 ที่วา  

“การไดนําหลักการรูจักชุมชนไปปรับใชใหถูกตอง ทุกชุมชนจะมีวิทยุชุมชนใน

การประชาสัมพันธงานชุมชนอยูแลวเพียงแตฝากงานของโรงเรียนไดมีโอกาสใหสังคม

ไดรับรู ยอมไดรับการชวยเหลืออยางแนนอน สามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได

โดยเฉพาะหากชุมชนศรัทธาตอผูบริหารแลว สงผลใหการดําเนินงานการศึกษาดีย่ิงข้ึน”   

 

 กลาวไดวา จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีความคิดเห็นที่สอดคลอง

กัน คือ ทานจะใชการรูจักชุมชนในการดําเนินงาน โดยเฉพาะหากชุมชนน้ันมีความศรัทธาตอผูบริหาร

หรือศรัทธาเรื่องการศึกษา จะไดรับการสนับสนุนจากชุมชน สงผลใหการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีความกาวหนามีประสิทธิภาพ ตามสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วา

ดวย ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) น่ันเอง 

4.  ปญหาขาดแคลนวัสดุอุปกรณและบริการสนับสนุนดานการศึกษา เชน หองสมุดขาด

แคลนหนังสือ หรือมีแตเปนหนังสือเกาไมมีงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือที่มีคุณภาพ ขาด

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ไมมีการแนะแนวใหนักเรียน ไมมีการทัศนะ

ศึกษาดูงานนอกสถานที่  จากงบประมาณมีนอยไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพเปนปญหาที่

ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมตองพิจารณาวาไปอยางเหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดกับการจัด

การศึกษามากนอยเพียงใด เมื่อมีงบประมาณอยางจํากัดผูบริหารตองจัดลําดับความสําคัญในการใช

จาย และใชอยางไรใหมีพลังในการเปลี่ยนแปลงและผลบวกในทางการบริหาร ตองใชสัปปุริสธรรม 7 

ในขอที่วาดวยมัตตัญุตา (การรูจักพอประมาณ) ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา รูจักความพอดี ความพอเหมาะ พอสมควรในการดําเนินงานการใชงบประมาณ ตรงเปาหมายที่

แทจริง ซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณของ พระศรีธรรมประสาธน12 ไดกลาววา “การรูจักประมาณ 

                                                             
10สัมภาษณ พระเทพปญญาสุธี, ผูบริหารโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ 

เทศบาลนครศรีธรรมราช, 4 ธันวาคม 2556. 
11สัมภาษณ นพรัตน เบญจวัฒนานันท, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 20 

ธันวาคม 2556. 
12สัมภาษณ พระศรีธรรมประสาธน, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษ,  

2 ธันวาคม 2556. 
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เมื่อนํามาใชในการจัดทํางบประมาณใหเปนไปตามแผนพัฒนา กอใหเกิดความคุมคาของการใช

งบประมาณ” และ พระเทพสิริโสภณ13 ไดกลาวเสริมอีกวา “การรูจักประมาณมาใชในการวาง

แผนการจัดทํางบประมาณ ครอบคลุมกับปญหา และความตองการขององคกรอยางทั่วถึงทําใหเกดิผล

ดี” ซึ่งสอดคลอง นพรัตน เบญจวัฒนานันท14 ไดกลาวยํ้าอีกวา “การรูจักประมาณ ทําใหสามารถ

วางแผนการพัฒนาดานการบริหารงบประมาณ ทําใหการดําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณมี

ประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน” แต คุณัญพงษ ทหารไทย15 ไดกลาวสนับสนุนอีกวา “การรูจักประมาณ มาใช

ในการบริหารงบประมาณ และใชงบประมาณใหเกิดประโยชนอยางคุมคา ทําใหสามารถแกไขปญหา

ไดดีย่ิงข้ึน” 

กลาวไดวา จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีความคิดเห็นที่สอดคลองกนั 

คือทานจะใชการรูจักพอประมาณในการดําเนินงาน โดยเฉพาะการพิจารณาถึงความจําเปนวา อะไรมี

ความจําเปนกอนตองจัดหากอนเพื่อมิใหการจัดการศึกษาเสียหาย อะไรมีความจําเปนในระยะถัดไปก็

ชะลอในปงบประมาณตอไป สงผลใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีความกาวหนามี

ประสิทธิภาพ ตามสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วาดวย มัตตัญุตา (การรูจักพอประมาณ) น่ันเอง 

5.  ปญหาขาดการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา มีผูสนใจนอยที่จะทําบุญดาน

การศึกษาสวนใหญข้ึนกับความสามารถของเจาอาวาสหรือผูบริหารไมมีกองทุนเพื่อการศึกษา

โดยเฉพาะ การดําเนินการจะตองทําผลงานใหเห็นประจักษเปนรูปธรรม วาจากผลการสนับสนุนการ

เรียนพระปริยัติธรรมน้ัน สามเณรเหลาน้ันไดมีบทบาทในการเผยแพรพระพุทธศาสนาอยางไรบาง เกดิ

ประโยชนตอสวนรวมอยางไรบางเพราะเมื่อมีผลงานในเชิงประจักษชุมชนก็จะเขามาชวยเหลือ 

สอดคลองกับสัปปุริสธรรม 7 ในขออัตตัญุตา (การรูจักผล) การรูความมุงหมาย และรูจักผลของ

หลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงค ในการดําเนินงานที่ตนกระทํา มีจุดมุงหมาย รูจักผลสําเร็จ

ขององคกรที่ตนดูแลอยู และอรรถประโยชนที่แทจริงที่จะเกิดข้ึนซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณของ 

พระสิริธรรมราชมุนี16 ไดกลาววา “การรูจักผล มาใชในการดําเนินงานดานการการศึกษา สามารถทํา

ใหการทํางานไดอยางมีแบบแผนมีการสงเสริมและพัฒนาทางการศึกษา ไดตรงความตองการ” 

                                                             
13สัมภาษณ พระเทพสิริโสภณ, เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช, 1 ธันวาคม 2556. 
14สัมภาษณ คุณัญพงษ ทหารไทย, ผูอานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

, 3 ธันวาคม 2556. 
15สัมภาษณ นพรัตนเบญจวัฒนานันท, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 20 

ธันวาคม 2556. 
16สัมภาษณ พระสิริธรรมราชมุนี, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน, 1 ธันวาคม 

2556. 
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พระเทพปญญามุนี17 ไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา “การรูจักผล สามารถนํามาใชในการวางแผนการ

ดําเนินงานดานการการศึกษา ทําใหเพิ่มศักยภาพ ในการกําหนดนโยบาย มีการสงเสริมเพิ่มความรู 

ความสามารถในการปฏิบัติงานแกบุคลากรและประเมินผลงานอยางเปนธรรม”ซึ่งเปนไปในทาง

เดียวกันกับ พระครูพรหมเขตคณารักษ18 ไดกลาวยํ้าอีกวา “การดําเนินงานดานการศึกษา

จําเปนตองศึกษาวิเคราะหผลที่จะเกิดข้ึน และเปาหมายที่ แทจริงเพื่อใหการดําเนินงานที่ดีมี

ประสิทธิภาพ” และนพรัตน เบญจวัฒนานันท19ไดกลาวสนับสนุนอีกวา “ผูบริหารโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม จะตองมีความรู ความเขาใจของผลที่ตนกระทํา มีจุดมุงหมาย รูจักผลประโยชนของ

บุคลากรทางการศึกษาพึงไดรับอยางยุติธรรม มีการสงเสริมศักยภาพใหแกบุคลากรมีความรูอยาง

ถูกตอง ก็จะเกิดผลดีตอองคกร” 

กลาวไดวา จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน 

คือ ทานจะใชการรูจักผลในการดําเนินงาน โดยเฉพาะการพิจารณาวาทําอยางไรโรงเรียนจะมีผลงานเชิง

รูปธรรมออกสูชุมชน เมื่อชุมชนเห็นผลงาน ชุมชนและผูมีจิตศรัทธายอมย่ืนมือเขามาชวยเหลือ สงผลให

การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมมคีวามกาวหนามีประสิทธิภาพ ตามสัปปุริสธรรม 7 ในขอ

ที่วาดวย อัตตัญุตา (การรูจักผล) น่ันเอง 

 

4.2 ดานการบริหารงานวิชาการ  

 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดยึดหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใชสําหรับฆราวาสทั่วไป แตผลผลิตของการศึกษามีความแตกตางอยางสิ้นเชิง

หลักสูตรที่ใชกับฆราวาสตองการผูที่เรียนจบมีการคิดวิเคราะหเปนมีมุมมองในวงกวางไมเจาะจงมากนัก 

แตสําหรับผูจบโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีความตองการ คือ ตองมีความรูทางพระพุทธศาสนาที่นําไปใช

ในชีวิตประจําวันไดหากตองลาสิกขาก็สามารถไปเรียนทางโลกได หากเรียนตอในสถาบัน การศึกษาของ

สงฆก็นําความรูไปตอยอดความรูทางพระพุทธศาสนาที่สูงข้ึนไปได ทําใหเกิดปญหาการบริหารงาน

วิชาการมีดังน้ี 1 หลักสูตรไมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและคณะสงฆ 2 ขาดอัตตลักษณของความ

เปนโรงเรียนทางพระพุทธศาสนา  3 สื่อที่ใชไมทันสมัย 4 ขาดการประเมิน ติดตามผล การแกไขปญหา

                                                             
17สัมภาษณ พระเทพปญญาสุธี, ผูบริหารโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ 

เทศบาลนครศรีธรรมราช, 4 ธันวาคม 2556. 
18สัมภาษณ พระครูพรหมเขตคณารักษ, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง, 5 

ธันวาคม 2556. 
19สัมภาษณ นพรัตน เบญจวัฒนานันท, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 20 

ธันวาคม 2556. 
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การบริหารงานวิชาการตองมีทิศทางการพัฒนาที่ ชัดเจน  ตองระดมความรวมมือหลายฝายทั้ง

กระทรวงศึกษาธิการ มหาเถรสมาคม และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มาวางแผนงานรวมกันวา

ตองการผูที่จบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา น้ันเปนอยางไร จะใชหลักสูตรอะไร 

สอดคลองกับสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วาดวย ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) อัตถัญุตา (การรูจักผล) 

อัตตัญุตา (การรูจักตน) และปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) 

 ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) การรูหลักการ รูวิธีการ ในการดําเนินงานทําใหสามารถ รูสาเหตุ รู

วิธีการที่จะดําเนินงานใหบรรลุถึงผลสําเร็จตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ในการแกไขปญหา 

การดําเนินงานดานบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพบวาหากโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีหลักสูตร

เฉพาะของโรงเรียนจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการสัมภาษณ นพรัตน 

เบญจวัฒนานันท20 ที่วา” โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจะสอนเนนเรื่องของ

ศาสนาเปนหลักมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในหลักธรรมคําสอนที่ถูกตองเพื่อจะไดสืบทอดความเปน 

ศาสนทายาทที่ดี หรือหากจะตองลาจากเพศบรรพชิตก็สามารถนําคําสอนไปใชแกปญหาในชีวิตได

ลักษณะของหลักสูตร ควรมีดังน้ี 

 1.  หลักสูตรที่มุงเนนความเปนอัตตลักษณของศาสนทายาทตองมีจดุเนนทางดานพระธรรมวินัย 

ศาสนปฏิบัติ และภาษาบาลี  เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอทางมหาวิทยาลัยสงฆ หรือหลักสูตรบาลี

ในระดับสูงข้ึน  หลักสูตรน้ีตองเนนการฝกปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมกบัสมณวิสยั

ดวย 

 2. หลักสูตรทางเลือก ที่มีการสอนกลุมสาระพื้นฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

และศึกษาพระธรรมวินัยและภาษาบาลีควบคูกันไป  เพื่อสามารถเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐ และ

มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาสําหรับฆราวาส (กรณีหากผูเรียนลาสิกขา)” 

 สอดคลองกับการสัมภาษณ พระครูพรหมเขตคณารักษ ที่วา “จากการประชุมกลุมของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม สรุปวา หลักสูตรของโรงเรียนมีปญหาไมเหมาะกับสามเณร ควรปรับปรุง

หลักสูตร และไดพยายามในการสรางหลักสูตรของโรงเรียนแตไมผานการประเมินยังจะตองใช

หลักสูตรแกนกลางไปกอน”21 ในทํานองเดียวกัน พระเทพปญญาสุธี ไดใหคําสัมภาษณไววา “เน้ือหา

สาระของหลักสูตรควรปรับปรุงใหทันสมัยเหมาะกับปจจุบันและหนังสือที่ใชควรปรับปรุงรูปเลมใหดู

                                                             
20สัมภาษณ นพรัตน เบญจวัฒนานันท, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 20 

ธันวาคม 2556. 
21สัมภาษณ พระครูพรหมเขตคณารักษ, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง, 5 

ธันวาคม 2556. 
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นาสนใจมากข้ึนประกอบกับใชสื่อที่ทันสมัยเพื่อที่จะทําใหนักเรียนสนใจมากข้ึน”22 สอดคลองกับ

สัมภาษณของ คุณัญพงษ ทหารไทย ที่วา “โรงเรียนพระปริยัติธรรมจะตองระดมผูที่เกี่ยวของกับ

หลักสูตรทั้งทางคณะสงฆกระทรวงศึกษาธิการและโดยเฉพาะทางเถระสมาคม มาประชุมเพื่อจัดทํา

หลักสูตรเฉพาะสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมเน่ืองจากหลักสูตรที่ใชไมเหมาะสมกับปจจุบัน”23 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิผล เวียงธรรม ที่วา “หลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆไมเหมาะสมกับ

สภาพสังคมปจจุบันและสภาพทองถ่ิน เพราะหลักสูตรเนนทฤษฎีมากกวาปฏิบัติ ภาษาที่ใชแบบ

โบราณยากตอการทําความเขาใจ”24 

กลาวไดวา จากการสัมภาษณผูบริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีความคิดเห็นทีส่อดคลอง

กัน คือ ทานจะใชหลักการ วิธีการ การรูจักเหตุ มาใชวางแผนในการดําเนินงานดานการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม วางานประสบความสําเร็จไดตองอาศัยปจจัยอะไรบาง มีการ

ต้ังเปาหมายในการทํางานรวมกันทั้งทีมผูบริหาร อาจารย และผูเช่ียวชาญ ทําใหการดําเนินงาน

การศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ตามสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วาดวย ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) น่ันเอง 

อัตถัญุตา (การรูจักผล) การรูความมุงหมาย และรูจักผลของการที่ตนปฏิบัติ เขาใจ

วัตถุประสงค ในการดําเนินงานที่ตนกระทํา มีจุดมุงหมาย ขององคกรของตน ทําใหการดําเนินงาน

ดานบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แกไขปญหา และเกิดผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ

คําสัมภาษณของ พระครูสุจิณธรรมโสภิต ไดกลาววา “การใชหลักสัปปุริสธรรม ขอรูจักผล รูความ

จุดประสงค ของหลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจเปาหมายที่ต้ังไว มาใชในการดําเนินงานดานการบริหาร

จัดการวิชาการสามารถทําใหแกไขปญหางานบริหารงานบุคคลได”25 และ พระเทพปญญาสุธี ได

กลาวเสริมอีกวา “การรูจักผล สามารถนํามาใชในการวางแผนการดําเนินงานการบริหารวิชาการทาํให

สงเสริมเพิ่มความรู ความสามารถในการเรียนการสอน เชน การสรางสื่อสมัยใหมเพื่อใหนักเรียนสนใจ 

                                                             
 22สัมภาษณ พระเทพปญญาสุธี, ผูบริหารโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ 

เทศบาลนครศรีธรรมราช, 4 ธันวาคม 2556. 
23สัมภาษณ คุณัญพงษ ทหารไทย, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

, 3 ธันวาคม 2556. 
24สิทธิผล เวียงธรรม, “ปญหาการเรียนการสอนของคณะสงฆในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม”, การศึกษาคนควาอิสระหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), 2547, 230 หนา. 

 25สัมภาษณ พระครูสุจิณธรรมโสภิต, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม, 6 

ธันวาคม 2556. 
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ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยยอมสงผลใหผลการเรียนการสอนดีข้ึน”26ซึ่ง พระเทพวินยาภรณ ได

กลาวยํ้าอีกวา “การบริหารงานวิชาการ จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูเดิมตลอดจนตองจัดใหมี

การแขงขันทักษะทางวิชาการประจําทุกป”27 และ คุณัญพงษ ทหารไทย  ไดกลาวสนับสนุนอีกวา 

“ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศนกําหนดอัตลักษณของผูเรียนวานักเรียนที่เรียนเมื่อจบแลวควรเปนอยางไร

แลวใหฝายวิชาการรวมกลุมกันเพื่อสรางหลักสูตรที่เหมาะสมใหกับผูเรียนโดยการดูแลของเถระ

สมาคมผูใหญสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และกระทรวงศึกษาธิการทั้งยังตองมีการนิเทศ 

ประเมินติดตามผลจากทั้งภายนอกและภายในอยางตอเน่ือง”28 

กลาวไดวา จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีความคิดเห็นที่สอดคลองกนั 

คือ ทานจะใชการรูจักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงค ในการดําเนินงานที่ตนกระทํา 

มีจุดมุงหมาย เปาหมาย จําเปนตองศึกษาวิเคราะหผลดี ผลเสียที่จะเกิดข้ึนมีผลดีตอการดําเนินงาน

ดานบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วาดวย 

หลักอัตถัญุตา (การรูจักผล) น่ันเอง 

 อัตตัญุตา (การรูจักตน) การรูจักตนเอง พบวาหากสามารถวิเคราะหนักเรียนไดเร็ววา

นักเรียนที่เขาเรียนน้ันมีพื้นฐานวิชาการอยางไรเราจะพัฒนานักเรียนของเราไดเร็วเทาน้ันเพราะ

นักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีจํานวนไมมากนักสอดคลองกับการสัมภาษณ พระศรีธรรม

ประสาธน ที่วา “เมื่อรับนักเรียนเขาเรียนแลวจะใหนักเรียนทําการทดสอบเบื้องตนเพื่อทราบวา

นักเรียนที่เขาเรียนมีผลการเรียนพื้นฐานอยางไรแลวแกปญหาเปนรายๆ ไปพบวาสวนใหญออนเรื่อง

วิชาการ เน่ืองจากนักเรียนที่มาเรียนเพราะไมสามารถสอบเขาที่อื่นไดหรือมีฐานะยากจนผลการเรียน

จึงตกตํ่าบางครั้งเด็กอานหนังสือไมออกและเขียนหนังสือไมได หากเราประเมินตนเองไดเร็ววาเด็ก

นักเรียนที่มาเรียนแตละคนมีขีดความสามารถแคไหนเราก็สามารถแกไขปญหาไดเร็วและตรงจดุเพราะ

นักเรียนมีจํานวนไมมาก”29 สอดคลองกับ พระครูพรหมเขตคณารักษ ที่วา “เมื่อรับนักเรียนมาแลว

จะตองทดสอบความรูพื้นฐานกอนแลวแยกนักเรียนออกเปนระดับๆ พวกอานหนังสือไมออกก็จัดการ

สอนพิเศษใหพวกเขียนหนังสือไมไดก็แยกไปอีกช้ันเรียน และพวกที่ไมรูวิชาคณิตศาสตรก็แยกไปเรียน

                                                             
26สัมภาษณ พระเทพปญญาสุธี, ผูบริหารโรงเรียนสาธิตวิทยาลับสงฆภาคทักษิณเทศบาล

นครศรีธรรมราช, 4 ธันวาคม 2556. 
27สัมภาษณ พระเทพวินยาภรณ, เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ), 1 ธันวาคม 2556. 
28สัมภาษณ คุณคุณัญพงษ ทหารไทย, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครศรีธรรมราช, 3 ธันวาคม 2556. 
29สัมภาษณ พระศรีธรรมประสาธน, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษ

วิทยา, 2 ธันวาคม 2556. 
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อีกช้ัน สวนใหญจะตองเรียนวิชาพื้นฐาน ๑-๒ เดือน แลวจงึเรียนตามหลักสูตรแตก็จัดการไดไมยากเพราะ

นักเรียนมีจํานวนนอยและอยูประจําที่โรงเรียน”30 สอดคลองกับการสัมภาษณ พระเทพปญญาสุธี ที่วา 

“นักเรียนที่โรงเรียนจะตองเรียนพื้นฐานใหมหมดโดยใชระบบพี่สอนนองนักเรียนรุนพี ่1 รปู รบัผดิชอบรุน

นอง 1 รูป เพราะนักเรียนอายุใกลเคียงกันทําใหการเรียนรูเปนไปไดรวดเร็ว”31 

กลาวไดวา จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมตางมีความคิดเห็นที่สอดคลอง

กัน คือ ทานจะใชการรูจักตนวาตนหรือองคกรของตนน้ันมีศักยภาพแคไหน อยางไร หรือตนและ

องคกรที่ตนอยูน้ันมีจุดดี จุดดอย โอกาสตามความสามารถที่เปนจริงแลวจากการประเมินจาก

ภายนอกและภายใน ยอมจะสามารถปรับปรุงการทํางานขององคกรน้ันได ทําใหเกิดผลสําเร็จดีข้ึน

อยางมีประสิทธิภาพ ตามสัปปุริสธรรม 7ในขอที่วา อัตตัญุตา (การรูจักตน) น่ันเอง 

 

4.3 การบริหารงานบุคลากร 

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของจังหวัด

นครศรีธรรมราช ซึ่งแตเดิม มีการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

เปนไปตามกรอบของกฎหมายในการบริหารจัดการซึ่งอยูในกรอบระเบียบขอบังคับ คือ การบริหาร

จัดการบุคลากร ไดแก  การบังคับบัญชาตามสายงาน การปกครองคณะครูอาจารยและพนักงานจาง 

ดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีเจาอาวาส 

ผูบริหารหรือครูใหญ เปนผูบริหารของโรงเรียน และมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการ การดําเนินงาน

ของโรงเรียน ดานบริหารงานบุคคลจึงเปนปจจัยสําคัญอยางที่สุดที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ 

การดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลมักพบวามีปญหาใหญๆ อยู 3 ดาน คือ 

4.3.1 ดานผูบริหาร ขาดความรูความสามารถ สวนใหญไมมีความรูหรือจบการบริหารการ 

ศึกษามากอน ทําใหไมเขาใจการศึกษาสมัยใหมวาเปนอยางไร สวนใหญเปนผูบริหารโดยตําแหนงไมได

ผานขบวนการคัดเลือก, คัดสรร หรือบางรูปอาจจบการดานการศึกษามาแตเปนพระเถระผูใหญ และ

มีตําแหนงทางดานการปกครองดวย ประกอบกับกิจกรรมของคณะสงฆมีมาก ทําใหไมมีเวลามาดูแล

การศึกษาเทาที่ควร มุมมองการศึกษายังเปนแบบโบราณที่ชอบการทองจํา และมองวาเทคโนโลยี

สมัยใหมเปนเรื่องไมจําเปน และมีราคาแพงยังเปนเรื่องใหมสําหรับพระภิกษุสามเณร บางครั้งมองใน

แงลบ การดํารงตําแหนงของผูบริหารสวนใหญจะไมมีการปรับเปลี่ยนเพราะเปนพระภิกษุ จะอยูจน

                                                             
30สัมภาษณ พระครูพรหมเขตคณารักษ, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง , 5 

ธันวาคม 2556. 

 31สัมภาษณ พระเทพปญญาสุธี, ผูบริหารโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ 

เทศบาลนครศรีธรรมราช, 4 ธันวาคม 2556. 



139 
 

มรณภาพทําใหไมมีการพัฒนาเทาที่ควร สวนใหญผูบริหารกลัวการเปลี่ยนแปลงซึ่งหมายถึง การลงทนุ

และไมรูวาการเปลี่ยนแปลงน้ันจะไดรับผลดีหรือไม  หากไมดีกลัวเสียช่ือเสียง และอาจถูกปลดจาก

ตําแหนงได สวนใหญผูบริหารเปนพระเถระ ไมมีเวลาศึกษาดูงานภายนอกโดยเฉพาะโรงเรียนที่มี

การศึกษาทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ บางผูบริหารอาจสนใจศึกษาดูงานภายนอกแตคิดวาทําไมได

เพราะใชงบประมาณสูง ตองใชบุคลากรที่มีความรูความสามารถ บางผูบริหารเห็นวาการใชเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยหากนักเรียนไดเรียนแลวอาจนําไปใชในทางที่ผิด เชน เลนเกมส หรือดูในสิ่งที่ไมเหมาะสม

กับสมณะเพศ  

4.3.2 ดานครูอาจารย เพราะงบประมาณมีนอยทําใหไมสามารถจางครูอาจารยไดอยางเต็มที่ 

ไดครูอาจารยไมตรงตามวุฒิที่จบ ทําใหตองอาศัยครูอาจารยที่เกษียณอายุราชการมาชวยสอน หรือครู

อาสาสมัครทําใหการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ครูไมมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

เพราะรูสึกไมมั่นคงในอาชีพ เน่ืองจากบุคลากรทางการศึกษาไมสามารถบรรจุเปนพนักงานไดและ

รายไดนอยตํ่ากวาวุฒิทางการศึกษาที่จบมา ขาดสวัสดิการ ทําใหมีการยายเขาออกของครูอาจารยและ

พนักงานอยูบอย บางครั้งการใชบุคลากรไมเหมาะสมกับงาน คือ การใชคนไมถูกกับงาน การใชคนไม

ตรงความรูจริงในตําแหนงหนาที่โดยเฉพาะวิชาที่สําคัญเชนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษหา

ครูอาจารยที่จบสายตรงไมไดแมนวิชาภาษาบาลีก็หาพระที่จะสอนไมไดเพราะพระที่จบเปรียญธรรม

สูงมักอยูตามสวนกลางหรือเมืองใหญ สวนใหญมาสอนเพื่อรอหางานใหมหรือรอเวลาสอบบรรจุ

ราชการ ขาดสวัสดิการ  ขาดการฝกอบรมหากตองการเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมตองศึกษาเอง  ขาด

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแตงต้ังครูไมไดใชระบบที่มาตรฐาน ไมมี

การสอบแขงขัน ครูคนไหนรูจักกับเจาอาวาส เจาสํานักเรียนหรือผูบริหารก็สามารถเขามาสอนได  

4.3.3 ดานนักเรียน มีปญหาอยางมากที่สุดเพราะนโยบายของรัฐบาลเรียนฟรี 15 ป 

ผูปกครองไมเขาใจไมกลาสงบุตรหลานมาเรียนเพราะกลัวผิดกฎหมาย  และนโยบายคุมกําเนิดที่ไดผล

ทําใหประชากรมีนอยโดยเฉพาะนโยบายที่วา มีลูกมากจะยากจน และกลัววาจะไมสามารถดูแลลูกได

ดีเทาที่ควร ทําใหแตละครอบครัวมีลูกแค 1-2 คน  ปจจุบันพบวามีประชากรผูหญิงมากกวาผูชาย ทํา

ใหไมมีนักเรียนเขามาบวชเรียน หรือมีแตนอยมาก และคานิยมที่คิดวาการจัดการอยางวัด(โรงเรียน

พระปริยัติธรรม อยูในวัด)ไมมีประสิทธิภาพ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเด็กผูชายมากที่ไมไดเรียน แต

นับถือศาสนาอิสลามทําใหไมสามารถมาเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไดเพราะ

จะตองบวช ประกอบกับปญหาของสังคมที่รุนแรงข้ึนทั้งปญหาครอบครัวหยาราง ปญหายาเสพติด 

ปญหาความยากจน ทําใหมีเด็กสวนหน่ึงถูกผลักดันเขามาสูระบบการศึกษาของสงฆทั้งที่ไมมีศรัทธา 

เด็กอยูในสภาพจํายอมเพราะหากไมเรียนก็ไมรูจะทําอะไร สวนหน่ึงเมื่อเขามาสูระบบการศึกษาแลวมี

มุมมองเปลี่ยนไปปรับตัวไดทําใหพัฒนาข้ึน แตสวนใหญมาอยูศึกษาเพื่อรอเวลา และโอกาสที่จะไป 

ปญหานักเรียนมีจํานวนนอย ทําใหไมสามารถคัดเลือกนักเรียนที่จะมาเรียนได จําเปนตองรับทุกคน
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ที่มาสมัครเรียนบางรูปอานหนังสือไมออกเขียนหนังสือไมไดจําเปนตองรับแลวจัดการศึกษาพิเศษ

สําหรับเด็กกลุมน้ีซึ่งนับวันจะมีเพิ่มมากข้ึน  

สรุป ปญหาได ดังน้ี 1 ขาดบุคลากรมืออาชีพ 2 ผูบริหารไมมีเวลา 3 บุคลากรไมมั่นคงใน

อาชีพ(พนักงานช่ัวคราว) 4 ไมมีการศึกษาดูงานภายนอก 5 ขาดแรงจูงใจ สวัสดิการ 6 การรับ

บุคลากรทางการศึกษาไมสามารถที่คัดเลือก คัดสรรได และ7 นักเรียนไมมีพื้นฐานทางวิชาการ 

 แนวคิดในการบริหารงานบุคคลการบริหารงานบุคลแบบด้ังเดิมมีจุดเริ่มตนต้ังแตปลาย

ศตวรรษที่ 19 เปนตนมา  เปนชวงที่มีการปฏิวัติ อุตสาหกรรม  ในยุคที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ เกิดข้ึนมามากมาย มีการอพยพแรงงาน จากชนบทเขาสูเมือง มีการเคลื่อนยายแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะการตอสูเรียกรองสิทธิตาง ๆ ของลูกจาง  จากยุคน้ีเองทําให

นายจางพยายามหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการตอรองกับลูกจาง จึงเกิดการบริหารงานบุคลแบบ

ดังเดิมต้ังแตบัดน้ันซึ่งการบริหารงานบุคคลแบบดังเดิม จะเนนกระบวนการบริหารงานบุคลเปนสาํคัญ

โดยเริ่มต้ังแต การจําแนกตําแหนง  คาตอบแทนในการทํางานการสรรหาบุคคล การคัดเลือกการสอบ  

การบรรจุแตงต้ัง  การทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง การโอน 

ยาย  การฝกอบรม วินัย  การอุทธรณและรองทุกข  จนถึงการพนจากการทํางาน  หลังจากน้ันจึง

เกิดข้ึนของสํานักมนุษยสัมพันธ (Human Relation Movement) เจาของความคิดของสํานักน้ีไดแก  

Elton  Mayo  แนวความคิดใหมน้ีมุงเนนไปทีก่ลุมคนในองคกร มากกวาเนนเฉพาะตัวบุคคลซึ่งเปน

การจัดการแบบด้ังเดิม และใหความสําคัญกับมนุษยในองคกร มากกวาเทคนิคการบริหารงานบุคคล 

จากแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษยในองคกรดังกลาวขางตนไดสรางคุณูปการอันใหญหลวงใหกับ

การพัฒนาการบริหารงานบุคคลมาจนถึงทุกวันน้ีหลังจากแนวคิดการบริหารงานบุคคลแบบด้ังเดิมถูก

ปฏิเสธโดยนักวิชาการตาง ๆ  จึงไดพัฒนาแนวคิดข้ึนใหม เปนการจัดการทรัพยากรมนุษย  องคกร

ตองมองบุคลากรในองคกรไมใชเปนเพียงปจจัยทางการบริหาร  แตเปนทรัพยากรบุคคลที่มี

ความสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหมีความกาวหนา  กระบวนการบริหารงานบุคคลจะตอง

ปรับเปลี่ยนเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคขององคกรและตอบสนองเปาหมายขององคกร สอดคลองกับ

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร  กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยมีลักษณะบูรณา

การอยางแทจริงความคาดหวังเมื่อการบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปจจุบันจะเห็นได

วาการจัดการทัพยากรมนุษยไมเปนเพียงการจัดการทรัพยากรมนุษยธรรมดา  แตจะกลายมาเปนการ

จัดการการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ ถือวาเปนแนวความคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยสูงสุดอยูใน

ปจจุบัน  ซึ่งตองนํามาใชในการบริหารโรงเรียนเปาหมายหรือความต้ังใจในการแกไขปญหา เน่ืองจาก

แนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษยในเชิงกลยุทธ มีลักษณะเชิงบูรณาการ จึงตองนํากระบวนทัศน

ในการจัดการสมัยใหมมาชวย เชน ทฤษฎีการปรับรื้อระบบ (Reengineering) แนวคิด การบริหาร
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จัดการคุณภาพโดยรวม (Total  Quality  Management)  ทฤษฎีการบริหารแบบมุงสัมฤทธ์ิ 

(Result-Based Management) และทฤษฎีแหงการเรียนรู (Learning  Organization)32 

 แนวทางปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายในการแกไขปญหา  จะตองเริ่มที่ระบบคาตอบแทนตองมี

ความยืดหยุน มีชวงว่ิงกวางข้ึน การบริหารงานบุคคลตองลดสายการบังคับบัญชาทําใหโครงสราง

องคการมีลักษณะเปนแนวราบ  ผูบริหารจะตองหลงใหลในความเปนเลิศขององคกรเช่ือมั่นตอ

ผูใตบังคับบัญชามอบอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกระตุนใหเกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลาผสมผสานโยงใยศักยภาพของบุคคลใหเช่ือมโยงสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายในและ

สภาพแวดลอมภายนอก เพื่อใหเกิดแรงบวกในการใชศักยภาพของตนเอง สอดคลองกับสัปปุริสธรรม 

7 ในขอที่วาดวย ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) อัตถัญุตา (การรูจักผล) อัตตัญุตา (การรูจักตน) และ

ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) มาแกไข ปรับปรุง งานดานการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม เพื่อลดภาวะการดอยประสิทธิภาพการบริหาร ความเสียหายตอองคกร เพราะวา สัปปุริส

ธรรม 7 เปนธรรมของคนดี ธรรมที่ทําใหคนเปนคนดี ขอที่วาดวย  

ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) การรูหลักการ รูวิธีการในการดําเนินงานทําให สามารถรูสาเหตุที่จะ

ดําเนินงานใหบรรลุถึงผลสําเร็จตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ในการแกไขปญหา การดําเนินงาน

ดานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณ ของ พระสิริธรรม- 

ราชมุน ีไดกลาววา “การรูจักเหตุมาใชในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการบุคลากรสามารถทําใหได

บุคลากรที่มีความรูความสามารถ  แกไขปญหาดานบุคลากรได”33 พระศรีธรรมประสาธน ไดกลาวเสริม

อีกวา “การรูจักเหตุ สามารถนํามาใชในการดําเนินงานดานการบริหารบุคคล ของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม ทําใหมีการจัดการบุคลากร อยางมีเหตุผล มีหลักการ วิธีการที่ดี  มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร มี

การสงเสริมความรูใหกับบุคลากร ทําใหบุคลากรเกิดความรู ความสามารถ”34 ซึ่ง พระครูพรหมเขต-

คณารักษ ไดกลาวยํ้าอีกวา “การรูจักเหตุ มีความจําเปนอยางย่ิงในการบริหารจัดการบุคลากร เพราะ

สามารถนํามาดําเนินงานดานการบริหารจัดการบุคลากร ทําใหไดบุคลากรที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

ตําแหนงโดยเฉพาะบุคลากรทุกภาคสวนจะตองสมัครใจในการมารวมองคกรหากสมัครใจแลวทุกอยางจะ

                                                             
32 สัมภาษณ พระครูสุจิณธรรมโสภิต, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม, 6 

ธันวาคม 2556. 

 33สัมภาษณ พระสิริธรรมราชมุนี, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน, 1 

ธันวาคม 2556. 

 34สัมภาษณ พระศรีธรรมประสาธน, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษ

วิทยา, 2 ธันวาคม 2556. 
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งายและมีการพัฒนาเกิดข้ึน”35 และ นพรัตน เบญจวัฒนานันท ไดกลาวสนับสนุนอีกวา “การรูจักเหตุ 

รูวิธีการที่มีความรูความเขาใจในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการบุคลากรตองปรับระบบการ

บริหารงานบุคคล ผูบริหารตองมีการสอบคัดเลือก ในการรับสมัครครูที่จะมาสอนตองดูคุณสมบัติและ

ตองมีการสอบคัดเลอืก การรับนักเรียนตองมีการสอบเขาเพื่อคัดเลือกและทดสอบความรูพื้นฐาน การรับ

บุคลากรโดยเนนความศรัทธา ความเช่ือ ความชอบในเรื่องศาสนา ในการประเมินบุคลากรตองดูตาม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดข้ึนจริง”36 

กลาวไดวา จากการสัมภาษณผูบริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งหกรูป มีความคิดเห็นที่

สอดคลองกัน คือ ทานจะใชหลักการ วิธีการ การรูจักเหตุ มาใชวางแผนในการดําเนินงานดาน

บริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดบุคลากร การสงเสริมความรู ประเมินผลงานที่เปน

ธรรม ทําใหการบริหารงานบุคลากร เกิดประสิทธิภาพ ลดปญหาเรื่องบุคลากรตามสัปปุริสธรรม 7 ใน

ขอที่วาดวย ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) น่ันเอง 

อัตถัญุตา (การรูจักผล) การรูความมุงหมาย และรูจักผลของการที่ตนปฏิบัติ เขาใจ

วัตถุประสงค ในการดําเนินงานที่ตนกระทํา มีจุดมุงหมาย ขององคกรของตน ทําใหการดําเนินงาน

ดานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แกไขปญหา และเกิดผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับคํา

สัมภาษณของ พระครูสุจิณธรรมโสภิต ไดกลาววา “การใชสัปปุริสธรรม 7 ขออัตถัญุตา (การรูจัก

ผล) การรูความมุงหมาย ของหลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงค มาใชในการดําเนินงานดานการ

บริหารจัดการบุคลากรสามารถทําใหแกไขปญหางานบริหารงานบุคคลได”37 และ พระเทพปญญาสธุ ี

ไดกลาวเสริมอีกวา “การรูจักผล สามารถนํามาใชในการวางแผนการดําเนินงานดานการบริหาร

จัดการบุคลากรทําใหสงเสริมเพิ่มความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานแกบุคลากรและประเมินผล

งานอยางเปนธรรมการประเมินใชทั้งภายนอก และภายในมารวมกันเพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงมาก

ที่สุดแลวนําผลน้ันมาหาแนวทางพัฒนา”38 ซึ่ง พระเทพวินยาภรณ ไดกลาวยํ้าอีกวา “การบริหารงาน

บุคคล จําเปนตองศึกษาวิเคราะหผลที่เกิดข้ึนจริง และเปาหมายที่ทีมงานไดต้ังรวมกันโดนยึดหลักตาม

                                                             
35สัมภาษณ พระครูพรมหเขตคณารักษ, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง, 5 

ธันวาคม 2556. 
36สัมภาษณ คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 

20 ธันวาคม 2556. 

 37สัมภาษณ พระครูสุจิณธรรมโสภิต, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม, 6 

ธันวาคม 2556. 
38สัมภาษณ พระเทพปญญาสุธี, ผูบริหารโรงเรียนสาธิตวิทยาลับสงฆภาคทักษิณเทศบาล

นครศรีธรรมราช, 4 ธันวาคม 2556. 
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ความเปนจริง วามีความแตกตางกันมากหรือนอย แลวมาแกปญหารวมกัน เพื่อลดปญหาการ

จัดหาบุคลากร ลดปญหาในองคกรเชนปญหานักเรียนมีนอยลงทางผูบริหารโรงเรียนอาจรวมมือกับ

ทางคณะสงฆในจังหวัดของตนแลวใหนโยบายวาใหพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส, เจาคณะตําบล

, เจาคณะอําเภอ และเจาคณะจังหวัด จัดโครงการหาศาสนทายาท 1 รูป / พระสังฆาธิการ 1 รูป 

/ 1 ป เพื่อสงมาเรียนยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการนี้ยังไมมีทํา เพราะ

ผูบริหารโรงเรียนกับพระสังฆาธิการตางคนตางทํางาน”39 และ นพรัตน เบญจวัฒนานันท ได

กลาวสนับสนุนวา “การบริหารงานบุคคลหากผูบริหารและคณะครูอาจารยตลอดจนนักเรียน

มารวมกันประชุมกับหนวยงานอื ่น เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือสํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัด ซึ่งพรอมจะสนองงานคณะสงฆอยูแลวแกปญหาของโรงเรียนปญหาทุก

อยางก็สามารถแกไปได เชน ปญหานักเรียนมีจํานวนนอยลงทางสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติใหงบประมาณสนับสนุนวัดในการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนทําใหมีสามเณรที่

ศรัทธาบวชแลวอยูเพื่อศึกษาทางธรรม หรือจะเปนโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ โดยตรงก็ได”40 คุณัญพงษ ทหารไทย ไดกลาวสนับสนุนอีกวา 

“ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม จะตองมีความรู ความเขาใจของผลที่ตนกระทํา มีจุดมุงหมาย 

รูจักผลประโยชนของบุคลากรพึงไดรับอยางมีความยุติธรรม มีการสงเสริมศักยภาพใหแกบุคลากร

ก็จะเกิดผลดีตอองคกรเชนดานผู บริหารตองไดร ับการเรียนรู ด านการศึกษาสมัยใหมม ีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารดวยกัน ดานครูอาจารยจะตองบรรจุเปนครูอาจารยประจํามี

รายไดตามสมควรจะเปน มีการสงเสริมใหศึกษาตอในชั้นที ่สูงขึ้นและมีโอกาสที่จะศึกษาดูงาน

ภายนอก ดานนักเรียนซึ่งพบวามีจํานวนลดลงจะดวยนโยบายของรัฐที่วามีลูกมากจะยากจนมีลูก

หน่ึงคนจนไป 7 ป หรือนโยบายเรียนฟรี 15 ป ก็ดี ใหผูบริหารมาประชุมวาจะเพิ่มจํานวนนักเรียน

อยางไรอาจใชนโยบายไปรับนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ซึ ่งประชากรมี

จํานวนมากและยากจน แตนโยบายน้ีมีการทํากันมากแลวอาจไดนักเรียนไมมากนัก หรือนโยบายพี่

พานองมาเรียน คือ ใหสามเณรรุนพี่กลับไปยังโรงเรียนที่เคยเรียนสมัยประถมศึกษาแลวชวนรุน

น อ งมาบวช แต ย ังม ีทาง เ ล ือกใหม อ ีกทางที ่ทางโ รง เร ียนย ัง ไม ทํามาก อน  ค ือ  จ ังหว ัด

นครศรีธรรมราช มีบานเด็กสงเคราะหมีแตเฉพาะเด็กผูชาย (ในภาคใตทั้งหมดจะนําเด็กผูชายที่

ดอยโอกาสอายุต้ังแต 7 ขวบ ข้ึนไปมารวมไวที่น้ีใหการเลี้ยงดูจนมีผูมารับอุปการะหรือชวยตนเอง

                                                             
39สัมภาษณ พระเทพวินยาภรณ, เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ), 1 ธันวาคม 2556. 
40สัมภาษณ คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 

20ธันวาคม 2556. 



144 
 

ไดซึ่งมีจํานวนมาก 400-500 คน) หากนําเด็กเหลานี้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนามาบรรพชาเปน

สามเณรก็จะทําใหมีนักเรียนเพิ่มข้ึน”41 

กลาวไดวา จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งหกรูป มีความคิดเห็นที่

สอดคลองกัน คือ ทานจะใชการรูจักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงค ในการ

ดําเนินงานที่ตนกระทํา มีจุดมุงหมาย รูจักผลประโยชนขององคกร  จําเปนตองศึกษาวิเคราะหผลดี 

ผลเสียที่จะเกิดข้ึน และเปาหมายที่บุคลากรดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถ ลดปญหาการจัดหา

บุคลากร ลดความขัดแยงในองคกร การดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ตามสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วาดวย อัตถัญุตา (การรูจักผล) น่ันเอง 

อัตตัญุตา (การรูจักตน) การรูจักตนเอง รูตามเปนจริงวา ตัวเราน้ัน วาโดยฐานะ ความรู 

ความถนัด ความสามารถ รูจักตนเองและประเมินตนตามความเหมาะสมกับหนาที่ สามารถลดปญหา

การดําเนินงานดานบริหารบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณของ พระครูพิศาลเขตคณารักษ ได

กลาววา “การรูจักตน รูจักองคกรของตน วาโดย ความรู ความถนัด ความสามารถ ของบุคลากร มา

ใชในการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคล สามารถทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีแบบแผน ”42 และ 

พระครูพรหมเขตคณารักษ ไดกลาวเสริมอีกวา “การรูศักยภาพของตน ทําใหการทําหนาที่ของตน 

ถูกตองตามที่ตนถนัด สามารถลดปญหาตางๆ ดานการบริหารงานบุคคล ทําใหการดําเนินงานเกิดผล

สําเร็จไดดีข้ึน”43 พระเทพสิริโสภณ ไดกลาวสนับสนุนอีกวา “การรูจักความสามารถของบุคลากรใน

องคกรตามเปนจริงวาโดย  ความรู  ความสามารถ มาใชในการดําเนินงานดานการบริหารงานดาน

บุคคล สามารถทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีแบบแผน ตามความรู ความสามารถ คือ ใชคนตรงกับ

งานตามความรู ความสามารถ ที่สําคัญตามความชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทําใหบุคลากรทํางาน

ไดดีข้ึนผลงานก็ดีข้ึนดวยและทานยังไดฝากขอคิดที่สําคัญไวอยางหน่ึงวาใหผูบริหารต้ังโครงการ”หน่ึง

สามเณรหน่ึงศิลปะ” ในสามเณรที่เปนนักเรียนมาเรียนระยะเวลา 3 ป หรือ 6 ป ใหผูบริหาร หรือ

คณะครูอาจารยคนหาความสามารถในตัวเด็กใหเจอวานักเรียนแตละคนมีความชอบ หรือมี

ความสามารถในดานใด (เพราะนักเรียนมีจํานวนไมมากนัก) เมื่อเจอแลวใหสงเสริมในเรื่องน้ันๆ จะทํา

ใหนักเรียนไดคนพบตนเอง และพัฒนาสิ่งที่ตนมีอยู เมื่อผลงานของนักเรียนมีปรากฏ ก็จะทําให

                                                             
41สัมภาษณ คุณคุณัญพงษ ทหารไทย, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครศรีธรรมราช, 3 ธันวาคม 2556. 
42สัมภาษณ พระครูพิศาลเขตคณารักษ, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน, 21 

ธันวาคม 2556. 
43สัมภาษณ พระครูพรหมเขตคณารักษ, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง, 5 

ธันวาคม 2556. 
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โรงเรียนมีช่ือเสียงนักเรียนก็เรียนอยางมีความสุขมีผลใหมีนักเรียนเพิ่มข้ึน เชน นักเรียนบางรูปเกง

เรื่องคอมพิวเตอรก็ใหดูแลหองคอมพิวเตอร เรื่องสื่อการเรียนการสอน เรื่องวาดรูป ก็ใหวาดรูปพุทธ

ประวัติ เรื่องงานปนก็ใหฝกปนพระพุทธรูป เรื่องการพูดก็ใหฝกเทศนมหาชาติหรือเปนโฆษก เรื่อง

เรียนบาลีก็สนับสนุนใหเรียนจนจบเปรียญ 9 ประโยค หรือเรื่องของการจัดสถานที่ก็ใหฝกผูกผาตาม

งานตางๆ หรือศิลปะอยางอื่นเทาที่จะสนับสนุนได เพื่อใหนักเรียนนอกจากจะเรียนวิชาการอยางเดียว

ยังไดมีศิลปะติดตัวไปประกอบอาชีพไดดวย”44 

กลาวไดวา จากการสัมภาษณผูบริหารทั้งหกรูป มีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน คือ ทานจะใชการ

รูจักตนเอง รูศักยภาพ ของตน การใชอํานาจหนาที่ของตน ที่ถูกตองเปนไปตามความถนัด ความชอบ รู

ตามเปนจริงวา ตัวเราน้ัน วาโดย กําลัง ความรู  ความสามารถ นํามาดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทําใหการดําเนินงานดีข้ึน ตามสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วาดวย 

อัตตัญุตา (การรูจักตน) น่ันเอง 

ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ความเปนผูรูจักปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบุคคล ซึ่งมีความ

แตกตางกัน ทําใหสามารถที่เขาใจบุคคลรวมงาน  ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป ที่เขาไปเกี่ยวของคําสัมภาษณ

ของ นพรัตน เบญจวัฒนานันท ที่วา “หากเรารูจักผูรวมงานแตละคนวาแตละคนมีความสามารถ

อะไรบางแคไหนอยางไรทําใหการทํางานเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม”45 ซึ่งสอดคลองกับ คํา

สัมภาษณของ พระศรีธรรมประสาธน ไดกลาววา “รูจักผูรวมงานผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา 

ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการบุคลากร ใชบุคลากรตรงกับ

หนาที่ ความรู ความสามารถความชอบ และมีการสงเสริมโดยการฝกอบรม ทําใหบุคลากรทํางานไดดี

ตามความรูความสามารถของตน ทั้งพัฒนาทีมงาน การทํางานจะบรรลุตามเปาหมาย”46 และ 

พระเทพปญญาสุธี ไดกลาวเสริมอีกวา “การรูจักบุคคล รูจักและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล 

วาแตละคนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรูความสามารถที่แตกตางกัน นํามาวางแผนดานบุคลากร 

ทําใหสามารถดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลไดถูกตองตามระเบียบ ลดปญหาดําเนินงานดาน

บริหารงานบุคคลได”47 ซึ่ง พระครูสุจิณธรรมโสภิต ไดกลาวยํ้าอีกวา “การรูจักบุคคลวามีความรู 

                                                             
44สัมภาษณ พระเทพสิริโสภณ, เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ม), 1 ธันวาคม 2556. 
45สัมภาษณ คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 

20 ธันวาคม 2556. 
46สัมภาษณ พระศรีธรรมประสาธน, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษ

วิทยา, 2 ธันวาคม 2556. 
47สัมภาษณ พระเทพปญญาสุธี, ผูบริหารโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ 

เทศบาลนครศรีธรรมราช, 4 ธันวาคม 2556. 
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ความสามารถ ของบุคลากรในองคกร ทําใหสามารถดําเนินงานดานบริหารงานบุคคล  ไดงายข้ึน  ลด

ปญหาการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลได”48 และ คุณัญพงษ ทหารไทย ไดกลาวสนับสนุนอีกวา 

“การรูจักหนาที่ของผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน และรูจักเลือกใชบุคคลใหเหมาะสม ถูกกับงานตาม

ความรู ความสามารถ จะตองสงเสริมบุคลากรใหมีความรูย่ิงข้ึน โดยการสงเขารับการฝกอบรม ทําให

การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน”49 

กลาวไดวา จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนทั้งหกรูป มีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน คือ 

ทานจะใชการเปนผูรูจักปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบุคคล ทําใหสามารถที่เขาใจ และรูจักบุคคลรวมงาน 

ผูใตบังคับบัญชา ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป การรูจักบุคคล รูจักและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลวา

แตละคนมีอุปนิสัย ความรู ความสามารถ ที่แตกตางกัน ควรจะรูจักปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเทา

เทียมกัน เปนไปตามอํานาจหนาที่ นํามาดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ทําใหการดําเนินงานดีข้ึน ตามสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วาดวย ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) น่ันเอง 

สรุป ดานการบริหารงานบุคคล จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นที่สอด 

คลองกัน คือ ทานจะใชสัปปุริสธรรม 7 ใน ขอการรูจักเหตุ การรูจักผล การรูจักตน การรูจักบุคคล ใช

ในการแกปญหา สอดคลองกับ วาท่ีรอยโท สมโพชน กวักหิรัญ “ที่วาการแกปญหาการดําเนินงาน

ดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ตองใชสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วา ธัมมัญุตา 

(การรูจักเหตุ) อัตถัญุตา (การรูจักผล) อัตตัญุตา (การรูจักตน) และปุคคลัญุตา (การรูจัก

บุคคล)”50 

 

4.4 ดานบริหารงบประมาณ                                                                                         

การบริหารงบประมาณ เปนปญหาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมมากเพราะงบประมาณได

ตามรายรูปตามความเปนจริง โรงเรียนตองรายงานวามีนักเรียนเทาไหรแลวงบประมาณกจ็ะไดตามน้ัน 

ปจจุบันนักเรียนมีนอยมากทําใหมีงบประมาณนอยไปดวย หากรองบประมาณจากรัฐบาลโรงเรียนไม

สามารถจะบริหารได การบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรมเปนงบประมาณสมทบไมได

                                                             
48สัมภาษณ พระครูสุจิณธรรมโสภิต, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม, 6 

ธันวาคม 2556. 
49สัมภาษณ คุณัญพงษ ทหารไทย, ผูอานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช, 

3 ธันวาคม 2556. 
50วาที่รอยโท สมโพชน กวักหิรัญ, “บูรณาการการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

ดวยหลักสัปปุริสธรรม”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา

มกุฎราชวิทยาลัย), 2554, 229 หนา. 
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เปนงบประมาณที่ต้ังเบิกเหมือนทั่วไป การดําเนินงานดานบริหารงบประมาณ มักพบวามี ปญหาการ

จัดทํางบประมาณไมเปนไปตามระเบียบ ไมมีการทําบัญชีขาดเจาหนาที่การเงิน การจัดทํางบประมาณ

เปนไปตามผูมีอํานาจ บริหารงบประมาณตามมติของเจาอาวาส, ผูบริหารหรือครูใหญแตตองเปนไป

ตามระเบียบของราชการ หรือสํานักงานงบประมาณแผนดิน งบประมาณสวนใหญไดจากเจาอาวาส

หรือผูบริหารโรงเรียน หากเจาอาวาสหรือผูบริหารเปนพระเถระผูใหญมีบารมีก็สามารถหางบ 

ประมาณได แตหากเจาอาวาสหรือผูบริหารมีบารมีนอย งบประมาณจะมีนอยมาก ข้ึนอยูกับ

ความสามารถของเจาอาวาสและผูบริหารของโรงเรียนน้ันๆ โดยเฉพาะหากมีความสัมพันธกับสวน

ราชการหรือองคการบริหารสวนทองถ่ิน เชน อบต. อบจ. เทศบาล อาจไดรับงบประมาณเพิ่มเติม   

การวางแผนใชจาย เงินลวงหนาเปนไปไดยากเพราะงบประมาณมีนอย เจาอาวาสหรือผูบริหารอาจมี

การจัดงานทอดผาปาเพื่อหารายไดทางการศึกษาบางแตมีผูสนใจนอย เพราะวาการทําบุญเพื่อ

การศึกษาไมสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมมากนักผิดกับการสรางถาวรวัตถุ 

สรุป ปญหาการบริหารงบประมาณไดดังน้ี 1 งบประมาณมีนอย 2 งบประมาณที่ไดเปน

งบอุดหนุนการใชงบประมาณไมมีแผนไมมีระบบ 3 ขาดเจาหนาที่การเงิน  

เมื่อเปนเชนน้ี ปญหาการจัดทํางบประมาณไมเปนไปตามระเบียบ ไมเปนไปตามความ

ตองการ หากจะแกไขใหลุลวงไปได สมควรนําสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วาดวย ธัมมัญุตา (การรูจัก

เหตุ) อัตถัญุตา  (การรูจักผล) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) และปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) มาแกไข 

ปรับปรุงงานดานการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม เพื่อลดปญหาการจัดทํา

งบประมาณ กอนเกิดความเสียหายตอโรงเรียน เพราะวา หลักสัปปุริสธรรม เปนธรรมของคนดี ธรรม

ที่ทําใหคนเปนคนดี ที่ผูบริหารและผูปฏิบัติควรนําไปใช ขอที่วาดวย  

ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) การรูหลักการ รูวิธีการ ในการดําเนินงานทําใหสามารถรูสาเหตุ รู

วิธีการที่จะดําเนินงานใหบรรลุถึงผลสําเร็จตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ในการแกไขปญหา 

การดําเนินงานดานบริหารงบประมาณขององคกร ทําใหเกิดประโยชนอยางคุมคาตอองคกร  ซึ่ง

สอดคลองกับคําสัมภาษณ ของ พระสิริธรรมราชมุนี51 ไดกลาววา “การใชสัปปุริสธรรม7 ขอที่วาดวย 

ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) มาใชในการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณ สามารถทําใหการจัดทาํ

งบประมาณไดถูกตองเปนไปตามระเบียบ และแผนพัฒนา  แกไขปญหาดานการบริหารงบประมาณ

ได” และ พระศรีธรรมประสาธน52 ไดกลาวเสริมอีกวา “การรูจักเหตุ สามารถนํามาใชในการ

                                                             
 51สัมภาษณ พระสิริธรรมราชมุนี, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน, 1 

ธันวาคม 2556. 
52สัมภาษณ พระศรีธรรมประสาธน, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษ, 2 

ธันวาคม 2556. 
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ดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณของโรงเรียน จัดใหมีการใชแผนพัฒนาขององคกร ในการจัดทาํ

งบประมาณ ซึ่งใชงบประมาณไดตรงกับปญหาความเดือดรอน ตรงตามความตองการขององคกร ดวย

วิธีการที่ดี มีความยุติธรรม เกิดความสามัคคี  และแกไขปญหาดานการบริหารงบประมาณได” ซึ่ง 

พระเทพปญญาสุธี53 ไดกลาวยํ้าอีกวา “การรูจักเหตุ มีความจําเปนอยางย่ิงในการบริหาร

งบประมาณ เพราะสามารถนํามาวางแผนการดําเนินงานดานบริหารงบประมาณ มาใชในการ

ดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณ ทําใหเปนไปตามระเบียบตามแผนการใชงบประมาณ สามารถ

ลดปญหาการจัดสรรงบประมาณไดตรงกับปญหาความเดือดรอนอยางแทจริง” และ พระครูพิศาล

เขตคณารักษ54 ไดกลาวสนับสนุนอีกวา “การรูจักเหตุ รูวิธีการที่มีความรูความเขาใจอยางชัดเจน ใน

การดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณ ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะใช

งบประมาณไดตรงกับปญหา”นพรัตน เบญจวัฒนานันท 55 ยังไดเสริมวา “ควรปรับระบบการบริหาร

งบประมาณจากระบบอุดหนุนมาเปนระบบงบประมาณเพราะมีระบบการใชงบประมาณอยางมี

เปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุด” 

กลาวไดวา จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งสี่รูป มีความคิดเห็นที่

สอดคลองกัน คือ ทานจะใชหลักการ วิธีการ การรูจักเหตุ มาใชวางแผนในการดําเนินงานดานบริหาร

งบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การจัดทํางบประมาณใหเปนไปตาม

ระเบียบและแผนพัฒนาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และจัดสรร

งบประมาณอยางเปนธรรม ไดตรงเปาหมาย ทําใหการบริหารงบประมาณ เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตามสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วา ดวยธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) น่ันเอง 

อัตถัญุตา (การรูจักผล) การรูความมุงหมาย และรูจักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจ

วัตถุประสงค ในการดําเนินงานที่ตนกระทํา มีจุดมุงหมาย รูจักผลประโยชนขององคกรที่ตนดูแลอยู 

ทําใหการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณขององคกร สามารถแกไขปญหาการจัดทํา

งบประมาณใหเปนไปตามระเบียบ ตามความตองการเหมาะสมและ ทําใหเกิดผลสําเร็จ และลดปญหา

                                                             
53สัมภาษณ พระเทพปญญาสุธี, ผูบริหารโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ 

เทศบาลนครศรีธรรมราช, 4 ธันวาคม 2556. 
54สัมภาษณ พระครูพิศาลเขตคณารักษ, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน, 21 

ธันวาคม 2556. 
55สัมภาษณ คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 

20 ธันวาคม 2556. 
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ดานการบริหารงานงบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณของ พระครูพรหมเขตคณารักษ56 ได

กลาววา “การใชสัปปุริสธรรม 7 ขอการรูจักผล การรูความมุงหมาย และรูจักผลของการจัดทํา

งบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ ไดตามเปาหมาย การดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณ 

สามารถทําใหแกไขปญหาเกี่ยวกับงบประมาณได” และ พระครูสุจิณธรรมโสภิต57 ไดกลาวเสริมอีก

วา “การรูจักผล มาใชในการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณ สามารถทําใหทํางานไดอยางมี

แบบแผนมีประสิทธิภาพ” ซึ่ง นพรัตน เบญจวัฒนานันท58 ไดกลาวยํ้าอีกวา “การดําเนินงานดาน

การบริหารงบประมาณจําเปนตองศึกษาวิเคราะหผลที่จะเกิดข้ึน และเปาหมายที่แทจริงเพื่อใหการ

ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ” และ คุณัญพงษ ทหารไทย59 ไดกลาวสนับสนุนอีกวา “ผูจัดทํา

งบประมาณจะตองมีความรู ความเขาใจของผลที่จัดสรรงบประมาณ อยางมีจุดมุงหมาย รูจัก

ผลประโยชนขององคกรพึงไดรับอยางสูงสุด” พระเทพวินยาภรณ60 ไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา “การรูจัก

ผล สามารถนํามาใชในการวางแผนการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณ ทําใหเพิ่มศักยภาพ ใน

การจัดทํางบประมาณเชนปญหางบประมาณมีนอยทางผูบริหารอาจจัดหารายไดโดยการทอดผาปา

เพื่อการศึกษาวิธีน้ีก็มีทํากันบางแตไดผลไมมากนักในการระดมทุนเพราะการลงทุนทางการศึกษาไม

สามารถมองเห็นเปนรูปธรรมผิดกับการทําบุญสรางเสนาสนะจะเรียกศรัทธาไดมากกวาแตยังมอีกีวิธีที่

นาสนใจคือใหผูบริหารปรึกษาหารือกับทางคณะสงฆแลวขอนิตยภัตรของพระสังฆาธิการ รูปละ 1 

เดือน / 1 ป จัดต้ังเปนกองทุนเพื่อการศึกษา (พระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจํานวน

มาก) วิธีน้ียังไมมีการดําเนินงานแตคิดวาจะไดรับความรวมมือ” ในทํานองเดียวกัน พระเทพสิริ

โสภณ61 ไดกลาวสนับสนุนวา “ใหพระสังฆาธิการเจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอและเจา

คณะจังหวัด จัดถวายทุนการศึกษาแกสามเณร โดย พระสังฆาธิการ 1 รูป / สามเณร 1 รูป จนจบ

                                                             
 56สัมภาษณ พระครูพรหมเขตคณารักษ, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง, 5 

ธันวาคม 2556.  
57สัมภาษณ พระครูสุจิณธรรมโสภิต, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม, 6 

ธันวาคม 2556. 
58สัมภาษณ คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 

20 ธันวาคม 2556. 
59สัมภาษณ คุณคุณัญพงษ ทหารไทย, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด

นครศรีธรรมราช, 3 ธันวาคม 2556. 
60สัมภาษณ พระเทพวินยาภรณ, เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ), 1 ธันวาคม 2556. 
61สัมภาษณ พระเทพสิริโสภณ, เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ม), 1 ธันวาคม 2556. 
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การศึกษาอาจเปนระดับมัธยม หรืออาจถึงระดับอุดมศึกษาก็จะทําใหปญหาเรื่องทุนในการศึกษาเบา

บางลงได” 

กลาวไดวา จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งหาทาน มีความคิดเห็นที่

สอดคลองกัน คือ ทานจะใชการรูจักผล ของหลักการจัดทํางบประมาณ เขาใจวัตถุประสงค ในการ

ดําเนินงานที่ตนกระทํามีจุดมุงหมาย รูจักผลประโยชนขององคกร จําเปนตองมีการศึกษาวิเคราะห

ผลดี ผลเสียที่จะเกิดข้ึน และเปาหมายการใชงบประมาณที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดผลดี มีความเปนธรรม 

ในการจัดสรรงบประมาณ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วาดวย อัตถัญุตา (การรูจักผล) น่ันเอง 

มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) การรูจักประมาณ รูจักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรใน

การดําเนินงานการใชงบประมาณใหอยูในสภาพที่เหมาะสม ในการบริหารและการจัดทํางบประมาณ เมื่อ

รูจักการประมาณแลว ทําใหองคกรเกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพไดตามเหตุปจจัย ความตองการ 

เพือ่จัดสรรงบประมาณไดตรงเปาหมายอยางเหมาะสม กอใหเกิดประโยชน เกิดความคุมคา ทําใหการ

ดําเนินงานดานบริหารงบประมาณ ไดผลดีข้ึน เพราะมัตตัญุตา คือการรูจักประมาณ ทําใหเขาถึง ความ

ตองการที่แทจริงของผูรับงบประมาณ ตรงเปาหมายที่แทจริง ซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณของ พระศรี

ธรรมประสาธน62 ไดกลาววา “การรูจักประมาณ เมื่อนํามาใชในการจัดทํางบประมาณใหเปนไปตาม

แผนพัฒนา กอใหเกิดความคุมคาของการใชงบประมาณ” และ พระเทพสิริโสภณ63 ไดกลาวเสริมอีกวา 

“การรูจักประมาณมาใชในการวางแผนการจัดทํางบประมาณ ครอบคลุมกับปญหาและความตองการของ

องคกรอยางทั่วถึงทําใหเกิดผลดี” ซึ่ง นพรัตน เบญจวัฒนานันท64 ไดกลาวยํ้าอีกวา “การรูจักประมาณ 

ทําใหสามารถวางแผนการพัฒนาดานการบริหารงบประมาณ ทําใหการดําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณมี

ประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน”65 แต คุณัญพงษ ทหารไทย ไดกลาวสนับสนุนอีกวา “การรูจักประมาณ มาใชใน

การบริหารงบประมาณ และใชงบประมาณใหเกิดประโยชนอยางคุมคา ทําใหสามารถแกไขปญหาไดดี

                                                             
62สัมภาษณ พระศรีธรรมประสาธน, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษ, 2 

ธันวาคม 2556. 
63สัมภาษณ พระเทพสิริโสภณ, เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช, 1 ธันวาคม 2556. 
64สัมภาษณ คุณคุณัญพงษ ทหารไทย, ผูอานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด

นครศรีธรรมราช, 3 ธันวาคม 2556. 
65สัมภาษณ คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 

20 ธันวาคม 2556. 
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ย่ิงข้ึน” และ พระครูพิศาลเขตคณารักษ66 กลาววา”การไดนําสัปปุริสธรรม 7 ขอการรูจักประมาณ น้ีไป

ปรับใชใหถูกตอง เหมาะสมกับหนาที่ การดําเนินงานแลวสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนได การ

ดําเนินงานดีข้ึน ความสงบสุขตางๆ ยอมจะเกิดข้ึนแกองคกร” 

กลาวไดวา จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งสี่รูป มี

ความคิดเห็นที่สอดคลองกัน คือทานจะใชการรูจักประมาณ รูจักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควร

ในการดําเนินงานบริหารงบประมาณใหเหมาะสม ตอปญหาความตองการขององคกร ทําใหองคกร

เกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อนําการรูจักประมาณ มาประกอบการพิจารณาใชรวมกับการ

ดําเนินงานดานบริหารงบประมาณที่ถูกตองไดตามเหตุปจจัย ความตองการในสิ่งที่ขาดแคลน การใช

งบประมาณอยางพอประมาณกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เกิดคุณคา ทําใหบรรลุเปาหมายไดดีย่ิงข้ึน 

ตามสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วาดวย มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) น่ันเอง 

 ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) การรูจักชุมชน หรือสังคม หากผูบริหารรูจักชุมชนวาโรงเรียน

อยูในเขตชุมชนที่พอจะชวยเหลือดานงบประมาณได ยอมทําใหโรงเรียนมีงบประมาณมาบริหารงาน

ดานการศึกษา มีผลใหการจัดการศึกษาดีข้ึนสอดคลองกับการสัมภาษณ พระศรีธรรมประสาธน67 วา 

“หากบุคคลหรือชุมชนไดรับรูรับทราบถึงปญหา ยอมมีผูมีจิตศรัทธาชวยเหลือเรื่องงบประมาณให

โรงเรียนมีรายไดเพียงพอที่จะแกไขปญหา และทํานุบํารุงองคกรใหเจริญกาวหนา”ซึ่งสอดคลองกับ

ความคิดเห็นและคําสัมภาษณของ พระครูสุจิณธรรมโสภิต68 วา “การดําเนินงานดานบริหาร

งบประมาณ หากผูบริหารนําชุมชนเขารวมแกปญหา จะชวยไดมากเพราะบางคน บางหนวยงาน

ตองการที่จะชวยเหลืออยูแลวและย่ิงผูบริหารมีบารมีการระดมทุนจะย่ิงงาย สงผลใหการจดัการศึกษา

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ซึ่ง พระเทพปญญาสุธี69 ไดกลาวยํ้าอีกวา “การรูจักชุมชนที่ดี  แลว

นําชุมชนมารวมแกปญหา ทําใหสามารถวางแผนจัดทํางบประมาณ และจัดสรรงบประมาณจากชุมชน

โดยเฉพาะการปกครองสวนทองถ่ินมีงบประมาณสนับสนุนเรื่องการศึกษา ศาสนาและเยาวชน ทําให

เกิดผลดี คือ ไดงบประมาณเพิ่มข้ึนเพื่อมาใชในการบริหารการศึกษา เชน ที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัย

                                                             
66สัมภาษณ พระครูพิศาลเขตคณารักษ, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน, 21 

ธันวาคม 2556. 
67สัมภาษณ พระศรีธรรมประสาธน, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษ, 2 

ธันวาคม 2556. 
68สัมภาษณ พระครูสุจิณธรรมโสภิต, ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม, 6 

ธันวาคม 2556. 
69สัมภาษณ พระเทพปญญาสุธี, ผูบริหารโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ 

เทศบาลนครศรีธรรมราช, 4 ธันวาคม 2556. 
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สงฆภาคทักษิณ อยูในการดูแลของเทศบาลนครศรีธรรมราช ทางเทศบาลจะจัดงบประมาณเรื่องของ

เงินเดือนครู อาจารย และภัตตาหารเพลของนักเรียนทําใหปญหาเรื่องงบประมาณหมดไป” 

สอดคลองกับ  นพรัตน เบญจวัฒนานันท70 ที่วา “การไดนําหลักการรูจักชุมชนไปปรับใชใหถูกตอง 

เหมาะสมกับการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได

โดยเฉพาะหากชุมชนศรัทธาตอผูบริหารแลวการระดมทุนจะงาย สงผลใหการดําเนินงานการศึกษาดี

ย่ิงข้ึน”   

 กลาวไดวา จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีความคิดเห็นที่สอดคลอง

กัน คือทานจะใชการรูจักชุมชนในการดําเนินงานบริหารงบประมาณ โดยเฉพาะหากชุมชนน้ันมีความ

ศรัทธาตอผูบริหารหรือศรัทธาเรื่องการศึกษาการหางบประมาณจะไดรับการสนับสนุนจากชุมชน 

สงผลใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีความกาวหนามีประสิทธิภาพ ตามสัปปุริส

ธรรม 7 ในขอที่วาดวย ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) น่ันเอง 

ดังน้ัน ปญหาการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษาเมื่อนําสัปปุริสธรรม 7 ในขอที่วาดวย ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) อัตถัญุตา (การรูจัก

ผล) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) และปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) เมื่อนํามาใชในการแกไข 

ปรับปรุงงานดานการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกิดผลดีในการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

เมื่อนําหลักพุทธปรัชญาที่วาดวยสัปปุริสธรรม 7 คือ คุณธรรมของคนดี หรือสัตบุรุษอันเปน

สิ่งที่ปรารถนา เพราะการเปนบุคคลที่ดียอมตองอาศัย ความประพฤติ ทางกาย วาจา ใจ อยูในความ

เหมาะสม ซึ่งสัปปุริสธรรม 7 ประการ อันไดแก ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) ทําใหสามารถรูวิธีการหรือ

หลักการที่จะดําเนินงาน อัตถัญุตา (การรูจักผล) มีความมุงหมาย มีจุดหมาย รูจักผลประโยชนของ

องคกร ชุมชน ที่ตนดูแลอยู อัตตัญุตา (การรูจักตน) รูจักตนเองและประเมินตนตามความเหมาะสม

กับหนาที่ มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ที่รูจักประมาณในการบริหารตางๆ ทั้งของตน ผูรวมงาน

และองคกร กาลัญุตา (การรูจักกาล) รูจักกาลเวลาจังหวะความเหมาะสมในการดําเนินงาน ปริสัญุ

ตา (การรูจักชุมชน) รูจักชุมชนวาเปนอยางไร และ ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ทําใหสามารถเขาใจ

และรูจักคุณลักษณะของบุคคลที่ไดรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาผูที่เกี่ยวของนํามาใชประยุกตกับการ

บริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงาน

วิชาการดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงบประมาณ สงผลใหการบริหารงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง 4 ดานดังกลาวน้ี เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เกิดคุณคา เกิด

                                                             
70สัมภาษณ คุณนพรัตนเบญจวัฒนานันท, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 

20 ธันวาคม 2556. 
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ความสําเร็จ อันเปนผลที่ดีย่ิงข้ึน ทําใหสามารถปฏิบัติงาน และการดําเนินงานไดอยางราบรื่น ประสบ

ความสําเร็จสงผลใหการดําเนินงานทุกอยางทุกดานเกิดผลที่ดีอันเปนประโยชนตอสวนรวม  

 การดําเนินงานในงานทั้ง 4 ดานน้ี เมื่อบูรณาการดวยสัปปุริสธรรม 7 ประการ จะตองอาศัย

ความศรัทธา (Belief) เปนอันดับแรก นําไปสูการพัฒนา (Development) และตองอาศัยการ

ประชาสัมพันธ (Public Relations) และการนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มาใชในการบริหารงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในงานทั้ง 4 ดานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ทําใหเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา จากการศึกษารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาดวย

หลักพุทธปรัชญาเถรวาท สามารถเกิดเปนองคความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบริหารงานโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาดวยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” 

 

ตารางท่ี 4.1 สรุปรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดวยสัปปุริส

ธรรม 7 
 

การบริหารงานโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนก

สามญัศึกษา 

  สัปปุริสธรรม บูรณาการการดําเนินงานดวยสัปปุริสธรรม 7 

1 ดานการบริหารงาน

ท่ัวไป                      

1.1 อาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมไมไดมาตรฐาน

1.2 การปกครองนักเรียน

1.3 ชุมชนสัมพันธ       

1.4 ขาดวัสดุอุปกรณและ

บริการสนับสนุนดาน    

1.5 ขาดการระดม

ทรัพยากรและการลงทุน

ทางการศึกษา 

ขอการรูจักเหตุ        

ขอการรูจักผล    

ขอการรูจักตน   

ขอการรูจักพอ                     

ประมาณ          

และขอการรูจัก

ชุมชน  

 

ขอการรูจักเหตุ มาใชในการดําเนินงานดานการ

บริหารงานทั่วไป ทําใหมีการกําหนดนโยบาย

ทางการศึกษามีการวางแผนงานระยะสั้น ระยะ

กลาง และระยะยาว ทําใหการทํางานเปนระบบ

มากข้ึน                                    

ขอการรูจักผล มาใชในการดําเนินงานดายการ

บริหารทั่วไป ทําอยางไรถึงจะมีผลงานรูปธรรม

ใหชุมชนหรือสังคมไดรับทราบ 

ขอการรูจักตน มาใชในการดําเนินงานดานการ

บริหาร งานทั่วไป ทําใหทราบวาตนน้ันมีบทบาท

หนาที่อะไร 

ขอการรูจักพอประมาณ มาใชในการดําเนินงาน

ดานการบริหารงานทั่วไป ทําใหทราบถึงความ

จําเปนในการที่จะตองใชงบประมาณกอนหลัง       
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

การบริหารงานโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนก

สามญัศึกษา 

สัปปุรสิธรรม บูรณาการการดําเนินงานดวยสัปปุริสธรรม 7 

  ขอการรูจักชุมชน ประชาสัมพันธใหชุมชนรูวา

โรงเรียนมีกิจกรรมอะไร แลวใหชุมชนมีสวนใน

การแกไขปญหา                                             

2 ดานการบริหารงาน           

วิชาการ  

2.1 หลักสูตรไมสอดคลอง

กับบริบทของโรงเรียนและ

คณะสงฆ            

2.2 ขาดอัตลักษณของ

ความเปนโรงเรียนทาง

พระพุทธศาสนา         

2.3 สื่อที่ใชไมทันสมัย   

2.4 ขาดการประเมิน 

ติดตามผล 

 

ขอการรูจักเหตุ   

ขอการรูจักผล    

ขอการรูจักตน     

และขอการรูจัก

ชุมชน 

ขอการรูจักเหตุ มาใชในการดําเนินงานดาน

วิชาการ ทําใหมีการวางแผนจัดทําหลักสูตรของ

ตนเอง หาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ มีประสบ 

การณ ที่สําคัญตองสมัครใจหรือมีศรัทธา ใชสื่อ

การสอนที่ทันสมัย มีการประเมินผลงานเปน

ระยะ ทําใหการดําเนินงานเกิดผลสําเร็จดีข้ึน

อยางมีประสิทธิภาพ  

ขอการรู จักผล มาใชในการดําเนินงานดาน

วิชาการ จําเปนตองศึกษาวิเคราะหผลดี ผลเสีย

ที่จะเกิดข้ึนตามความเปนจริง และมีเปาหมาย

งานทางการศึกษาที่ชัดเจน มีแผนการสงเสริม

การศึกษาและการใชพัฒนาบุคลากรเปนการเพิม่

ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการศึกษา 

ขอการรู จักตน มาใชในการดําเนินงานดาน

การศึกษา ทราบวาบุคลากรของตนน้ันมีความ 

สามารถแคไหนอยางไร เพื่อหาแนวทางพัฒนา

ตอไปไดอยางตรงจุดและรวดเร็วกอให เกิด

ประโยชน ทําใหบรรลุเปาหมายของการศึกษา  

ขอการรูจักชุมชน มาใชในการประชาสัมพันธ

ผลงานของโรง เรียน ชุมชนจะชวยในการ

กระจายขาวไดรวดเร็ว 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

การบริหารงานโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนก

สามญัศึกษา 

สัปปุรสิธรรม บูรณาการการดําเนินงานดวยสัปปุริสธรรม 7 

3. ดานการบริหารงาน

บุคคล 

3.1 ขาดบุคลากรมืออาชีพ

3.2 ผูบรหิารไมมีเวลา   

3.3 บุคลากรไมมั่นคงใน

อาชีพ (พนักงานช่ัวคราว)

3.4 ไมมีการศึกษาดูงาน

ภายนอก                  

3.5 ขาดแรงจูงใจสวัสดิการ               

3.6 การรับบุคลากรไมมี

การคัดเลือก              

3.7 นักเรียนไมมีพื้นฐาน

ทางวิชาการ 

ขอการรูจักเหตุ  

ขอการรูจักผล    

ขอการรูจักตน   

ขอการรูจักบุคคล 

 

 

ขอการรูจักเหตุ มาใชวางแผนในการดําเนินงาน

ดานบริหารบุคคล ในการรับบุคลากร การ

สงเสริมความรู ประเมินผลงานที่เปนธรรม ทําให

การบริหารงานบุคลากร เกิดประสิทธิภาพ มี

ความเปนธรรม ลดปญหาความขัดแยงในองคกร                                                        

ขอการรู จักผล  มาใชในการดําเนินงานดาน

บริหารงานบุคคลขององคกรจําเปนตองศึกษา

วิเคราะหผลดี ผลเสียที่จะเกิดข้ึน และเปาหมาย

ที่บุคลากรดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถ

ลดปญหาการจัดหาบุคลากร     

ขอการรู จักตน มาใชในการดําเนินงานดาน

บริหารงานบุคคล ทําใหสามารถรูจักตนเอง รู

ศักยภาพของตน รูบทบาทหนาที่ของตน และ 

ตัวเราน้ันวาโดยฐานะ  กําลัง ความรู ความถนัด 

ความสามารถ  นํามาดําเนินงานดานบริหารงาน

บุคคลทําใหการดําเนินงานดีย่ิงข้ึน            

ขอการรูจักบุคคล มาใชในการดําเนินงานดาน

บริหารงาน ทําใหมีการวางแผนงานที่ดีมีระบบ

ในการดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายย่ิงข้ึน 

สงผลใหการดําเนินงาน เกิดผลดีข้ึนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

4 ดานบริหารงาน

งบประมาณ 

4.1 งบประมาณมีนอย  

4.2 การใชงบประมาณไม

เปนระบบ         

ขอการรูจักเหตุ  

ขอการรูจักผล    

ขอการรูจัก   

ประมาณ และ          

ขอการรูจักชุมชน 

ขอการรู จักเหตุ มาใชในการดําเนินงานดาน

บริหารงบประมาณ ทําใหสามารถจัดสรรงบประมาณ

เกิด ประโยชนสูงสุดอยางคุมคา เกิดความเปนธรรม     

ลดปญหาความขัดแยง ความไมเสมอภาค เพิ่ม

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล                                       



156 
 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

การบริหารงานโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนก

สามญัศึกษา 

สัปปุรสิธรรม บูรณาการการดําเนินงานดวยสัปปุริสธรรม 7 

4.3 ขาดเจาหนาที่การเงิน   ขอการรู จักเหตุ มาใชในการดําเนินงานดาน

บริหารงบประมาณ ทําใหสามารถจัดสรรงบประมาณ

เกิด ประโยชนสูงสุดอยางคุมคา เกิดความเปนธรรม     

ลดปญหาความขัดแยง ความไมเสมอภาค เพิ่ม

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ขอการรู จักผล มาใชในการดําเนินงานดาน

บริหารงบประมาณ การรูจักผลของหลักการ

จัดทํางบประมาณ เขาใจวัตถุประสงค ในการ

ดําเ นินงานที่ ตนกระทํามีจุดมุ งหมาย รูจัก

ผลประโยชนขององคกร  จําเปนตองศึกษา

วิเคราะหผลดี ผลเสียที่จะเกิดข้ึน และเปาหมาย

การใชงบประมาณที่ชัดเจน  เปนการพัฒนาและ

เพิ่มประสิทธิภาพของงาน 

ขอการรูจักประมาณ มาใชในการดําเนินงาน

ดานบริหารงบ ประมาณ การใชงบประมาณ

อยางพอประมาณกอ ใหเกิดประโยชน เกิด

คุณคา ทําใหบรรลุเปาหมายไดดีย่ิงข้ึน 

ขอการรูจักชุมชน การรูจักชุมชนในการดําเนิน 

งานบริหารงบประมาณ ประชาสัมพันธใหชุมชน

รวมรับรูและรวมแกปญหา บางอยางชุมชนจะ

ทําไดดี เชน การระดมทุน การบริหารเงินทุน ทํา

ใหอ งคก ร เกิดผลสํ า เร็ จ ได ดี ย่ิ ง ข้ึนอย างมี

ประสิทธิภาพ 

 



 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

จากการวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาดวยหลัก

พุทธปรัชญาเถรวาท มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 2) 

เพื่อศึกษาสัปปุริสธรรม 7 กับการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 3) เพื่อบูรณาการการ

บริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ดวยสัปปุริสธรรม 7 4) เพื่อนําเสนอแนวทางและการสรางองค

ความรูใหมเกี่ยวกับ  “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยสัปปุริสธรรม 7” ไดศึกษาคนควาขอมูลทางเอกสาร และการสัมภาษณ

เชิงลึกของการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 4 ดาน อันไดแก  การ

บริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานบุคลากร  และการบริหารงบประมาณ 

บูรณาการดวยสัปปุริสธรรม 7 ประการ อันไดแก การรูจักเหตุ การรูจักผล การรูจักตน การรูจัก

ประมาณ การรูจักกาล การรูจักชุมชน และการรูจักบุคคล อันเปนหลักธรรมพุทธปรัชญาเถรวาท สรุป

ผลการวิจัยไดดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในปจจุบันเนนการบริหารตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เถระสมาคมและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีจุดมุงหมาย 

คือ ใหไดศาสนทายาทที่มีความรูทั้งทางโลก ทางธรรม ประพฤติดีประพฤติชอบ ดํารงอยูในสมณะ

ธรรม สมแกภาวะ รูเทาทันเทคโนโลยีสมัยใหม ปรับตัวเขากับสังคมสมัยใหมได สืบทอดพระพุทธ 

ศาสนา และหากลาสิกขาเปนพลเมืองดีของสังคม  

 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการบริหารเปน

เอกเทศ โดยมีคณะผูบริหารสวนใหญเปนพระภิกษุสงฆที่เปนพระเถระช้ันปกครอง รับนโยบายจาก

สวนกลางแลวมากําหนดนโยบายบริหารโรงเรียนที่ตนรับผิดชอบ โดยมีคณะครูพระและครูฆราวาส

เปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติ แลวเปนผูรับผิดชอบรวมบริหารการดําเนินงาน ตามอํานาจหนาที่อันไดแก 

การดําเนินงานดาน การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารงานงบประมาณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแตละโรงเรียนมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานของ

ตนเอง และพัฒนาแบบพึ่งตนเอง โดยเฉพาะงบประมาณไดรับอุดหนุนรายรูปจากรัฐบาล ปจจุบันมี
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จํานวนนักเรียนลดลงอยางมาก มีผลใหโรงเรียนไดรับงบประมาณนอยลงดวยแตบางโรงเรียนผูบริหาร

มีความสามารถทําใหไดรับการสนับสนุนจากผูมีจิตศรัทธา มีผลใหแตละโรงเรียนมีความแตกตางกันใน

การดําเนินงาน จึงทําใหมีปญหาในการดําเนินงานไมเหมือนกัน ข้ึนกับผูบริหารของแตละโรงเรียนวามี

ความรู ความเขาใจ ประสบการณ การนําหลักธรรมทางพุทธปรัชญาของพระพุทธศาสนามาใช และ

โดยเฉพาะบารมีของแตละผูบริหารเองมีมากนอยกวากันโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลายแหงจึงเกิด

ปญหาในการดําเนินงาน การปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สาเหตุมาจากตัวผูบริหารเอง สวน

ใหญเปนพระเถระปกครองผูใหญมีอายุมาก ขาดความรู ความชํานาญทางการบริหารการศึกษา

สมัยใหม ประกอบกับกิจกรรมทางคณะสงฆในปจจุบันมีมาก ทําใหไมมีเวลามาดูแลดานการศึกษา

เทาที่ควร อันเปนผลเสียหายตอการจัดการศึกษา การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มี

ประสิทธิภาพ ผูบริหารตองยึดหลักเกณฑที่สวนกลางกําหนด และตองอาศัยหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ที่วาดวยสัปปุริสธรรม 7 ไปประยุกตใชในการดําเนินงานและบริหารจัดการโรงเรียน 

เพื่อใหไดรูปแบบไปใชในการแกไขปญหาและกําหนดกฎเกณฑ กติกา ในการดําเนินงานบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 5.1.1 การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 4 ดาน ไดแก 

ก.  ดานการบริหารงานท่ัวไป การดําเนินงานดานการบริหารงานทั่วไป ภายใตกรอบ

ของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ไดแกการบริหารอาคารสถานที่ การปกครองนักเรียน งานสัมพันธ

ชุมชน งานบริการ งานระดมทุนเพื่อการศึกษา และงานการบริหารและพัฒนาองคกร การบริหารงาน

ทั่วไปถือวาเปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญย่ิงที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ ปญหาที่เกิดข้ึน จากการ

ที่ไมมีแผนการทํางานที่ชัดเจนที่ใชทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด เชน อาคารเรียนเกาไมทันสมัย 

บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนไมดี ขาดการประชาสัมพันธวาคณะสงฆมีการจัดการเรียนการ

สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยทั่วไปประชาชนทั่วไปเขาใจวา

มีการเรียนการสอนเฉพาะวิชาทางธรรมเทาน้ัน ไมมีกองทุนสําหรับการจัดการศึกษา กรรมการ

สถานศึกษาไมเขาใจบทบาทเทาที่ควร ขาดการแนะแนว ขาดหองสมุดที่ทันสมัยหนังสอืที่มีก็นอยและ

เกา สื่อการเรียนการสอนยังลาสมัยไมนาสนใจและมีนอย ขาดสารสนเทศ ไมมีการประเมินและ

ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนที่เปนระบบ จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการวางแผนในการแกไข

ปญหาและอุปสรรค 

ข. ดานการบริหารวิชาการ การดําเนินงานดานการบริหารวิชาการภายใตการดูแล

กํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาเถรสมาคมและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ คณะผูบริหาร

และฝายวิชาการจะเปนผูกําหนดในรายละเอียดสวนใหญยึดหลักสูตรแกนกลางที่ใชกับโรงเรียนมัธยม

ทั่ วไปแตมี เพิ่ ม เ ติม วิชาธรรม วิ นัย บาลี ศึกษาและวิชาภูมิปญญาทอง ถ่ินโดยบั ง คับ วิชา

ภาษาตางประเทศหน่ึงภาษา ปจจุบันเนนภาษาบาลี ปญหาที่เกิดสวนใหญเกิดจากหาครูสอนไมได 
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เชน วิชาภูมิปญญาทอง ถ่ิน มีครูภูมิปญญาทอง ถ่ินนอย แตละโรงเรียนมีไมเหมือนกัน วิชา

ภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร วิชาคณิตศาสตร หาครูที่จบดานน้ีโดยตรงไมไดเพราะมีผูจบดานน้ีนอย

หากจะตองจางครูที่จบสายตรงก็ไมมีงบประมาณจาง และโดยเฉพาะวิชาภาษาบาลีที่หาครูสอนไดยาก 

เพราะครูที่เปนมหาเปรียญมีนอยมากในตางจังหวัด สวนใหญจะเปนพระเถระ และมีตําแหนงทางการ

ปกครองดวยมีเวลานอย ตลอดจนวิชาบาลีมีการเรียนการสอนที่เนนการทองจําเปนหลักทําใหไมเปนที่

สนใจของนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องสื่อการเรียนการสอนสมัยใหมมีความจําเปนมาก ปจจุบันถึงแมนจะ

มีแตไมเพียงพอและยังลาสมัยไมนาสนใจ หลักสูตรที่ใชขาดอัตลักษณของความเปนโรงเรียนทาง

พระพุทธศาสนา จึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการวางแผนแกไขปญหาและอุปสรรค 

ค. ดานการบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลภายใตกรอบของกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ การบริหารงานบุคคลถือวาบุคคลเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะนําพาองคกรไปสู

ความสําเร็จ การที่ทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางจํากัด เพราะงบประมาณมีอยูนอย ทําใหไมมีบุคลากร

ประจําหนาที่ครบไดทุกตําแหนง ปญหาการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานและการวางแผนพัฒนา

บุคลากรไมสามารถทําได การใชคนไมถูกกับตําแหนง ผูบริหารและผูปฏิบัติงานจึงตองเขาใจบทบาท

หนาที่ของแตละบุคคล บางครั้งบุคลากรที่มีตองทําหนาที่อื่นๆดวยนอกจากหนาที่ของตน การวิจัยครั้ง

น้ีไดศึกษาผูบริหาร ที่กําหนดนโยบายที่ตองนํานโยบายไปปฏิบัติ การดําเนินงานดานน้ีมีปญหา

เกี่ยวกับขาดบุคลากรมืออาชีพ บุคลากรฝายบริหารขาดความรู ความสามารถ ไมเขาใจการจัด

การศึกษาสมัยใหม ที่สําคัญไมมีเวลาใหกับการศึกษาเทาที่ควร คณะครูอาจารยขาดขวัญกําลังใจ ไม

มั่นคงในอาชีพ (พนักงานช่ัวคราว) รายไดไมไดตามวุฒิ ไมมีสวัสดิการ ขาดโอกาสการศึกษาดูงานจาก

ภายนอกเพราะงบประมาณมีนอย หากตองการพัฒนาและเรียนรูสิ่งใหมตองอยูที่ความสนใจของ

บุคลากรเองและใชเวลานอกจากการทํางาน ดานนักเรียนซึ่งมีอยูจํานวนนอยมาก สวนใหญไมมีความ

พรอมที่จะศึกษาเพราะพื้นฐานทางครอบครัวสวนหน่ึงและพื้นฐานการศึกษาที่ไมดีสวนหน่ึง พบวา 

นักเรียนบางคนอานหนังสือไมออก เขียนหนังสือไมได คิดเลขไมถูก การดําเนินงานดานการ

บริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม   จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการวางแผนในการแกไข

ปญหาและอุปสรรค 

ง. ดานงบประมาณ การดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตองบริหารงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพอยาง

สูงสุด ไดแก การจัดทํางบประมาณ ตองเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการ ตรงกับความ

จําเปน ความตองการ และความสําคัญมากที่สุด การดําเนินงานดานงบประมาณของโรงเรียนมีปญหา

มากที่สุด เพราะไดงบประมาณแบบงบอุดหนุนจากรายรูปนักเรียน ซึ่งปจจุบันมีแตจะลดลง การ

บริหารงบประมาณที่ขาดความรู ความเขาใจ รวมทั้งความตองการที่แทจริงของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา อาจทําใหการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนไมตอบสนองการศึกษา ผูบริหาร
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ไมไดประชาสัมพันธในเรื่องการระดมทุนเพื่อการจัดการศึกษา จึงจําเปนตองมีการวางแผน ในการ

แกไขปญหาและอุปสรรค 

 5.1.2  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีวาดวยสัปปุริสธรรม 7 ประการ ไดแก 

1) ธัมมัญุตา  (การรูจักเหตุ) ความเปนผูรูจักเหตุ คือ รูความจริง รูหลักการ รู

กฎเกณฑ รูกฎแหงธรรมได รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูหลักการที่จะทําใหเกิดผล รวมความวา การ

บริหารงานในองคกร ผูบริหารจําเปนตองพิจารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง เพื่อบรรลุเปาหมายของ

องคกรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลรูจักการวิเคราะหความจริงที่เกิดข้ึน ตามธรรมชาติ อันวา “สิ่ง

ทั้งหลายเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป เปนธรรมดา” โดยพิจารณาหลักการและเกณฑแหงเหตุผลมาบริหาร

จัดการองคกร มีผลเปนความสุขและมีประโยชน 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ความเปนผูรูจักผลหรือความมุงหมาย คือ รูความหมาย 

รูความมุงหมาย รูประโยชนที่ประสงค รูจักผลที่เกิดข้ึน สืบเน่ืองจากการกระทําตามหลัก หมายถึง 

การบริหารงานองคกรใหบรรลุถึงวัตถุประสงคและรูถึงประโยชนขององคกรที่นําไปสูความมั่นคงและ

ไมมีผลกระทบใดๆ ตอองคกร ในที่ น้ีหมายถึง การมีแผนงานที่ดี การวางแผนงานที่วิเคราะห

ผลกระทบดานตางๆจากผูที่มีความรูความชํานาญในดานน้ันแลว 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ความเปนผูรูจักตน คือ รูจักเราวาเราน้ันโดยฐานะ 

ภาวะเพศ ความรูความสามารถ และคุณธรรมเปนอยางไร และเทาใด แลวประพฤติใหเหมาะสมและ

รูจักที่จะปรับปรุงตอไป ในที่น้ีหมายถึง รูจักองคกรที่เราบริหารเปนอยางดีวามี จุดดอย จุดแข็ง 

อยางไร มีขีดความสามารถอยางไร และรูจักการปรับปรุงองคกรใหทันตอเหตุการณที่มีผลกระทบ 

รวมทั้งการบริหารความแตกตางที่จะทําใหองคกรเปนเลิศ มีประสิทธิภาพและมั่นคงถาวร 

4) มัตตัญูตา (การรูจักประมาณ) ความรูจักประมาณ คือ ความพอดีในการใชจาย

โภคทรัพยในที่น้ีหมายถึง การบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ ตองพิจารณาใหรูจักประมาณใน

ความเพียงพอขององคกร ขีดความสามารถขององคกร ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใน

องคกร รวมทั้งการแขงขันที่รอบคอบ และรูจักประมาณขีดความสามารถขององคกร 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ความเปนผูรูจักกาล คือ รูกาลเวลา อันเหมาะสม และ

ระยะเวลาในการประกอบกิจ ในที่น้ีหมายถึง การบริหารจัดการ จะตองเขาใจถึงระยะเวลาที่เหมาะสม 

การสรางโอกาสขององคกรจะตองพิจารณาถึงสถานการณในเวลาน้ันๆ วาควรจะดําเนินการอยางไร 

อะไรควรงด อะไรควรกระทํา เวลาใดควรขยายกิจการ หรือชวงเวลาใดที่จะบริหารองคกรใหประสบ

ผลสําเร็จตอองคกรมากที่สุด 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ความเปนผูรูจักชุมชน คือ รูกิริยาที่จะประพฤติตอ

ชุมชนน้ันวาควรจะดําเนินการอยางไร การบริหารจัดการจําเปนจะตองปฏิสัมพันธกับองคกรตางๆทัง้ที่

เปนพันธมิตร และคูแขง การสรางสรรค หรือการประสานงานกับชุมชน หรือกลุมบุคคลที่มีผลตอ
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องคกร ก็คือ การเขาถึง เขาใจ และพัฒนา เปนการบริหารจัดการที่สรางความสัมพันธดวยเมตตา 

ความเอื้อเฟอเผื่อแผตอชุมชน หรือสาธารณะชนจะเปนภาพลักษณที่ดีขององคกร 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ความเปนผูรูจักบุคคล คือ รูจักความแตกตางของ

บุคคลวาโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรมตลอดถึงรูในความสามารถของบุคคล และใช

มอบหมายงานที่เหมาะสมใหการบริหารจัดการในการรูจักบุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนา และ

บริหารทรัพยากรมนุษยที่จะตองมีการพัฒนา และบริหารบุคคลในองคกรใหมีความรูความสามารถ 

และภักดีตอองคกร มีความสามัคคี สรางความเปนธรรม และเสมอภาคใหแกบุคคลในองคกร รวมถึง

การทํางานเปนหมูคณะ การติดตอสื่อสารกับบุคคลตางๆดวยความเปนมิตรไมตรี รวมถึงความจริงใจ

ตอกัน 

 5.1.3 บูรณาการการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดวยสัปปุริส

ธรรม 7 

 การนําสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการใชกับการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ทั้ง 4 ดาน กอใหเกิดผลสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กลาวคือ 

1) ดานการบริหารงานท่ัวไป พบวา ไดใชสัปปุริสธรรม 7 ขอที่วาดวย 

ก.  ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) สามารถแกไข 1. ปญหานโยบายทางการศึกษาไมแนนอน 

เพราะปญหานโยบายไมแนนอน หรือไมมีการกําหนดนโยบาย สาเหตุ มาจากผูกําหนดนโยบายขาด

ความรูความเขาใจและประสบการณในการดําเนินงาน แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหา โดย

ผูบริหารตองรูจักวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาวาปญหาการทํางานมาจากนโยบายที่ใชเปนอยางไร มี

อะไรผิดพลาด แลวแกไขนโยบาย หรือกําหนดนโยบายใหม ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพข้ึน 

เรื่องน้ีนอกจากผูวิจัยไดจากการศึกษาเอกสารแลวยังมีคําสัมภาษณของบุคคลอื่นยืนยันเห็นพองวา 

การรูจักเหตุ สามารถนํามาใชในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา ทําใหเพิ่มศักยภาพในการ

ดําเนินงานไดดีย่ิงข้ึน 2. ปญหาขาดการวางแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การ

บริหารงานทั่วไปของโรงเรียน มีสาเหตุมาจากการไมมีการวางแผนการทํางานเพราะผูบริหารไมมี

ความรูเรื่องการจัดการศึกษาสมัยใหม ไมมีประสบการณอีกทั้งยังไมมีเวลา และไมมอบหมายงานให

ใครรับผิดชอบโดยตรง แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหาโดยผูบริหารตองหาทีมที่ปรึกษาที่มี

ประสบการณ หรือมอบหมายงานใหผูใดรับผิดชอบโดยตรงแลวพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลทีไ่ด

มอบหมายงาน มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอนตลอดจนการ

ประเมินผลการทํางานเปนระยะ 3. ปญหาขาดสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อลาสมัย เพราะปญหาการ

ใชสื่อในการเรียนการสอนมีสาเหตุมาจากการเรียนการสอนยังยึดแบบเดิมๆ เนนการทองจํา และตํารา

ที่ใชขาดการพัฒนา ตลอดจนการขาดสื่อสมัยใหม หรือมีแตไมเพียงพอประกอบกับบุคลากรขาด

ความรูความชํานาญในการใชสื่อ และเทคโนโลยีสมัยใหม แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหาโดย
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ผูบริหารไดพิจารณาถึงสาเหตุของปญหาวาควรปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหผู เรียนรูจักคิด

วิเคราะห ผูสอนตองรูจักใชสื่อสมัยใหม มาประกอบในการเรียนการสอนทําใหนาสนใจ และงายในการ

จดจํา แลวจัดหาสื่อสมัยใหมมาเพิ่มเติมพรอมกับใหมีการฝกอบรมบุคลากรในเรื่องการใชสื่อสมัยใหม 

ทําใหปญหาเรื่องของการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนหมดไป เรื่องน้ีผูวิจัยไดจากการศึกษา

เอกสารแลวยังมีคําใหสัมภาษณของบุคคลอื่นยืนยันเห็นพองดวยวา การรูจักเหตุมาใชในการจัดการ

ปญหาเรื่องของการใชสื่อ และจัดหาสื่อมาใชอยางเพยีงพอ ทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพข้ึน 

4. ขาดผูรับผิดชอบโดยตรง เพราะปญหาของโรงเรียนปริยัติธรรมมีบุคลากรนอยทําใหบุคลากรหน่ึง

คนตองรับผิดชอบหลายอยางโดยเฉพาะผูบริหารซึ่งเปนพระเถระผูใหญตองรับผิดชอบทางการ

ปกครอง การศึกษา และกิจกรรมของสงฆดวยทําใหไมมีเวลาในการบริหารงานดานการศึกษา

เทาที่ควร แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหาโดยผูบริหารพิจารณารูจักเหตุของปญหา รูจักแบง

เวลาในการดูแล และรูจักมอบหมายงานใหผูอื่นดูแลงานแทนหากงานยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร

ก็หาทางพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเหลาน้ัน หรือปรับเปลี่ยนหนาที่ตามความเหมาะสมทําให

งานออกมาดีข้ึน ทั้งที่ใชคนเทาเดิม 5. ขาดการประชาสัมพันธ เพราะผูบริหารสวนใหญเปนพระ มีการ

หามไมใหอวดคุณวิเศษที่ตนมีอยูใหผูอื่นรู จึงคิดวาการประชาสัมพันธไมจําเปนตองทํา เด่ียวผลงานที่

ทําจะปรากฏข้ึนมาเอง แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหา โดยผูบริหารนําเสนอผลงานของ

หนวยงานใหสังคมไดรับรูไมใชการโออวด แตเปนการนําเสนอผลงานวาไดทําอะไรไปบาง มีผลอยางไร 

ตองการความชวยเหลืออะไรบาง ใหสังคมไดรับทราบ หากมีผูมีจิตศรัทธาก็สามารถจะชวยเหลือได 

ข.  อัตถัญุตา (การรูจักผล) สามารถแกไขการบริหารงานทั่วไป 1. ปญหานโยบายทาง

การศึกษา สาเหตุ จากการไมมีนโยบาย ทํางานไมมีเปาหมายบริหารงานเฉพาะหนา ทําใหงานไม

บรรลุผล แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหา โดยผูบริหาร จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของจัดทํานโยบาย เปาหมาย แผนแมบทของโรงเรียนเพื่อเปนแนวทางใน

การดําเนินงานแลวมีการประเมินเปนระยะ  2. ปญหาขาดการวางแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และ

ระยะยาว ทําใหงานที่ทําไมมีประสิทธิภาพ ไมมีผลงานออกสูสังคม สาเหตุเพราะ ผูบริหารไมไดให

ความสําคัญ และคิดวาไมมีความจําเปนมากนัก ทําใหงานที่ทํามีปญหา แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุ

ของปญหา โดยผูบริหารจัดทําแผนการพัฒนาโรงเรียนเปนระยะ แตละระยะจะตองเตรียมอะไรบาง 

เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงน้ันๆ และมีผลงานเปนที่ประจักษ 3. ปญหาขาดสื่อการเรียนการสอน

หรือสื่อที่ใชลาสมัย สาเหตุเพราะผูบริหารไมไดวางแผนงานที่จะนําสื่อมาใช คิดวาสื่อการเรียนการสื่อ

สมัยใหมไมมีความจําเปนสําหรับนักเรียน หรือสื่อมีราคาแพงจึงไมไดจัดหาสื่อมาใช แตขอธรรมไดชวย

แกสาเหตุของปญหา เพราะหากผูบริหารวางแผนไว อาจจะขอสนับสนุนจากผูมีจิตศรัทธา หรือขอ

สนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือจากหนวยงานการบริหารสวนทองถ่ินน้ัน ๆ 4. ขาดผูรับ 

ผิดชอบโดยตรง หาผูรับผิดชอบในงานไมได สาเหตุเกิดจากการบริหารงานแบบรวมอํานาจไวที่
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ศูนยกลางไมมีการกระจายอํานาจ ทําใหงานออกมาไมดี แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหา โดย

การมอบหมายงานใหบุคคลอื่นรับผิดชอบแลวใหไปคิดวางแผนการทํางานผลงานที่ออกมาก็จะดีข้ึน 

และ 5. ขาดการประชาสัมพันธ สาเหตุจากการประชาสัมพันธไมดี หรือไมมีความรูเกี่ยวการประชา- 

สัมพันธ ทําใหไมมีใครรูวาโรงเรียนจัดทํากิจกรรมอะไร จึงขาดการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ แต

ขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหา เพราะผูบริหารและทีมงานไมรูไมเขาใจถึงวิธีการประชาสัมพันธ 

จึงจําเปนตองใหหนวยงานอื่นชวยเหลือ เชน มอบหมายใหคณะกรรมการสถานศึกษา หรือกรรมการ

ของวัดชวยกันประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน หรือใหนักเรียนออกทํากิจกรรมสัมพันธชุมชน 

หรือใชสื่อในทองถ่ินชวยประชาสัมพันธ เชน วิทยุชุมชน สิ่งพิมพในทองถ่ิน ทีมประชาสัมพันธของ

จังหวัดที่โรงเรียนต้ังอยู ทําใหสังคมไดรับรูวาโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรบาง หรือมีความตองการ

อะไรบาง สังคมจะไดชวยเหลือตรงจุด การทํางานก็จะสะดวกข้ึน มีผลใหการจัดการศึกษามีการพัฒนา

กาวหนาข้ึน  

ค. อัตตัญุตา (การรูจักตน) สามารถแกไขการบริหารงานทั่วไป 1. ปญหานโยบายทาง

การศึกษาสาเหตุ จากการทํางานที่ไมมีนโยบายที่ชัดเจน หรือนโยบายไมดีทําใหงานออกมาไมมี

ประสิทธิภาพ แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหา โดยผูบริหารเมื่อรูถึงความสามารถของตนที่ทํา

แลวมีจุดดอยตรงไหนบางที่จะตองปรับปรุงแกไข หรือมีจุดเดนอะไรบางที่พอจะพัฒนาใหดีกวาเดิม  

2. การวางแผนงานระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว สาเหตุจากการที่ผูบริหารไมไดวางแผนการ

ทํางาน หรืออาจมีการวางแผนแตขาดการประเมินวาตนเองน้ันมีความสามารถในการแกไขปญหาแบบ

ไหน อยางไร แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหา ทําใหทราบวา ผูบริหารแตละทานมี

ความสามารถอะไร อยางไร บางทานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี บางผูบริหารสามารถแกไข

ปญหาระยะกลาง ระยะยาวไดดี จะตองปรับปรุงแกไขแผนการทํางานอยางไรผลงานถึงจะมี

ประสิทธิภาพ 3. ปญหาสื่อการเรียนการสอน สาเหตุเพราะ ผูบริหารแตละทานมีมุมมองเรื่องของสื่อที่

แตกตางกันทําใหหาจัดหาสื่อมาใชในการเรียนการสอนแตกตางกัน บางทานมีความสามารถในการ

จัดหาสื่อที่ทันสมัยมาใชแตมีความคิดวาการจัดการเรียนการสอนของสามเณรยังไมมีความจําเปน หรอื

กลัววาจะใชในทางที่ไมเหมาะสม จึงไมจัดหาแตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหา ทําใหผูบริหาร

ทราบวาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยหากรูจักนํามาใชจะทําใหครูและนักเรียนมีการต่ืนตัว 

บรรยากาศในการเรียนการสอนดีข้ึน งายในการจดจํา นักเรียนสนใจการเรียนมีผลใหการเรียนมี

ประสิทธิผลมากข้ึนกวาเดิม 4. ขาดผูรับผิดชอบงาน สาเหตุจากมีบุคลากรนอย ผูบริหารเปนพระเถระ

ตองรับผิดชอบงานทั้งการปกครอง และการศึกษาทําใหไมมีเวลาในการทํางานเทาที่ควร แตขอธรรม

ไดชวยในการแกสาเหตุของปญหา ทําใหผูบริหารทราบวาตนเองมีความสามารถในการทํางานแคไหน 

หากพบวาตนเองไมถนัดหรือไมสามารถทํางานน้ีได หรือทําแลวงานออกมาไมดีอาจมอบหมายงานให

ผูอื่นไปทํา หรือปรับปรุงการทํางานตนใหดีข้ึน หรือจะตองเสียสละตําแหนงหนาที่ใหผูอื่นทําเพื่อ
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ตองการใหสวนรวมดีข้ึน และ 5. การประชาสัมพันธ สาเหตุเพราะ พระภิกษุไมมีความรูความเขาใจใน

วิธีการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะสื่อการประชาสัมพันธสมัยใหมที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทําใหการ

รับรูขาวสารในวงแคบทําใหขาดการชวยเหลือ แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหา คือ ทําให

ผูบริหารจะตองเรียนรูเพิ่มเติมถึงการประชาสัมพันธ หรืออาจมอบหมายใหใครในทีมงานรับผิดชอบ ก็

จะทําใหงานการศึกษาของคณะสงฆเปนที่รับรูรับทราบกวางขวางข้ึน มีผลใหการจัดการศึกษาดีข้ึน 

ง. ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) สามารถแกไข การบริหารงานทั่วไป 1. ปญหานโยบาย

ทางการศึกษา สาเหตุมาจากผูบริหารแตละคนมีนโยบายในการทํางานไมเหมือนกัน และตางคิดวาตัวเอง

ทําถูกทําใหงานออกมาไมดี แตขอธรรมไดชวยในการแกสาเหตุของปญหา ทําใหผูบริหารพิจารณาวา

นโยบายในการทํางานตอนน้ีเปนอยางไร เหมาะกับบริบทของโรงเรียนที่ตนดูแลอยูหรือไม อาจนํา

นโยบายจากโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จแลว มาประยุกตใชกับโรงเรียนของตน เพื่อใหงานออกมาดี 2. 

การวางแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สาเหตุ มาจากผูบริหารมักมีความเช่ือมั่นในตัวเองสูง 

และมักวางแผนงานช้ันเดียว ไมมีแผนสํารอง ทําใหงานออกมาไมดีนัก แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของ

ปญหา ทําใหผูบริหารคิดพิเคราะหวางแผนงานแลวใหผูเช่ียวชาญ หรือทีมที่ปรึกษา มาชวยดูวาแผนงาน

ที่วางไวมีขอดีขอเสียอยางไร เมื่อนําไปใชแลวอาจตองปรับปรุงแกไขอะไรบางที่มีผลใหงานออกมามี

ประสิทธิภาพ 3. ปญหาสื่อการเรียนการสอนสาเหตุสื่อในปจจุบันมีการพัฒนาเร็วมาก และราคาแพงจน

ทําใหบุคลากรเรียนรูไมทันเหตุการณ แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหาทําใหผูบริหารพิจารณาถึง

บุคลากรวา คนบางคนสามารถเรียนรูไดเร็ว คนบางคนเรียนรูไดชา บางคนไมชอบการเปลี่ยนแปลง การ

นําสื่อมาใชจึงตองพิจารณาใหรอบครอบวาสื่อเหมาะสมกับใคร อยางไร   4. ขาดผูรับผิดชอบงาน สาเหตุ

มาจากบุคลากรในโรงเรียนมีนอย พบวา สวนใหญผูบริหารจะคิดวาขาเกงอยูคนเดียว คนอื่นทํางานไม

ถูกใจ ทํางานไมไดเรื่อง จึงไมมอบหมายงานใหใคร การสั่งงานจึงใชแบบบนลงลาง ผูรวมงานไมมีสวนใน

การรวมคิด จึงไมอยากรับผิดชอบ แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหา ผูบริหารตองทํางานโดยใชการ

มีสวนรวม เมื่อทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน รวมคิดรวมทํา ทุกคนก็อยากใหสิ่งที่วางแผนงานน้ัน

ประสบความสําเร็จ จึงทํางานดวยความต้ังใจ ผลงานก็จะออกมาดี และ 5. งานประชาสัมพันธ สาเหตุมา

จากแนวความคิดเดิม คือ ตนเปนที่พึ่งของตน ทําอะไรตองพึ่งตนเองจึงไมมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นหรือ

หนวยงานอื่น แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหา คือ ทําใหผูบริหารจะตองพิจารณาวาในเมื่อตนเอง

ไมมีความรูเรื่องการประชาสัมพันธ หรือไมมีเวลาพอ ตองมอบหมายใหใครในทีมงานรับผิดชอบ หรือ

แมนจะตองจางทีมงานมืออาชีพมาชวย ก็จะทําใหงานการศึกษาของคณะสงฆเปนที่รับรูรับทราบ

กวางขวางข้ึน มีผลใหการจัดการศึกษาดีข้ึน 

2) ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา ไดใชสัปปุริสธรรม 7 ขอที่วาดวย 

ก. ธัมมัญูตา (การรูจักเหตุ) สามารถแกไข 1. ปญหาหลักสูตรไมสอดคลองกับบริบท

ของโรงเรียน และคณะสงฆ เพราะปญหาหลักสูตรไมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน และคณะสงฆ 
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มีสาเหตุ มาจากไมมีหลักสูตรที่ใชเฉพาะของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตองใชหลักสูตรแกนกลางซึง่เปน

ของฆราวาสทําใหนักเรียนที่จบการศึกษาไมเปนไปตามความตองการของคณะสงฆ แตขอธรรมที่ได

ชวยแกสาเหตุของปญหา โดยผูบริหารหรือฝายวิชาการของโรงเรียน พิจารณาถึงการรูเหตุ วิเคราะห

สาเหตุ รูวิธีการดําเนินงานวาควรเสนอไปยังผูเกี่ยวของวาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ควรใชหลักสูตรพิเศษ หรือหลักสูตรเฉพาะทาง กับนักเรียนทําใหการศึกษาตอบสนองตอบริบทของ

โรงเรียน และคณะสงฆ เรื่องน้ีนอกจากผูวิจัยไดจากการศึกษาเอกสารแลวก็มีคําใหสัมภาษณของ

บุคคลอื่นยืนยันเห็นพองดวยวาการรูจักเหตุ นํามาใชแกปญหาหลักสูตรไมสอดคลองกับบริบทของ

โรงเรียนและคณะสงฆ มีการพัฒนาความรูความเขาใจสามารถกําหนดหลักสูตรไดอยางถูกตอง 

เหมาะสมตรงกับความตองการอยางแทจริง 2. ปญหาขาดความเปนอัตลักษณของความเปนโรงเรียน

ทางพระพุทธศาสนา จึงควรเนนความรูความเขาใจทางดานพระธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ ภาษาบาลี 

การปฏิบัติธรรม และปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมกับสมณวิสัย เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอทาง

มหาวิทยาลัยสงฆ ศึกษาตอหลักสูตรบาลีในระดับสูงข้ึน หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 3. สื่อที่ใชไมทันสมัย จึงควรสงครูอบรมเกี่ยวกับสื่อสมัยใหม แลวผลิตสื่อการเรียนการ

สอนตามที่จะทําได และจัดหาสื่อสมัยใหมมาใชเพิ่มเติมเพื่อใหการเรียนการสอนนาสนใจ และงายใน

การจดจํา 4. พัฒนาทักษะวิธีการเรียนการสอน จากวิธีการทองจํา มาเปนการคิดวิเคราะห การ

ประเมินผล โดยใหครูจัดอบรม ประชุม สัมมนา 5. จัดใหมีการแขงขันทางวิชาการในกลุมโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนของฆราวาสในระดับการศึกษาเดียวกัน  และ 6. ขาดการ

ประเมิน ติดตามผล ควรมีการประกันคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพของโรงเรียนตาม

ความเปนจริง จากผูประเมินภายนอกและภายใน อยางตอเน่ืองเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และ

ยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหสูงข้ึน 

ข. อัตถัญุตา (การรูจักผล) สามารถแกไข 1. หลักสูตรการศึกษาใหผูบริหารและฝาย

วิชาการกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดประชุมเพื่อทําหลักสูตรโดยอาศัย

หลักสูตรแกนกลางแลวใหผานความเห็นชอบจากมหาเถระสมาคม และกองการศาสนการศึกษาของ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จัดทําหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ข้ึนมาเปนการเฉพาะ 2. มีคณะกรรมการฝายติดตามการใชหลักสูตรแลวนํามาปรับปรุงหลักสูตรที่ใช

เพื่อใหทันตอสถานการณปจจุบัน 3. ผูบริหารและฝายวิชาการตองมีวิสัยทัศนในเปดรับการศึกษา

สมัยใหมเพื่อใหหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทันตอสภาวะการปจจุบันทีม่กีาร

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ค. อัตตัญุตา (การรูจักตน) สามารถแกไขการบริหารงานวิชาการที่มีปญหาสาเหตุ

เพราะผูบริหาร และฝายวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขาดความรูเรื่องการ

จัดการศึกษาสมัยใหมโดยเฉพาะการบริหารหลักสูตร ทําใหตองใชหลักสูตรของฆราวาส แตขอธรรมได
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ชวยแกปญหา โดยใหผูบริหารและฝายวิชาการของโรงเรียนพิจารณาถึงปญหาของหลักสูตรวามีขอดี

ขอดอยอยางไร แลวประชุมหาขอสรุปโดยมีผูเช่ียวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการ มหาเถรสมาคม และ

กองการศาสนการศึกษาของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนที่ปรึกษา วาหลักสูตรของโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจะเปนเชนไร เพื่อใหนักเรียนที่เรียนจบแลวเปนศาสนทายาท

ที่ดี หรือสึกออกไปก็สามารถเรียนตอทางโลกได  

3) ดานการบริหารงานบุคคล พบวาไดใชสัปปุริสธรรม 7 ขอที่วาดวย 

ก.  ธัมมัญูตา (การรูจักเหตุ) สามารถแกไข 1. ปญหาบุคลากรขาดความรู ความ 

สามารถเพราะปญหาบุคลากรขาดความรูความสามารถ มีสาเหตุมาจากบุคลากรไมไดรับการคัดเลือก 

คัดสรร เปนผูบริหารโดยตําแหนง เปนพระเถระ มีอายุมาก ทําใหไมรูไมเขาใจการศึกษาสมัยใหม ไมมี

ประสบการณในการดําเนินงาน ไมมีเวลาในการดูแลการจัดการศึกษา แตขอธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) 

ไดชวยแกสาเหตุของปญหาโดยผูบริหารพิจารณารูเหตุ วิเคราะหสาเหตุ รูวิธีการแกของปญหาน้ัน 

แลวดําเนินงานวางแผนพัฒนาบุคลากรดวยการสงเสริมใหบุคลากรใหมีความรูเพิ่มข้ึนโดยการฝกอบรม 

ศึกษาดูงาน หรืออนุญาตใหลาศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน จึงมีผลใหปญหาบุคลากรขาดความรู 

ความสามารถหมดไป ในเรื่องของนักเรียนไมมีความรูพื้นฐาน ผูบริหารก็จัดใหมีการทดสอบพื้น

ฐานความรูเดิมแลวแยกนักเรียนเปนกลุมเพื่อจะไดจัดสอนพิเศษแกนักเรียนที่มีพื้นฐานไมดี จะทําให

นักเรียนสามารถเรียนทันผูอื่นได เรื่องน้ีนอกจากผูวิจัยไดจากการศึกษาเอกสารแลวก็มีคําสัมภาษณ

ของบุคคลอื่นยืนยันเห็นพองดวยวา การรูจักเหตุ สามารถนํามาใชในการดําเนินงานดานการ

บริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทําใหมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรจัดการบุคลากร

อยางมีเหตุผล มีหลักการ วิธีการที่ดีในการสงเสริมความรูบุคลากร ทําใหบุคลากรมีความรู ความ

เขาใจ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 2. ผูบริหารไมมีเวลาปญหาผูบริหารไมมีเวลา มีสาเหตุจาก

ผูบริหารเปนพระเถระผูใหญ และสวนใหญมักเปนพระสังฆาธิการฝายปกครอง ตลอดจนมีกิจของสงฆ

ทําใหไมมีเวลามาดูแลดานการศึกษา แตขอธรรมไดชวยใหผูบริหารพิจารณาถึงสาเหตุของปญหา รู

วิธีการแกปญหาโดยการจางผูที่มีความรูความสามารถมาดูแลแทน หรือมอบหมายใหพระภิกษุรูปอื่น

มาดูแลแทน โดยการมอบหมายนโยบายใหแลวดูแลควบคุมงานน้ันอีกทีทําใหการบริหารเวลาที่มีอยู

อยางจํากัดเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากน้ีผูวิจัยไดจากการศึกษาเอกสารแลวก็ยังมีคําใหสัมภาษณของ

บุคคลอื่นยืนยันเห็นพองดวยวา การรูจักเหตุสามารถแกปญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาที่มีอยูอยาง

จํากัด แตสามารถทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดได 3. บุคลากรไมมั่นคงในอาชีพ (พนักงานช่ัวคราว) 

ปญหาน้ีมีสาเหตุจาก นโยบายของรัฐบาลที่ไมมีการบรรจุขาราชการ หรือมีแตในอัตราที่นอย โดยให

จางเปนพนักงานช่ัวคราว แตขอธรรมไดชวยใหผูบริหารพิจารณาถึงสาเหตุของปญหา โดยเสนอเปน

นโยบายตอผูที่เกี่ยวของใหบรรจุเปนพนักงานศาสนการ กองการศึกษา ของสํานักพระพุทธศาสนา

แหงชาติ หรือการทําสัญญาวาจางมีรายไดที่แนนอนเปนคราวๆ ไป พรอมทั้งจัดสวัสดิการตามสมควร 
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หรือหาบุคคลที่มีจิตศรัทธามาชวยเพราะบางคนอาจตองการบุญมากกวารายได คือ ตองการชวย

พัฒนาบุคลากรทางศาสนา ซึ่งมีใหอยูมิใชนอยที่อุทิศตัวเองเพื่ออุดมการณ เพียงแตอาจไมทราบขาว 

บุคคลเหลาน้ีทํางานดวยความมุงมั่น ทั้งยังมีประสบการณในการถายทอดที่ดี มีผลใหการจัดการศึกษา

มีประสิทธิภาพดีข้ึน 4. ไมมีการศึกษาดูงานภายนอก ปญหาน้ีมีสาเหตุมาจากไมมีงบประมาณ หรือ

ผูบริหารไมมีวิสัยทัศน ขอธรรมไดชวยแกสาเหตุใหผูบริหารพิจารณาถึงสาเหตุของปญหาโดยการ

จัดหางบประมาณ หรือของบสนับสนุนจากสวนอื่นมาเพื่อการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทําใหมีการ

เรียนรูจากสวนงานอื่นมีการเปรียบเทียบทําใหเกิดแรงจูงใจในการที่จะพัฒนางานที่ทําอยูใหดีข้ึน เรื่อง

น้ีนอกจากผูวิจัยไดจากการศึกษาเอกสารแลวยังมีคําสัมภาษณของบุคคลอื่นยืนยันเห็นพองดวยวา 

การรูจักเหตุสามารถนํามาแกปญหาการพัฒนาทางการศึกษาไดโดยตรง 5. นักเรียนมีปริมาณลดลง

ปญหาน้ีสาเหตุจากนโยบายการคุมกําเนิด คานิยมในการบวชเรียนลดลง และรัฐบาลมีนโยบายเรียน

ฟรี 15 ป ทั้งไมมีการประชาสัมพันธใหนักเรียนหรือผูปกครองทราบ ผูปกครองสวนใหญคิดวาคณะ

สงฆมีการเรียนการสอนเฉพาะทางศาสนา หากใหบุตรหลานมาเรียนเมื่อจบแลวไมสามารถไปเรียนตอ

ในระดับช้ันที่สูงข้ึนได และทัศนะคติที่วาการจัดการศึกษาแบบวัดจัดทําคงจะสูฆราวาสไมได ขอธรรม

ไดชวยแกสาเหตุใหผูบริหารพิจารณาถึงสาเหตุของปญหา คือ ศรัทธา (ความเช่ือ) พบวามีผูปกครอง 

และตัวของเยาวชนที่ยังมีความเช่ือวาการบวชเปนสิ่งที่ดีมีประโยชน การบวชเปนวิธีหน่ึงที่ทําใหคน

เปนคนดีได ผูบริหารจึงตองนําความคิดน้ีมาใชใหเกิดประโยชนในการเพิ่มปริมาณนักเรียน โดยการจัด

กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนหรือบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ โดยนําเด็กดอยโอกาสที่อยูตาม

บานเด็กกําพรา หรือหาเด็กจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ มาบวช หรือการจัดอบรมคาย

คุณธรรม จริยธรรม หรือใหครูพระที่สอนศีลธรรมตามโรงเรียนประชาสัมพันธให หรือการใหสามเณร

รุนพี่ออกนิเทศตามโรงเรียนที่ตนเคยอยู หรือใหเจาอาวาสในเขตการปกครองน้ันๆ ชวยหาเด็กมาบวช

เรียน หรืออาจติดตอสํานักงานเขตการศึกษาข้ันพื้นฐาน ชวยประชาสัมพันธให  หรือการ

ประชาสัมพันธใหผูปกครองไดรับทราบวาคณะสงฆจัดใหมีการศึกษาทั้งวิชาทางศาสนา และพระปรยัิติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อเรียนจบแลวสามารถไปเรียนตอทางโลกได หากไดผูที่มีความศรัทธามา

บวชจะงายในการปกครอง การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาทุกดาน 6. ปญหาการบังคับ

บัญชา สาเหตุจากการที่ใครรูจักกับผูบริหาร หรือเจาอาวาส ก็สามารถรับเขามาทํางานได ทําให

เจาหนาที่ข้ึนตรงตอผูบริหาร หรือเจาอาวาสน้ันๆ แตขอธรรมชวยแกสาเหตุปญหา โดยการรับ

บุคลากรที่ทํางานใหเปดสอบบรรจุคัดเลือกจากสวนกลางแลวสงไปทํางานตามโรงเรียนตางๆ 

ข. อัตถัญุตา (การรูจักผล) สามารถแกไข 1. ปญหาบุคลากรขาดความรู ความสามารถ

สาเหตุจากบุคลากรที่ทํางานเปนไปโดยตําแหนง หรือระบบอุปถัมภ ทําใหขาดการกระตือรือรนในการ

พัฒนาตนเองแตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุ โดยตองจัดใหมีการประเมินผลการทํางานของแตละสวน

งานตามความเปนจริง แลวจัดฝกอบรม สัมมนา ทัศนะศึกษาดูงานภายนอก ทําให เกิดการ
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เปรียบเทียบผลงาน สงผลใหบุคลากรต่ืนตัวทําใหงานเปลี่ยนแปลงดีข้ึน 2. ผูบริหารไมมีเวลา สาเหตุ

ปญหาผูบริหารตองทํางานหลายอยางไมมีเวลามาดูแลทําใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพ เพราะขาด

การดูแลเอาใจใส บุคลากรทํางานแบบสบายๆ ผลงานจึงไมดีเทาที่ควรจะเปน แตขอธรรมชวยแก

สาเหตุปญหาโดย ผูบริหารมอบหมายงานใหผูใดผูหน่ึงรับผิดชอบงานแลวมอบหมายนโยบายในการ

ทํางาน พรอมกับการสุมมาดูแลผูรับผิดชอบงานเปนระยะ 3. บุคลากรไมมั่นคงในอาชีพ (พนักงาน

ช่ัวคราว) ผลทําใหบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงเขาออกบอย การทํางานไมตอเน่ือง แตขอธรรมชวยแก

สาเหตุปญหาโดยผูบริหารหรือบุคลากรในหนวยงานเดียวกันตองสรางบรรยากาศในการทาํงานรวมกนั

มีการเอาใจใสดูแลซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความผูกพัน ไมแบงพรรคแบงพวก ลดขอขัดแยง ทํางาน

อยางมีความสุข ที่สําคัญผูบริหารตองสรางความศรัทธาตอสถาบันศาสนา การศึกษาสงฆ ใหบุคลากร

ตระหนักวาที่ทํางานน้ีเพื่อความมั่นคง ความเจริญกาวหนาของศาสนา ทําใหบุคลากรไมอยากไป

ทํางานที่อื่น ผลงานก็ดีข้ึน 4. ไมมีการศึกษาดูงานภายนอก สาเหตุจากการไมมีการศึกษาดูงาน

ภายนอก ทําใหไมมีการเปรียบเทียบ การทํางานก็อยูในแบบเดิมๆ ไมมีการเปลี่ยนแปลงมีผลใหลาหลัง

เพราะภายนอกมีการแขงขัน พัฒนาตลอดเวลา แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุ โดยผูบริหารนําขอมูล 

เทคนิควิธีการใหมๆ หรือผลการทํางานของที่อื่นที่ประสบความสําเร็จมาบอกเลาใหบุคลากรไดรับ

ทราบ หรือการเชิญวิทยากรภายนอกมาอบรม บรรยาย ก็ทําใหเกิดการกระตุนทีมงานอยากจะ

สรางสรรคสิ่งใหมบาง 5. นักเรียนมีปริมาณลดลง ผลทําใหตองรับนักเรียนทุกคนที่มาสมัครเรียนไมมี

โอกาสในการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนที่มาเรียนสวนใหญไมผานการสอบเขาเรียนในระบบการศึกษา

ภาคปรกติ หรืออยูในลักษณะจํายอมตองมาเรียน ทําใหไดนักเรียนที่ไมมี คุณภาพเทาที่ควร แตขอ

ธรรมชวยแกผลของการรับนักเรียนที่ไมพรอม ดวยผูบริหารจัดใหมีการทดสอบความรูข้ันพื้นฐาน แลว

จัดใหมีการสอนเสริมในนักเรียนเปนรายรูปเพราะนักเรียนมีจํานวนนอย เปนการเตรียมความพรอม 

กอนการเปดภาคเรียน ที่สําคัญทางคณะสงฆควรมีการประชาสัมพันธวาคณะสงฆมีการจัดการเรียน

การสอนทําใหเด็กนักเรียนที่ศรัทธาสนใจเขามาบวชเรียน หรือการสรางคานิยมวาการบวชเรียนน้ันมี

ประโยชนหลายอยางทั้งไดสรางบุญกุศลทั้งไดตอบแทนพระคุณพอ แม ทั้งไดมีโอกาสเรียนหนังสือ 

และ 6. ปญหาการบังคับบัญชามีปญหานอยเพราะโรงเรียนมีบุคลากรไมมาก 

ค. อัตตัญุตา (การรูจักตน) สามารถแกไข 1. ปญหาบุคลากรขาดความรู ความสามารถ

เพราะบุคลากรไมผานกระบวนการคัดเลือก แตขอธรรมสามารถแกปญหาได ดวยอาศัยการประเมิน

จากภายนอกและการประเมินจากภายใน ดวยการทํางานกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ผูบริหารจะเปนพระเถระ สวนใหญก็มีความเมตตา และโดยปรกติชาวพุทธมีความศรัทธาใน

พระอยูแลว เมื่อมีการตักเตือน ทําใหงายในการยอมรับ และนําไปปรับปรุงแกไข และผูบริหารเองใน

ปจจุบันก็มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองโดยการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการศึกษาสมยัใหม หรอื

จัดใหมีกลุมของผูบริหารทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารดวยกันประกอบกับหนังสือ
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หรือการเขาถึงขอมูลเรื่องของการจัดการศึกษาสมัยใหมมีมาก และงายในการศึกษา ทําใหปญหาลดลง

อยางมาก 2. ผูบริหารไมมีเวลาเปนปญหามากในปจจุบันเพราะผูบริหารมักเปนพระเถระที่มีตําแหนง

ทางการปกครองดวยประกอบกับปจจุบันกิจกรรมทางคณะสงฆมีมาก แตขอธรรมสามารถแกไขปญหา 

ดวยการมอบหมายงานใหผูที่มีความรูความสามารถเรื่องของการจัดการศึกษาสมัยใหมดูแล แลว

ผูบริหารดูแลในเรื่องนโยบาย ผูบริหารที่เปนพระเถระบางรูปทานก็ลาออกแลวพิจารณาใหผูมีความ

เหมาะสมดูแลแทน 3. บุคลากรไมมั่นคงในอาชีพ (พนักงานช่ัวคราว) เปนปญหาอยางมาก แตขอธรรม

สามารถแกปญหาไดดวยการที่บุคลากรตองพิจารณาวาตนเองมีความศรัทธาที่จะทํางานน้ี หรือพรอม

ที่รับขอเสนอ เงื่อนไข ไดหรือไม หากไมไดก็ไปหางานใหม เปนการไมเสียเวลาและโอกาส 4. ไมมี

การศึกษาดูงานภายนอก การทัศนะศึกษา การดูงานภายนอก มีความจําเปนเพราะเปนการเปลี่ยน

บรรยากาศการเรียนรูทําใหเกิดการต่ืนตัว และสรางสัมพันธภาพที่ดีในทีมงานในระหวางการเดินทาง 

แตขอธรรมสามารถแกปญหาได ดวยหากบุคคลตองการเรียนรูสิ่งใหมๆ แลวในปจจุบันการเขาถึง

ขอมูลมีมากหลายชองทางทั้งประหยัดเวลาและไดขอมูลรวดเร็ว เชน ทางสื่อสารสนเทศ มัลติมีเดีย 

วารสาร เอกสาร 5. นักเรียนมีปริมาณลดลงเปนปญหาใหญที่สุด เพราะจะเกี่ยวพันไปถึงปญหาอื่นๆ 

แตขอธรรมสามารถแกปญหาไดดวยการจัดโครงการ 1 นักเรียน 1 ศิลปะ เพราะนักเรียนมีจํานวน

นอย ดวยการใหนักเรียนคนหาความสามารถพิเศษของตนเองโดยการสนับสนุนของครู แลวพัฒนา

ความสามารถพิเศษน้ันใหออกสูสาธารณะชน เชน การวาดรูปลายไทย การปนรูปเหมือน การแสดง

พระธรรมเทศนา คอมพิวเตอร หรืออื่นๆ เมื่อโรงเรียนใดนักเรียนมีผลงานเดน ก็จะไดรับความสนใจ

จากสังคม ทําใหเปนแรงบันดาลใจใหนักเรียน หรือผูปกครองสงลูกหลานมาเรียน และ 6. ปญหาการ

บังคับบัญชามีปญหานอยเพราะบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของทางศาสนามีอุปนิสัยอยูแลว นักเรียนเอง

เปนสามเณรก็มีศีล ขอวัตรปฏิบัติในการควบคุมอยูแลว 

ง. ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) สามารถแกไข 1. ปญหาบุคลากรขาดความรู 

ความสามารถขอธรรมสามารถแกปญหาไดดวยหากผูบริหารพิเคราะหบุคลากรซึ่งมีอยูนอย วาแตละ

บุคคลมีความสามารถอะไร อะไรตองปรับปรุงแกไข หรือควรจะพัฒนาศักยภาพ ความสามารถให

สูงข้ึนเพื่อทดแทน หรือสลับหนาที่ในบางครั้งตามความจําเปน ทั้งยังเปนการวางแผนพัฒนาบุคลากร

ใหเหมาะสมกับงานในอนาคต 2. ผูบริหารไมมีเวลา ขอธรรมสามารถแกปญหางานได การรูจักบุคคล

วาแตละคนน้ันวามีสมรรถภาพในการทํางานเปนอยางไร บางคนทํางานไดดีแมนจะใชเวลานอย บาง

คนแมนมีเวลามากผลงานก็ไมดี คนที่รูจักทํางาน มีหลักการ รูจักมอบหมายงาน เวลาไมไดเปน

ขอจํากดัเสมอไป และ 3. บุคลากรไมมั่นคงในอาชีพ (พนักงานช่ัวคราว) ขอธรรมสามารถแกปญหา

ดวยการที่ผูบริหารพิจารณาถึงผูที่รับเขามาในองคกรเนนผูที่มีจิตศรัทธาอยากชวยงานพระศาสนา 
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4) ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา ไดใชสัปปุริสธรรม 7 ขอที่วาดวย 

ก.  ธัมมัญูตา (การรูจักเหตุ) สามารถแกไข 1. ปญหาการจัดทํางบประมาณไมเปนไป

ตามระเบียบ มีสาเหตุมาจากผูบริหารขาดความรู ความเขาใจ และประสบการณในการดําเนินงาน

บริหารงบประมาณ แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหาโดยผูบริหารพิจารณาถึงเหตุ รูหลักการ 

วิธีการจัดทํางบประมาณ และวางแผนพัฒนาดานงบประมาณ โดยการใหความรูการบริหาร

งบประมาณ ดวยวิธีฝกอบรม การจัดทํางบประมาณใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย จึงทําใหปญหา

การจัดทํางบประมาณไมเปนไปตามระเบียบหมดไป นอกจากน้ีผูวิจัยไดจากการศึกษาเอกสารแลวกยั็ง

มีคําใหสัมภาษณของบุคคลอื่นยืนยันเห็นพองดวยวา”การรูจักเหตุ สามารถนํามาใชในการดําเนินงาน

ดานการจดัทํางบประมาณของโรงเรียน ทําใหการวางแผนจัดทํางบประมาณอยางเปนระบบ เปนไป

ตามระเบียบ กฎหมายอยางมีหลักการ 2. ปญหาการจัดสรรงบประมาณไมเปนตามความตองการ 

และตามความสําคัญของโรงเรียน สาเหตุมาจากผูบริหารไมไดคํานึงถึงความจําเปนความสําคัญ และ

ความตองการของโรงเรียน แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหาโดยผูบริหารพิจารณารูถึงเหตุ รู

หลักการ รูวิธีการจัดทํางบประมาณวิเคราะหความสําคัญ ความตองการและความจําเปน แลว

ดําเนินงานวางแผนการบริหารงบประมาณไปตามความสําคัญ ความตองการ ทําใหปญหาการใชจาย

งบประมาณไมเปนไปตามความตองการ และความสําคัญหมดไป เรื่องน้ีนอกจากผูวิจัยไดจาก

การศึกษาเอกสารแลวยังมีคําสัมภาษณของบุคคลอื่นยืนยันเห็นพองดวยวา การรูจักเหตุ สามารถ

นํามาใชในการดําเนินงานดานการจัดงบประมาณของโรงเรียนทําใหมีการวางแผนจัดทํางบประมาณ

เปนระบบ เปนไปตามความสําคัญความตองการ เกิดประโยชนอยางคุมคา แกปญหาไดตรงเปาหมาย 

และ 3. ขาดเจาหนาที่ที่มีความรูเรื่องการเงินสาเหตุเพราะงบประมาณมีนอยทําใหไมสามารถจาง

เจาหนาที่ที่จบการเงินมาดูแลได สวนใหญการใชจายเงินข้ึนกับการตัดสินใจของผูบริหารซึ่งเปนพระ

เถระไมมีความรูเรื่องระบบการเบิกจายเงินที่ถูกตอง แตขอธรรมสามารถชวยแกปญหาไดดวยผูบริหาร

พิจารณาถึงศึกษาถึงหลักการใชจายเงินของระบบราชการ หรือขอความชวยเหลือจากครูที่อยูโรงเรียน

ในการดูแลของวัดมาชวยเหลือ เชนเขตพื้นที่การศึกษา ครูโรงเรียนประถม หรือครูโรงเรียนมัธยม 

ข. อัตถัญุตา (การรูจักผล) สามารถแกไขการจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามความ

ตองการและตามความสําคัญ สาเหตุจากผูบริหารไมไดคํานึงถึงความสําคัญ และความตองการอยาง

แทจริง แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหา โดยผูบริหารไดพิจารณารูความมุงหมาย และรูจักผล 

ของการจัดทํางบประมาณที่เกิดประโยชนสูงสุดของการใชงบประมาณ ทําใหการจัดสรรงบประมาณ

ตรงตามความสําคัญ และความตองการ ลดภาวะสิ้นเปลืองงบประมาณ ทําใหเกิดผลสําเร็จ และ

จัดสรรงบประมาณตามความสําคัญตรงเปาหมายเรื่องน้ีนอกจากผูวิจัยไดจากการศึกษาเอกสารแลวมี

คําใหสัมภาษณของบุคคลอื่นยืนยันเห็นพองวา การใชสัปปุริสธรรม 7 ขอหลักรูจักผล การรูความมุง

หมาย และรูจักผลของการจัดทํางบประมาณ และจัดสรรงบประมาณไดตามความสําคัญ และตรง
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เปาหมาย ตรงความตองการ การดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณที่ดี สามารถทําใหการศึกษามี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ค. มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) สามารถแกไขปญหาการจัดสรรงบประมาณไม

เปนไปตามความตองการ ความสําคัญและความจําเปน มีสาเหตุมาจากผูบริหารไมไดคํานึงถึง

ความสําคัญ ความตองการและความจําเปน แตขอธรรมไดชวยแกสาเหตุของปญหาโดยผูบริหาร

พิจารณารูจักประมาณ ความพอดี พอเหมาะ และพอสมควร ในการดําเนินงานการใชงบประมาณให

อยูในสภาพที่เหมาะสม การจัดสรรงบประมาณ หากใชจายตามความจําเปน เหมาะสม ตรงเปาหมาย

และพอเพียง โดยเนนกอประโยชนสูงสุด คุมคา จะลดภาวะการสิ้นเปลืองงบประมาณ เรื่องน้ีนอกจาก

ผูวิจัยไดจากการศึกษาเอกสารแลวก็มีคําสัมภาษณของบุคคลอื่นยืนยันเห็นพองดวยวา”การรูจัก

ประมาณมาใชในการวางแผน การจัดระบบ การทํางบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกับปญหา

ตามความตองการ และความสําคัญทําใหการบริหารงานดานงบประมาณมีประสิทธิภาพ”  

ง. ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) สามารถแกไขปญหา การจัดสรรงบประมาณที่มีอยูอยาง

จํากัดไมเปนไปตามความตองการ ความสําคัญ และความจําเปน สาเหตุมาจากงบประมาณที่มีอยู

จํากัด ทําใหผูบริหารจัดสรรไมตรงตามความตองการ ความสําคัญและความจําเปน แตขอธรรมไดชวย

แกสาเหตุของปญหา โดยผูบริหารพิจารณาถึงชุมชนวาชุมชนที่อยูน้ันวาเปนอยางไร เศรษฐกิจของ

ชุมชนน้ันเปนอยางไร มีใคร หนวยงานหรือองคกรใด ที่พอมีฐานะและมีจิตศรัทธาพอจะชวยเหลือ

เรื่องงบประมาณที่มีความจําเปนตอการจัดการศึกษา หรือพอที่จะจัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษา พบวา

บางโรงเรียนมีบุคคล องคกร หรือหนวยงานเขามาชวยเหลือเรื่องงบประมาณทําใหไมมีปญหาเรือ่งการ

จัดการงบประมาณ เรื่องน้ีนอกจากผูวิจัยไดจากการศึกษาเอกสารแลวก็มีคําสัมภาษณของบุคคลอื่น

ยืนยันเห็นพองดวยวา การรูจักชุมชนมาใชในการวางแผน การจัดการดานงบประมาณ ทําใหมี

งบประมาณเพียงพอในการพัฒนาการศึกษา 

 

5.2 องคความรูที่ไดจากการวิจัย 

องคความรูที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี คือทําใหทราบวาการดําเนินงานการบริหารงานโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยอมเกิดปญหาแตปญหาเหลาน้ันสามารถแกไขไดโดยนําสัปปุริส

ธรรมมาบูรณาการ การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แลวกอใหเกิดความ

ศรัทธา (Belief) มีผลใหมีการพัฒนา (Development) สุดทายการนําสูการประชาสัมพันธ (Public 

Relations)  โดยสามารถสรุปเปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่

บูรณาการดวยหลักสัปปุริสธรรม แลวกอใหเกิดผลที่ดีอยางมีประสิทธิภาพหรือสรุปเปน “BDP 

MODEL” โดยมีที่มา ดังน้ี 
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1.  B = Belief ศรัทธา เกิดจากการบูรณาการการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ดานการบริหารงานทั่วไป ดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอที่วา การรูจักชุมชน และดาน

การบริหารงานบุคคล ดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอที่วา การรูจักเหตุ การรูจักผล การรูจักตน และการรูจัก

ประมาณ  สงผลใหการดําเนินงานไดผลที่ดี 

2. D = Development การพัฒนา เกิดจากการบูรณาการการดําเนินงานของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม ดานการบริหารงบประมาณ ดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอที่วาดวยการรูจักเหตุ การรูจักผล 

การรูจักประมาณ และการรูจักชุมชน สงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3. P = Public Relations  ประชาสัมพันธ เกิดจากการบูรณาการการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดานการบริหารงานทั่วไป ดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอที่วา 

การรูจักเหตุ การรูจักผล การรูจักตน และการรูจักประมาณ ดานบริหารงานงบประมาณ ดวยสัปปุริส

ธรรม 7 ขอที่วาดวย การรูจักเหตุ การรูจักผล การรูจักตน การรูจักประมาณ และการรูจักชุมชน 

สงผลใหการดําเนินงานมีการพัฒนาไดผลที่ดี 

ซึ่งรูปแบบการบูรณาการการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาดวย

หลักสัปปุริสธรรม คือ “BDP MODEL” ดังแผนภูมิภาพขางลางน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  แสดงกรอบแนวคิดของ ”IDP” MODEL 

 

แผนภูมิท่ี 5.1 แสดงกรอบแนวคิดของ “BDP” MODEL 

 

คํานิยามเชิงความคิดตามกรอบแนวคิดของ “BDP” MODEL 

B  =    Belief                หมายถึง ศรัทธา 

D  =   Development        หมายถึง       การพัฒนา 

P  =    Public Relations      หมายถึง        การประชาสัมพันธ 

พิมพ์สมการทีนี 

      B 

 

      P 

 

      D 
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5.2.1  Belief ศรัทธา หมายถึง การบูรณาการการดําเนินงานการบริหารจัดการของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดานการบริหารงานทั่วไป ดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอการรูจักชุมชน 

และการดําเนินงานการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดานการ

บริหารงานบุคลากร  ดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอการรูจักเหตุ การรูจักผล การรูจักตน  และการรูจัก

ประมาณ เกิดความศรัทธา ความเช่ือ ทั้งในตัวผูบริหาร ครูอาจารย นักเรียน และชุมชน  ของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แลวยอมสามารถทําใหการทํางานเปนไปดวยความราบรื่น ไมมี

ปญหา และอุปสรรค ทําใหการทํางานมีการพัฒนาประสบความสําเร็จดีย่ิงข้ึน  

5.2.2 Development การพัฒนา หมายถึง การบูรณาการการดําเนินงานการบริหาร

จัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดานการบริหารงานงบประมาณ ดวยสัปปุริส

ธรรม 7 ขอการรูจักเหตุ การรูจักผล การรูจักประมาณ  และการรูจักชุมชน สามารถพัฒนาผลการ

ดําเนินงานอยางไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายที่วางไว   

5.2.3 Public Relations การประชาสัมพันธ หมายถึง การบูรณาการการดําเนินงานการ

บริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดานการบริหารงานทั่วไป งานดาน

สัมพันธชุมชนดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอการรูจักชุมชน และดานการบริหารงานงบประมาณ ดวยสัปปุริส

ธรรม 7 ขอการรูจักเหตุ การรูจักผล การรูจักประมาณ  และการรูจักชุมชน การดําเนินงานดานการ

บริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคลากร และดานการบริหารงาน

งบประมาณ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

อยางไดผลดี หากมีการบูรณาการการดําเนินการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม ดวยสัปปุริสธรรม 7 

แลวยอมเปนที่รูจักของคนทั่วไป ทําใหไดรับความรวมมือจากสังคม สามารถแกไขปญหา และลด

อุปสรรคในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีผลดีย่ิงข้ึนได 

การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ไดใชสัปปุริสธรรม 7 มา

ประยุกตใชแลวทําใหผูบริหารมีการวางแผนงานที่ดี มีระบบระเบียบ มีการกําหนดนโยบายไดถูกตอง

เหมาะสมตามความเปนจริง การบริหารจัดการดานบุคลากรไดคนที่ศรัทธา มีความรู ใชคนใหเหมาะ

กับงาน ใชงบประมาณอยางพอเหมาะกับความจําเปนลดการสิ้นเปลือง และถูกตองตามระเบียบการ

ใชเงิน ทั้งสามารถนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน สงผลใหงานมปีระสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการวิจัย พบวาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีอุปสรรค ปญหาที่พบในดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานวิชาการ 
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ดานการบริหารงานบุคลากร และดานการบริหารงานงบประมาณ จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา 

การนําสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการ การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ในแตละดาน ดังน้ี 

 1.  ดานการบริหารงานทั่วไป ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรนําสัป

ปุริสธรรม 7 ขอที่วาดวย การรูจักเหตุ การรูจักผล การรูจักตน การรูจักพอประมาณ และการรูจัก

ชุมชน เพราะทําใหมีการวางแผนการทํางานที่ดี มีระบบ คนในองคกรรูจักบทบาทหนาที่ของตน ใน

การดําเนินงานไดผลตรงตามเปาหมายย่ิงข้ึน  

 2.  ดานการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควร

นําสัปปุริสธรรม 7 ขอที่วาดวย การรูจักเหตุ การรูจักผล การรูจักตน เพราะทําใหมีการวางแผนงานที่

ดีมีระบบในการดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายย่ิงข้ึน  

 3.  ดานการบริหารงานบุคคล ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควร

นําสัปปุริสธรรม 7 ขอที่วาดวย การรูจักเหตุ การรูจักผล การรูจักตน การรูจกับุคคล เพราะทําใหมีการ

วางแผนพัฒนาบุคลากร ทําใหบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพสูงข้ึน ผลการทํางานก็จะดีข้ึน 

 4.  ดานการบริหารงานงบประมาณ ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควร

นําสัปปุริสธรรม 7 ขอที่วาดวย การรูจักเหตุ การรูจักผล  รูจักประมาณ และรูจักชุมชน เพราะทําใหมี

การจัดสรรงบ ประมาณตอบสนองความตองการ ตามความจําเปนและเกิดประโยชนคุมคาสูงสุด  

 5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดวย

หลักพุทธปรัชญาเถรวาท หากมีผูประสงคจะทําการวิจัยในเรื่องน้ี ผูวิจัยเห็นวานาจะตองทําการวิจัยที่

ใกลเคียงกับเรื่องดังกลาวควรศึกษาเกี่ยวกับระบบแผนการดําเนินงานการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา ก็จะเปนประโยชนตอการศึกษามากข้ึน 

 ในการวิจัยครั้งตอไปควรจะไดศึกษาวิจัยตามประเด็นดังตอไปน้ี เชน 

 1)  เรื่อง”ศึกษาวิเคราะหการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ดวยหลักพุทธปรัชญา” 

 2)  เรื่อง”ศึกษาวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาที่ไดใชหลักพุทธปรัชญา” 

 3)  เรื่อง”ศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดวย

หลักพุทธปรัชญาและปรัชญาอื่นๆ” 
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  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

4. พระสิริธรรมราชมุนี  

 ตําแหนงปจจุบัน ผูบริหารโรงเรียนวัดมะนาวหวาน ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง  

  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

5. พระครูสุจิณธรรมโสภิต   

 ตําแหนงปจจุบัน ผูบริหารโรงเรียนวัดไตรวิทยาราม ตําบลถํ้าใหญ อําเภอทุงสง  

  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

6. พระเทพปญญาสุธี  

 ตําแหนงปจจุบัน ผูบริหารโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ  

  เทศบาลนครศรีธรรมราช ตําบลทาวัง อําเภอเมือง  

  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

7. พระเทพสิริโสภณ  

 ตําแหนงปจจุบัน เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดวังตะวันตก ตําบลคลัง  

  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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8. พระเทพวินยาภรณ  

 ตําแหนงปจจุบัน เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  

   ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

9. นายคุณัญพงษ ทหารไทย  

 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  

    ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

10. นายนพรัตน เบญจวัฒนานันท  

 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ตําบลศาลายา  

   อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหใหนกัศึกษาเขาสัมภาษณเกบ็ขอมูลวิทยานพินธ 
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ภาคผนวก จ 

แบบสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณ 

สัมภาษณแบบมีโครงสราง 

เรื่อง 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามญัศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 

………………………………………………………. 

 แบบสัมภาษณชุดนี้ใชสัมภาษณ ผูใหขอมูลท่ีเปนพระภิกษุท่ีเปนครูใหญ หรือผูบริหาร

สถานศึกษาและผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว โดยแบงแบบสัมภาษณ

ออกเปน ๓ ตอน  ดังนี ้

 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ 

 ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ตอนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับการนําหลักสัปปุริสธรรมมาใชในการบริหารงานของโรงเรียน

พระปริยัติธรรมท้ัง 4 ดาน 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล (พระภิกษุที่เปนครูใหญหรือผูบริหาร

สถานศึกษา, ผูเช่ียวชาญ) ผูใหสัมภาษณ 

 

ชื่อ.........................................ฉายา.............................................นามสกุล.....................................

พรรษา................อาย.ุ.........ป 

ท่ีอยูบาน/วัด  เลขท่ี...................หมูท่ี.......................ซอย..........................ถนน............................. 

ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด....................................... 

ภาค............................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย..............................โทร................................... E-mail............................................. 

2. ระดับการศึกษา

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

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

3. สถานท่ีทํางาน

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

......................................................................................................................................................    
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4. ตําแหนง

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

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

4. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของทาน (พระภิกษุท่ีเปนครูใหญหรือผูบริหาร, ผูเชี่ยวชาญ) 

จํานวน......................................... พรรษา................................ ป 

 

ตอนที่ 2  ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 

2.1 ดานการบริหารงานท่ัวไป

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

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

2.2  ดานการบริหารงานวิชาการ

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

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

2.3  ดานการบริหารงานบุคลากร

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

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

2.4 ดานการบริหารงานงบประมาณ  

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

.................................................................................................................................      
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ตอนที่ 3 ทานคิดวาจะนําหลักสัปปุริสธรรม 7  (1. ความเปนคนรูจักเหตุ 2 .ความเปน

คนรูจักผล 3. ความเปนคนรูจักตน 4. ความเปนคนรูจักประมาณ 5. ความเปนคนรูจัก

กาล 6. ความเปนคนรูจักชุมชน  และ๗. ความเปนคนรูจักบุคคล) มาบูรณาการกับการ

บริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อยางไร 

 

3.1 ดานการบริหารงานท่ัวไป  

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

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

 

3.2  ดานการบริหารงานวิชาการ

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

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

 

3.3  ดานการบริหารงานบุคลากร

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

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

 

3.4 ดานการบริหารงานงบประมาณ  

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

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

 

เมื่อนําหลักสปัปุรสิธรรมมาบูรณาการแลวทําใหการดําเนนิ งานขององคกร ดีขึ้น อยางไร  

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

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

ทานเห็นดวยกับการนําหลักสัปปรุิสธรรมมาบูรณาการการดําเนินงานขององคกร เพราะ 

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

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

ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาอุปสรรค และแนวทางในการแกปญหาการดําเนินงานขององคกร

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

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



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

บทสัมภาษณ 
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สัมภาษณผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

และผูเช่ียวชาญ รวม 10 รูป/คน 

ผูใหสัมภาษณโดยการเลือกผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้งหมด 6 

รูป จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 6 แหง ดานผูเช่ียวชาญเลือกเจา

คณะจังหวัดคณะสงฆฝายมหานิกาย เจาคณะจังหวัดคณะสงฆฝายธรรมยุต ผูอํานวยการสํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รวม 10 

รูป/คน 

 

1) ขอมูลการสัมภาษณพระศรีธรรมประสาธน ผูบริหารโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษวิทยา 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลผูใหสัมภาษณ 

ถาม ขอทราบขอมูลสวนตัว 

ตอบ 1)  ช่ือ พระศรีธรรมประสาธน อายุ 43 ป วัดพระนคร   

     ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

     รหัสไปรษณีย 80000 โทรศัพท 089-973-7079 

 2)  ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 

 3)  สถานที่ทํางาน วัดพระนคร  

     อําเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 4)  ตําแหนง เจาอาวาสวัดพระนคร  

    ผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุพิทักษวิทยา  

    เลขานุการเจาคณะจงัหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) 

 5)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระบรมธาตุ

พิทักษ 

                      จํานวน 13 ป  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 1 ทานรูจักขอบเขตการดําเนินงาน 4 ดานของการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา หรือไม  

 ตอบ : ทราบการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 4 ดาน ไดแก งานดาน

การบริหารทั่วไป งานดานวิชาการ งานดานบริหารงานบุคคล และงานดานงบประมาณ เปนหนาที่

ตามโครงสรางของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ตองดําเนินงาน ดังน้ี 



 201

1)   ดานการบริหารงานทั่วไป ไดแก งานอาคารสถานที่ ดานหองสมุด เอกสาร ทะเบียน  

สุขภาพอนามัย การปกครอง แนะแนว การสอบวัดผล เปนไปตามระเบียบที่สํา นักงาน

พระพุทธศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดไว 

2)  ดานวิชาการ ไดแก การใหนักเรียนไดเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ และ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วางไว 

3)  ดานการบริหารงานบุคคล ไดแก การบริหารจัดการบุคลากร เปนไปตามระเบียบ ที่กําหนดไว 

4)  ดานบริหารงบประมาณ ไดแก การจัดทํางบประมาณ มีการจัดทําเปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย มีแผนการพัฒนาของโรงเรียน และดําเนินจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม และความ

จําเปน ซึ่งไดจัดระดับไวในแผนการพัฒนาของโรงเรียนอยูแลว และคํานึงถึงความคุมคาของ

งบประมาณ 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 2 ดานการบริหารงานท่ัวไป ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ 1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) การรูจักเหตุ มาใชในการกําหนดนโยบายการศึกษา 

สามารถลดอุปสรรค และแกไขปญหาดานการศึกษาได 

2)  อัตถัญุตา (การรูจักผล) การรูจักผลใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3)  อัตตัญุตา (การรูจักตน) หากนักเรียนระลึกอยูเสมอวามหีนาที่เรียนเปนหลกั แลวต้ังใจ

เรียน หากมีเวลาก็ชวยเหลืองานพระเถระ ปญหาตางๆ จะหมดไป 

4)  มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) การรูจักประมาณ เมื่อนํามาใชในการจัดทํางบประมาณ

ใหเปนไปตามแผนพฒันา กอใหเกิดความคุมคาของการใชงบประมาณ 

5)  กาลัญุตา (การรูจักกาล) การรูจักกาลใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6)  ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) การรูจักชุมชนใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7)  ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) การรูจักบุคคลใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 3 ดานการบริหารงานวิชาการ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ

มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) การรูจักผลใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) เมื่อรับนักเรียนเขาเรียนแลวจะใหนักเรียนทําการทดสอบ

เบื้องตนเพื่อทราบวานักเรียนที่เขาเรียนมีผลการเรียนพื้นฐานอยางไรแลวแกปญหาเปนรายๆ ไป 

พบวา สวนใหญนักเรียนออนเรื่องวิชาการ เน่ืองจากนักเรียนที่มาเรียนเพราะไมสามารถสอบเขาที่อื่น

ได หรือมีฐานะยากจน ผลการเรียนจึงตกตํ่า บางครั้งเด็กอานหนังสือไมออก และเขียนหนังสือไมได 
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หากเราประเมินตนเองไดเร็ว วาเด็กนักเรียนที่มาเรียนแตละคนมีขีดความสามารถแคไหนเราก็

สามารถแกไขปญหาไดเร็ว และตรงจุดเพราะนักเรียนมีจํานวนไมมาก 

4)  มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5)  กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6)  ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7)  ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 4 ดานการบริหารงานบุคคล ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการมา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม  

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2)  อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3)  อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4)  มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5)  กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6)  ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7)  ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) รูจักผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ตลอดทั้ง

บุคคลทั่วไป ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการบุคลากร ใชบุคลากรตรงกับหนาที่ 

ความรู ความสามารถความชอบ และมีการสงเสริมโดยการฝกอบรม ทําใหบุคลากรทํางานไดดีตาม

ความรูความสามารถของตน ทั้งพัฒนาทีมงาน การทํางานจะบรรลุตามเปาหมาย”  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 5 ดานการบริหารงานงบประมาณ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 

ประการ มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) การรูจักเหตุ สามารถนํามาใชในการดําเนินงานดานการ

บริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดใหมีการใชแผนพัฒนาขององคกร 

ในการจัดทํางบประมาณ ซึ่งใชงบประมาณไดตรงกับปญหาความเดือดรอน ตรงตามความตองการของ

องคกร ดวยวิธีการที่ดี มีความยุติธรรม เกิดความสามัคคี และแกไขปญหาดานการบริหารงบประมาณ

ได 

2)  อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3)  อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4)  มัตตัญุตา (การรู จักประมาณ) “การรูจักประมาณ เมื่อนํามาใชในการจัดทํา

งบประมาณใหเปนไปตามแผนพัฒนา กอใหเกิดความคุมคาของการใชงบประมาณ” 

5)  กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 
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 6)  ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) หากบุคคลหรือชุมชนไดรับรูรับทราบถึงปญหา ยอมมีผูมี

จิตศรัทธาชวยเหลือเรื่องงบประมาณใหโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีรายไดเพียง

พอที่จะแกไขปญหา และทํานุบํารุงองคกรใหเจริญกาวหนา 

7)  ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 6 เมื่อนําสัปปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการแลวยอมทําใหการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดีข้ึนอยางไร  

ตอบ การนําสัปปุริสธรรม 7 มาใชในการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ไดผลอยางดี ทําใหบุคลากร เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา มีการพัฒนาไดตามเปาหมายที่กําหนดไว เพราะหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเปน

สิ่งดี  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 7 ทานเห็นดวยกับการที่นําสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการ การดําเนินงาน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพราะ 

ตอบ เห็นดวยอยางย่ิงการไดนําสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกตใช ยอมทําใหมีการดําเนินงาน

อยางมีระบบ แบบแผน เกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรมีความเจริญกาวหนา 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 8 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกปญหาการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ตอบ อยากใหทุกโรงเรียนนําสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกตใชในการดําเนินงานของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทําใหเกิดผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย ไดผลดีข้ึน 

 

2) ขอมูลการสัมภาษณพระครูพรหมเขตคณารักษ ผูบริหารโรงเรียนวัดสระเรียง 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลผูใหสมัภาษณ 

ถาม ขอทราบขอมูลสวนตัว 

ตอบ 1) ช่ือ พระครูพรหมเขตคณารักษ อายุ 42 ป วัดสระเรียง   

     ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

     รหัสไปรษณีย 80000 โทรศัพท  084-057-4029  

 2) ระดับการศึกษา ปรญิญาเอก สาขาบริหารการศึกษา 

     มหาวิทยาลัยวงศเชาวลิตกลุ จังหวัดนครราชสีมา 

 3) สถานที่ทํางาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง ตําบลในเมือง  

     อําเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
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 4) ตําแหนง ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง 

    เจาคณะอําเภอพระพรหม 

     เจาอาวาสวัดสระเรียง 

 5) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง 

     จํานวน 10 ป  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 1 ทานรูจักขอบเขตการดําเนินงาน 4 ดาน ของการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา หรือไม  

 ตอบ : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีภาระงาน 4 ดาน ไดแก งานดานการบริหาร

ทั่วไป งานดานวิชาการ งานดานบริหารงานบุคคล และงานดานงบประมาณ ที่ตองดําเนินงาน ดังน้ี 

1)  ดานการบริหารงานท่ัวไป ไดแก งานที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนแตสนับสนุนการ

เรียนการสอนใหดีข้ึน มีภาระงานมากที่จะตองดูแล 

2) ดานวิชาการ ไดแก การใหนักเรียนไดเรียนตามหลักสูตรที่กําหนดไวภายในเวลาที่กําหนด

มีการสอน การสอบ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวางไว 

3) ดานการบริหารงานบุคคล ไดแก การดูแลนักเรียน ครูอาจารย ผูบริหาร ใหทํากิจกรรมการเรียนการ

สอนไปสูเปาหมายที่วางไวเปนไปตามระเบียบกฎหมาย  

4) ดานบริหารงบประมาณ ไดแก การจัดทํางบประมาณ มีการจัดทําเปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย มีแผนการพัฒนาของโรงเรียน และดําเนินจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม และความ

จําเปน ซึ่งไดจัดระดับไวในแผนการพัฒนาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อยูแลว และ

คํานึงถึงความคุมคาของงบประมาณ 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 2 ดานการบริหารงานท่ัวไป ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) การนํา ขอการรูจักเหตุ มาใชในการกําหนดนโยบาย

การศึกษา สามารถทํางานไดอยางมีแบบแผน เปนระบบ จะแกไขปญหาดานการศึกษาของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา ได 

2)  อัตถัญุตา (การรูจักผล) การดําเนินงานดานการศึกษาจําเปนตองศึกษาวิเคราะหผลที่

จะเกิดข้ึน และเปาหมายที่แทจริงเพื่อใหการดําเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ 

3)  อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4)  มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5)  กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6)  ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7)  ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 
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ผูวิจัย ประเด็นท่ี 3 ดานการบริหารงานวิชาการ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ

มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) จากการประชุมกลุมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา สรุปวาหลักสูตรของโรงเรียนมีปญหาไมเหมาะกับสามเณรควรปรับปรุงหลักสูตร และได

พยายามในการสรางหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แตไมผานการประเมินยัง

จะตองใชหลักสูตรแกนกลางไปกอน 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) เมื่อรับนักเรียนมาแลวจะตองทดสอบความรูพื้นฐานกอนแลว

แยกนักเรียนออกเปนระดับๆ พวกอานหนังสือไมออกก็จัดการสอนพิเศษใหพวกเขียนหนังสือไมไดก็

แยกไปอีกช้ันเรียน และพวกที่ไมรูวิชาคณิตศาสตรก็แยกไปเรียนอีกช้ัน สวนใหญจะตองเรียนวิชา

พื้นฐาน 1-2 เดือน แลวจึงเรียนตามหลักสูตรแตก็จัดการไดไมยากเพราะนักเรียนมีจํานวนนอยและอยู

ประจําที่โรงเรียน 

          4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 4 ดานการบริหารงานบุคคล ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการมา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม  

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) “การรูศักยภาพของตน ทําใหการทําหนาที่ของตน ถูกตอง

ตามทีต่นถนัด สามารถลดปญหาตางๆ ดานการบริหารงานบุคคล ทําใหการดําเนินงานเกิดผลสําเร็จได

ดีข้ึน”  

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 5 ดานการบริหารงานงบประมาณ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 

ประการ มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 
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2)  อัตถัญุตา (การรูจักผล) “การใชสัปปุริสธรรม ขอรูจักผล การรูความมุงหมาย และรูจัก

ผลของการจัดทํางบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ ไดตามเปาหมาย การดําเนินงานดานการ

บริหารงบประมาณ สามารถทําใหแกไขปญหาเกี่ยวกับงบประมาณได”   

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6)  ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเหน็ 

7)  ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 6 เมื่อนําสัปปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการแลวยอมทําใหการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดีข้ึนอยางไร  

ตอบ การนําสัปปุริสธรรม 7 มาใชในการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ไดอยางดี ทําใหบุคลากรมีการพัฒนา เมื่อบุคลากรพัฒนา ผลงานก็ดีข้ึนตามไปดวย  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 7 ทานเห็นดวยกับการที่นําสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการ การดําเนินงาน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพราะ 

ตอบ สัปปุริสธรรม 7 เปนธรรมที่ทําใหคนเปนคนดี เมื่อคนในองคกรทุกคนเปนคนดี ยอม

สงผลใหการทํางานดี เมื่อการทํางานดี ผลของงานก็จะดีตามไปดวย องคกรมีความเจริญกาวหนา 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 8 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกปญหาการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ตอบ อยากใหทุกโรงเรียน นําสัปปุริสธรรม 7 ที่สัมภาษณน้ี ไปใชกับการดําเนินงานของ

โรงเรียน ทําใหเกิดผลสําเร็จบรรลุเปาหมายไดผลดีข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3) ขอมูลการสัมภาษณพระครูพิศาลเขตคณารักษ ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลผูใหสมัภาษณ 

ถาม ขอทราบขอมูลสวนตัว 

ตอบ 1) ช่ือ พระครูพิศาลเขตคณารักษ อายุ 48 ป วัดขนาน 

     ตําบลทุงใหญ อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรธีรรมราช  

     รหัสไปรษณีย 80240 โทรศัพท 089-212-4890 

 2) ระดับการศึกษา ปรญิญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ             

    นครศรีธรรมราช 

 3) สถานที่ทํางาน วัดขนาน 

    อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 4) ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน  

 5) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน 

    จํานวน 14 ป  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 1 ทานรูจักขอบเขตการดําเนินงาน 4 ดาน  ของการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา หรือไม  

 ตอบ : การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 4 ดาน ไดแก งานดานการ

บริหารทั่วไป งานดานวิชาการ งานดานบริหารงานบุคคล และงานดานงบประมาณ เปนอํานาจหนาที่

ตามโครงสรางของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่ตองดําเนินงาน ดังน้ี 

1)   ดานการบริหารงานท่ัวไป ไดแก งานดานหองสมุด เอกสาร อาคารสถานที่ ทะเบียน 

สารบัญ สุขภาพอนามัย การปกครอง แนะแนว การสอบวัดผล เปนไปตามระเบียบที่สํานักงาน

พระพุทธศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว 

2)  ดานวิชาการ ไดแก การใหนักเรียนไดเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการและ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวางไว 

3)  ดานการบริหารงานบุคคล  ไดแก การบริหารจัดการบุคลากร เปนไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กําหนดไว 

4)  ดานบริหารงบประมาณ ไดแก การจัดทํางบประมาณ มีการจัดทําเปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย มีแผนการพัฒนาของโรงเรียน และดําเนินจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม และความ

จําเปน ซึ่งไดจัดระดับไวในแผนการพัฒนาของโรงเรียนอยูแลว และคํานึงถึงความคุมคาของ

งบประมาณ 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 2 ดานการบริหารงานท่ัวไป ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2)  อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3)  อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4)  มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5)  กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6)  ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7)  ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล)ใชไดแต ไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 3 ดานการบริหารงานวิชาการ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ

มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2)  อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 



 208

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) หากทุกฝายรูจักบทบาทหนาที่ของตนแลวปฏิบัติในขอบขายที่

ตนมีอยู การทํางานทุกอยางยอมราบรื่น นักเรียนรูหนาที่ตนเองวาตองศึกษาเลาเรียน และปฏิบัติตาม

หลักพระธรรมวินัย ครู อาจารยมีหนาที่สอน อาจารยฝายปกครองมีหนาที่ดูแลความประพฤตินักเรียน 

ผูบริหารมีหนาที่ประสานงานใหงานดําเนินงานไปตามนโยบาย แผนงาน การศึกษายอมมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4)  มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5)  กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6)  ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7)  ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 4 ดานการบริหารงานบุคคล ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม  

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) การรูจกัตน รูจกัองคกรของตน วาโดย ความรู ความถนัด 

ความสามารถ ของบุคลากร มาใชในการดําเนินงานดานบรหิารงานบุคคล สามารถทําใหบุคลากร

ทํางานไดอยางมีแบบแผน 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 5 ดานการบริหารงานงบประมาณ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 

ประการ มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) การรูจักเหตุ รูวิธีการที่มีความรูความเขาใจอยางชัดเจน 

ในการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณ ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะใช

งบประมาณไดตรงกับปญหา 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) การไดนําใชสัปปุริสธรรม รูจักประมาณน้ีไปปรับใชให

ถูกตอง เหมาะสมกับหนาที่ การดําเนินงานแลวสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนได การดําเนินงาน

ดีข้ึน ความสงบสุขตางๆ ยอมจะเกิดข้ึนแกองคกร 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 
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6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 6 เมื่อนําสัปปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการแลวยอมทําใหการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดีข้ึนอยางไร  

ตอบ การนําสัปปุริสธรรม 7 มาใชในการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ไดผลอยางดีมาก ทําใหทุกคนรูจักรับผิดชอบหนาที่ของตน สงผลใหงานมีการพัฒนาไดตาม

เปาหมายที่กําหนดไว  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 7 ทานเห็นดวยกับการที่นําสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการ การดําเนินงาน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพราะ 

ตอบ สัปปุริสธรรม 7 เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว ไมวาใครหรือองคกรใด

นําไปใชยอมทําใหเกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 8 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกปญหาการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ตอบ อยากใหทุกภาคสวนในโรงเรียน นําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาในที่น้ี หมายถึง สัปปุ

ริสธรรม 7 ที่สัมภาษณน้ี ไปประยุกตใชกับการดําเนินงานของโรงเรียน จะทําใหเกิดผลสําเร็จบรรลุ

เปาหมายไดผลดีข้ึน  

 

4) ขอมูลการสัมภาษณพระสิริธรรมราชมุน ีผูบริหารโรงเรยีนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลผูใหสมัภาษณ 

ถาม ขอทราบขอมูลสวนตัว 

ตอบ 1) ช่ือ พระสิริธรรมราชมุนี  อายุ 79 ป วัดมะนาวหวาน  

      ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      รหัสไปรษณีย 80250 โทรศัพท  091-824-9393  

 2) ระดับการศึกษา ช้ันประถมปที ่4 

     นักธรรมช้ันเอก จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 3) สถานที่ทํางาน วัดมะนาวหวาน 

     อําเภอชางกลาง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 4) ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 

    รองเจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 

    เจาอาวาสวัดมะนาวหวาน 
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 5) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 

                 จํานวน 20 ป  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 1 ทานรูจักขอบเขตการดําเนินงาน 4 ดาน  ของการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา หรือไม  

 ตอบ : การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 4 ดาน ไดแก งานดานการ

บริหารทั่วไป งานดานวิชาการ งานดานบริหารงานบุคคล และงานดานงบประมาณ เปนอํานาจหนาที่

ตามโครงสรางของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่ตองดําเนินงาน ดังน้ี 

1)  ดานการบริหารงานท่ัวไป ไดแก งานดานหองสมุด เอกสาร อาคารสถานที่ ทะเบียน 

สารบัญ สุขภาพอนามัย การปกครอง แนะแนว การสอบวัดผล เปนไปตามระเบียบที่สํานักงาน

พระพุทธศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว 

2) ดานวิชาการ ไดแก การใหนักเรียนไดเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการและ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วางไว 

3) ดานการบริหารงานบุคคล  ไดแก การบริหารจัดการบคุลากร เปนไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กําหนดไว 

4) ดานบริหารงบประมาณ ไดแก การจัดทํางบประมาณ มีการจัดทําเปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย มีแผนการพัฒนาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และดําเนินจัดสรร

งบประมาณตามความเหมาะสม และความจําเปน ซึ่งไดจัดระดับไวในแผนการพัฒนาของโรงเรียนอยู

แลว และคํานึงถึงความคุมคาของงบประมาณ 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 2 ดานการบริหารงานท่ัวไป ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) การรูจักเหตุ มาใชในการกําหนดนโยบายการศึกษา

สามารถ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) การรูจักผล มาใชในการดําเนินงานดานการการศึกษา 

สามารถทําใหการทํางานไดอยางมีแบบแผนมีการสงเสริมและพัฒนาทางการศึกษา ไดตรงความ

ตองการ 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 



 211

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 3 ดานการบริหารงานวิชาการ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ

มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 4 ดานการบริหารงานบุคคล ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม  

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 5 ดานการบริหารงานงบประมาณ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 

ประการ มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) การใชสัปปุริสธรรม ขอที่วาดวย ธัมมัญุตา (การรูจัก

เหตุ) มาใชในการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณ สามารถทําใหการจัดทํางบประมาณได

ถูกตองเปนไปตามระเบียบ และแผนพัฒนา  แกไขปญหาดานการบริหารงบประมาณได  

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 6 เมื่อนําสัปปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการแลวยอมทําใหการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดีข้ึนอยางไร  
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ตอบ การนําสัปปุริสธรรม 7 มาใชในการดําเนินงานของโรงเรียน ทําใหบุคลากรในองคกรมี 

คุณธรรมสูงข้ึน เพราะหลักธรรมของพระพุทธศาสนาดีมีประโยชน  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 7 ทานเห็นดวยกับการที่นําสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการ การดําเนินงาน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพราะ 

ตอบ เพราะวา สัปปุริสธรรม 7 วาดวยการทําใหคนเปนคนดี มีคุณภาพ ซึ่งปจจุบันปญหา

เรื่องบุคลากรเปนปญหาที่ใหญมาก หากบุคลากรในองคกรมีคุณภาพแลวยอมจะแกปญหาทุกปญหา

ได ทําใหมีการดําเนินงานอยางมีระบบ ระเบียบ ทําใหงานมีความเจริญกาวหนา 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 8 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกปญหาการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ตอบ อยากใหผูบริหารนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สัปปุริสธรรม 7 ที่สัมภาษณน้ี ไป

ประยุกตใชกับการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกโรงเรียน  

 

5) ขอมูลการสัมภาษณพระครสูุจิณธรรมโสภิต ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรมิตร 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลผูใหสมัภาษณ 

ถาม ขอทราบขอมูลสวนตัว 

ตอบ 1) ช่ือพระครสูุจิณธรรมโสภิต   อายุ 38 ป วัดไตรวิทยาราม 

     ตําบล ถํ้าใหญ อําเภอ ทุงสง จงัหวัด นครศรีธรรมราช  

     รหัสไปรษณีย 80110  โทรศัพท 087-885-8401  

 2) ระดับการศึกษา ปรญิญาโท สาขาบรหิารการศึกษา 

      มหาวิทยาลัยรามคําแหง   จังหวัดกรงุเทพมหานคร 

 3) สถานที่ทํางาน วัดไตรวิทยาราม 

     อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 4) ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม 

    เจาคณะตําบลควนกลด 

    เจาอาวาสวัดไตรวิทยาราม          

 5) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม 

     จํานวน 6 ป  
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ผูวิจัย ประเด็นท่ี 1 ทานรูจักขอบเขตการดําเนินงาน 4 ดาน  ของการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา หรือไม  

 ตอบ : การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 4 ดาน ไดแก งานดานการ

บริหารทั่วไป งานดานวิชาการ งานดานบริหารงานบุคคล และงานดานงบประมาณ เปนอํานาจหนาที่

ตามโครงสรางของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่ตองดําเนินงาน ดังน้ี 

1)  ดานการบริหารงานท่ัวไป ไดแก งานดานหองสมุด เอกสาร อาคารสถานที่ ทะเบียน 

สารบัญ สุขภาพอนามัย การปกครอง แนะแนว การสอบวัดผล เปนไปตามระเบียบที่สํานักงาน

พระพุทธศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว 

2) ดานวิชาการ ไดแก การใหนักเรียนไดเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการและ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวางไว 

3) ดานการบริหารงานบุคคล ไดแก การบริหารจัดการบุคลากร เปนไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กําหนดไว 

4) ดานบริหารงบประมาณ ไดแก การจัดทํางบประมาณ มีการจัดทําเปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย มีแผนการพัฒนาของโรงเรียน และดําเนินจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม และความ

จําเปน ซึ่งไดจัดระดับไวในแผนการพัฒนาของโรงเรียนอยูแลว และคํานึงถึงความคุมคาของ

งบประมาณ 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 2 ดานการบริหารงานท่ัวไป ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการมา

บูรณาการการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ 1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) การไดนําหลักสัปปุริสธรรม 7 การรูจักเหตุ น้ีไปปรับใช

ใหถูกตอง เหมาะสมกับหนาที่ การดําเนินงานแลวสามารถแกไขปญหาใหการดําเนินงานดีข้ึน 

ความสําเร็จยอมจะเกิดข้ึนแก องคกร 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 3 ดานการบริหารงานวิชาการ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ

มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 
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2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) การใชสัปปุริสธรรม ขอรูจักผล รูจุดประสงค ของหลักการที่

ตนปฏิบัติ เขาใจเปาหมายที่ต้ังไว มาใชในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการวิชาการสามารถทําให

แกไขปญหางานบริหารงานวิชาการได 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 4 ดานการบริหารงานบุคคล ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม  

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) การใชสัปปุริสธรรม ขอรูจักผล การรูความมุงหมาย ของ

หลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงค มาใชในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการบุคลากร

สามารถทําใหแกไขปญหางานบริหารงานบุคคลได  

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) การรูจักบุคคลวามีความรู ความสามารถ ของบุคลากรใน

องคกร ทําใหสามารถดําเนินงานดานบริหารงานบุคคล  ไดงายข้ึน  ลดปญหาการดําเนินงานดาน

บริหารงานบุคคลได 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 5 ดานการบริหารงานงบประมาณ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 

ประการมาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) การรูจักผล มาใชในการดําเนินงานดานการบริหาร

งบประมาณ สามารถทําใหทํางานไดอยางมีแบบแผนมีประสิทธิภาพ 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

 6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) การดําเนินงานดานบริหารงบประมาณ หากผูบริหารนํา

ชุมชนเขารวมแกปญหา จะชวยไดมากเพราะบางคน บางหนวยงานตองการที่จะชวยเหลืออยูแลว 
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และย่ิงผูบริหารมีบารมีการระดมทุนจะย่ิงงาย สงผลใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 6 เมื่อนําสัปปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการแลวยอมทําใหการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดีข้ึนอยางไร  

ตอบ การนําสัปปุริสธรรม 7 มาใชในการดําเนินงานของโรงเรียน ไดผลอยางดีมาก ทําใหการ

ทํางานมีเปาหมาย บุคลากรทุกภาคสวนทํางานอยางมีทิศทาง ทุกคนรู ถึงวามีสวนรวมในการ 

ดําเนินงานของโรงเรียน ทุกคนก็จะมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อทํางานใหไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 

รวมกัน 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 7 ทานเห็นดวยกับการที่นําสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการ การดําเนินงาน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพราะ 

ตอบ เห็นดวยอยางย่ิง เพราะหลักธรรมคําสอนทางศาสนาทุกคําสอน เปนสิ่งที่ดีที่ประเสริฐ

ใชแกปญหาไดจริงน้ี และสามารถพิสูจนได ย่ิงสัปปุริสธรรม 7 เปนธรรมที่ใชกับการพัฒนาคน งานทุก

อยางหากคนไมพัฒนา ยอมสําเร็จยาก 

 ผูวิจัย ประเด็นท่ี 8 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกปญหาการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ตอบ อยากใหทุกผูบริหารนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนา อันเปนธรรมประเสริฐอยางย่ิง 

มาใชกับองคกร หรือ นําสัปปุริสธรรม 7 ที่สัมภาษณน้ี ไปประยุกตใชกับการดําเนินงานของโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทําใหเกิดผลสําเร็จบรรลุเปาหมายไดผลดีย่ิง 

 

6) ขอมูลการสัมภาษณพระเทพปญญาสุธี ผูบริหารโรงเรยีนสาธิตศึกษาวิทยาลยัสงฆ ภาคทักษณิ      

                   เทศบาลนครศรีธรรมราช 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลผูใหสมัภาษณ 

ถาม ขอทราบขอมูลสวนตัว 

ตอบ 1) ช่ือ พระเทพปญญาสุธี  อายุ 84 ป วัดแจงวรวิหาร 

     ตําบลทาวัง อําเภอเมือง จงัหวัดสงขลา  

 รหสัไปรษณีย 80000 โทรศัพท 075-343900   

 2) ระดับการศึกษา นักธรรมช้ันเอก 

     ปริญญาโท สาขาศาสนาและปรัชญา 

      มหาวิทยาลัยพาราณส ีประเทศอินเดีย 
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 3) สถานที่ทํางาน   วัดแจงวรวิหาร 

โรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ ภาคทักษิณ เทศบาลนครศรีธรรมราช  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรธีรรมราช                                                           

     อําเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 4) ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ ภาคทักษิณ   

    เทศบาลนครศรีธรรมราช รองอธิการบดี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 5) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ผูบริหารโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ  

ภาคทักษิณ เทศบาลนครศรีธรรมราช 

    จํานวน 20  ป  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 1 ทานรูจักขอบเขตการดําเนินงาน 4 ดาน  ของการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา หรือไม  

 ตอบ : การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 4 ดาน ไดแก งานดานการ

บริหารทั่วไป งานดานวิชาการ งานดานบริหารงานบุคคล และงานดานงบประมาณ เปนอํานาจหนาที่

ตามโครงสรางของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่ตองดําเนินงาน ดังน้ี 

1)  ดานการบริหารงานท่ัวไป ไดแก งานดานหองสมุด เอกสาร อาคารสถานที่ ทะเบียน 

สารบัญ สุขภาพอนามัย การปกครอง แนะแนว การสอบวัดผล เปนไปตามระเบียบที่สํานักงาน

พระพุทธศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว 

2) ดานวิชาการ ไดแก การใหนักเรียนไดเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการและ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวางไว 

3) ดานการบริหารงานบุคคล  ไดแก การบรหิารจัดการบุคลากร เปนไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กําหนดไว 

4) ดานบริหารงบประมาณ ไดแก การจัดทํางบประมาณ มีการจัดทําเปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย มีแผนการพัฒนาของโรงเรียน และดําเนินจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม และความ

จําเปน ซึ่งไดจัดระดับไวในแผนการพัฒนาของโรงเรียนอยูแลว และคํานึงถึงความคุมคาของ

งบประมาณ 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 2 ดานการบริหารงานท่ัวไป ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) การรูจักเหตุ มาใชในการกําหนดนโยบายการศึกษา

สามารถทําใหกําหนดนโยบายการศึกษาไดอยางถูกตองตรงกับความตองการ ทําใหมีการสงเสริมและ

พัฒนาทางการศึกษา 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) การรูจักผล มาใชในการดําเนินงานดานการการศึกษา สามารถ

ทําใหการทํางานไดอยางมีแบบแผนมีการสงเสริมและพัฒนาทางการศึกษา ไดตรงความตองการ 
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3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) การรูจักชุมชนที่ดี แลวนําชุมชนมารวมแกปญหา ทําให

สามารถวางแผนจัดทํางานประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนออกสูชุมชน ใหชุมชนไดรับทราบวา

โรงเรียนมีกิจกรรมอะไรบาง โรงเรียนมีความตองการอะไร ชุมชนมีสวนชวยเหลือโรงเรียนในสวน

ใดบาง 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 3 ดานการบริหารงานวิชาการ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ

มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) เน้ือหาสาระของหลักสูตรควรปรับปรุงใหทันสมัยเหมาะ

กับปจจุบันและหนังสือที่ใชควรปรับปรุงรูปเลมใหดูนาสนใจมากข้ึนประกอบกับใชสื่อที่ทันสมัยเพื่อ ที่

จะทําใหนักเรียนสนใจมากข้ึน 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) การรูจักผล สามารถนํามาใชในการวางแผนการดําเนินงาน

การบริหารวิชาการทําใหสงเสริมเพิ่มความรู ความสามารถในการเรียนการสอนเชนการสรางสื่อ

สมัยใหมเพื่อใหนักเรียนสนใจ ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยยอมสงผลใหผลการเรียนการสอนดีข้ึน  

          3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) นักเรียนที่โรงเรียนจะตองเรียนพื้นฐานใหมหมดโดยใชระบบพี่

สอนนองนักเรียนรุนพี่ 1 รูป รับผิดชอบรุนนอง 1 รูป เพราะนักเรียนอายุใกลเคียงกันทําใหการเรียนรู

เปนไปไดรวดเร็ว” 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 4 ดานการบริหารงานบุคคล ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม  

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) การรูจักผล สามารถนํามาใชในการวางแผนการดําเนินงาน

ดานการบริหารจัดการบุคลากรทําใหสงเสริมเพิ่มความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานแกบุคลากร

และประเมินผลงานอยางเปนธรรม การประเมินใชทั้งภายนอก และภายในมารวมกันเพื่อใหไดขอมูลที่

เปนจริงมากที่สุดแลวนําผลน้ันมาหาแนวทางพัฒนา  

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 
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4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

 7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) การรูจักบุคคล รูจักและเขาใจความแตกตางระหวาง

บุคคล วาแตละคนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรูความสามารถที่แตกตางกัน นํามาวางแผนดาน

บุคลากร ทําใหสามารถดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลไดถูกตองตามระเบียบ ลดปญหาดําเนินงาน

ดานบริหารงานบุคคลได  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 5 ดานการบริหารงานงบประมาณ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 

ประการ มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) การรูจักเหตุ มีความจําเปนอยางย่ิงในการบริหาร

งบประมาณ เพราะสามารถนํามาวางแผนการดําเนินงานดานบริหารงบประมาณ มาใชในการ

ดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณ ทําใหเปนไปตามระเบียบตามแผนการใชงบประมาณ สามารถ

ลดปญหาการจัดสรรงบประมาณไดตรงกับปญหาความเดือดรอนอยางแทจริง 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

 6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) การรูจักชุมชนที่ดี  แลวนําชุมชนมารวมแกปญหา ทําให

สามารถวางแผนจัดทํางบประมาณ และจัดสรรงบประมาณจากชุมชนโดยเฉพาะการปกครองสวน

ทองถ่ินมีงบประมาณสนับสนุนเรื่องการศึกษา ศาสนาและเยาวชน ทําใหเกิดผลดี คือไดงบประมาณ

เพิ่มข้ึนเพื่อมาใชในการบริหารการศึกษา เชนที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ อยูในการดูแล

ของเทศบาลนครศรีธรรมราช ทางเทศบาลจะจัดงบประมาณเรื่องของเงินเดือนครู อาจารย และ

ภัตตาหารเพลของนักเรียนทําใหปญหาเรื่องงบประมาณหมดไป 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 6 เมื่อนําสัปปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการแลวยอมทําใหการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดีข้ึนอยางไร  

ตอบ การนําสัปปุริสธรรม 7 มาใชในการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ไดผลดีมาก เพราะทํางานอยางมีระบบ แบบแผน สามารถตรวจสอบไดถึงผลงานวาประสบ

ผลสําเร็จ หรือลมเหลวเพราะสาเหตุอะไร จําเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงสวนไหน  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 7 ทานเห็นดวยกับการที่นําสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการ การดําเนินงาน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพราะ 
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ตอบ เห็นดวยอยางย่ิงหากไดนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ น้ีมาประยุกตใช ยอมทําใหเกิดผล

สําเร็จ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 8 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกปญหาการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ตอบ อยากใหทุกผูบริหารนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา อันเปนแนวทางที่

ประเสริฐอยางย่ิง มาใชในองคกร หรือ นําสัปปุริสธรรม 7 ที่สัมภาษณน้ี ไปประยุกตใชกับการ

ดําเนินงานของโรงเรียน ทําใหการทํางานบรรลุเปาหมายไดผลดีย่ิง 

 

7) ขอมูลการสัมภาษณพระเทพวินยาภรณ เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลผูใหสมัภาษณ 

ถาม ขอทราบขอมูลสวนตัว 

ตอบ 1) ช่ือ พระเทพวินยาภรณ  อายุ 62 ป วัดพระมหาธาตุ 

     ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวัดนครสรีธรรมราช  

     รหัสไปรษณีย 90000 โทรศัพท 089-647-0161 

 2) ระดับการศึกษา นักธรรมช้ันเอก 

    ปริญญาโท สาขาศาสนาและปรัชญา 

     มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย 

 3)  สถานที่ทํางาน วัดมหาธาตุมหาวิหาร 

     อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 4)  ตําแหนง เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) 

 5)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  

     จํานวน 14 ป  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 1 ทานรูจักขอบเขตการดําเนินงาน 4 ดาน  ของการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา หรือไม  

 ตอบ : การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 4 ดาน ไดแก งานดานการ

บริหารทั่วไป งานดานวิชาการ งานดานบริหารงานบุคคล และงานดานงบประมาณ เปนอํานาจหนาที่

ตามโครงสรางของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ตองดําเนินงาน ดังน้ี 

1)  ดานการบริหารงานท่ัวไป ไดแก งานดานหองสมุด เอกสาร อาคารสถานที่ ทะเบียน 

สารบัญ สุขภาพอนามัย การปกครอง แนะแนว การสอบวัดผล เปนไปตามระเบียบที่สํานักงาน

พระพุทธศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว 
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2) ดานวิชาการ ไดแก การใหนักเรียนไดเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการและ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวางไว 

3) ดานการบริหารงานบุคคล  ไดแก การบริหารจัดการบุคลากร เปนไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กําหนดไว 

4) ดานบริหารงบประมาณ ไดแก การจัดทํางบประมาณ มีการจัดทําเปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย มีแผนการพัฒนาของโรงเรียน และดําเนินจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม และความ

จําเปน ซึ่งไดจัดระดับไวในแผนการพัฒนาของโรงเรียนอยูแลว และคํานึงถึงความคุมคาของ

งบประมาณ 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 2 ดานการบริหารงานท่ัวไป ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเหน็ 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 3 ดานการบริหารงานวิชาการ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ

มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น  

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเหน็ 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 4 ดานการบริหารงานบุคคล ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการมา

บูรณาการการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม  

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) การบริหารงานบุคคล จําเปนตองศึกษาวิเคราะหผลที่เกิดข้ึน

จริง และเปาหมายที่ทีมงานไดต้ังรวมกันโดนยึดหลักตามความเปนจริง วามีความแตกตางกันมากหรือ

นอย แลวมาแกปญหารวมกัน เพื่อลดปญหาการจัดหาบุคลากร ลดปญหาในองคกรเชนปญหานักเรยีน
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มีนอยลงทางผูบริหารโรงเรียนอาจรวมมือกับทางคณะสงฆในจังหวัดของตนแลวใหนโยบายวาใหพระ

สังฆาธิการระดับเจาอาวาส, เจาคณะตําบล, เจาคณะอําเภอ และเจาคณะจังหวัด จัดโครงการหา 

ศาสนทายาท 1 รูป/พระสังฆาธิการ 1 รูป/1ป เพื่อสงมาเรียนยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา โครงการน้ียังไมมีทําเพราะผูบริหารโรงเรียนกับพระสังฆาธิการตางคนตางทํางาน  

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 5 ดานการบริหารงานงบประมาณ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 

ประการ มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) การรูจักผล สามารถนํามาใชในการวางแผนการดําเนินงาน

ดานการบริหารงบประมาณ ทําใหเพิ่มศักยภาพ ในการจัดทํางบประมาณเชนปญหางบประมาณมนีอย

ทางผูบริหารอาจจัดหารายไดโดยการทอดผาปาเพื่อการศึกษาวิธีน้ีก็มีทํากันบางแตไดผลไมมากนักใน

การระดมทุนเพราะการลงทุนทางการศึกษาไมสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมผิดกับการทําบุญสราง

เสนาสนะจะเรียกศรัทธาไดมากกวาแตยังมีอีกวิธีที่นาสนใจคือใหผูบริหารปรึกษาหารือกับทางคณะ

สงฆแลวขอนิตยภัตรของพระสังฆาธิการรูปละ 1 เดือน / 1 ป จัดต้ังเปนกองทุนเพื่อการศึกษา (พระ

สังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจํานวนมาก) วิธีน้ียังไมมีการดําเนินงานแตคิดวาจะไดรับความ

รวมมือ  

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแต ไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 6 เมื่อนําสัปปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการแลวยอมทําใหการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดีข้ึนอยางไร  

ตอบ การนําสัปปุริสธรรม 7 มาใชในการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ไดผลดีมาก ทําใหบุคลากรทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดชอบในการวางแผนการทํางานรวมกัน 

ความรวมมือก็จะมีมากข้ึน สงผลงานมีการพัฒนา   
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ผูวิจัย ประเด็นท่ี 7 ทานเห็นดวยกับการที่นําสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการ การดําเนินงาน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพราะ 

ตอบ เห็นดวยอยางย่ิง เพราะสัปปุริสธรรม 7 ประการ เปนธรรมที่วาดวยการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย หากคนในองคกรมีการพัฒนาข้ึนเทาไหร งานจะย่ิงพัฒนาข้ึนมาเทาน้ัน 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 8 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกปญหาการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ตอบ อยากใหผูบริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนนําสัปปุริสธรรม 7 ที่สัมภาษณน้ี ไปประยุกตใช

กับการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทําใหเกิดผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย

ไดผลดีข้ึนย่ิง 

 

8) ขอมูลการสัมภาษณพระเทพสิริโสภณ เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(มหานิกาย) 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลผูใหสมัภาษณ 

ถาม ขอทราบขอมูลสวนตัว 

ตอบ 1) ช่ือ พระเทพสิรโิสภณ อายุ 74 ป วัดวังตะวันตก  

 ตําบลคลงั อําเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 รหสัไปรษณีย 80000 โทรศัพท  075-342985  

 2) ระดับการศึกษา นักธรรมช้ันเอก ป.ธ.9 

    ปริญญาโท สาขาศาสนาและปรัชญา 

     มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย 

 3) สถานที่ทํางาน วัดวังตะวันตก 

     อําเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 4) ตําแหนง เจาคณะจงัหวัดนครศรีธรรมราชคณะสงฆฝายมหานิกาย 

 5) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  

    จํานวน 9 ป  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 1 ทานรูจักขอบเขตการดําเนินงาน 4 ดานของการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา หรือไม  

 ตอบ : การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 4 ดาน ไดแก งานดานการ

บริหารทั่วไป งานดานวิชาการ งานดานบริหารงานบุคคล และงานดานงบประมาณ เปนอํานาจหนาที่

ตามโครงสรางของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่ตองดําเนินงาน ดังน้ี 
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1)  ดานการบริหารงานท่ัวไป ไดแก งานดานหองสมุด เอกสาร อาคารสถานที่ ทะเบียน 

สารบัญ สุขภาพอนามัย การปกครอง แนะแนว การสอบวัดผล เปนไปตามระเบียบที่สํานักงาน

พระพุทธศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว 

2) ดานวิชาการ ไดแก การใหนักเรียนไดเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการและ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวางไว 

3) ดานการบริหารงานบุคคล  ไดแก การบริหารจัดการบุคลากร เปนไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กําหนดไว 

4) ดานบริหารงบประมาณ ไดแก การจัดทํางบประมาณ มีการจัดทําเปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย มีแผนการพัฒนาของโรงเรียน และดําเนินจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม และความ

จําเปน ซึ่งไดจัดระดับไวในแผนการพัฒนาของโรงเรียนอยูแลว และคํานึงถึงความคุมคาของ

งบประมาณ 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 2 ดานการบริหารงานท่ัวไป ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น  

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) “การรูจักประมาณมาใชในการวางแผนการจัดทํา

งบประมาณ ครอบคลุมกับปญหาและความตองการขององคกรอยางทั่วถึงทําใหเกิดผลดี” 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 3 ดานการบริหารงานวิชาการ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ

มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 4 ดานการบริหารงานบุคคล ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม  
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ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) การรูจักความสามารถของบุคลากรในองคกรตามเปนจริงวา

โดย  ความรู  ความสามารถ มาใชในการดําเนินงานดานการบริหารงานดานบุคคล สามารถทําให

บุคลากรทํางานไดอยางมีแบบแผน ตามความรู ความสามารถ คือ ใชคนตรงกับงานตามความรู 

ความสามารถ ที่สําคัญตามความชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทําใหบุคลากรทํางานไดดีข้ึนผลงานก็ดี

ข้ึนดวยและทานยังไดฝากขอคิดที่สําคัญไวอยางหน่ึงวาใหผูบริหารต้ังโครงการ “หน่ึงสามเณรหน่ึง

ศิลปะ” ในสามเณรที่เปนนักเรียนมาเรียนระยะเวลา 3 ป หรือ 6 ป ใหผูบริหาร หรือคณะครูอาจารย

คนหาความสามารถในตัวเด็กใหเจอวานักเรียนแตละคนมีความชอบ หรือมีความสามารถในดานใด 

(เพราะนักเรียนมีจํานวนไมมากนัก) เมื่อเจอแลวใหสงเสริมในเรื่องน้ันๆ จะทําใหนักเรียนไดคนพบ

ตนเอง และพัฒนาสิ่งที่ตนมีอยู เมื่อผลงานของนักเรียนมีปรากฏ ก็จะทําใหโรงเรียนมีช่ือเสียงนักเรียน

ก็เรียนอยางมีความสุขมีผลใหมีนักเรียนเพิ่มข้ึน เชน นักเรียนบางรูปเกงเรื่องคอมพิวเตอรก็ใหดูแลหอง

คอมพิวเตอร เรื่องสื่อ การเรียนการสอน,เรื่องวาดรูป ก็ใหวาดรูปพุทธประวัติ เรื่องงานปนก็ใหฝกปน

พระพุทธรูป เรื่องการพูดก็ใหฝกเทศนมหาชาติหรือเปนโฆษก เรื่องเรียนบาลีก็สนับสนุนใหเรียนจนจบ

เปรียญ 9 ประโยค หรือเรื่องของการจัดสถานที่ก็ใหฝกผูกผาตามงานตางๆ หรือศิลปะอยางอื่นเทาที่

จะสนับสนุนไดเพื่อใหนักเรียนนอกจากจะเรียนวิชาการอยางเดียวยังไดมีศิลปะติดตัวไปประกอบ

อาชีพไดดวย 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 5 ดานการบริหารงานงบประมาณ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 

ประการ มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใหพระสังฆาธิการเจาอาวาส, เจาคณะตําบล, เจาคณะอําเภอ 

และเจาคณะจังหวัด จัดถวายทุนการศึกษาแกสามเณรโดย พระสังฆาธิการ 1 รูป/ สามเณร 1 รูป จน

จบการศึกษาอาจเปนระดับมัธยมหรืออาจถึงระดับอุดมศึกษาก็จะทําใหปญหาเรื่องทุนในการศึกษา

เบาบางลงได  

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) การรูจักประมาณมาใชในการวางแผนการจัดทํา      

งบประมาณ ครอบคลุมกับปญหาและความตองการขององคกรอยางทั่วถึงทําใหเกิดผลดี 
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5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 6 เมื่อนําสัปปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการแลวยอมทําใหการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดีข้ึนอยางไร  

ตอบ การนําสัปปุริสธรรม 7 มาใชในการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ไดผลอยางดีมาก ทําใหการทํางานอยางมีสวนรวม มีเปาหมาย มีทิศทางในการทํางานรวมกัน 

ทุกคนสมัครสมานสามัคคีกัน ยึดงานเปนหลัก  มีการพัฒนาไดตามเปาหมายที่กําหนด เพราะ

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเปนของดีมีประโยชนจริง  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 7 ทานเห็นดวยกับการที่นําสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการ การดําเนินงาน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพราะ 

ตอบ สัปปุริสธรรม 7 ประการ น้ีเปนธรรมที่ใชในการพัฒนาศักยภาพคน ใหเปนคนดี หากทุก

คนในองคกรเปนคนดี คนดีอยูที่ไหนที่น้ันก็เจริญ  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 8 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกปญหาการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ตอบ อยากใหผูบริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน นําสัปปุริสธรรม 7 ที่สัมภาษณน้ี ไปประยุกตใช

กับการดําเนินงานของโรงเรียน ทําใหผลงานสําเร็จบรรลุเปาหมายไดผลดีย่ิงข้ึน 

 

9) ขอมูลการสัมภาษณ คุณคณุัญพงษ ทหารไทย ผูอํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด   

นครศรีธรรมราช 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลผูใหสมัภาษณ  

ถาม ขอทราบขอมูลสวนตัว 

ตอบ 1) ช่ือคุณคุณัญพงษ ทหารไทย อายุ 55 ป อยูบานเลขที่  หมู  

     ตําบล ในเมือง อําเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 

     รหัสไปรษณีย 90000 โทรศัพท   081-897-5645 

 2) ระดับการศึกษา ปรญิญาโท 

     มหาวิทยาลัยทักษิณ จงัหวัดสงขลา 

 3) สถานที่ทํางาน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรธีรรมราช 

     อําเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 4) ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
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 5) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  

      จํานวน 3 ป  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 1 ทานรูจักขอบเขตการดําเนินงาน 4 ดาน ของการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา หรือไม  

 ตอบ : การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 4 ดาน ไดแก งานดานการ

บริหารทั่วไป งานดานวิชาการ งานดานบริหารงานบุคคล และงานดานงบประมาณ เปนอํานาจหนาที่

ตามโครงสรางของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่ตองดําเนินงาน ดังน้ี 

1)  ดานการบริหารงานท่ัวไป ไดแก งานดานหองสมุด เอกสาร อาคารสถานที่ ทะเบียน 

สารบัญ สุขภาพอนามัย การปกครอง แนะแนว การสอบวัดผล เปนไปตามระเบียบที่สํานักงาน

พระพุทธศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว 

2) ดานวิชาการ ไดแก การใหนักเรียนไดเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการและ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวางไว 

3) ดานการบริหารงานบุคคล  ไดแก การบริหารจัดการบุคลากร เปนไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กําหนดไว 

4) ดานบริหารงบประมาณ ไดแก การจัดทํางบประมาณ มีการจัดทําเปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย มีแผนการพัฒนาของโรงเรียน และดําเนินจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม และความ

จําเปน ซึ่งไดจัดระดับไวในแผนการพัฒนาของโรงเรียนอยูแลว และคํานึงถึงความคุมคาของ

งบประมาณ 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 2 ดานการบริหารงานท่ัวไป ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) การรวมกันวางแผนที่ดี มีระบบ จากผูที่มีสวนเกี่ยวทุก

ภาคสวนทําใหผูบริหารกําหนดนโยบายการศึกษาขององคกรไดตรงความตองการ ดวยการรูจักเหตุ  

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น  

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) การรูจักประมาณ ทําใหสามารถวางแผนการพัฒนาดาน

การบริหารงบประมาณ ทําใหการดําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

 5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 3 ดานการบริหารงานวิชาการ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ

มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 
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ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) โรงเรียนพระปริยัติธรรมจะตองระดมผูที่เกี่ยวของกับ

หลักสูตรทั้งทางคณะสงฆกระทรวงศึกษาธิการและโดยเฉพาะทางเถระสมาคม มาประชุมเพื่อจัดทํา

หลักสูตรเฉพาะสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมเน่ืองจากหลกัสูตรที่ใชไมเหมาะสมกับปจจุบนั 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศนกําหนดอัตลักษณของผูเรียนวา

นักเรียนที่เรียนเมื่อจบแลวควรเปนอยางไรแลวใหฝายวิชาการรวมกลุมกันเพื่อสรางหลักสูตรที่

เหมาะสมใหกับผูเรียนโดยการดูแลของเถระสมาคมผูใหญสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และ

กระทรวงศึกษาธิการทั้งยังตองมีการนิเทศ ประเมินติดตามผลจากทั้งภายนอกและภายในอยาง

ตอเน่ือง 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 4 ดานการบริหารงานบุคคล ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม  

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น  

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม จะตองมีความรู ความเขาใจ

ของผลที่ตนกระทํา มีจุดมุงหมาย รูจักผลประโยชนของบุคลากรพึงไดรับอยางมีความยุติธรรม มีการ

สงเสริมศักยภาพใหแกบุคลากรก็จะเกิดผลดีตอองคกรเชนดานผูบริหารตองไดรับการเรียนรูดาน

การศึกษาสมัยใหมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารดวยกัน ดานครูอาจารยจะตองบรรจุเปน

ครูอาจารยประจํามีรายไดตามสมควรจะเปน มีการสงเสริมใหศึกษาตอในช้ันที่สูงข้ึนและมีโอกาสที่จะ

ศึกษาดูงานภายนอก ดานนักเรียนซึ่งพบวามีจํานวนลดลงจะดวยนโยบายของรัฐที่วามีลูกมากจะ

ยากจนมีลูกหน่ึงคนจนไป 7 ป หรือนโยบายเรียนฟรี 15 ป ก็ดี ใหผูบริหารมาประชุมวาจะเพิ่มจํานวน

นักเรียนอยางไรอาจใชนโยบายไปรับนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ ซึ่งประชากรมี

จํานวนมากและยากจน แตนโยบายน้ีมีการทํากันมากแลวอาจไดนักเรียนไมมากนักหรือนโยบายพี่พา

นองมาเรียนคือใหสามเณรรุนพี่กลับไปยังโรงเรียนที่เคยเรียนสมัยประถมศึกษาแลวชวนรุนนองมาบวช 

แตยังมีทางเลือกใหมอีกทางที่ทางโรงเรียนยังไมทํามากอนคือจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบานเด็ก

สงเคราะหมีแตเฉพาะเด็กผูชาย (ในภาคใตทั้งหมดจะนําเด็กผูชายที่ดอยโอกาสอายุต้ังแต 7 ขวบข้ึนไป

มารวมไวที่น้ีใหการเลี้ยงดูจนมีผูมารับอุปการะหรือชวยตนเองไดซึ่งมีจํานวนมาก 400-500 คน) หาก

นําเด็กเหลาน้ีที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนามาบรรพชาเปนสามเณรก็จะทําใหมีนักเรียนเพิ่มข้ึน 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 
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4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) การรูจักหนาที่ของผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน และรูจัก

เลือกใชบุคคลใหเหมาะสม ถูกกับงานตามความรู ความสามารถ จะตองสงเสริมบุคลากรใหมีความรู

ย่ิงข้ึน โดยการสงเขารับการฝกอบรม ทําใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 5 ดานการบริหารงานงบประมาณ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 

ประการมาบูรณาการการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ผูจัดทํางบประมาณจะตองมีความรู ความเขาใจของผลที่

จัดสรรงบประมาณ อยางมีจุดมุงหมาย รูจักผลประโยชนขององคกรพึงไดรับอยางสูงสุด” 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) การรูจักประมาณ มาใชในการบริหารงบประมาณ และ

ใชงบประมาณใหเกิดประโยชนอยางคุมคา ทําใหสามารถแกไขปญหาไดดีย่ิงข้ึน 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 6 เมื่อนําสัปปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการแลวยอมทําใหการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดีข้ึนอยางไร  

ตอบ การนําสัปปุริสธรรม 7 ซึ่งเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกตใชกับการ

บริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยอมสงผลดี และมีประโยชน 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 7 ทานเห็นดวยกับการที่นําสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการ การดําเนินงาน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพราะ 

ตอบ เห็นดวยเพราะสัปปุริสธรรม 7 ประการ น้ีเปนหลักที่นักปราชญและผูรูทั้งหลาย 

ยอมรับวานํามาใชแกปญหาเกี่ยวกับคน โดยเฉพาะหากหนวยงานไหนคนในหนวยงานน้ันเปนคนดีมี

คุณธรรมแลว ทําใหเกิดมีความสุข งานในองคกรน้ันยอมมีความเจริญกาวหนา 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 8 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกปญหาการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ตอบ อยากใหทุกองคกรนําสัปปุริสธรรม 7 ที่สัมภาษณน้ี ไปประยุกตใชกับการดําเนินงาน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะทําใหงานเกิดผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
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10) ขอมูลการสัมภาษณนายนพรัตน เบญจวัฒนานันท  ผูอํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนา   

แหงชาติ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลผูใหสมัภาษณ 

ถาม ขอทราบขอมูลสวนตัว 

ตอบ 1) ช่ือ นายนพรัตน เบญจวัฒนานันท  อายุ 60 ป อยูบานเลขที่  หมู  

     ตําบลศาลายา อําเภอนครชัยศร ีจงัหวัดนครปฐม  

     รหัสไปรษณีย  โทรศัพท    

 2) ระดับการศึกษา ปรญิญาโท สาขานโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

    ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (พุทธศาสนา)  

    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

    ปริญญาพทุธศาสตรดุษฐบีัณฑิตกิตติมศักด์ิ(พุทธศิลปกรรม)  

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 3) สถานที่ทํางาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

     อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม 

 4) ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

 5) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  

    จํานวน 5 ป  

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 1 ทานรูจักขอบเขตการดําเนินงาน 4 ดาน ของการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา หรือไม  

 ตอบ : การดําเนินงานของโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 4 ดาน ไดแก งานดานการ

บริหารทั่วไป งานดานวิชาการ งานดานบริหารงานบุคคล และงานดานงบประมาณ เปนอํานาจหนาที่

ตามโครงสรางของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่ตองดําเนินงาน ดังน้ี 

1)  ดานการบริหารงานท่ัวไป ไดแก งานดานหองสมุด เอกสาร อาคารสถานที่ ทะเบียน 

สารบัญ สุขภาพอนามัย การปกครอง แนะแนว การสอบวัดผล เปนไปตามระเบียบที่สํานักงาน

พระพุทธศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว 

2) ดานวิชาการ ไดแก การใหนักเรียนไดเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการและ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวางไว 

3) ดานการบริหารงานบุคคล  ไดแก การบริหารจัดการบุคลากร เปนไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กําหนดไว 

4) ดานบริหารงบประมาณ ไดแก การจัดทํางบประมาณ มีการจัดทําเปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย มีแผนการพัฒนาของโรงเรียน และดําเนินจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม และความ
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จําเปน ซึ่งไดจัดระดับไวในแผนการพัฒนาของโรงเรียนอยูแลว และคํานึงถึงความคุมคาของ

งบประมาณ 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 2 ดานการบริหารงานท่ัวไป ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น                              

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะตองมี

ความรู ความเขาใจของผลที่ตนกระทํา มีจุดมุงหมาย รูจักผลประโยชนของบุคลากรทางการศึกษาพึง

ไดรับอยางยุติธรรม มีการสงเสริมศักยภาพใหแกบุคลากรมีความรูอยางถูกตอง ก็จะเกิดผลดีตอองคกร 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) การรูจักประมาณ ทําใหสามารถวางแผนการพัฒนาดาน

การบริหารงบประมาณ ทําใหการดําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น                                    

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) การไดนําหลักการรูจักชุมชนไปปรับใชใหถูกตอง ทุกชุมชน

จะมีวิทยุชุมชนในการประชาสัมพันธงานชุมชนอยูแลวเพียงแตฝากงานของโรงเรียนไดมีโอกาสให

สังคมไดรับรู ยอมไดรับการชวยเหลืออยางแนนอน สามารถแกไขปญหาและอุปสรรคไดโดยเฉพาะ

หากชุมชนศรัทธาตอผูบริหารแลว สงผลใหการดําเนินงานการศึกษาดีย่ิงข้ึน   

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ไมไดแสดงความคิดเหน็ 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 3 ดานการบริหารงานวิชาการ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ

มา บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

          ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจะสอน

เนนเรื่องของศาสนาเปนหลักมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ในหลักธรรมคําสอนที่ถูกตองเพื่อจะไดสืบ

ทอดความเปนศาสนทายาทที่ดี หรือหากจะตองลาจากเพศบรรพชิตก็สามารถนําคําสอนไปใชแกปญหา

ในชีวิตไดลักษณะของหลักสูตร ควรมีดังน้ี 

    1. หลักสูตรที่มุงเนนความเปนอัตตลักษณของศาสนทายาทตองมีจุดเนนทางดานพระ

ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ และภาษาบาลี  เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอทางมหาวิทยาลัยสงฆ หรือ

หลักสูตรบาลีในระดับสูงข้ึน  หลักสูตรน้ีตองเนนการฝกปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติศาสนกิจที่

เหมาะสมกับสมณวิสัยดวย 

    2. หลักสูตรทางเลือก  ที่มีการสอนกลุมสาระพื้นฐานตามหลักสูตรของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และศึกษาพระธรรมวินัยและภาษาบาลีควบคูกันไป  เพื่อสามารถเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลยั

ของรัฐ และมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาสําหรับฆราวาส (กรณีหากผูเรียนลาสิกขา) 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 
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3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 4 ดานการบริหารงานบุคคล ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม  

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) รูวิธีการที่มีความรูความเขาใจในการดําเนินงานดานการ

บริหารจัดการบุคลากรตองปรับระบบการบริหารงานบุคคล ผูบริหารตองมีการสอบคัดเลือก ในการ

รับสมัครครูที่จะมาสอนตองดูคุณสมบัติและตองมีการสอบคัดเลือก การรับนักเรียนตองมีการสอบเขา

เพื่อคัดเลือกและทดสอบความรูพื้นฐาน การรับบุคลากรโดยเนนความศรัทธา ความเช่ือ ความชอบใน

เรื่องศาสนา ในการประเมินบุคลากรตองดูตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดข้ึนจริง 

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) การบริหารงานบุคคลหากผูบริหารและคณะครูอาจารย

ตลอดจนนักเรียนมารวมกันประชุมกับหนวยงานอื่นเชนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือ

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ซึ่งพรอมจะสนองงานคณะสงฆอยูแลวแกปญหาของโรงเรียนปญหา

ทุกอยางก็สามารถแกไปไดเชนปญหานักเรียนมีจํานวนนอยลงทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

ใหงบประมาณสนับสนุนวัดในการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนทําใหมีสามเณรที่ศรัทธาบวชแลว

อยูเพื่อศึกษาทางธรรมหรือจะเปนโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญ โดยตรงก็ได 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบคุคล) หากเรารูจักผูรวมงานแตละคนวาแตละคนมีความ 

สามารถอะไรบาง แคไหนอยางไร ทําใหการทํางานเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 5 ดานการบริหารงานงบประมาณ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 

ประการ มาบูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม 

ตอบ1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) ควรปรับระบบการบริหารงบประมาณจากระบบ

อุดหนุนมาเปนระบบงบประมาณเพราะมีระบบการใชงบประมาณอยางมีเปาหมายและเกิดประโยชน

สูงสุด 



 232

2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) การดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณจําเปนตองศึกษา

วิเคราะหผลที่จะเกิดข้ึน และเปาหมายที่แทจริงเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

3) อัตตัญุตา (การรูจักตน) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

4) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) การรูจักประมาณ ทําใหสามารถวางแผนการพัฒนาดาน

การบริหารงบประมาณ ทําใหการดําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

5) กาลัญุตา (การรูจักกาล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

 6) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) การไดนําหลักการรูจักชุมชนไปปรับใชใหถูกตอง เหมาะสม

กับการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคไดโดยเฉพาะหาก

ชุมชนศรัทธาตอผูบริหารแลวการระดมทุนจะงาย สงผลใหการดําเนินงานการศึกษาดีย่ิงข้ึน  

7) ปุคคลัญุตา (การรูจักบุคคล) ใชไดแตไมไดแสดงความคิดเห็น 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 6 เมื่อนําสัปปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการแลวยอมทําใหการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดีข้ึนอยางไร  

ตอบ การนําสัปปุริสธรรม 7 มาใชในการดําเนินงานของโรงเรียน ไดผลอยางดีมาก ทําให

บุคลากรในองคกรมีการกําหนดเปาหมายในการทํางาน ทํางานเปนระบบ มีข้ันตอน มีการวางแผนใน

การทํางาน ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ผลงานยอมดีข้ึน 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 7 ทานเห็นดวยกับการที่นําสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการ การดําเนินงาน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพราะ 

ตอบ หากนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ น้ีมาประยุกตใช ยอมทําใหคนในองคกรมีคุณภาพสง

ผลงานเกิดผลสําเร็จ ไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรมีความเจริญกาวหนา 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 8 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกปญหาการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ตอบ อยากใหทุกองคกรนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนา อันเปนธรรมประเสริฐอยางย่ิง มา

ใชในองคกร หรือ นําสัปปุริสธรรม 7 ที่สัมภาษณน้ี ไปประยุกตใชกับการดําเนินงานของโรงเรียน ทํา

ใหเกิดผลสําเร็จบรรลุเปาหมายไดผลดีข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 
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สรุปบทสัมภาษณ 

การสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และผูเชี่ยวชาญ 

 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 1 ทานรูจักขอบเขตการดําเนินงาน 4 ดานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา หรือไม  

 ผูใหสัมภาษณ : การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 4 ดาน 

ไดแก การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิชาการ การบริหารบริหารงานบุคคล และการบริหาร

งบประมาณ เปนอํานาจหนาที่ตามโครงสรางของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ตอง

ดําเนินงาน ดังน้ี 

1)   การบริหารงานทั่วไป ไดแก อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การปกครองนักเรียน งาน

ชุมชนสัมพันธ วัสดุอุปกรณและบริการสนับสนุนดานการศึกษา การระดมทรัพยากร และการลงทุน

ทางการศึกษา 

2)  การบริหารงานวิชาการ ไดแก การบริหารดานวิชาการใหเปนไปตามที่กระทรวง 

ศึกษาธิการ มหาเถรสมาคม และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กําหนดไว 

3)  การบริหารงานบุคคล  ไดแก การบริหารจัดการบุคลากร เปนไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กําหนดไว 

4)  ดานบริหารงบประมาณ ไดแก การจัดทํางบประมาณ มีการจัดทําเปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย มีแผนการพัฒนาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และดําเนินจัดสรร

งบประมาณตามความเหมาะสม และความจําเปน ซึ่งไดจัดระดับไวในแผนการพัฒนาของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอยูแลว และคํานึงถึงความคุมคาของงบประมาณ 

          ผูวิจัย ประเด็นท่ี 1 ดานการบริหารงานท่ัวไป ทานคิดวาจะนําสัปปุรสิธรรม 7 มาบูรณาการ

การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษาไดหรือไม                                                                            

          ผูใหสัมภาษณ กลาววา                                                                                 

1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) คําสมัภาษณของ                                                     

พระศรีธรรมประสาธน “การรูจักเหตุ มาใชในการกําหนดนโยบายการศึกษา สามารถลด 

อุปสรรค และแกไขปญหาดานการศึกษาได”                                                  

          พระเทพปญญาสุธี “การรูจักเหตุ มาใชในการกําหนดนโยบายการศึกษาสามารถทําให

กําหนดนโยบายการศึกษาไดอยางถูกตองตรงกับความตองการ ทําใหมีการสงเสริมและพัฒนาทาง

การศึกษา”                                                                                                            
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          พระครูพรหมเขตคณารักษ “การนํา การรูจักเหตุ มาใชในการกําหนดนโยบายการศึกษา 

สามารถทํางานไดอยางมีแบบแผนเปนระบบจะแกไขปญหาดานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมได”                                                                                                              

          พระสิริธรรมราชมุนี “การรูจักเหตุ มาใชในการกําหนดนโยบายการศึกษาสามารถ ทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล”                                                                         

          พระครูสุจินธรรมโสภิต “การไดนําสัปปุริสธรรม 7 ขอการรูจักเหตุ น้ีไปปรับใชใหถูกตอง 

เหมาะสมกับหนาที่ การดําเนินงานแลวสามารถแกไขปญหาใหการดําเนินงานดีข้ึน ความสําเร็จ

ยอมจะเกิดข้ึนแก องคกร”                                                                                     

          คุณัญพงษ ทหารไทย “การรวมกันวางแผนที่ดี มีระบบ จากผูที่มีสวนเกี่ยวทุกภาคสวนทําให

ผูบริหารกําหนดนโยบายการศึกษาขององคกรไดตรงความตองการ ดวยการรูจักเหตุ” 

          2) อัตตัญุตา (การรูจักตน) คําสัมภาษณของ                                                   

พระศรีธรรมประสาธน “หากนักเรียนระลึกอยูเสมอวามีหนาที่เรียนเปนหลัก แลวต้ังใจเรียน

หากมีเวลาก็ชวยเหลืองานพระเถระปญหาตางๆจะหมดไป” 

พระครูพิศาลเขตคณารักษ “หากทุกฝายรูจักบทบาทหนาที่ของตนแลวปฏิบัติในขอบขายที่

ตนมีอยู การทํางานทุกอยางยอมราบรื่น นักเรียนรูหนาที่ตนเองวาตองศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตาม

หลักพระธรรมวินัย ครู อาจารยมีหนาที่สอน อาจารยฝายปกครองมีหนาที่ดูแลความประพฤตินักเรียน 

ผูบริหารมีหนาที่ประสานงานใหงานดําเนินงานไปตามนโยบาย แผนงาน การศึกษายอมมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

          3) ปริสัญุตา (การรูจักชมุชน) คําสัมภาษณของ                                                   

พระเทพปญญาสุธี “การรูจักชุมชนที่ดี  แลวนําชุมชนมารวมแกปญหา ทําใหสามารถ

วางแผนจัดทํางานประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนออกสูชุมชน ใหชุมชนไดรับทราบวาโรงเรียนมี

กิจกรรมอะไรบาง โรงเรียนมีความตองการอะไร ชุมชนมีสวนชวยเหลือโรงเรียนในสวนใดบาง”         

คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท “การไดนําหลักการรูจักชุมชนไปปรับใชใหถูกตอง ทุกชุมชน

จะมีวิทยุชุมชนในการประชาสัมพันธงานชุมชนอยูแลวเพียงแตฝากงานของโรงเรียนไดมีโอกาสให

สังคมไดรับรู ยอมไดรับการชวยเหลืออยางแนนอน สามารถแกไขปญหาและอุปสรรคไดโดยเฉพาะ

หากชุมชนศรัทธาตอผูบริหารแลว สงผลใหการดําเนินงานการศึกษาดีย่ิงข้ึน”   

          4) มัตตัญุตา (การรูจักพอประมาณ) คําสัมภาษณของ                                                   

พระศรีธรรมประสาธน “การรูจักประมาณ เมื่อนํามาใชในการจัดทํางบประมาณใหเปนไป

ตามแผนพัฒนา กอใหเกิดความคุมคาของการใชงบประมาณ” 

พระเทพสิริโสภณ “การรูจักประมาณมาใชในการวางแผนการจัดทํางบประมาณ ครอบคลุม

กับปญหาและความตองการขององคกรอยางทั่วถึงทําใหเกิดผลดี” 
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คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท “การรูจักประมาณ ทําใหสามารถวางแผนการพัฒนาดานการ

บริหารงบประมาณ ทําใหการดําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน”                             

คุณคุณัญพงษ ทหารไทย “การรูจักประมาณ มาใชในการบริหารงบประมาณ และใช

งบประมาณใหเกิดประโยชนอยางคุมคา ทําใหสามารถแกไขปญหาไดดีย่ิงข้ึน” 

          5) อัตตัญุตา (การรูจักผล) คําสัมภาษณของ                                                   

พระสิริธรรมราชมุนี “การรูจักผล มาใชในการดําเนินงานดานการการศึกษา สามารถทําให

การทํางานไดอยางมีแบบแผนมีการสงเสริมและพัฒนาทางการศึกษา ไดตรงความตองการ” 

พระเทพปญญามุนี “การรูจักผล สามารถนํามาใชในการวางแผนการดําเนินงานดานการ

การศึกษา ทําใหเพิ่มศักยภาพ ในการกําหนดนโยบาย มีการสงเสริมเพิ่มความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานแกบุคลากรและประเมินผลงานอยางเปนธรรม” 

พระครูพรหมเขตคณารักษ “การดําเนินงานดานการศึกษาจําเปนตองศึกษาวิเคราะหผลที่

จะเกิดข้ึน และเปาหมายที่แทจริงเพื่อใหการดําเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ”                                     

คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท “ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม จะตองมีความรู ความ

เขาใจของผลที่ตนกระทํา มีจุดมุงหมาย รูจักผลประโยชนของบุคลากรทางการศึกษาพึงไดรับอยาง

ยุติธรรม มีการสงเสริมศักยภาพใหแกบุคลากรมีความรูอยางถูกตอง ก็จะเกิดผลดีตอองคกร”                                              

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 2. ดานการบริหารงานวิชาการ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 มา 

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไดหรือไม 

ผูใหสัมภาษณ กลาววา                                                                          

1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) คําสมัภาษณของ 

  คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท “โรงเรียนพระปริยัติธรรม ควรจะสอนเนนเรื่องของศาสนา

เปนหลักมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในหลักธรรมคําสอนที่ถูกตองเพื่อจะไดสืบทอดความเปนศาสน

ทายาทที่ดี หรือหากจะตองลาจากเพศบรรพชิตก็สามารถนําคําสอนไปใชแกปญหาในชีวิตไดลักษณะ

ของหลักสูตร ควรมีดังน้ี 

  1.  หลักสูตรที่มุงเนนความเปนอัตตลักษณของศาสนทายาทตองมีจุดเนนทางดานพระธรรมวินัย 

ศาสนปฏิบัติ และภาษาบาลี  เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอทางมหาวิทยาลัยสงฆ หรือหลักสูตรบาลี

ในระดับสูงข้ึน  หลักสูตรน้ีตองเนนการฝกปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมกบัสมณวิสยั

ดวย 

  2.  หลักสูตรทางเลือก  ที่มีการสอนกลุมสาระพื้นฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

และศึกษาพระธรรมวินัยและภาษาบาลีควบคูกันไป  เพื่อสามารถเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐ และ

มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาสําหรับฆราวาส (กรณีหากผูเรียนลาสิกขา)” 
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พระครูพรหมเขตคณารักษ “จากการประชุมกลุมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมสรุปวา

หลักสูตรของโรงเรียนมีปญหาไมเหมาะกับสามเณร ควรปรับปรุงหลักสูตร และไดพยายามในการสราง

หลักสูตรของโรงเรียนแตไมผานการประเมินยังจะตองใชหลักสูตรแกนกลางไปกอน” 

พระเทพปญญาสุธี “เน้ือหาสาระของหลักสูตรควรปรับปรุงใหทันสมัยเหมาะกับปจจบุนัและ

หนังสือที่ใชควรปรับปรุงรูปเลมใหดูนาสนใจมากข้ึนประกอบกับใชสื่อที่ทันสมัยเพื่อที่จะทําใหนักเรยีน

สนใจมากข้ึน” 

คุณคุณัญพงษ ทหารไทย “โรงเรียนพระปริยัติธรรมจะตองระดมผูที่เกี่ยวของกับหลักสตูรทัง้

ทางคณะสงฆกระทรวงศึกษาธิการและโดยเฉพาะทางเถระสมาคม มาประชุมเพื่อจัดทําหลักสูตร

เฉพาะสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมเน่ืองจากหลักสูตรที่ใชไมเหมาะสมกับปจจุบัน” 

2) หลักอัตถัญุตา (การรูจักผล) คําสัมภาษณของ                                                   

พระครูสุจิณธรรมโสภิต “การใชสัปปุริสธรรม ขอรูจักผล รูความจุดประสงค ของหลักการที่

ตนปฏิบัติ เขาใจเปาหมายที่ต้ังไว มาใชในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการวิชาการสามารถทําให

แกไขปญหางานบริหารงานบุคคลได” 

พระเทพปญญาสุธี “การรูจักผล สามารถนํามาใชในการวางแผนการดําเนินงานการบริหาร

วิชาการทําใหสงเสริมเพิ่มความรู ความสามารถในการเรียนการสอนเชนการสรางสื่อสมัยใหมเพื่อให

นักเรียนสนใจ ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยยอมสงผลใหผลการเรียนการสอนดีข้ึน 

คุณคุณัญพงษ ทหารไทย “ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศนกําหนดอัตลักษณของผูเรียนวา

นักเรียนที่เรียนเมื่อจบแลวควรเปนอยางไรแลวใหฝายวิชาการรวมกลุมกันเพื่อสรางหลักสูตรที่

เหมาะสมใหกับผูเรียนโดยการดูแลของเถระสมาคมผูใหญสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และ

กระทรวงศึกษาธิการทั้งยังตองมีการนิเทศ ประเมินติดตามผลจากทั้งภายนอกและภายในอยาง

ตอเน่ือง” 

3) หลักอัตตัญุตา (การรูจักตน) คําสัมภาษณของ                                                   

พระศรีธรรมประสาธน “เมื่อรับนักเรียนเขาเรียนแลวจะใหนักเรียนทําการทดสอบเบื้องตน

เพื่อทราบวานักเรียนที่เขาเรียนมีผลการเรียนพื้นฐานอยางไรแลวแกปญหาเปนรายๆ ไปพบวาสวน

ใหญออนเรื่องวิชาการเน่ืองจากนักเรียนที่มาเรียนเพราะไมสามารถสอบเขาที่อื่นได  หรือมีฐานะ

ยากจนผลการเรียนจึงตกตํ่า บางครั้งเด็กอานหนังสือไมออก และเขียนหนังสือไมได หากเราประเมิน

ตนเองไดเร็ววาเด็กนักเรียนที่มาเรียนแตละคนมีขีดความสามารถแคไหนเราก็สามารถแกไขปญหาได

เร็ว และตรงจุด เพราะนักเรียนมีจํานวนไมมาก 

พระครูพรหมเขตคณารักษ “เมื่อรับนักเรียนมาแลวจะตองทดสอบความรูพื้นฐานกอนแลว

แยกนักเรียนออกเปนระดับๆพวกอานหนังสือไมออกก็จัดการสอนพิเศษใหพวกเขียนหนังสือไมไดก็

แยกไปอีกช้ันเรียนและพวกที่ไมรูวิชาคณิตศาสตรก็แยกไปเรียนอีกช้ัน สวนใหญจะตองเรียนวิชา
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พื้นฐาน 1-2 เดือน แลวจึงเรียนตามหลักสูตรแตก็จัดการไดไมยากเพราะนักเรียนมีจํานวนนอยและอยู

ประจําที่โรงเรียน” 

 พระเทพปญญาสุธี “นักเรียนที่โรงเรียนจะตองเรียนพื้นฐานใหมหมดโดยใชระบบพี่สอนนอง

นักเรียนรุนพี่1รูปรับผิดชอบรุนนอง1รูปเพราะนักเรียนอายุใกลเคียงกันทําใหการเรียนรูเปนไปได

รวดเร็ว” 

ผูวิจัย ประเด็นท่ี 3. ดานการบริหารงานบุคคล ทานคิดวาจะนําหลักสัปปุริสธรรม 7 มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม  

ผูใหสัมภาษณ กลาววา 

1) ธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) คําสัมภาษณของ 

พระศรีธรรมประสาธน “การรูจักเหตุ มาใชในการกําหนดนโยบายการศึกษา สามารถลด

อุปสรรค และแกไขปญหาดานการศึกษาได” 

พระเทพปญญาสุธี “การรูจักเหตุ มาใชในการกําหนดนโยบายการศึกษาสามารถทําให

กําหนดนโยบายการศึกษาไดอยางถูกตองตรงกับความตองการ ทําใหมีการสงเสริมและพัฒนาทาง

การศึกษา” 

พระครูพรหมเขตคณารักษ “การนํา การรูจักเหตุ มาใชในการกําหนดนโยบายการศึกษา 

สามารถทํางานไดอยางมีแบบแผนเปนระบบจะแกไขปญหาดานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมได” 

พระสิริธรรมราชมุนี “การรูจักเหตุ มาใชในการกําหนดนโยบายการศึกษาสามารถ ทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล” 

พระครูสุจินธรรมโสภิต “การไดนําสัปปุริสธรรม 7 การรูจักเหตุ น้ีไปปรับใชใหถูกตอง 

เหมาะสมกับหนาที่ การดําเนินงานแลวสามารถแกไขปญหาใหการดําเนินงานดีข้ึน ความสําเร็จ

ยอมจะเกิดข้ึนแก องคกร” 

คุณคุณัญพงษ ทหารไทย “การรวมกันวางแผนที่ดี มีระบบ จากผูที่มีสวนเกี่ยวทุกภาคสวน

ทําใหผูบริหารกําหนดนโยบายการศึกษาขององคกรไดตรงความตองการ ดวยการรูจักเหตุ” 

2) อัตตัญุตา (การรูจักตน) คําสมัภาษณของ                                                   

พระศรีธรรมประสาธน “หากนักเรียนระลึกอยูเสมอวามีหนาที่เรียนเปนหลัก แลวต้ังใจเรียน

หากมีเวลาก็ชวยเหลืองานพระเถระปญหาตางๆ จะหมดไป” 

พระครูพิศาลเขตคณารักษ “หากทุกฝายรูจักบทบาทหนาที่ของตนแลวปฏิบัติในขอบขายที่

ตนมีอยู การทํางานทุกอยางยอมราบรื่น นักเรียนรูหนาที่ตนเองวาตองศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตาม

หลักพระธรรมวินัย ครู อาจารยมีหนาที่สอน อาจารยฝายปกครองมีหนาที่ดูแลความประพฤตินักเรียน 
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ผูบริหารมีหนาที่ประสานงานใหงานดําเนินงานไปตามนโยบาย แผนงาน การศึกษายอมมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

3) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) คําสัมภาษณของ                                                   

พระเทพปญญาสุธี “การรูจักชุมชนที่ดี  แลวนําชุมชนมารวมแกปญหา ทําใหสามารถ

วางแผนจัดทํางานประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนออกสูชุมชน ใหชุมชนไดรับทราบวาโรงเรียนมี

กิจกรรมอะไรบาง โรงเรียนมีความตองการอะไร ชุมชนมีสวนชวยเหลือโรงเรียนในสวนใดบาง”             

คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท “การไดนําหลักการรูจักชุมชนไปปรับใชใหถูกตอง ทุกชุมชน

จะมีวิทยุชุมชนในการประชาสัมพันธงานชุมชนอยูแลวเพียงแตฝากงานของโรงเรียนไดมีโอกาสให

สังคมไดรับรู ยอมไดรับการชวยเหลืออยางแนนอน สามารถแกไขปญหาและอุปสรรคไดโดยเฉพาะ

หากชุมชนศรัทธาตอผูบริหารแลว สงผลใหการดําเนินงานการศึกษาดีย่ิงข้ึน”   

          4) มัตตัญุตา (การรูจักพอประมาณ) คําสัมภาษณของ                                                   

พระศรีธรรมประสาธน “การรูจักประมาณ เมื่อนํามาใชในการจัดทํางบประมาณใหเปนไป

ตามแผนพัฒนา กอใหเกิดความคุมคาของการใชงบประมาณ” 

พระเทพสิริโสภณ “การรูจักประมาณมาใชในการวางแผนการจัดทํางบประมาณ ครอบคลุม

กับปญหาและความตองการขององคกรอยางทั่วถึงทําใหเกิดผลดี” 

คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท “การรูจักประมาณ ทําใหสามารถวางแผนการพัฒนาดานการ

บริหารงบประมาณ ทําใหการดําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน”                                   

คุณคุณัญพงษ ทหารไทย “การรูจักประมาณ มาใชในการบริหารงบประมาณ และใช

งบประมาณใหเกิดประโยชนอยางคุมคา ทําใหสามารถแกไขปญหาไดดีย่ิงข้ึน” 

          5) อัตตัญุตา (การรูจักผล) คําสัมภาษณของ                                                   

พระสิริธรรมราชมุน ี“การรูจักผล มาใชในการดําเนินงานดานการการศึกษา สามารถทําให

การทํางานไดอยางมีแบบแผนมีการสงเสริมและพัฒนาทางการศึกษา ไดตรงความตองการ” 

พระเทพปญญามุนี “การรูจักผล สามารถนํามาใชในการวางแผนการดําเนินงานดานการ

การศึกษา ทําใหเพิ่มศักยภาพ ในการกําหนดนโยบาย มีการสงเสริมเพิ่มความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานแกบุคลากรและประเมินผลงานอยางเปนธรรม” 

พระครูพรหมเขตคณารักษ “การดําเนินงานดานการศึกษาจําเปนตองศึกษาวิเคราะหผลที่

จะเกิดข้ึน และเปาหมายที่แทจริงเพื่อใหการดําเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ”                               

คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท “ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม จะตองมีความรู ความ

เขาใจของผลที่ตนกระทํา มีจุดมุงหมาย รูจักผลประโยชนของบุคลากรทางการศึกษาพึงไดรับอยาง

ยุติธรรม มีการสงเสริมศักยภาพใหแกบุคลากรมีความรูอยางถูกตอง ก็จะเกิดผลดีตอองคกร” 
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ผูวิจัย ประเด็นท่ี 4. ดานบริหารงบประมาณ ทานคิดวาจะนําสัปปุริสธรรม 7 ประการ มา

บูรณาการ การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดหรือไม  

ผูใหสัมภาษณ กลาววา 

1) หลักธัญมัญุตา (การรูจักเหตุ) คําสัมภาษณของ 

 พระสิริธรรมราชมุนี “การใชสัปปุริสธรรม ขอที่วาดวย ธัมมัญุตา (การรูจักเหตุ) มาใชใน

การดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณ สามารถทําใหการจัดทํางบประมาณไดถูกตองเปนไปตาม

ระเบียบ และแผนพัฒนา  แกไขปญหาดานการบริหารงบประมาณได”  

 พระศรีธรรมประสาธน “การรูจักเหตุ สามารถนํามาใชในการดําเนินงานดานการบริหาร

งบประมาณของโรงเรียน จัดใหมีการใชแผนพัฒนาขององคกร ในการจัดทํางบประมาณ ซึ่งใช

งบประมาณไดตรงกับปญหาความเดือดรอน ตรงตามความตองการขององคกร ดวยวิธีการที่ดี มีความ

ยุติธรรม เกิดความสามัคคี  และแกไขปญหาดานการบริหารงบประมาณได” 

 พระเทพปญญาสุธี “การรูจักเหตุ  มีความจําเปนอยางย่ิงในการบริหารงบประมาณ เพราะ

สามารถนํามาวางแผนการดําเนินงานดานบริหารงบประมาณ มาใชในการดําเนินงานดานการบริหาร

งบประมาณ ทําใหเปนไปตามระเบียบตามแผนการใชงบประมาณ สามารถลดปญหาการจัดสรร

งบประมาณไดตรงกับปญหาความเดือดรอนอยางแทจริง” 

 พระครูพิศาลเขตคณารักษ “การรูจักเหตุ รูวิธีการที่มีความรูความเขาใจอยางชัดเจน ในการ

ดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณ ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะใชงบประมาณ

ไดตรงกับปญหา” 

 คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท “ควรปรับระบบการบริหารงบประมาณจากระบบอุดหนุนมา

เปนระบบงบประมาณเพราะมีระบบการใชงบประมาณอยางมีเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุด” 

          2) อัตถัญุตา (การรูจักผล) คําสัมภาษณของ                                                   

 พระครูพรหมเขตคณารักษ “การใชสัปปุริสธรรม ขอรูจักผล การรูความมุงหมาย และรูจัก

ผลของการจัดทํางบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ ไดตามเปาหมาย การดําเนินงานดานการ

บริหารงบประมาณ สามารถทําใหแกไขปญหาเกี่ยวกับงบประมาณได”  

 พระครูสุจิณธรรมโสภิต “การรูจักผล มาใชในการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณ 

สามารถทําใหทํางานไดอยางมีแบบแผนมีประสิทธิภาพ” 

 คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท “การดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณจําเปนตองศึกษา

วิเคราะหผลที่จะเกิดข้ึน และเปาหมายที่แทจริงเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ”  

 คุณคุณัญพงษ ทหารไทย “ผูจัดทํางบประมาณจะตองมีความรู ความเขาใจของผลที่จัดสรร

งบประมาณ อยางมีจุดมุงหมาย รูจักผลประโยชนขององคกรพึงไดรับอยางสูงสุด” 
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 พระเทพวินยาภรณ “การรูจักผล สามารถนํามาใชในการวางแผนการดําเนินงานดานการ

บริหารงบประมาณ ทําใหเพิ่มศักยภาพ ในการจัดทํางบประมาณเชนปญหางบประมาณมีนอยทาง

ผูบริหารอาจจัดหารายไดโดยการทอดผาปาเพื่อการศึกษาวิธีน้ีก็มีทํากันบางแตไดผลไมมากนักในการ

ระดมทุนเพราะการลงทุนทางการศึกษาไมสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมผิดกับการทําบุญสราง

เสนาสนะจะเรียกศรัทธาไดมากกวาแตยังมีอีกวิธีที่นาสนใจคือใหผูบริหารปรึกษาหารือกับทางคณะ

สงฆแลวขอนิตยภัตรของพระสังฆาธิการรูปละ 1 เดือน / 1 ป จัดต้ังเปนกองทุนเพื่อการศึกษา (พระ

สังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจํานวนมาก) วิธีน้ียังไมมีการดําเนินงานแตคิดวาจะไดรับความ

รวมมือ”  

 พระเทพสิริโสภณ “ใหพระสังฆาธิการเจาอาวาส,เจาคณะตําบล,เจาคณะอําเภอและเจาคณะ

จังหวัดจัดถวายทุนการศึกษาแกสามเณรโดย พระสังฆาธิการ 1 รูป/ สามเณร 1 รูป จนจบการศึกษา

อาจเปนระดับมัธยมหรืออาจถึงระดับอุดมศึกษาก็จะทําใหปญหาเรื่องทุนในการศึกษาเบาบางลงได” 

          3) มัตตัญุตา (การรูจักประมาณ) คําสัมภาษณของ                                                   

 พระศรีธรรมประสาธน “การรูจักประมาณ เมื่อนํามาใชในการจัดทํางบประมาณใหเปนไป

ตามแผนพัฒนา กอใหเกิดความคุมคาของการใชงบประมาณ” 

 พระเทพสิริโสภณ “การรูจักประมาณมาใชในการวางแผนการจัดทํางบประมาณ ครอบคลุม

กับปญหาและความตองการขององคกรอยางทั่วถึงทําใหเกิดผลดี”   

 คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท “การรูจักประมาณ ทําใหสามารถวางแผนการพัฒนาดานการ

บริหารงบประมาณ ทําใหการดําเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน”  

 คุณคุณัญพงษ ทหารไทย “การรูจักประมาณ มาใชในการบริหารงบประมาณ และใช

งบประมาณใหเกิดประโยชนอยางคุมคา ทําใหสามารถแกไขปญหาไดดีย่ิงข้ึน” 

 พระครูพิศาลเขตคณารักษ “การไดนําสัปปุริสธรรม ขอรูจักประมาณ น้ีไปปรับใชใหถูกตอง 

เหมาะสมกับหนาที่ การดําเนินงานแลวสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนได การดําเนินงานดีข้ึน 

ความสงบสุขตางๆ ยอมจะเกิดข้ึนแกองคกร” 

4) ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) คําสัมภาษณของ                                                   

 พระศรีธรรมประสาธน “หากบุคคลหรือชุมชนไดรับรูรับทราบถึงปญหา ยอมมีผูมีจิตศรัทธา

ชวยเหลือเรื่องงบประมาณใหโรงเรียนมีรายไดเพียงพอที่จะแกไขปญหา และทํานุบํารุงองคกรให

เจริญกาวหนา” 

 พระครูสุจิณธรรมโสภิต “การดําเนินงานดานบริหารงบประมาณ หากผูบริหารนําชุมชนเขา

รวมแกปญหา จะชวยไดมากเพราะบางคน บางหนวยงานตองการที่จะชวยเหลืออยูแลวและย่ิง

ผูบริหารมีบารมีการระดมทุนจะย่ิงงาย สงผลใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 



 241

  พระเทพปญญาสุธี “การรูจักชุมชนที่ดี แลวนําชุมชนมารวมแกปญหา ทําใหสามารถ

วางแผนจัดทํางบประมาณ และจัดสรรงบประมาณจากชุมชนโดยเฉพาะการปกครองสวนทองถ่ินมี

งบประมาณสนับสนุนเรื่องการศึกษา ศาสนาและเยาวชน ทําใหเกิดผลดี คือ ไดงบประมาณเพิ่มข้ึน

เพื่อมาใชในการบริหารการศึกษา เชน ที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ อยูในการดูแลของ

เทศบาลนครศรีธรรมราช ทางเทศบาลจะจัดงบประมาณเรื่องของเงินเดือนครู อาจารย และ

ภัตตาหารเพล ของนักเรียนทําใหปญหาเรื่องงบประมาณหมดไป” 

 คุณนพรัตน เบญจวัฒนานันท “การไดนําหลักการรูจักชุมชนไปปรับใชใหถูกตอง เหมาะสม

กับการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคไดโดยเฉพาะหาก

ชุมชนศรัทธาตอผูบริหารแลวการระดมทุนจะงาย สงผลใหการดําเนินงานการศึกษาดีย่ิงข้ึน”   



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ช 

ภาพถายจากการสัมภาษณเชิงลึก  
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ภาพสัมภาษณ 

นายคณุัญพงษ ทหารไทย 

 เมิ่อวันท่ี 3 ธันวามคม 2556 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพสัมภาษณ 

นายนพรัตน เบญจวัฒนานันท  

 เมิ่อวันท่ี 20 ธันวามคม 2556 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ประกาศมหาเถระสมาคมวาดวยโรงรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศมหาเถรสมาคม 

วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาพ.ศ. 2553 อาศัยอํานาจตามความใน

ขอ 2 ขอ 3 (1) และขอ5แหงกฎกระทรวง วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสถาบัน

พระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 มหาเถรสมาคมจึงออกประกาศไว ดังนี ้

 

หมวดท่ี 1 

บทท่ัวไป 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยเรื่องโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในแถลงการณคณะสงฆเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา เจาอาวาสที่ขอจัดต้ังโรงเรียน หรือพระภิกษุที่เจาอาวาส

วัดที่ขอจัดต้ังโรงเรียนมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่บริหารโรงเรียน 

“รองผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุหรือคฤหัสถที่ทําหนาที่รองผูบริหารโรงเรียน 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ประธานกลุมโรงเรียน รองประธานกลุมโรงเรียน 

เลขานุการกลุมโรงเรียน ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่

ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศของโรงเรียน 

“ครู” หมายความวา พระภิกษุและบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักเรียน”หมายความวา พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 

“กลุมโรงเรียน”หมายความวา กลุมโรงเรียนที่จัดต้ังข้ึนตามประกาศคณะกรรมการการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวาดวยกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“พนักงานศาสนการดานการศึกษา” หมายความวา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง

ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนที่ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดินหรืองบประมาณอื่น 
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หมวด 2 

การจัดต้ัง ขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 

 

ขอ 4 การขออนุญาตจัดต้ัง ขยายช้ันเรียนโรงเรียน ใหดําเนินการ ดังน้ี 

 (1)  ใหวัดที่จะขอจัดต้ัง หรือขยายช้ันเรียนโรงเรียน จัดทําแผนงานในการบริหารจัดการที่

ไดรับความเห็นชอบจากเจาคณะผูปกครองตามลําดับช้ัน จนถึงเจาคณะภาค ตามแบบคําขอที่

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด แลวเสนอรายงานการขอจัดต้ัง ขยายช้ันเรียนไปที่

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 (2)  เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจารณาแลว ใหเสนอผานผูวาราชการจังหวัดไปที่

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

 (3)  เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาแลวมีความเห็นประการใด ใหเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตินําเสนอมหาเถร

สมาคม 

 (4)  เมื่อมหาเถระสมาคมอนุญาตแลว ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูออก

ใบอนุญาตการขออนุญาตจัดต้ัง ขยายช้ันเรียนโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย่ืนคําขออนุญาตตอ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และใหดําเนินการโดยอนุโลมตาม 3 และ 4 

 ขอ 5 โรงเรียนที่จะขออนุญาตจัดต้ัง ขยายช้ันเรียน ตองมีคุณสมบัติตามประกาศ

คณะกรรมการ 

 ขอ 6 เมื่อประการต้ังโรงเรียนแลว ใหผูรับใบอนุญาต หรือผูจัดการ จัดใหมผีูอํานวยการ รอง

ผูอํานวยการตามหลักเกณฑละวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ 7 ใหโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551และตามที่มหาเถรสมาคมประกาศกําหนด 

การเปด การปดภาคเรียน ใหอนุโลมตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ขอ 8 ขนาดของโรงเรียน อัตรากําลงัพนักงานศาสนการดานการศึกษา และบุคลากรทางการ

ศึกษาใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 



249 
 

หมวด 3 

การยุบรวม การเลิกดําเนินการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 

 

ขอ 9 เมื่อปรากฏวา ผูรับใบอนุญาต หรือผูจัดการ ไมควบคุมดูแลหรือละเลยโรงเรียนหรือฝา

ฝนไมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศของผูอนุญาตหรือคณะกรรมการ ซึ่งอาจกอใหเกิดความ

เสียหายอยางรายแรง และคณะกรรมการเห็นสมควรยุบรวมหรือเลิกดําเนินการโรงเรียน ใหสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาออกประกาศยุบรวมหรือเลิกดําเนินการโรงเรียน แลวแตกรณี 

ขอ 10 เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะดําเนินการจัดการเรียนการสอน หรือไมมีนักเรียน 

หรือมีจํานวนนักเรียนไมเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ หรือมีสาเหตุที่โรงเรียนไมสามารถ

ดําเนินการตอไปได ใหผูรับใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของประธานกลุมโรงเรียนที่โรงเรียนต้ังอยู

เสนอยุบรวมเขากับโรงเรียนในสังกัดเดียวกันหรือขอเลิกดําเนินการ แลวแตกรณี 

กรณีตามวรรค1 ในสวนภูมิภาค หากผูรับใบอนุญาตไมเสนอขอยุบรวมหรือเลิกดําเนินการ

โรงเรียนใหประธานกลุมโรงเรียนที่โรงเรียนต้ังอยูเปนผูขอใหยุบหรือเลิกดําเนินการโรงเรียน โดย

ขอเสนอของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดไปที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ในสวนกลาง ใหประธานกลุมโรงเรียนที่โรงเรียนต้ังอยูเปนผูขอใหยุบรวมหรือขอเลิก

ดําเนินการโรงเรียนไปที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติโดยตรง 

ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาประกาศยุบรวมหรือเลิกดําเนินการโรงเรียน 

แลวแตกรณี 

ขอ 11 เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติประกาศยุบรวมหรือเลิกดําเนินการแลวให

รายงานมหาเถรสมาคมทราบ 

ขอ 12 ทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดซื้อใหเปน

ทรัพยสินของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนถูกยุบ หรือเลิกดําเนินการโรงเรียน ใหผูรับอนุญาตดําเนินการดังน้ี 

(1)  กรณีโรงเรียนยุบ ใหนําทรัพยสินของโรงเรียนที่ถูกยุบรวมไปลงทะเบียนเพื่อใชประโยชน

ในการเรียนการสอนของโรงเรียนที่นํานักเรียนไปรวม ภายใน 30วัน นับแตวันประกาศยุบรวม 

(2)  กรณีโรงเรียนเลิกดําเนินการใหนําทรัพยสินสงสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ แลวแตกรณี ภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศเลิกดําเนินการ 

(3)  เอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถูกยุบรวม ใหนําไปรวมกับโรงเรียนที่รับ

รวม เอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนที่เลิกดําเนินการ ใหนําสงสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัด หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแลวแตกรณี ภายใน 30วัน นับแตวันประกาศยุบ หรือ

เลิกดําเนินการ 
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ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการตาม1, 2, หรือ 3 ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดําเนินการแลวแตกรณี 

 

หมวด 4 

การดําเนนิการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 

ขอ 13 ใหกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุน นิเทศ 

ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุม 

การกําหนดขนาด อํานาจหนาที่ จํานวนบุคลากร หลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขอื่นใดของ

กลุมโรงเรียน ใหเปนไปตามประการคณะกรรมการ 

ขอ 14 ใหมีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบดวย 

ประธานกรรมการเถรสมาคม หรือผูที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมมอบหมาย เปนประธาน

กรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนรองประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ

จํานวนไมเกิน 4รูป/คน เลขานุการแมกองบาลีสนามหลวง เลขานุการแมกองธรรมสนามหลวง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ประธานกลุมโรงเรียน จํานวน5รูป ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เลขาธิการสภาการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ รองผูอํานวยการสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติที่กํากับดูแลกองพุทธศาสนศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดจํานวน 4 คน เปนกรรมการ ผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประธานกลุมโรงเรียน และผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูเสนอรายช่ือขอรับความเห็นชอบจากมหาเถร

สมาคม มีวาระคราวละ4ป และอาจแตงต้ังไดอีก 

การแตงต้ังคณะกรรมการใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเสนอมหาเถรสมาคมแตงต้ัง 

ขอ 15 คณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1)  กําหนดนโยบาย มาตรฐานและแผนการจัดการศึกษาโรงเรียน 

(2)  ใหคําแนะนํา สงเสริมการจัดการศึกษาและการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

(3)  ใหความเห็นชอบในการจัดต้ัง ขยายช้ันเรียน ยุบรวม เลิกดําเนินการโรงเรียน 

(4)  พิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกข 

(5)  พิจารณาวินิจฉัย ช้ีขาดปญหาขอขัดของอื่นใดในการปฏิบัติตามประกาศน้ี 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ถือเปนขอยุติ 
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(6) ออกระเบียบ คําสั่ง ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการบริหารของ

โรงเรียน กลุมโรงเรียน 

(7) แตงต้ังคระอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 

ขอ 16 ใหมีการประชุมของคณะกรรมการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอยูในขณะน้ัน จึงจะนับเปนองค

ประชุม 

ในกรณีประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหรองประธานกรรมการเปน

ประธานในที่ประชุม หรือในกรณีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม

อยูในที่ประชุมใหที่ประชุมเลือกกรรมการผูหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการผูหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงช้ีขาด 

 

หมวด 5 

บทเฉพาะกาล 

ขอ17ใหถือวาโรงเรียน ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ บุคลากร

ทางการศึกษา ครู นักเรียน และกลุมโรงเรียน ที่มีอยูกอนประกาศฉบับน้ีใชบังคับ เปนโรงเรียน ผูรับ

ใบอนุญาตผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และกลุม

โรงเรียน ตามประกาศมหาเถรสมาคมฉบับน้ี 

ขอ18 ใหถือวาครูใหญ อาจารยใหญ ที่มีอยูกอนประกาศฉบับน้ีใชบังคับ เปนผูอํานวยการ 

ตามประกาศมหาเถรสมาคมฉบับน้ี และผูชวยครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญที่มีอยูกอนประกาศฉบับน้ีใช

บังคับเปนรองผูอํานวยการ ตามประกาศมหาเถรสมาคมฉบับน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่1เดือนธันวาคม พ.ศ.2553 

สมเด็จพระพฒุาจารย 

ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

ประธานคณะกรรมการมหาเถรสมาคม 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยพนักงานศาสนการดานการศึกษา พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 15 (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึง

ออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญั

ศึกษา วาดวยพนักงานศาสนการดานการศึกษา พ.ศ. 2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา เจาอาวาสที่ขอจัดต้ังโรงเรียน หรือพระภิกษุที่เจาอาวาสวัด

ที่ขอจัดต้ังโรงเรียนมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่บริหารโรงเรียน 

“รองผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุหรือคฤหัสถที่ทําหนาที่รองผูบริหารโรงเรียน 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ประธานกลุมโรงเรียน รองประธานกลุมโรงเรียน 

เลขานุการกลุมโรงเรียน ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่

ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศของโรงเรียน 

“ครู” หมายความวา พระภิกษุและบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักเรียน”หมายความวา พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 

“กลุมโรงเรียน”หมายความวา กลุมโรงเรียนที่จัดต้ังข้ึนตามประกาศคณะกรรมการการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวาดวยกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“พนักงานศาสนการดานการศึกษา” หมายความวา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไดรับ

คาตอบแทนเปนรายเดือนที่ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดินหรืองบประมาณอื่น 

ขอ 4 พนักงานศาสนการดานการศึกษา จําแนกตามลักษณะเปน 3 กลุม ดังน้ี 

1. กลุมบริหาร ไดแก ประธานกลุมโรงเรียน รองประธานกลุมโรงเรียน ผูอํานวยการ 

และรองผูอํานวยการ 

2. กลุมปฏิบัติงานสอน ไดแก คร ู
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3. กลุมสนับสนุนการศึกษา ไดแก นักวิชาการศาสนศึกษา และเจาพนักงานสาสน

ศึกษา ซึ่งเปนผูที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองการจัดการกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ

ของโรงเรียน 

ขอ 5 พนักงานศาสนการดานการศึกษาตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปน้ี 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(1)  มีสัญชาติไทย 

(2)  มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

(3)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

(4)  เปนผูที่นับถือพระศาสนา   

ข. ลักษณะตองหาม 

(1)  เปนบุคคลลมละลาย 

(2)  เปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 

(3)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน

พรรคการเมือง 

(4)  เปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5)  เปนผูเคยไดรับโทษทางวินัยสงฆอยางรายแรง 

(6)  เคยมีประวัติวา เปนผูพยายามบอนทําลายความสามัคคี และหรือกอกวนความ

สงบ เรียบรอยในทางการปกครองสงฆ 

(7) เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางศีลธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ 

ขอ 6 คุณสมบัติเฉพาะของผูจัดการ และพนักงานศาสนการดานการศึกษา มีดังน้ี 

(1) ผูจัดการมีพรรษาพน5 

(2) ผูอํานวยการมีพรรษาพน 5 จบนักธรรมช้ันเอก มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทาง

การศึกษาและมีอายุไมเกิน 70ป 

(3) รองผูอํานวยการ มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา และมีประสบการณ

ทํางานดานการศึกษาไมตํ่ากวา5ป มีอายุไมเกิน65 ป 

กรณีคฤหัสถตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา หลังไดรับการ

แตงต้ังภายใน120วัน 
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(4) ครูเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถ และตองมีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ

สาขาอื่น กรณีคฤหัสถตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ยกเวนผูสอยวิชาพระพุทธศาสนาและบาล ี

(5) ผูสนับสนุนการศึกษา ตองมีวุฒิไมตํ่ากวาอนุปริญญา 

ขอ7 ใหมีครูประจําทําการสอนโดยมีอัตราสวนครู1รูปหรือคน ตอจํานวนนักเรียน20รูป 

ขอ8 การสรรหา การวาจาง การเลิกจาง ครูและผูสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน ใหเปนไป

ตามระเบียบหรือขอบังคับของโรงเรียน โดยผานความเห็นชอบของคระกรรมการโรงเรียน 

กรณีการเลิกจางใหโรงเรียนรายงานผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะ

รองประธานคระกรรมการ ภายใน 15วัน นับจากวันเลิกจาง 

ขอ 9 ใหพนักงานศาสนการดานการศึกษาไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

ขอ10 วันเวลาทํางาน วันหยุด และวันลา ใหอนุโลมตามสวนราชการ หรือดุลยพินิจของ

โรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนแลวแตกรณี 

ขอ11 ใหโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนวางระเบียบที่เกี่ยวกับวินัยและบทลงโทษพนักงานศาสน

การดานการศึกษาในสังกัด โดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอ12 การแตงต้ังผูจัดการ และผูอํานวยการ ใหผูรับใบอนุญาตเสนอผูอํานวยการสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดําเนินการแตงต้ัง 

ขอ13 การแตงต้ังรองผูอํานวยการ ครู และผูสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน ใหผูอํานวยการ

เสนอผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดําเนินการ

แตงต้ัง 

ขอ14 การถอดถอนผูจัดการที่ไมใชบุคคลคนเดียวกันกับผูรับใบอนุญาต ใหเปนอํานาจของ

ผูรับใบอนุญาต และใหแจงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ขอ15 การถอดถอนผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ ใหเปนอํานาจของผูรับใบอนุญาต 

และใหแจงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ขอ16 ในกรณีตําแหนงผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการวางลง ไมสามารถแตงต้ังใน

เวลาอันสมควรได ใหแตงต้ังผูรักษาการปฏิบัติหนาที่ไปกอน โดยใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ใหเจาอาวาสหรือผูรักษาการแทนเจาอาวาสเปนผูรองขอเพื่อแตงต้ังผูรักษาการ

ตําแหนงผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

(2) ใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะรองประธาน

คณะกรรมการเปนผูดําเนินการแตงต้ังผูรักษาการตําแหนงผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

(3) กรณีตําแหนงผูจัดการโรงเรียนวางลง 

1. ใหเจาอาวาสเปนผูรักษาการ 
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2. ถาไมมีเจาอาวาสหรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูรักษาการแทนเจา

อาวาสเปนผูรักษาการ 

(4) กรณีตําแหนงผูอํานวยการ หรือรองผูอํานวยการวางลง ใหเจาอาวาสหรือผู

รักษาการแทนเจาอาวาสเสนอขอแตงต้ังผูอํานวยการ หรือรองผูอํานวยการจากโรงเรียนใดโรงเรียน

หน่ึงเปนผูรักษาการแทนหรือใหประธานกลุมโรงเรียนในเขตที่โรงเรียนต้ังอยูเปนผูรักษาการแทน 

แลวแตกรณี จนกวาจะมีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงใหม ทั้งน้ี ตองไมเกิน6เดือน นับต้ังแตตําแหนงวาง

ลง โดยอาจขยายเวลาไดอีก แตไมเกินวันเปดภาคเรียนของปการศึกษาถัดไป และแจงสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติทราบ หากพนกําหนดเวลาดังกลาวตําแหนงผูอํานวยการ หรือรอง

ผูอํานวยการยังวางอยู ใหแจงผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในฐานะรองประธาน

กรรมการ เพื่อพิจารณาสรรหา และดําเนินการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงตอไป 

 ขอ 17 พนักงานศาสนการดานการศึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) มรณภาพ หรือตาย 

(2) มีอายุครบ60ปตามระบบราชการ ยกเวนประธานกลุมโรงเรียน รองประธานกลุม

โรงเรียน ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ 

(3) ลาออก 

(4) ไดรับโทษทางวินัย ใหปลดออก หรือไลออก ตามขอ11 

 ขอ18 ใหผูอํานวยการกองพระพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะ 

กรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยกลุมโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 

พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 13 และขอ15 (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา จึงออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน”หมายความวา คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ขอ 4 ใหมีกลุมโรงเรียน ดังน้ี 

กลุมที่ 1 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี 

สมุทรปราการ นนทบุรี  สมุทรสาคร และสมุทรสงครามใหสํานักงานกลุมโรงเรียนต้ังอยูใน

กรุงเทพมหานคร 

กลุมที่ 2 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดชุมพร สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช 

สงขลา กระบี่ ตรัง ระนอง พังงา ภูเก็ต พัทลุง สตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาสใหสํานักงานกลุม

โรงเรียน ต้ังอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุมที่ 3 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง ลพบุรี สระบุรี 

สิงหบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธใหสํานักงาน

กลุมโรงเรียนต้ังอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กลุมที่ 4 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก 

อุตรดิตถ พจิิตร ตาก และเพชรบูรณใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดพิษณุโลก 

กลุมที่ 5 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และแมฮองสอนให

สํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดเชียงใหม 

กลุมที่ 6 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดแพร นาน พะเยา เชียงราย และลําปางให

สํานักงานกลุมโรงเรียนต้ังอยูในจังหวัดลําปาง 
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กลุมที่ 7 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดขอนแกน เลย และหนองบัวลําภูให

สํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดขอนแกน  

กลุมที่ 8 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร และบึงกาฬ

ใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดหนองคาย 

กลุมที่ 9 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ และ

มุกดาหา รใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดอุบลราชธานี 

กลุมที่ 10 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ และ

นครพนม ใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดรอยเอ็ด 

กลุมที่ 11 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 

และชัยภูมิใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดสุรินทร 

กลุมที่  12 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ ต้ังอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว 

นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กลุมที่ 13 ประกอบดวย โรงเรียน ซึ่งไดรับอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในวัดที่สังกัดคณะสงฆจีน

นิกาย ใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร 

กลุมที่ 14 ประกอบดวยโรงเรียน ซึ่งไดรับอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในวัดที่สังกัดคณะสงฆ

อนัมนิกายใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร 

ขอที่ 5 สํานักงานกลุมโรงเรียน ทําหนาที่ ดังน้ี 

(1)  ประสานงาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุม

โรงเรียน 

(2)  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหสอดคลองตามแผนการพัฒนาโรงเรียน

ภายในกลุมโรงเรียน 

(3)  นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาโรงเรียนภายในกลุม 

(4)  รวบรวมขอมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนภายในกลุม 

(5)  ปฏิบัติงานอื่นรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนประกอบดวย ผูจัดการ หรือผูอํานวยการ

โรงเรียนละ 1 รูป เปนกรรมการโดยตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน 5รูปหรือคน ผูแทนครู ไมเกิน5รูป

หรือคน เลขานุการกลุมโรงเรียน และผูชวยเลขานุการกลุมโรงเรียน 

การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิและผูแทนครูตามวรรคแรก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

ผูบริหารโรงเรียนภายในกลุมกําหนด 

ขอ 7 ใหมีการประชุมผูบริหารโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียน เพื่อดําเนินการเลือกประธาน

กลุมโรงเรียน รองประธานกลุมโรงเรียน และเลขานุการกลุมโรงเรียน โดยใหที่ประชุมเลือกกรรมการผู
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หน่ึงทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และใหที่ประชุมดําเนินการเลือกประธานกลุมโรงเรียน จํานวน 1

รูป และรองประธานกลุมโรงเรียน จํานวน 1รูป กรณีมีโรงเรียนมากกวา 20โรง ใหมีรองประธานกลุม

โรงเรียนในสัดสวน 20โรงตอ1รูป โดยคัดเลือกจากกรรมการโดนตําแหนง สําหรับเลขานุการกลุม

โรงเรียนใหประธานกลุมโรงเรียนเปนผูคัดเลือก และผูชวยเลขานุการกลุมโรงเรียน ใหผูอํานวยการ

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่สํานักงานกลุมโรงเรียนต้ังอยูเปนผูคัดเลือก และใหประธานในที่

ประชุมสงรายงานการประชุมใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ภายใน 15วัน เพื่อดําเนินการใหมี

การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนใหประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการ บริหารกลุมโรงเรียนใหประธานกลุมโรงเรียนและรอง

ประธานกลุมโรงเรียน ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป กรณีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหเลือกผูดํารง

ตําแหนงแทนจนครบวาระ 

กรณีวาระการดํารงตําแหนงของประธานกลุมโรงเรียนเหลือไมถึง 45วันไมตองเลือกผูดํารง

ตําแหนงแทน และใหรองประธานกลุมโรงเรียนรูปที่1หรือรูปที่2ปฏิบัติหนาที่ประธานกลุมโรงเรียน 

ขอ 8 ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน อยางนอย ปละ4 ครั้ง การประชุม

แตละครั้งตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนับเปนองค

ประชุมในกรณีประธานกลุมโรงเรียนไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหรองประธานกลุมโรงเรียน

เปนประธานในที่ประชุม หรือกรณีทั้งประธานและรองประธานกลุมโรงเรียนไมมาประชุมหรือไมอยูใน

ที่ประชุมใหที่ประชุมเลือกกรรมการผูหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่

ประชุมออกเสียงช้ีขาด 

การประชุมแตละครั้งใหแจงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ขอ 9 คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1)  กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียน 

(2)  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการบริหารโรงเรียนภายในกลุม 

(3)  กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียน 

(4)  ใหคําแนะนําและแกไขปญหาการปฏิบัติงานโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียน 

(5)  เสนอแนวทางในการแกไขปญหาตอคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา 

(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ10 ผูดํารงตําแหนงตามขอ6พนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) มรณภาพ หรือตาย 

(2) ลาออก 
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(3) พนจากสมณเพศ 

(4) ครบวาระการดํารงตําแหนง 

(5) คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน จํานวน 2 ใน 3 มีมติใหพนจากตําแหนง 

ใหเลขานุการกลุมโรงเรียน พนจากตําแหนงตาม (1) (2) หรือ (3) โดยอนุโลม หรือเมื่อ

ประธานกลุมพนจากตําแหนง หรือประธานกลุมโรงเรียนมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 

ขอ 11 ใหมีผูสนับสนุนการศึกษา มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาทําหนาที่ดาน

วิชาการและประสานงาน ปฏิบัติหนาที่ในกองพุทธศาสนศึกษา กลุมโรงเรียนละ1คน และใหมี

ผูสนับสนุนการศึกษามีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา ทําหนาที่ดานวิชาการ ปฏิบัติงานประจํา

สํานักงานกลุมโรงเรียนจํานวน1คน ในกรณีมีโรงเรียนมากกวา 10โรง ใหมีเพิ่มข้ึนในสัดสวน10โรง ตอ

1 คน ใหมีผูสนับสนุนการศึกษา มีวุฒิไมตํ่ากวาอนุปริญญา ทําหนาที่ธุรการประจําสํานักงานกลุม

โรงเรียนกลุมละ1คน 

บุคลากรตามวรรคแรกและวรรคสองใหคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนเปนผูคัดเลอืกแลว

เสนอผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดําเนินการแตงต้ัง 

ขอ 12 ใหสํานักงานกลุมโรงเรียน ไดรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินหรืองบประมาณ

อื่น 

ขอ 13 ใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน ภายใน60วัน นับต้ังแตวันที่

ประกาศฉบับน้ีใชบังคับ 

ขอ 14 ใหผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษาในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 15 ในกรณีที่ยังไมมีคระกรรมการบริการกลุมโรงเรียน ใหคระกรรมการบริหารกลุม

โรงเรียนที่มีอยูเดิม ปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมีคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน ตามประกาศน้ี 

ขอ 16 ใหถือวานักวิชาการกลุมโรงเรียน ผูประสานงานกลุมโรงเรียน ที่มีอยูกอนประกาศ

ฉบับน้ีใชบังคับเปนผูสนับสนุนการศึกษา ตามประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยขนาดของโรงเรียนและกรอบอัตรากําลังพนักงานศาสนการดานการศึกษา  

พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 และขอ15 (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา จึงออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่ผูบริหารโรงเรียน 

“รองผูอํานวยการ” หมายความวา พระภิกษุหรือคฤหัสถผูทําหนาที่ เปนรองผูบริหาร

โรงเรียน 

“ครู”หมายความวา พระภิกษุ และบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักวิชาการศาสนศึกษา”หมายความวาผูสนับสนุนการศึกษาที่มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตร ี

“เจาพนักงานศาสนศึกษา”หมายความวาผูสนับสนุนการศึกษาที่มีวุฒิไมตํ่ากวาอนุปริญญา 

ขอ 4  ใหโรงเรียนมี 3 ขนาดดังน้ี 

(1) โรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 รูป 

(2) โรงเรียนขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนเกิน 120 รูป แตไมเกิน 300 รูป 

(3) โรงเรียนขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียนเกิน 300 รูปข้ึนไป 

ขอ 5 ใหโรงเรียนขนาดเล็ก มีอัตรากําลัง ดังน้ี 

(1) ตําแหนงผูอํานวยการ1อัตรา 

(2) ตําแหนงรองผูอํานวยการ 1อัตรา 

(3) ตําแหนงครู 1อัตรา ตอนักเรียน20รูป 

(4) ตําแหนงนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจาพนักงานศาสนศึกษา1อัตรา 

 ขอ 6 ใหโรงเรียนขนาดกลาง มีอัตรากําลัง ดังน้ี 

(1) ตําแหนงผูอํานวยการ 1 อัตรา 

(2) ตําแหนงรองผูอํานวยการ 2 อัตรา 
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(3) ตําแหนงครู 1 อัตรา ตอนักเรียน 20 รูป 

(4) ตําแหนงนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจาพนักงานศาสนศึกษา2อัตรา 

ขอ 7 ใหโรงเรียนขนาดใหญ มีอัตรากําลัง ดังน้ี 

(1) ตําแหนงผูอํานวยการ 1 อัตรา 

(2) ตําแหนงรองผูอํานวยการ  3 อัตรา 

(3) ตําแหนงครู 1อัตรา ตอนักเรียน 20 รูป 

(4) ตําแหนงนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจาพนักงานศาสนศึกษา 3 อัตรา 

ขอ 8 ใหผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยคระกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 

พ.ศ. 2555 

อาศัยอํานาจตามความในขอ15 (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึง

ออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“โรงเรียนขนาดเล็ก” หมายความวา โรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 120รูป 

“โรงเรียนขนาดกลาง”หมายความวาโรงเรียน ที่มีนักเรียนเกิน 120รูปแตไมเกิน 300รูป 

“โรงเรียนขนาดใหญ” หมายความวาโรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 300รูปข้ึนไป 

“ผูจัดการ”หมายความวา เจาอาวาสที่รับใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียน หรือพระภิกษุที่เจา

อาวาสวัดที่ขอจัดต้ังโรงเรียนมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่ผูบริหารโรงเรียน 

“ครู”หมายความวา พระภิกษุ และบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักเรียน”หมายความวา พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 

“ผูปกครอง”หมายความวา บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองหรือ

ผูปกครองตามประมวลกฎหมายเพงและพานิชของนักเรียน และหมายรวมถึงเจาอาวาสวัดที่นักเรียน

สังกัดอยู 

“องคกรชุมชน” หมายความวาชุมชนหรือองคกรที่มีประชาชนรวมตัวกันไมนอยกวา15คน

เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลาไม

นอยกวา1ปมีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของรับรอง และมีที่ต้ังแนนอนอยูในทองที่ตําบลหรือแขวงที่

เปนภูมิลําเนาของนักเรียนในโรงเรียนหรือทองที่ตําบลหรือแขวงที่โรงเรียนต้ังอยู 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่ไดรับการจัดต้ัง

ตามกฎหมายซึ่งโรงเรียนต้ังอยู  
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“ศิษยเกา”หมายความวา ผูที่โรงเรียนรับรองวาสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากโรงเรียน

น้ัน 

“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการโรงเรียนแตละแหง 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการโรงเรียนแตละแหง 

ขอ 4 ใหมีคณะกรรการโรงเรียน ทําหนาที่กํากับดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนให

สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและมหาเถร

สมาคม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

ขอ 5 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางใหมีคณะกรรมการโรงเรียนจํานวน 11 รูปหรือคน

โรงเรียนขนาดใหญ ใหมีคณะกรรมการโรงเรียน จํานวน15รูปหรือคน ประกอบดวย 

(1) ประธานกรรมการ 

(2)  กรรมการที่เปนผูแทนผูแทนผูปกครองจํานวน 1 รูปหรือคน 

(3)  กรรมการที่เปนผูแทนครูในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางจํานวน1รูปหรือคน

สําหรับโรงเรียนขนาดใหญจํานวน2รูปหรือคน 

(4)  กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชนจํานวน 1 คน 

(5)  กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน1คน 

(6)  กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา จํานวน 1 รูปหรือคน 

(7)  กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆ จํานวน 2 รูป สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กขนาด

กลางและจํานวน 3 รูป สําหรับโรงเรียนขนาดใหญ 

(8)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 รูปหรือคน สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลาง 

จํานวน5รูปหรือคนสําหรับโรงเรียนขนาดใหญ 

(9)  ผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ6 ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ5 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ตองมี

คุณสมบัติดังตอไปน้ี 

(1) มีอายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ 

(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(3) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5) ไมเปนคูสัญญากับวัดที่จัดต้ังโรงเรียน 
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ขอ 7 นอกจากคุณสมบัติตามขอ 6 แลว 

(1) กรรมการตามขอ 5 (2) ตองเปนบิดามารดาหรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเปนผูใช

อํานาจปกครองหรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยของนักเรียนและใหหมายความ

รวมถึงเจาอาวาสวัดที่นักเรียนสังกัดอยู 

(2) กรรมการตามขอ 5 (3) ตองเปนพระภิกษุหรือบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดาน

การเรียนการสอนตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

(3) กรรมการตามขอ 5 (4) ตองไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียน 

(4) กรรมการตามขอ 5 (6) ตองไมเปนผูที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากโรงเรียน

น้ันและไมเปนครูเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียน 

(5) กรรมการตามขอ 5 (8) ตองไมเปนกรรมการโรงเรียนเกินกวา 3 แหงข้ึนไปในเวลา

เดียวกันและไมเปนครูเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียน 

ขอ 8 ใหผูอํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ตาม

หลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 

(1) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 5 (2) (3) และ (6) ใหบุคคลแตละ

ประเภทเสนอช่ือผูที่เห็นสมควรเปนกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามขอ5และขอ6จากน้ันใหผูที่ไดรับการ

เสนอช่ือเลือกกันเองใหเหลือประเภทละ1คนทั้งน้ีใหแตละประเภทแยกกันดําเนินการ 

(2) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 5 (4) ใหองคกรชุมชนเสนอช่ือผูที่เห็น 

สมควรเปนกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 6 และขอ 7 จากน้ันใหเปนผูที่ไดรับการเสนอช่ือเลือก

กันเองใหเหลือจํานวน1คน 

ในกรณีไมมีองคกรชุมชนในทองที่ตําบลหรือแขวงที่โรงเรียนต้ังอยูหรือมีแตไมเสนอช่ือ

ผูแทนเขารับเลือกเปนกรรมการ ใหผูอํานวยการสรรหาผูแทนองคกรชุมชนในทองที่ตําบลหรือแขวง

ใกลเคียงหรือในทองที่ตําบลหรือแขวงใกลเคียงเปนกรรมการผูแทนองคกรชุมชนน้ัน 

(3) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 5 (5) ใหดําเนินการโดยสภาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 

(4) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 5 (7) ใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาสรร

หาผูสมควรเปนกรรมการ จํานวน 2 รูป สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและจํานวน 3 รูป

สําหรับโรงเรียนขนาดใหญ 

(5) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 5 (8) ใหดําเนินการ โดยการพิจารณา

รวมกันของผูที่ไดรับการสรรหาและไดรับการคัดเลือกใหเปนกรรมการตามขอ 8 (1) (2) (3) และ (4) 

และกรรมการตามขอ5 (9) ใหไดจํานวน ตามที่กําหนอในขอ 5 (8) 
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(6) ในการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ตามขอ 5 (1) ใหผูไดรับเลือกตามขอ

8(1) (2) (3) (4) และ (5) และกรรมการตามขอ 5 (9) รวมกันเลือกประธานกรรมการ ซึ่งเปนพระภิกษุ

จากกรรมการ ตามขอ 5 (8) 

(7) ใหผูอํานวยการจัดทําประกาศของโรงเรียนและเสนอรายช่ือผูที่ไดรับการสรรหา 

และไดรับเลือกตามขอ 8 (1) ถึง (6) เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะ

รองประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อดําเนินการแตงต้ัง 

ขอ9 หลักเกณฑและวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการ นอกจากที่กําหนดไวในประกาศน้ี 

ใหเปนตามประกาศของโรงเรียน 

ขอ10ประธานกรรมการและกรรมการ ตามขอ5 (2 )(3) (4) (5) (6) (7)และ (8) มีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ4ป และอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได 

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ 5(2)(3) (4) (5) 

(6 )(7) และ (8) พนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) มรณภาพ หรือตาย 

(2) พนจากการเปนพระภิกษุ 

(3) ขาดคุณสมบัติตามขอ5หรือขอ6 

(4) ลาออก 

(5) คณะกรรมการโรงเรียน มีมติใหออก 

ขอ 11 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ 5 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) 

พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการสรรหา เลือกและแตงต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการ

แทนภายใน 90 วัน เวนแตวาระของประธานกรรมการหรือกรรมการเหลืออยูไมถึง 180 วัน จะไม

ดําเนินการก็ได 

ใหผูซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตน

แทน 

ในกรณีที่คณะกรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระใหดําเนินการสรรหากรรมการใหม 

ภายใน 90 วันกอนวันครบวาระ และใหผูซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา

คณะกรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ 

ขอ 12 ใหผูอํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการใหแลว

เสร็จภายใน 90 วัน นับต้ังแตวันที่ประกาศน้ีใชบังคับ 

ขอ 13 ใหประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีอํานาจ

ตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ หรือการดําเนินการสรรหา การเลือกประธาน
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กรรมการและกรรมการของคณะกรรมการโรงเรียน การวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการถือวาเปน

ที่สุด 

ขอ 14 ใหผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษาในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

บทเฉพาะกาล 

ขอ15 ใหคณะกรรมการที่มีอยูกอนประกาศฉบับน้ีใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี

คณะกรรมการชุดใหม 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนพระปรยิัติธรรม  

แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ15 (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึง

ออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา พ.ศ. 2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่ผูบริหารโรงเรียน 

“ครู”หมายความวา พระภิกษุ และบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักเรียน”หมายความวา พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 

“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรยีนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 “คณะอนุกรรมการ” หมายความวาคณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู 

 “อนุกรรมการ”หมายความวาอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู 

ขอ 4 ใหมีคณะกรรการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน ประกอบดวย 

(1)  ผูอํานวยการเปนประธานกรรมการ 

(2) รองผูอํานวยการที่ผูอํานวยการมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ 

(3) หัวหนากลุมสาระ เปนกรรมการ 

(4) หัวหนางานแนะแนวเปนกรรมการ 

(5) หัวหนางานวัดและประเมินผล เปนกรรมการ 

(6) รองผูอํานวยการบริหารงานวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่โรงเรียนไมมีรองผูอํานวยการ ใหผูอํานวยการพิจารณาผูที่มีความเหมาะสมเปนรอง

ประธานกรรมการและเปนกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่เห็นควรใหมีกรรมการและผูชวย 

เลขานุการ ใหพิจารณาตามความเหมาะสม 



268 
 

ขอ 5 ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(1) วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับ

โรงเรียนและแนวทางการจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนให

สอดคลองกับนโยบายของมหาเถระสมาคม และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(2) จัดทําคูมือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน นิเทศ กํากับ ติตดตาม ให

คําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการแนะ

แนวใหสอดคลองกับนโยบายมหาเถรสมาคมและเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัด

กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลและการแนะแนว ใหเปนไปตามจุดหมายและแนว

ทางการดําเนินการของหลักสูตร 

(4) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา

หลักสูตร 

(5) ประชาสัมพันธหลักสูตรและการใชหลักสูตรแกนักเรียน ผูปกครองชุมชนและผูที่

เกี่ยวของและนําขอมูลจากฝายตางๆมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 

(6) ประสานความรวมมือจากบุคคลหนวยงาน องคกรตางๆและชุมชนเพื่อใหการใช

หลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

(7) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับช้ัน ระดับชวงช้ัน ระดับกลุม

สาระการเรียนรูในแตละภาคการศึกษา เพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาการดําเนินงานดานตางๆของ

โรงเรียน 

(8) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร

หลักสูตรปการศึกษาถัดไป 

(9) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของโรงเรียน โดยเนนผลการ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนตอคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือโรงเรยีน 

สาธารณชนและผูที่เกี่ยวของ 

ขอ 6 ใหมีการประชุมคณะกรรมการ อยางนอยภาคเรียนละ2ครั้ง 

การดําเนินการประชุมคณะกรรมการ ใหเปนไปตามประกาศและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนด โดยใหมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการที่มีอยู 

ขอ 7 ใหโรงเรียนแตงต้ังที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนชุมชน หรือผูประกอบ 

การในทองถ่ินหรือภูมิปญญาในทองถ่ิน ผูแทนผูปกครอง และผูแทนศิษยเกาซึ่งอาจเปนบุคคลที่เปน

คณะกรรมการโรงเรียนหรือไมก็ได มีหนาที่ใหคําปรึกษาตามที่คณะกรรมการขอความรวมมือแลวแต

กรณี 
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ขอ 8 ใหผูอํานวยการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน 

ขอ 9 ใหมีคณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู เรียกช่ือคณะอนุกรรมการตามช่ือ

กลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไดแกกลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระคณิตศาสตร 

กลุมสาระวิทยาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุมสาระศิลปะ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระภาษาตางประเทศ และกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน ประกอบดวย 

(1) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู เปนประธานอนุกรรมการ 

(2) ครูทุกรูป หรือคนในกลุมสาระการเรียนรู  เปนอนุกรรมการ 

(3) รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่โรงเรียนไมมีรองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ใหผูอํานวยการพิจารณาผูที่เหมาะสม

เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และในกรณีที่โรงเรียนไมไดจัดกลุมสาระการเรียนรูของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหพิจารณากําหนดจํานวนคณะอนุกรรมการตามกลุมสาระการเรียนรูของ

โรงเรียน 

ขอ 10 ใหคณะอนุกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดสัดสวนสาระการเรียนรูและพัฒนาหลักสูตรตามรายวิชาของกลุมสาระการ

เรียนรูในสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ตามนโยบายของมหาเถระสมาคม 

และตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

(2) กําหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และกํากับ ติดตามการดําเนินการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 

(3) วิเคราะห วางแผนพัฒนาการของนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม  

(4) พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการวัดและการ

ประเมินผลการเรียนรูรายวิชาตางๆของนักเรียน 

(5) พัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เปนมาตรฐาน เพื่อใหผูสอนสามารถปรับใชตาม

ความเหมาะสมและนําไปสูการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) พัฒนาสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมและสอดคลองกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

(7) ดําเนินการวิจัยการศึกษาในช้ันเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู

และการวัดและประเมินผล 

(8) นิเทศภายในและเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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(9) รวบรวมขอมูลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัด

กระบวนการเรียนรูตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุมสาระการ

เรียนรูที่ผานมาและวางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนถัดไป 

(10) รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและผลการบริหาร

หลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน และ

ผูเกี่ยวของ 

(11) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ 11 ใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการอยางนอยเดือนละ 1ครั้ง 

การดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามประกาศและวิธีการการที่คณะ 

อนุกรรมการกําหนดโดยใหมีคณะอนุกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

คณะอนุกรรมการที่มีอยู 

ขอ 12 ใหผูอํานวยการเปนผูแตงต้ังคณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู 

ขอ 13 การจัดใหมีคระกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกลาวใหโรงเรียนพิจารณาดําเนินการ

ตามความเหมาะสม ในกรณีที่โรงเรียนมีบุคลากรนอย อาจจัดใหมีเฉพาะคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และงานวิชาการโรงเรียน และใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติงานในระดับกลุมสาระการเรียนรูดวย 

ขอ 14 ใหโรงเรียนดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน

ใหเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแตวันที่ประกาศฉบับน้ีใชบังคับ 

ขอ 15 ใหผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ15 (1) (2)และ(6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา จึงออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 

2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่ผูบริหารโรงเรียน 

“ครู”หมายความวา พระภิกษุ และบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักเรียน”หมายความวา พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 

“ประเมินคุณภาพภายใน” การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่

คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกาศกําหนด ซึ่งการกระทําโดย

บุคลากรของโรงเรียนน้ัน หรือโดยหนวยงาน หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษามอบหมาย 

 “การประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ

ติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งกระทําโดยสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)หรือผูประเมินภายนอก 

 “การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา”หมายความวากระบวนการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพรอมทั้งเสนอแนะมาตรฐานการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ

ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และ

โครงสราง การวางแผนและการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหเห็นวา การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและเปนความรับผิอชอบรวมกันของทุกคน 
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ขอ 4 ใหโรงเรียนจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตามที่กําหนดไวในกกกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบดวย 

(1) การประเมินคุณภาพภายใน 

(2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขอ 5 ใหโรงเรียนจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ

คณะกรรมการโรงเรียน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน 

ขอ 6 โรงเรียนตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ขอ 7 ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา”คระกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับตน

สังกัดแตงต้ังโดยประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจํานวน15รปูหรอื

คนประกอบดวย 

(1) ประธานกรรมการ จากกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ(4) ซึ่งประธานคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

(2) รองผูอํานวยการที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมอบหมาย เปนรองประธาน

กรรมการ 

(3) ผูแทนประธานกลุมโรงเรียน จํานวน 4 รูป เปนกรรมการ 

(4) ผูทรงคุณวุฒิ จากผูที่มีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณใน

ดานการจัดการศึกษา การบริหารโรงเรียน หรือการประเมินการจัดการศึกษา จํานวน 5รูปหรือคน 

เปนกรรมการ 

(5) ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จํานวน 3คน เปนกรรมการ 

(6) ผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

(7) ผูอํานวยการสวนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

ขอ 8 กรรมการตามขอ 7 (3) ใหประธานกลุมโรงเรียนเปนผูคัดเลือก 

ขอ 9 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ 7 (4) ใหคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา คัดเลือก 

ขอ10 กรรมการตามขอ 7 (5) ใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผู

คัดเลือก 



273 
 

ขอ 11 กรรมการตามขอ7 (3) (4) และ (5) มีวาระคราวละ4ปและอาจไดรับการแตงต้ังไดอีก 

ขอ 12 กรรมการตามขอ11นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ อาจพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) มรณภาพหรือตาย 

(2) ลาออก 

(3) ผูมีอํานาจแตงต้ังใหออก 

ขอ 13 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับตนสังกัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนเพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

(2) เสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกโรงเรียนโดยนําผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

(3) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

(4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษามอบหมาย 

ขอ 14 ใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมโรงเรียน ประกอบดวย 

(1) ประธานกลุมโรงเรียน ซึ่งประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับตน

สังกัดแตงต้ังเปนประธานกรรมการ 

(2) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่มีโรงเรียนต้ังอยู เปนกรรมการ 

(3) ผูแทนผูอํานวยการ จังหวัดละ1รูป เปนกรรมการ 

(4) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3รูปหรือคน ซึ่งประธานกลุมโรงเรียนคัดเลือก เปนกรรมการ 

(5) นักวิชาการศาสนศึกษา ประจํากลุมโรงเรียน เปนกรรมการและเลขานุการ 

(6) นักวิชาการศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่สํานักงานกลุมโรงเรียน

ต้ังอยูเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ 15 กรรมการตามขอ14 (3) และ (4) มีวาระคราวละ 4 ป และอาจไดรับการแตงต้ังไดอีก 

ขอ 16 กรรมการตามขอ15นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ อาจพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) มรณภาพหรือตาย 

(2) ลาออก 

(3) ผูมีอํานาจแตงต้ังใหออก 

ขอ17 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมโรงเรียน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน

ภายในกลุมโรงเรียน 
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(2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียนเปนประจํา

ทุกปและแจงผลใหโรงเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลตอคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับตน

สังกัด 

(3) ปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับตนสังกัดมอบหมาย 

ขอ 18 ใหผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคระกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศมหาเถรสมาคม 

วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาพ.ศ.2553 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 ขอ 3 (1) และขอ5แหงกฎกระทรวง วาดวยสิทธิในการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 มหาเถรสมาคมจึงออกประกาศไว ดังน้ี 

 

หมวดท่ี 1 

บทท่ัวไป 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยเรื่องโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในแถลงการณคณะสงฆเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา เจาอาวาสที่ขอจัดต้ังโรงเรียน หรือพระภิกษุที่เจาอาวาส

วัดที่ขอจัดต้ังโรงเรียนมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่บริหารโรงเรียน 

“รองผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุหรือคฤหัสถที่ทําหนาที่รองผูบริหารโรงเรียน 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ประธานกลุมโรงเรียน รองประธานกลุมโรงเรียน 

เลขานุการกลุมโรงเรียน ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่

ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศของโรงเรียน 

“ครู” หมายความวา พระภิกษุและบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักเรียน”หมายความวา พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 

“กลุมโรงเรียน”หมายความวา กลุมโรงเรียนที่จัดต้ังข้ึนตามประกาศคณะกรรมการการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวาดวยกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“พนักงานศาสนการดานการศึกษา” หมายความวา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง

ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนที่ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดินหรืองบประมาณอื่น 
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หมวด 2 

การจัดต้ัง ขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 

 

ขอ 4 การขออนุญาตจัดต้ัง ขยายช้ันเรียนโรงเรียน ใหดําเนินการ ดังน้ี 

 (1) ใหวัดที่จะขอจัดต้ัง หรือขยายช้ันเรียนโรงเรียน จัดทําแผนงานในการบริหาร

จัดการที่ไดรับความเห็นชอบจากเจาคณะผูปกครองตามลําดับช้ัน จนถึงเจาคณะภาค ตามแบบคําขอ

ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด แลวเสนอรายงานการขอจัดต้ัง ขยายช้ันเรียนไปที่

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 (2) เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจารณาแลว ใหเสนอผานผูวาราชการ

จังหวัดไปที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

 (3) เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาแลวมีความเห็นประการใด ให

เสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตินําเสนอมหา

เถรสมาคม 

 (4) เมื่อมหาเถระสมาคมอนุญาตแลว ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูออก

ใบอนุญาตการขออนุญาตจัดต้ัง ขยายช้ันเรียนโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย่ืนคําขออนุญาตตอ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และใหดําเนินการโดยอนุโลมตาม 3 และ 4 

 ขอ 5 โรงเรียนที่จะขออนุญาตจัดต้ัง ขยายช้ันเรียน ตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ 

 ขอ 6 เมื่อประการต้ังโรงเรียนแลว ใหผูรับใบอนุญาต หรือผูจัดการ จัดใหมีผูอํานวยการ รอง

ผูอํานวยการตามหลักเกณฑละวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ 7 ใหโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551และตามที่มหาเถรสมาคมประกาศกําหนด 

การเปด การปดภาคเรียน ใหอนุโลมตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ขอ 8 ขนาดของโรงเรียน อัตรากําลังพนักงานศาสนการดานการศึกษา และบุคลากรทางการ

ศึกษาใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ 

 

หมวด 3 

การยุบรวม การเลิกดําเนินการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 

 

ขอ 9 เมื่อปรากฏวา ผูรับใบอนุญาต หรือผูจัดการ ไมควบคุมดูแลหรือละเลยโรงเรียนหรือฝา

ฝนไมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศของผูอนุญาตหรือคณะกรรมการ ซึ่งอาจกอใหเกิดความ
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เสียหายอยางรายแรง และคณะกรรมการเห็นสมควรยุบรวมหรือเลิกดําเนินการโรงเรียน ใหสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาออกประกาศยุบรวมหรือเลิกดําเนินการโรงเรียน แลวแตกรณี 

ขอ 10 เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะดําเนินการจัดการเรียนการสอน หรือไมมีนักเรียน 

หรือมีจํานวนนักเรียนไมเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ หรือมีสาเหตุที่โรงเรียนไมสามารถ

ดําเนินการตอไปได ใหผูรับใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของประธานกลุมโรงเรียนที่โรงเรียนต้ังอยู

เสนอยุบรวมเขากับโรงเรียนในสังกัดเดียวกันหรือขอเลิกดําเนินการ แลวแตกรณี 

กรณีตามวรรค 1 ในสวนภูมิภาค หากผูรับใบอนุญาตไมเสนอขอยุบรวมหรือเลิกดําเนินการ

โรงเรียนใหประธานกลุมโรงเรียนที่โรงเรียนต้ังอยูเปนผูขอใหยุบหรือเลิกดําเนินการโรงเรียน โดย

ขอเสนอของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดไปที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ในสวนกลาง ใหประธานกลุมโรงเรียนที่โรงเรียนต้ังอยูเปนผูขอใหยุบรวมหรือขอเลิก

ดําเนินการโรงเรียนไปที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติโดยตรง 

ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาประกาศยุบรวมหรือเลิกดําเนินการโรงเรียน 

แลวแตกรณี 

ขอ 11 เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติประกาศยุบรวมหรือเลิกดําเนินการแลวให

รายงานมหาเถรสมาคมทราบ 

ขอ 12 ทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดซื้อใหเปน

ทรัพยสินของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนถูกยุบ หรือเลิกดําเนินการโรงเรียน ใหผูรับอนุญาตดําเนินการดังน้ี 

(1) กรณีโรงเรียนยุบ ใหนําทรัพยสินของโรงเรียนที่ถูกยุบรวมไปลงทะเบียนเพื่อใช

ประโยชนในการเรียนการสอนของโรงเรียนที่นํานักเรียนไปรวม ภายใน 30วัน นับแตวันประกาศยุบ

รวม 

(2)  กรณีโรงเรียนเลิกดําเนินการใหนําทรัพยสินสงสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ แลวแตกรณี ภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศเลิกดําเนินการ 

(3)  เอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถูกยุบรวม ใหนําไปรวมกับโรงเรียน

ที่รับรวม เอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนที่ เลิกดําเนินการ ใหนําสงสํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัด หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแลวแตกรณี ภายใน 30วัน นับแตวัน

ประกาศยุบ หรือเลิกดําเนินการ 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการตาม 1,2, หรือ 3 ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดําเนินการแลวแตกรณี 

 

 

 



278 
 

หมวด 4 

การดําเนนิการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 

ขอ 13 ใหกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุน นิเทศ 

ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุม 

การกําหนดขนาด อํานาจหนาที่ จํานวนบุคลากร หลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขอื่นใดของ

กลุมโรงเรียน ใหเปนไปตามประการคณะกรรมการ 

ขอ 14 ใหมีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบดวย 

ประธานกรรมการเถรสมาคม หรือผูที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมมอบหมาย เปนประธาน

กรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนรองประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ

จํานวนไมเกิน 4 รูป/คน เลขานุการแมกองบาลีสนามหลวง เลขานุการแมกองธรรมสนามหลวง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ประธานกลุมโรงเรียน จํานวน 5 รูป ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เลขาธิการสภาการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ รองผูอํานวยการสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติที่กํากับดูแลกองพุทธศาสนศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดจํานวน 4 คน เปนกรรมการ ผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประธานกลุมโรงเรียน และผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูเสนอรายช่ือขอรับความเห็นชอบจากมหาเถร

สมาคม มีวาระคราวละ4ป และอาจแตงต้ังไดอีก 

การแตงต้ังคณะกรรมการใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเสนอมหาเถรสมาคมแตงต้ัง 

ขอ 15 คณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดนโยบาย มาตรฐานและแผนการจัดการศึกษาโรงเรียน 

(2)  ใหคําแนะนํา สงเสริมการจัดการศึกษาและการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

(3)  ใหความเห็นชอบในการจัดต้ัง ขยายช้ันเรียน ยุบรวม เลิกดําเนินการโรงเรียน 

(4)  พิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกข 

(5)  พิจารณาวินิจฉัย ช้ีขาดปญหาขอขัดของอื่นใดในการปฏิบัติตามประกาศน้ี 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ถือเปนขอยุติ 

(6)  ออกระเบียบ คําสั่ง ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการบริหารของ

โรงเรียน กลุมโรงเรียน 

(7)  แตงต้ังคระอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
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ขอ 16 ใหมีการประชุมของคณะกรรมการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอยูในขณะน้ัน จึงจะนับเปนองค

ประชุม 

ในกรณีประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหรองประธานกรรมการเปน

ประธานในที่ประชุม หรือในกรณีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม

อยูในที่ประชุมใหที่ประชุมเลือกกรรมการผูหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการผูหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงช้ีขาด 

 

หมวด 5 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ 17 ใหถือวาโรงเรียน ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ บุคลากร

ทางการศึกษา ครู นักเรียน และกลุมโรงเรียน ที่มีอยูกอนประกาศฉบับน้ีใชบังคับ เปนโรงเรียน ผูรับ

ใบอนุญาตผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และกลุม

โรงเรียน ตามประกาศมหาเถรสมาคมฉบับน้ี 

ขอ 18 ใหถือวาครูใหญ อาจารยใหญ ที่มีอยูกอนประกาศฉบับน้ีใชบังคับ เปนผูอํานวยการ 

ตามประกาศมหาเถรสมาคมฉบับน้ี และผูชวยครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญที่มีอยูกอนประกาศฉบับน้ีใช

บังคับเปนรองผูอํานวยการ ตามประกาศมหาเถรสมาคมฉบับน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 

สมเด็จพระพฒุาจารย 

ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

ประธานคณะกรรมการมหาเถรสมาคม 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยพนักงานศาสนการดานการศึกษา พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 15 (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึง

ออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยพนักงานศาสนการดานการศึกษา พ.ศ. 2555” 

ขอ2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา เจาอาวาสที่ขอจัดต้ังโรงเรียน หรือพระภิกษุที่เจาอาวาสวัด

ที่ขอจัดต้ังโรงเรียนมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่บริหารโรงเรียน 

“รองผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุหรือคฤหัสถที่ทําหนาที่รองผูบริหารโรงเรียน 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ประธานกลุมโรงเรียน รองประธานกลุมโรงเรียน 

เลขานุการกลุมโรงเรียน ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่

ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศของโรงเรียน 

“ครู” หมายความวา พระภิกษุและบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักเรียน”หมายความวา พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 

“กลุมโรงเรียน”หมายความวา กลุมโรงเรียนที่จัดต้ังข้ึนตามประกาศคณะกรรมการการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวาดวยกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“พนักงานศาสนการดานการศึกษา” หมายความวา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไดรับ

คาตอบแทนเปนรายเดือนที่ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดินหรืองบประมาณอื่น 

ขอ 4 พนักงานศาสนการดานการศึกษา จําแนกตามลักษณะเปน 3 กลุม ดังน้ี 

1. กลุมบริหาร ไดแก ประธานกลุมโรงเรียน รองประธานกลุมโรงเรียน ผูอํานวยการ 

และรองผูอํานวยการ 

2. กลุมปฏิบัติงานสอน ไดแก คร ู
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3. กลุมสนับสนุนการศึกษา ไดแก นักวิชาการศาสนศึกษา และเจาพนักงานสาสน

ศึกษา ซึ่งเปนผูที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองการจัดการกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ

ของโรงเรียน 

ขอ 5 พนักงานศาสนการดานการศึกษาตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปน้ี 

ก.  คุณสมบัติทั่วไป 

(1)  มีสัญชาติไทย 

(2)  มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

(3)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

(4) เปนผูที่นับถือพระศาสนา   

ข.  ลักษณะตองหาม 

(1) เปนบุคคลลมละลาย 

(2) เปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 

(3) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน

พรรคการเมือง 

(4) เปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5) เปนผูเคยไดรับโทษทางวินัยสงฆอยางรายแรง 

(6) เคยมีประวัติวา เปนผูพยายามบอนทําลายความสามัคคี และหรือกอกวน

ความสงบ เรียบรอยในทางการปกครองสงฆ 

(7) เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางศีลธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ 

ขอ 6 คุณสมบัติเฉพาะของผูจัดการ และพนักงานศาสนการดานการศึกษา มีดังน้ี 

(1) ผูจัดการมีพรรษาพน 5 

(2) ผูอํานวยการมีพรรษาพน 5 จบนักธรรมช้ันเอก มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทาง

การศึกษาและมีอายุไมเกิน 70 ป 

(3) รองผูอํานวยการ มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา และมีประสบการณ

ทํางานดานการศึกษาไมตํ่ากวา 5 ป มีอายุไมเกิน 65  ป 

กรณีคฤหัสถตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา หลังไดรับการแตงต้ัง

ภายใน 120 วัน 
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(4) ครูเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถ และตองมีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ

สาขาอื่น กรณีคฤหัสถตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ยกเวนผูสอยวิชาพระพุทธศาสนาและบาล ี

(5) ผูสนับสนุนการศึกษา ตองมีวุฒิไมตํ่ากวาอนุปริญญา 

ขอ 7 ใหมีครูประจําทําการสอนโดยมีอัตราสวนครู1รูปหรือคน ตอจํานวนนักเรียน20รูป 

ขอ 8 การสรรหา การวาจาง การเลิกจาง ครูและผูสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน ใหเปนไป

ตามระเบียบหรือขอบังคับของโรงเรียน โดยผานความเห็นชอบของคระกรรมการโรงเรียน 

กรณีการเลิกจางใหโรงเรียนรายงานผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะ

รองประธานคระกรรมการ ภายใน 15 วัน นับจากวันเลิกจาง 

ขอ 9 ใหพนักงานศาสนการดานการศึกษาไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

ขอ10 วันเวลาทํางาน วันหยุด และวันลา ใหอนุโลมตามสวนราชการ หรือดุลยพินิจของ

โรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนแลวแตกรณี 

ขอ 11 ใหโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนวางระเบียบที่เกี่ยวกับวินัยและบทลงโทษพนักงานศาสน

การดานการศึกษาในสังกัด โดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอ 12 การแตงต้ังผูจัดการ และผูอํานวยการ ใหผูรับใบอนุญาตเสนอผูอํานวยการสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดําเนินการแตงต้ัง 

ขอ 13 การแตงต้ังรองผูอํานวยการ ครู และผูสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน ใหผูอํานวยการ

เสนอผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดําเนินการ

แตงต้ัง 

ขอ 14 การถอดถอนผูจัดการที่ไมใชบุคคลคนเดียวกันกับผูรับใบอนุญาต ใหเปนอํานาจของ

ผูรับใบอนุญาต และใหแจงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ขอ 15 การถอดถอนผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ ใหเปนอํานาจของผูรับใบอนุญาต 

และใหแจงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ขอ 16 ในกรณีตําแหนงผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการวางลง ไมสามารถแตงต้ังใน

เวลาอันสมควรได ใหแตงต้ังผูรักษาการปฏิบัติหนาที่ไปกอน โดยใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ใหเจาอาวาสหรือผูรักษาการแทนเจาอาวาสเปนผูรองขอเพื่อแตงต้ังผูรักษาการ

ตําแหนงผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

(2) ใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะรองประธาน

คณะกรรมการเปนผูดําเนินการแตงต้ังผูรักษาการตําแหนงผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

(3) กรณีตําแหนงผูจัดการโรงเรียนวางลง 

1. ใหเจาอาวาสเปนผูรักษาการ 
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2. ถาไมมีเจาอาวาสหรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูรักษาการแทนเจา

อาวาสเปนผูรักษาการ 

 (4) กรณีตําแหนงผูอํานวยการ หรือรองผูอํานวยการวางลง ใหเจาอาวาสหรือผู

รักษาการแทนเจาอาวาสเสนอขอแตงต้ังผูอํานวยการ หรือรองผูอํานวยการจากโรงเรียนใดโรงเรียน

หน่ึงเปนผูรักษาการแทนหรือใหประธานกลุมโรงเรียนในเขตที่โรงเรียนต้ังอยูเปนผูรักษาการแทน 

แลวแตกรณี จนกวาจะมีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงใหม ทั้งน้ี ตองไมเกิน6เดือน นับต้ังแตตําแหนงวาง

ลง โดยอาจขยายเวลาไดอีก แตไมเกินวันเปดภาคเรียนของปการศึกษาถัดไป และแจงสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติทราบ หากพนกําหนดเวลาดังกลาวตําแหนงผูอํานวยการ หรือรอง

ผูอํานวยการยังวางอยู ใหแจงผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในฐานะรองประธาน

กรรมการ เพื่อพิจารณาสรรหา และดําเนินการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงตอไป 

 ขอ 17 พนักงานศาสนการดานการศึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) มรณภาพ หรือตาย 

(2) มีอายุครบ 60 ป ตามระบบราชการ ยกเวนประธานกลุมโรงเรียน รองประธาน

กลุมโรงเรียน ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ 

(3) ลาออก 

(4) ไดรับโทษทางวินัย ใหปลดออก หรือไลออก ตามขอ11 

 ขอ 18 ใหผูอํานวยการกองพระพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะ 

กรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่24เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยกลุมโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 

พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 13 และขอ15 (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา จึงออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน”หมายความวา คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ขอ 4 ใหมีกลุมโรงเรียน ดังน้ี 

กลุมที่1ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี 

สมุทรปราการ นนทบุรี  สมุทรสาคร และสมุทรสงครามใหสํานักงานกลุมโรงเรียนต้ังอยูใน

กรุงเทพมหานคร 

กลุมที่ 2 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดชุมพร สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช 

สงขลา กระบี่ ตรัง ระนอง พังงา ภูเก็ต พัทลุง สตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาสใหสํานักงานกลุม

โรงเรียน ต้ังอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุมที่ 3 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง ลพบุรี สระบุรี 

สิงหบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธใหสํานักงาน

กลุมโรงเรียนต้ังอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กลุมที่ 4 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก 

อุตรดิตถ พิจิตร ตาก และเพชรบูรณใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดพิษณุโลก 

กลุมที่ 5 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และแมฮองสอนให

สํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดเชียงใหม 

กลุมที่ 6 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดแพร นาน พะเยา เชียงราย และลําปางให

สํานักงานกลุมโรงเรียนต้ังอยูในจังหวัดลําปาง 
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กลุมที่ 7 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดขอนแกน เลย และหนองบัวลําภูให

สํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดขอนแกน  

กลุมที่ 8 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร และบึงกาฬ

ใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดหนองคาย 

กลุมที่ 9 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ และ

มุกดาหารใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดอุบลราชธานี 

กลุมที่ 10 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ และ

นครพนม ใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดรอยเอ็ด 

กลุมที่ 11 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 

และชัยภูมิใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดสุรินทร 

กลุมที่ 12 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว 

นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กลุมที่13ประกอบดวยโรงเรียน ซึ่งไดรับอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในวัดที่สังกัดคณะสงฆจีน

นิกายใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร 

กลุมที่14ประกอบดวยโรงเรียน ซึ่งไดรับอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในวัดที่สังกัดคณะสงฆอนัม

นิกาย ใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร 

ขอที่ 5 สํานักงานกลุมโรงเรียน ทําหนาที่ ดังน้ี 

(1)  ประสานงาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุม

โรงเรียน 

(2) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหสอดคลองตามแผนการพัฒนาโรงเรียน

ภายในกลุมโรงเรียน 

(3) นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาโรงเรียนภายในกลุม 

(4) รวบรวมขอมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนภายในกลุม 

(5) ปฏิบัติงานอื่นรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนประกอบดวย ผูจัดการ หรือผูอํานวยการ

โรงเรียนละ 1 รูป เปนกรรมการโดยตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน 5รูปหรือคน ผูแทนครู ไมเกิน5รูป

หรือคน เลขานุการกลุมโรงเรียน และผูชวยเลขานุการกลุมโรงเรียน การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิและ

ผูแทนครูตามวรรคแรก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารโรงเรียนภายในกลุมกําหนด 

ขอ 7 ใหมีการประชุมผูบริหารโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียน เพื่อดําเนินการเลือกประธาน

กลุมโรงเรียน รองประธานกลุมโรงเรียน และเลขานุการกลุมโรงเรียน โดยใหที่ประชุมเลือกกรรมการผู

หน่ึงทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และใหที่ประชุมดําเนินการเลือกประธานกลุมโรงเรียน จํานวน 1
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รูป และรองประธานกลุมโรงเรียน จํานวน 1 รูป กรณีมีโรงเรียนมากกวา 20 โรง ใหมีรองประธาน

กลุมโรงเรียนในสัดสวน 20 โรงตอ1รูป โดยคัดเลือกจากกรรมการโดนตําแหนง สําหรับเลขานุการกลุม

โรงเรียนใหประธานกลุมโรงเรียนเปนผูคัดเลือก และผูชวยเลขานุการกลุมโรงเรียน ใหผูอํานวยการ

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่สํานักงานกลุมโรงเรียนต้ังอยูเปนผูคัดเลือก และใหประธานในที่

ประชุมสงรายงานการประชุมใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ภายใน 15 วัน เพื่อดําเนินการให

มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนใหประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนใหประธานกลุมโรงเรียนและรอง

ประธานกลุมโรงเรียน ดํารงตําแหนงคราวละ 4ป กรณีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหเลือกผูดํารง

ตําแหนงแทนจนครบวาระ 

กรณีวาระการดํารงตําแหนงของประธานกลุมโรงเรียนเหลือไมถึง 45วันไมตองเลือกผูดํารง

ตําแหนงแทน และใหรองประธานกลุมโรงเรียนรูปที่1หรือรูปที่2ปฏิบัติหนาที่ประธานกลุมโรงเรียน 

ขอ 8 ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน อยางนอย ปละ4 ครั้ง การประชุม

แตละครั้งตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนับเปนองค

ประชุมในกรณีประธานกลุมโรงเรียนไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหรองประธานกลุมโรงเรียน

เปนประธานในที่ประชุม หรือกรณีทั้งประธานและรองประธานกลุมโรงเรียนไมมาประชุมหรือไมอยูใน

ที่ประชุมใหที่ประชุมเลือกกรรมการผูหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่

ประชุมออกเสียงช้ีขาด 

การประชุมแตละครั้งใหแจงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ขอ 9 คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียน 

(2) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการบริหารโรงเรียนภายในกลุม 

(3) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียน 

(4) ใหคําแนะนําและแกไขปญหาการปฏิบัติงานโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียน 

(5) เสนอแนวทางในการแกไขปญหาตอคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา 

(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ 10 ผูดํารงตําแหนงตามขอ6พนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) มรณภาพ หรือตาย 

(2) ลาออก 

(3) พนจากสมณเพศ 
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(4) ครบวาระการดํารงตําแหนง 

(5) คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน จํานวน 2 ใน 3 มีมติใหพนจากตําแหนง 

ใหเลขานุการกลุมโรงเรียน พนจากตําแหนงตาม (1) (2) หรือ (3) โดยอนุโลม หรือเมื่อ

ประธานกลุมพนจากตําแหนง หรือประธานกลุมโรงเรียนมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 

ขอ 11 ใหมีผูสนับสนุนการศึกษา มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาทําหนาที่ดาน

วิชาการและประสานงาน ปฏิบัติหนาที่ในกองพุทธศาสนศึกษา กลุมโรงเรียนละ1คน และใหมี

ผูสนับสนุนการศึกษามีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา ทําหนาที่ดานวิชาการ ปฏิบัติงานประจํา

สํานักงานกลุมโรงเรียนจํานวน1คน ในกรณีมีโรงเรียนมากกวา 10 โรง ใหมีเพิ่มข้ึนในสัดสวน 10 โรง 

ตอ 1 คน 

ใหมีผูสนับสนุนการศึกษา มีวุฒิไมตํ่ากวาอนุปริญญา ทําหนาที่ธุรการประจําสํานักงานกลุม

โรงเรียนกลุมละ1คน 

บุคลากรตามวรรคแรกและวรรคสองใหคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนเปนผูคัดเลอืกแลว

เสนอผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดําเนินการแตงต้ัง 

ขอ 12 ใหสํานักงานกลุมโรงเรียน ไดรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินหรืองบประมาณ

อื่น 

ขอ13ใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน ภายใน 60 วัน นับต้ังแตวันที่

ประกาศฉบับน้ีใชบังคับ 

ขอ 14 ใหผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษาในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 15 ในกรณีที่ยังไมมีคระกรรมการบริการกลุมโรงเรียน ใหคระกรรมการบริหารกลุม

โรงเรียนที่มีอยูเดิม ปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมีคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน ตามประกาศน้ี 

ขอ 16 ใหถือวานักวิชาการกลุมโรงเรียน ผูประสานงานกลุมโรงเรียน ที่มีอยูกอนประกาศ

ฉบับน้ีใชบังคับเปนผูสนับสนุนการศึกษา ตามประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยขนาดของโรงเรียนและกรอบอัตรากําลังพนักงานศาสนการดานการศึกษา 

พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 และขอ15 (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา จึงออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่ผูบริหารโรงเรียน 

“รองผูอํานวยการ” หมายความวา พระภิกษุหรือคฤหัสถผูทําหนาที่ เปนรองผูบริหาร

โรงเรียน 

“ครู”หมายความวา พระภิกษุ และบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักวิชาการศาสนศึกษา”หมายความวาผูสนับสนุนการศึกษาที่มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตร ี

“เจาพนักงานศาสนศึกษา”หมายความวา ผูสนับสนุนการศึกษาที่มีวุฒิไมตํ่ากวาอนุปริญญา 

ขอ 4 ใหโรงเรียนมี 3 ขนาดดังน้ี 

(1)  โรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 รูป 

(2) โรงเรียนขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนเกิน 120 รูป แตไมเกิน 300 รูป 

(3) โรงเรียนขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียนเกิน 300 รูปข้ึนไป 

ขอ 5 ใหโรงเรียนขนาดเล็ก มีอัตรากําลัง ดังน้ี 

(1) ตําแหนงผูอํานวยการ1อัตรา 

(2) ตําแหนงรองผูอํานวยการ 1อัตรา 

(3) ตําแหนงครู 1 อัตรา ตอนักเรียน 20 รูป 

(4) ตําแหนงนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจาพนักงานศาสนศึกษา 1 อัตรา 

 ขอ 6 ใหโรงเรียนขนาดกลาง มีอัตรากําลัง ดังน้ี 

(1) ตําแหนงผูอํานวยการ 1 อัตรา 

(2) ตําแหนงรองผูอํานวยการ 2 อัตรา 
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(3) ตําแหนงครู 1อัตรา ตอนักเรียน20รูป 

(4) ตําแหนงนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจาพนักงานศาสนศึกษา 2 อัตรา 

ขอ 7 ใหโรงเรียนขนาดใหญ มีอัตรากําลัง ดังน้ี 

(1) ตําแหนงผูอํานวยการ1อัตรา 

(2) ตําแหนงรองผูอํานวยการ 3อัตรา 

(3) ตําแหนงครู 1อัตรา ตอนักเรียน20รูป 

(4) ตําแหนงนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจาพนักงานศาสนศึกษา 3 อัตรา 

ขอ 8 ใหผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่24เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยคระกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ15 (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึง

ออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาทีวั่ดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“โรงเรียนขนาดเล็ก” หมายความวา โรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 120รูป 

“โรงเรียนขนาดกลาง”หมายความวาโรงเรียน ที่มีนักเรียนเกิน 120รูปแตไมเกิน 300รูป 

“โรงเรียนขนาดใหญ” หมายความวาโรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 300รูปข้ึนไป 

“ผูจัดการ”หมายความวา เจาอาวาสที่รับใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียน หรือพระภิกษุที่เจา

อาวาสวัดที่ขอจัดต้ังโรงเรียนมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 

 “ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่ผูบริหารโรงเรียน 

“ครู”หมายความวา พระภิกษุ และบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักเรียน”หมายความวา พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 

“ผูปกครอง”หมายความวา บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองหรือ

ผูปกครองตามประมวลกฎหมายเพงและพานิชของนักเรียน และหมายรวมถึงเจาอาวาสวัดที่นักเรียน

สังกัดอยู 

“องคกรชุมชน” หมายความวาชุมชนหรือองคกรที่มีประชาชนรวมตัวกันไมนอยกวา15คน

เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลาไม

นอยกวา1ปมีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของรับรอง และมีที่ต้ังแนนอนอยูในทองที่ตําบลหรือแขวงที่

เปนภูมิลําเนาของนักเรียนในโรงเรียนหรือทองที่ตําบลหรือแขวงที่โรงเรียนต้ังอยู 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่ไดรับการจัดต้ัง

ตามกฎหมายซึ่งโรงเรียนต้ังอยู  
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“ศิษยเกา”หมายความวา ผูที่โรงเรียนรับรองวาสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากโรงเรียน

น้ัน 

“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการโรงเรียนแตละแหง 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการโรงเรียนแตละแหง 

ขอ 4 ใหมีคณะกรรการโรงเรียน ทําหนาที่กํากับดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนให

สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและมหาเถร

สมาคม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

ขอ 5 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางใหมีคณะกรรมการโรงเรียนจํานวน 11 รูปหรือคน

โรงเรียนขนาดใหญ ใหมีคณะกรรมการโรงเรียน จํานวน15รูปหรือคน ประกอบดวย 

(1)  ประธานกรรมการ 

(2)  กรรมการที่เปนผูแทนผูแทนผูปกครองจํานวน1รูปหรือคน 

(3)  กรรมการที่เปนผูแทนครูในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางจํานวน1รูปหรือคน

สําหรับโรงเรียนขนาดใหญจํานวน2รูปหรือคน 

(4)  กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชนจํานวน1คน 

(5)  กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน1คน 

(6)  กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา จํานวน1รูปหรือคน 

(7)  กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆ จํานวน2รูป สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กขนาด

กลางและจํานวน3รูปสําหรับโรงเรียนขนาดใหญ 

(8)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน3รูปหรือคนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลาง 

จํานวน5รูปหรือคนสําหรับโรงเรียนขนาดใหญ 

(9)  ผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ 6 ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ 5 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ตองมี

คุณสมบัติดังตอไปน้ี 

(1)  มีอายุไมตํ่ากวา20ปบริบูรณ 

(2)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(3)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(4)  ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5)  ไมเปนคูสัญญากับวัดที่จัดต้ังโรงเรียน 

ขอ 7 นอกจากคุณสมบัติตามขอ 6 แลว 
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(1) กรรมการตามขอ 5 (2) ตองเปนบิดามารดาหรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเปนผูใช

อํานาจปกครองหรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยของนักเรียนและใหหมายความ

รวมถึงเจาอาวาสวัดที่นักเรียนสังกัดอยู 

(2) กรรมการตามขอ 5 (3) ตองเปนพระภิกษุหรือบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดาน

การเรียนการสอนตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ 

(3) กรรมการตามขอ 5 (4) ตองไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียน 

(4) กรรมการตามขอ 5 (6) ตองไมเปนผูที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากโรงเรียน

น้ันและไมเปนครูเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียน 

(5) กรรมการตามขอ 5 (8) ตองไมเปนกรรมการโรงเรียนเกินกวา3แหงข้ึนไปในเวลา

เดียวกันและไมเปนครูเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียน 

ขอ 8 ใหผูอํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ตาม

หลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 

(1) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 5 (2) (3) และ (6) ใหบุคคลแตละ

ประเภทเสนอช่ือผูที่เห็นสมควรเปนกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามขอ5และขอ6จากน้ันใหผูที่ไดรับการ

เสนอช่ือเลือกกันเองใหเหลือประเภทละ1คนทั้งน้ีใหแตละประเภทแยกกันดําเนินการ 

(2) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 5 (4) ใหองคกรชุมชนเสนอช่ือผูที่

เห็นสมควรเปนกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ6และขอ7จากน้ันใหเปนผูที่ไดรับการเสนอช่ือเลือก

กันเองใหเหลือจํานวน1คน 

ในกรณีไมมีองคกรชุมชนในทองที่ตําบลหรือแขวงที่โรงเรียนต้ังอยูหรือมีแตไมเสนอช่ือผูแทน

เขารับเลือกเปนกรรมการ ใหผูอํานวยการสรรหาผูแทนองคกรชุมชนในทองที่ตําบลหรือแขวงใกลเคียง

หรือในทองที่ตําบลหรือแขวงใกลเคียงเปนกรรมการผูแทนองคกรชุมชนน้ัน 

(3) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 5 (5) ใหดําเนินการโดยสภาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 

(4) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 5 (7) ใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาสรร

หาผูสมควรเปนกรรมการ จํานวน 2 รูป สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและจํานวน3รูปสําหรับ

โรงเรียนขนาดใหญ 

(5) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 5 (8) ใหดําเนินการ โดยการพิจารณา

รวมกันของผูที่ไดรับการสรรหาและไดรับการคัดเลือกใหเปนกรรมการตามขอ8 (1) (2) (3) และ (4) 

และกรรมการตามขอ 5 (9) ใหไดจํานวน ตามที่กําหนอในขอ 5 (8) 
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(6) ในการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ตามขอ5 (1)ใหผูไดรับเลือกตาม 

ขอ8 (1) (2) (3) (4) และ (5) และกรรมการตามขอ 5 (9) รวมกันเลือกประธานกรรมการ ซึ่งเปน

พระภิกษุจากกรรมการ ตามขอ 5 (8) 

(7) ใหผูอํานวยการจัดทําประกาศของโรงเรียนและเสนอรายช่ือผูที่ไดรับการสรรหา 

และไดรับเลือกตามขอ8 (1) ถึง (6) เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะ

รองประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อดําเนินการแตงต้ัง 

ขอ9 หลักเกณฑและวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการ นอกจากที่กําหนดไวในประกาศน้ี 

ใหเปนตามประกาศของโรงเรียน 

ขอ10 ประธานกรรมการและกรรมการ ตามขอ 5 (2 )(3 )(4) (5) (6) (7)และ (8) มีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได 

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ 5 (2) (3) (4) (5) 

(6) (7) และ (8) พนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) มรณภาพ หรือตาย 

(2) พนจากการเปนพระภิกษุ 

(3) ขาดคุณสมบัติตามขอ5หรือขอ6 

(4) ลาออก 

(5) คณะกรรมการโรงเรียน มีมติใหออก 

ขอ11 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ 5 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) 

พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการสรรหา เลือกและแตงต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการ

แทนภายใน 90 วัน เวนแตวาระของประธานกรรมการหรือกรรมการเหลืออยูไมถึง 180 วันจะไม

ดําเนินการก็ได 

ใหผูซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตน

แทน 

ในกรณีที่คณะกรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระใหดําเนินการสรรหากรรมการใหม 

ภายใน 90 วันกอนวันครบวาระและใหผูซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา

คณะกรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ 

ขอ 12 ใหผูอํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการใหแลว

เสร็จภายใน 90 วัน นับต้ังแตวันที่ประกาศน้ีใชบังคับ 

ขอ 13 ใหประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีอํานาจ

ตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ หรือการดําเนินการสรรหา การเลือกประธาน
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กรรมการและกรรมการของคณะกรรมการโรงเรียน การวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการถือวาเปน

ที่สุด 

ขอ14 ใหผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษาในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 15 ใหคณะกรรมการที่มีอยูกอนประกาศฉบับน้ีใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี

คณะกรรมการชุดใหม 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนพระปรยิัติธรรม  

แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ15 (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึง

ออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา พ.ศ. 2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่ผูบริหารโรงเรียน 

“ครู”หมายความวา พระภิกษุ และบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักเรียน”หมายความวา พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 

“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรยีนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 “คณะอนุกรรมการ” หมายความวาคณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู 

 “อนุกรรมการ”หมายความวาอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู 

ขอ 4 ใหมีคณะกรรการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน ประกอบดวย 

(1)  ผูอํานวยการเปนประธานกรรมการ 

(2)  รองผูอํานวยการที่ผูอํานวยการมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ 

(3)  หัวหนากลุมสาระ เปนกรรมการ 

(4)  หัวหนางานแนะแนวเปนกรรมการ 

(5)  หัวหนางานวัดและประเมินผล เปนกรรมการ 

(6)  รองผูอํานวยการบริหารงานวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่โรงเรียนไมมีรองผูอํานวยการ ใหผูอํานวยการพิจารณาผูที่มีความเหมาะสมเปนรอง

ประธานกรรมการและเปนกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่เห็นควรใหมีกรรมการและผูชวย 

เลขานุการ ใหพิจารณาตามความเหมาะสม 
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ขอ 5 ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(1) วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับ

โรงเรียนและแนวทางการจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนให

สอดคลองกับนโยบายของมหาเถระสมาคม และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(2) จัดทําคูมือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน นิเทศ กํากับ ติตดตาม 

ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการ

แนะแนวใหสอดคลองกับนโยบายมหาเถรสมาคมและเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

(3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัด

กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลและการแนะแนว ใหเปนไปตามจุดหมายและแนว

ทางการดําเนินการของหลักสูตร 

(4) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา

หลักสูตร 

(5) ประชาสัมพันธหลักสูตรและการใชหลักสูตรแกนักเรียน ผูปกครองชุมชนและผูที่

เกี่ยวของและนําขอมูลจากฝายตางๆมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 

(6) ประสานความรวมมือจากบุคคลหนวยงาน องคกรตางๆและชุมชนเพื่อใหการใช

หลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

(7) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับช้ัน ระดับชวงช้ัน ระดับกลุม

สาระการเรียนรูในแตละภาคการศึกษา เพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาการดําเนินงานดานตางๆของ

โรงเรียน 

(8) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร

หลักสูตรปการศึกษาถัดไป 

(9) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของโรงเรียน โดยเนนผลการ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนตอคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือโรงเรยีน 

สาธารณชนและผูที่เกี่ยวของ 

ขอ 6 ใหมีการประชุมคณะกรรมการ อยางนอยภาคเรียนละ2ครั้ง 

การดําเนินการประชุมคณะกรรมการ ใหเปนไปตามประกาศและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนด โดยใหมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการที่มีอยู 

ขอ7 ใหโรงเรียนแตงต้ังที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนชุมชน หรือผูประกอบ 

การในทองถ่ินหรือภูมิปญญาในทองถ่ิน ผูแทนผูปกครอง และผูแทนศิษยเกาซึ่งอาจเปนบุคคลที่เปน
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คณะกรรมการโรงเรียนหรือไมก็ได มีหนาที่ใหคําปรึกษาตามที่คณะกรรมการขอความรวมมือแลวแต

กรณี 

ขอ 8 ใหผูอํานวยการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน 

ขอ 9 ใหมีคณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู เรียกช่ือคณะอนุกรรมการตามช่ือ

กลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไดแกกลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระคณิตศาสตร 

กลุมสาระวิทยาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุมสาระศิลปะ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระภาษาตางประเทศ และกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน ประกอบดวย 

(1) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู เปนประธานอนุกรรมการ 

(2) ครูทุกรูป หรือคนในกลุมสาระการเรียนรู  เปนอนุกรรมการ 

(3) รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่โรงเรียนไมมีรองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ใหผูอํานวยการพิจารณาผูที่เหมาะสม

เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และในกรณีที่โรงเรียนไมไดจัดกลุมสาระการเรียนรูของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหพิจารณากําหนดจํานวนคณะอนุกรรมการตามกลุมสาระการเรียนรูของ

โรงเรียน 

ขอ 10 ใหคณะอนุกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดสัดสวนสาระการเรียนรูและพัฒนาหลักสูตรตามรายวิชาของกลุมสาระการ

เรียนรูในสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ตามนโยบายของมหาเถระสมาคม 

และตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(2) กําหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และกํากับ ติดตามการดําเนินการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 

(3) วิเคราะห วางแผนพัฒนาการของนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม  

(4) พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการวัดและการ

ประเมินผลการเรียนรูรายวิชาตางๆของนักเรียน 

(5) พัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เปนมาตรฐาน เพื่อใหผูสอนสามารถปรับใชตามความ

เหมาะสมและนําไปสูการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) พัฒนาสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมและสอดคลองกับการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 

(7) ดําเนินการวิจัยการศึกษาในช้ันเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู

และการวัดและประเมินผล 

(8) นิเทศภายในและเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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(9) รวบรวมขอมูลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัด

กระบวนการเรียนรูตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุมสาระการ

เรียนรูที่ผานมาและวางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนถัดไป 

(10) รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและผลการบริหาร

หลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน และ

ผูเกี่ยวของ 

(11) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ 11 ใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการอยางนอยเดือนละ 1ครั้ง 

การดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการ ให เปนไปตามประกาศและวิธีการการที่

คณะอนุกรรมการกําหนดโดยใหมีคณะอนุกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

คณะอนุกรรมการที่มีอยู 

ขอ 12 ใหผูอํานวยการเปนผูแตงต้ังคณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู 

ขอ 13 การจัดใหมีคระกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกลาวใหโรงเรียนพิจารณาดําเนินการ

ตามความเหมาะสม ในกรณีที่โรงเรียนมีบุคลากรนอย อาจจัดใหมีเฉพาะคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และงานวิชาการโรงเรียน และใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติงานในระดับกลุมสาระการเรียนรูดวย 

ขอ 14 ใหโรงเรียนดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน

ใหเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแตวันที่ประกาศฉบับน้ีใชบังคับ 

ขอ 15 ใหผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามญัศึกษา พ.ศ .2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ15 (1) (2)และ(6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา จึงออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 

2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่ผูบริหารโรงเรียน 

“ครู”หมายความวา พระภิกษุ และบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักเรียน”หมายความวา พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 

“ประเมินคุณภาพภายใน” การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่

คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกาศกําหนด ซึ่งการกระทําโดย

บุคลากรของโรงเรียนน้ัน หรือโดยหนวยงาน หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษามอบหมาย 

 “การประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ

ติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งกระทําโดยสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)หรือผูประเมินภายนอก 

 “การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา”หมายความวากระบวนการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพรอมทั้งเสนอแนะมาตรฐานการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ

ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และ

โครงสราง การวางแผนและการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหเห็นวา การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและเปนความรับผิอชอบรวมกันของทุกคน 
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ขอ 4 ใหโรงเรียนจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตามที่กําหนดไวในกกกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ประกอบดวย 

(1) การประเมินคุณภาพภายใน 

(2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขอ 5 ใหโรงเรียนจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ

คณะกรรมการโรงเรียน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน 

ขอ 6 โรงเรียนตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ขอ 7 ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา”คระกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับตน

สังกัดแตงต้ังโดยประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจํานวน15รปูหรอื

คนประกอบดวย 

(1) ประธานกรรมการ จากกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ(4) ซึ่งประธานคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

(2) รองผูอํานวยการที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมอบหมาย เปนรองประธาน

กรรมการ 

(3) ผูแทนประธานกลุมโรงเรียน จํานวน 4 รูป เปนกรรมการ 

(4) ผูทรงคุณวุฒิ จากผูที่มีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณใน

ดานการจัดการศึกษา การบริหารโรงเรียน หรือการประเมินการจัดการศึกษา จํานวน 5รูปหรือคน 

เปนกรรมการ 

(5) ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จํานวน 3คน เปนกรรมการ 

(6) ผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

(7) ผูอํานวยการสวนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

ขอ 8 กรรมการตามขอ7 (3) ใหประธานกลุมโรงเรียนเปนผูคัดเลือก 

ขอ 9 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ7 (4) ใหคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา คัดเลือก 

ขอ 10 กรรมการตามขอ 7 (5) ใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผู

คัดเลือก 
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ขอ 11 กรรมการตามขอ7 (3 )(4) และ (5) มีวาระคราวละ4ปและอาจไดรับการแตงต้ังไดอีก 

ขอ 12 กรรมการตามขอ11นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ อาจพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) มรณภาพหรือตาย 

(2) ลาออก 

(3) ผูมีอํานาจแตงต้ังใหออก 

ขอ 13 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับตนสังกัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนเพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

(2) เสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกโรงเรียนโดยนําผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

(3) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

(4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษามอบหมาย 

ขอ 14 ใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมโรงเรียน ประกอบดวย 

(1) ประธานกลุมโรงเรียน ซึ่งประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับตน

สังกัดแตงต้ังเปนประธานกรรมการ 

(2) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่มีโรงเรียนต้ังอยู เปนกรรมการ 

(3) ผูแทนผูอํานวยการ จังหวัดละ1รูป เปนกรรมการ 

(4) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3รูปหรือคน ซึ่งประธานกลุมโรงเรียนคัดเลือก เปน

กรรมการ 

(5) นักวิชาการศาสนศึกษา ประจํากลุมโรงเรียน เปนกรรมการและเลขานุการ 

(6) นักวิชาการศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่สํานักงานกลุมโรงเรียน

ต้ังอยูเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ 15 กรรมการตามขอ14 (3) และ (4) มีวาระคราวละ 4 ป และอาจไดรับการแตงต้ังไดอีก 

ขอ 16 กรรมการตามขอ 15 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ อาจพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) มรณภาพหรือตาย 

(2) ลาออก 

(3) ผูมีอํานาจแตงต้ังใหออก 

ขอ 17 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมโรงเรียน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
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(1) กําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน

ภายในกลุมโรงเรียน 

(2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียนเปนประจํา

ทุกปและแจงผลใหโรงเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลตอคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับตน

สังกัด 

(3) ปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับตนสังกัดมอบหมาย 

ขอ18ใหผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคระกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศมหาเถรสมาคม 

วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาพ.ศ .2553 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 ขอ 3 (1) และขอ5แหงกฎกระทรวง วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 มหาเถรสมาคมจึงออกประกาศไว ดังนี ้

 

หมวดท่ี 1 

บทท่ัวไป 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยเรื่องโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในแถลงการณคณะสงฆเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา เจาอาวาสที่ขอจัดต้ังโรงเรียน หรือพระภิกษุที่เจาอาวาส

วัดที่ขอจัดต้ังโรงเรียนมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่บริหารโรงเรียน 

“รองผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุหรือคฤหัสถที่ทําหนาที่รองผูบริหารโรงเรียน 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ประธานกลุมโรงเรียน รองประธานกลุมโรงเรียน 

เลขานุการกลุมโรงเรียน ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่

ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศของโรงเรียน 

“ครู” หมายความวา พระภิกษุและบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักเรียน”หมายความวา พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 

“กลุมโรงเรียน”หมายความวา กลุมโรงเรียนที่จัดต้ังข้ึนตามประกาศคณะกรรมการการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวาดวยกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“พนักงานศาสนการดานการศึกษา” หมายความวา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง

ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนที่ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดินหรืองบประมาณอื่น 
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หมวด2 

การจัดต้ัง ขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 

 

ขอ 4 การขออนุญาตจัดต้ัง ขยายช้ันเรียนโรงเรียน ใหดําเนินการ ดังน้ี 

(1)  ใหวัดที่จะขอจัดต้ัง หรือขยายช้ันเรียนโรงเรียน จัดทําแผนงานในการบริหาร

จัดการที่ไดรับความเห็นชอบจากเจาคณะผูปกครองตามลําดับช้ัน จนถึงเจาคณะภาค ตามแบบคําขอ

ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด แลวเสนอรายงานการขอจัดต้ัง ขยายช้ันเรียนไปที่

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

(2)  เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจารณาแลว ใหเสนอผานผูวาราชการ

จังหวัดไปที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

(3)  เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาแลวมีความเห็นประการใด ให

เสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตินําเสนอมหา

เถรสมาคม 

(4)  เมื่อมหาเถระสมาคมอนุญาตแลว ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูออก

ใบอนุญาตการขออนุญาตจัดต้ัง ขยายช้ันเรียนโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย่ืนคําขออนุญาตตอ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และใหดําเนินการโดยอนุโลมตาม 3 และ 4 

 ขอ 5 โรงเรียนที่จะขออนุญาตจัดต้ัง ขยายช้ันเรียน ตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ 

 ขอ 6 เมื่อประการต้ังโรงเรียนแลว ใหผูรับใบอนุญาต หรือผูจัดการ จัดใหมีผูอํานวยการ รอง

ผูอํานวยการตามหลักเกณฑละวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ 7 ใหโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551และตามที่มหาเถรสมาคมประกาศกําหนด 

การเปด การปดภาคเรียน ใหอนุโลมตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ขอ 8 ขนาดของโรงเรียน อัตรากําลงัพนักงานศาสนการดานการศึกษา และบุคลากรทางการ

ศึกษาใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ 

 

หมวด 3 

การยุบรวม การเลิกดําเนินการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 

 

ขอ 9 เมื่อปรากฏวา ผูรับใบอนุญาต หรือผูจัดการ ไมควบคุมดูแลหรือละเลยโรงเรียนหรือฝา

ฝนไมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศของผูอนุญาตหรือคณะกรรมการ ซึ่งอาจกอใหเกิดความ
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เสียหายอยางรายแรง และคณะกรรมการเห็นสมควรยุบรวมหรือเลิกดําเนินการโรงเรียน ใหสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาออกประกาศยุบรวมหรือเลิกดําเนินการโรงเรียน แลวแตกรณี 

ขอ 10 เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะดําเนินการจัดการเรียนการสอน หรือไมมีนักเรียน 

หรือมีจํานวนนักเรียนไมเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ หรือมีสาเหตุที่โรงเรียนไมสามารถ

ดําเนินการตอไปได ใหผูรับใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของประธานกลุมโรงเรียนที่โรงเรียนต้ังอยู

เสนอยุบรวมเขากับโรงเรียนในสังกัดเดียวกันหรือขอเลิกดําเนินการ แลวแตกรณี 

กรณีตามวรรค1 ในสวนภูมิภาค หากผูรับใบอนุญาตไมเสนอขอยุบรวมหรือเลิกดําเนินการ

โรงเรียนใหประธานกลุมโรงเรียนที่โรงเรียนต้ังอยูเปนผูขอใหยุบหรือเลิกดําเนินการโรงเรียน โดย

ขอเสนอของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดไปที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ในสวนกลาง ใหประธานกลุมโรงเรียนที่โรงเรียนต้ังอยูเปนผูขอใหยุบรวมหรือขอเลิก

ดําเนินการโรงเรียนไปที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติโดยตรง 

ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาประกาศยุบรวมหรือเลิกดําเนินการโรงเรียน 

แลวแตกรณี 

ขอ 11 เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติประกาศยุบรวมหรือเลิกดําเนินการแลวให

รายงานมหาเถรสมาคมทราบ 

ขอ 12 ทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดซื้อใหเปน

ทรัพยสินของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนถูกยุบ หรือเลิกดําเนินการโรงเรียน ใหผูรับอนุญาตดําเนินการดังน้ี 

(1) กรณีโรงเรียนยุบ ใหนําทรัพยสินของโรงเรียนที่ถูกยุบรวมไปลงทะเบียนเพื่อใช

ประโยชนในการเรียนการสอนของโรงเรียนที่นํานักเรียนไปรวม ภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศ 

ยุบรวม 

(2) กรณีโรงเรียนเลิกดําเนินการใหนําทรัพยสินสงสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ แลวแตกรณี ภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศเลิกดําเนินการ 

(3) เอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถูกยุบรวม ใหนําไปรวมกับโรงเรียน

ที่รับรวม เอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนที่เลิกดําเนินการ ใหนําสงสํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาจังหวัด หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแลวแตกรณี ภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศ

ยุบ หรือเลิกดําเนินการ 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการตาม 1, 2, หรือ 3 ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดําเนินการแลวแตกรณี 
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หมวด 4 

การดําเนนิการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 

ขอ 13 ใหกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุน นิเทศ 

ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุม 

การกําหนดขนาด อํานาจหนาที่ จํานวนบุคลากร หลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขอื่นใดของ

กลุมโรงเรียน ใหเปนไปตามประการคณะกรรมการ 

ขอ 14 ใหมีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบดวย 

ประธานกรรมการเถรสมาคม หรือผูที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมมอบหมาย เปนประธาน

กรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนรองประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ

จํานวนไมเกิน 4รูป/คน เลขานุการแมกองบาลีสนามหลวง เลขานุการแมกองธรรมสนามหลวง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ประธานกลุมโรงเรียน จํานวน5รูป ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เลขาธิการสภาการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ รองผูอํานวยการสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติที่กํากับดูแลกองพุทธศาสนศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดจํานวน 4 คน เปนกรรมการ ผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประธานกลุมโรงเรียน และผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูเสนอรายช่ือขอรับความเห็นชอบจากมหาเถร

สมาคม มีวาระคราวละ4ป และอาจแตงต้ังไดอีก 

การแตงต้ังคณะกรรมการใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเสนอมหาเถรสมาคมแตงต้ัง 

ขอ 15 คณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

 (1)  กําหนดนโยบาย มาตรฐานและแผนการจัดการศึกษาโรงเรียน 

 (2)  ใหคําแนะนํา สงเสริมการจัดการศึกษาและการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 (3)  ใหความเห็นชอบในการจัดต้ัง ขยายช้ันเรียน ยุบรวม เลิกดําเนินการโรงเรียน 

 (4)  พิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกข 

 (5)  พิจารณาวินิจฉัย ช้ีขาดปญหาขอขัดของอื่นใดในการปฏิบัติตามประกาศน้ี 

 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ถือเปนขอยุติ 

 (6)  ออกระเบียบ คําสั่ง ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการบริหารของ

โรงเรียน กลุมโรงเรียน 

 (7)  แตงต้ังคระอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
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ขอ 16 ใหมีการประชุมของคณะกรรมการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอยูในขณะน้ัน จึงจะนับเปนองค

ประชุม 

ในกรณีประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหรองประธานกรรมการเปน

ประธานในที่ประชุม หรือในกรณีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม

อยูในที่ประชุมใหที่ประชุมเลือกกรรมการผูหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการผูหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงช้ีขาด 

 

หมวด 5 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ17 ใหถือวาโรงเรียน ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ บุคลากร

ทางการศึกษา ครู นักเรียน และกลุมโรงเรียน ที่มีอยูกอนประกาศฉบับน้ีใชบังคับ เปนโรงเรียน ผูรับ

ใบอนุญาตผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และกลุม

โรงเรียน ตามประกาศมหาเถรสมาคมฉบับน้ี 

ขอ18 ใหถือวาครูใหญ อาจารยใหญ ที่มีอยูกอนประกาศฉบับน้ีใชบังคับ เปนผูอํานวยการ 

ตามประกาศมหาเถรสมาคมฉบับน้ี และผูชวยครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญที่มีอยูกอนประกาศฉบับน้ีใช

บังคับเปนรองผูอํานวยการ ตามประกาศมหาเถรสมาคมฉบับน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2553 

สมเด็จพระพฒุาจารย 

ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

ประธานคณะกรรมการมหาเถรสมาคม 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยพนักงานศาสนการดานการศึกษาพ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 15 (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึง

ออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยพนักงานศาสนการดานการศึกษา พ.ศ. 2555” 

ขอ2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา เจาอาวาสที่ขอจัดต้ังโรงเรียน หรือพระภิกษุที่เจาอาวาสวัด

ที่ขอจัดต้ังโรงเรียนมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่บริหารโรงเรียน 

“รองผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุหรือคฤหัสถที่ทําหนาที่รองผูบริหารโรงเรียน 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ประธานกลุมโรงเรียน รองประธานกลุมโรงเรียน 

เลขานุการกลุมโรงเรียน ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่

ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศของโรงเรียน 

“ครู” หมายความวา พระภิกษุและบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักเรียน”หมายความวา พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 

“กลุมโรงเรียน”หมายความวา กลุมโรงเรียนที่จัดต้ังข้ึนตามประกาศคณะกรรมการการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวาดวยกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“พนักงานศาสนการดานการศึกษา” หมายความวา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไดรับ

คาตอบแทนเปนรายเดือนที่ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดินหรืองบประมาณอื่น 

ขอ 4 พนักงานศาสนการดานการศึกษา จําแนกตามลักษณะเปน 3 กลุม ดังน้ี 

1. กลุมบริหาร ไดแก ประธานกลุมโรงเรียน รองประธานกลุมโรงเรียน ผูอํานวยการ 

และรองผูอํานวยการ 

2. กลุมปฏิบัติงานสอน ไดแก คร ู
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3. กลุมสนับสนุนการศึกษา ไดแก นักวิชาการศาสนศึกษา และเจาพนักงานสาสน

ศึกษา ซึ่งเปนผูที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองการจัดการกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ

ของโรงเรียน 

ขอ 5 พนักงานศาสนการดานการศึกษาตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปน้ี 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(1)  มีสัญชาติไทย 

(2)  มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

(3)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

(4)  เปนผูที่นับถือพระศาสนา   

ข. ลักษณะตองหาม 

(1) เปนบุคคลลมละลาย 

(2) เปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 

(3) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน

พรรคการเมือง 

(4) เปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5) เปนผูเคยไดรับโทษทางวินัยสงฆอยางรายแรง 

(6) เคยมีประวัติวา เปนผูพยายามบอนทําลายความสามัคคี และหรือกอกวนความ

สงบ เรียบรอยในทางการปกครองสงฆ 

(7) เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางศีลธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ 

ขอ 6 คุณสมบัติเฉพาะของผูจัดการ และพนักงานศาสนการดานการศึกษา มีดังน้ี 

(1) ผูจัดการมีพรรษาพน 5 

(2) ผูอํานวยการมีพรรษาพน 5 จบนักธรรมช้ันเอก มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทาง

การศึกษาและมีอายุไมเกิน 70ป 

(3) รองผูอํานวยการ มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา และมีประสบการณ

ทํางานดานการศึกษาไมตํ่ากวา 5 ป มีอายุไมเกิน 65 ป 

กรณีคฤหัสถตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา หลังไดรับการ

แตงต้ังภายใน120 วัน 
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(4)  ครูเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถ และตองมีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา

หรือสาขาอื่น กรณีคฤหัสถตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ยกเวนผูสอยวิชาพระพุทธศาสนาและ

บาลี 

(5) ผูสนับสนุนการศึกษา ตองมีวุฒิไมตํ่ากวาอนุปริญญา 

ขอ 7 ใหมีครูประจําทําการสอนโดยมีอัตราสวนครู1รูปหรือคน ตอจํานวนนักเรียน 20 รูป 

ขอ 8 การสรรหา การวาจาง การเลิกจาง ครูและผูสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน ใหเปนไป

ตามระเบียบหรือขอบังคับของโรงเรียน โดยผานความเห็นชอบของคระกรรมการโรงเรียน 

กรณีการเลิกจางใหโรงเรียนรายงานผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะ

รองประธานคระกรรมการ ภายใน 15 วัน นับจากวันเลิกจาง 

ขอ 9 ใหพนักงานศาสนการดานการศึกษาไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

ขอ 10 วันเวลาทํางาน วันหยุด และวันลา ใหอนุโลมตามสวนราชการ หรือดุลยพินิจของ

โรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนแลวแตกรณี 

ขอ 11 ใหโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนวางระเบียบที่เกี่ยวกับวินัยและบทลงโทษพนักงานศาสน

การดานการศึกษาในสังกัด โดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอ 12 การแตงต้ังผูจัดการ และผูอํานวยการ ใหผูรับใบอนุญาตเสนอผูอํานวยการสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดําเนินการแตงต้ัง 

ขอ 13 การแตงต้ังรองผูอํานวยการ ครู และผูสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน ใหผูอํานวยการ

เสนอผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดําเนินการ

แตงต้ัง 

ขอ14 การถอดถอนผูจัดการที่ไมใชบุคคลคนเดียวกันกับผูรับใบอนุญาต ใหเปนอํานาจของ

ผูรับใบอนุญาต และใหแจงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ขอ15 การถอดถอนผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ ใหเปนอํานาจของผูรับใบอนุญาต 

และใหแจงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ขอ 16 ในกรณีตําแหนงผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการวางลง ไมสามารถแตงต้ังใน

เวลาอันสมควรได ใหแตงต้ังผูรักษาการปฏิบัติหนาที่ไปกอน โดยใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  ใหเจาอาวาสหรือผูรักษาการแทนเจาอาวาสเปนผูรองขอเพื่อแตงต้ังผูรักษาการ

ตําแหนงผูจัดการ ผู อํานวยการ รองผูอํานวยการ 

(2) ใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะรองประธาน

คณะกรรมการเปนผูดําเนินการแตงต้ังผูรักษาการตําแหนงผูจัดการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

(3)  กรณีตําแหนงผูจัดการโรงเรียนวางลง 
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1. ใหเจาอาวาสเปนผูรักษาการ 

2. ถาไมมีเจาอาวาสหรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูรักษาการแทนเจา

อาวาสเปนผูรักษาการ 

 (4) กรณีตําแหนงผูอํานวยการ หรือรองผูอํานวยการวางลง ใหเจาอาวาสหรือผู

รักษาการแทนเจาอาวาสเสนอขอแตงต้ังผูอํานวยการ หรือรองผูอํานวยการจากโรงเรียนใดโรงเรียน

หน่ึงเปนผูรักษาการแทนหรือใหประธานกลุมโรงเรียนในเขตที่โรงเรียนต้ังอยูเปนผูรักษาการแทน 

แลวแตกรณี จนกวาจะมีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงใหม ทั้งน้ี ตองไมเกิน6เดือน นับต้ังแตตําแหนงวาง

ลง โดยอาจขยายเวลาไดอีก แตไมเกินวันเปดภาคเรียนของปการศึกษาถัดไป และแจงสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติทราบ หากพนกําหนดเวลาดังกลาวตําแหนงผูอํานวยการ หรือรอง

ผูอํานวยการยังวางอยู ใหแจงผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในฐานะรองประธาน

กรรมการ เพื่อพิจารณาสรรหา และดําเนินการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงตอไป 

 ขอ 17 พนักงานศาสนการดานการศึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) มรณภาพ หรือตาย 

(2) มีอายุครบ60ปตามระบบราชการ ยกเวนประธานกลุมโรงเรียน รองประธานกลุม

โรงเรียน ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ 

(3) ลาออก 

(4) ไดรับโทษทางวินัย ใหปลดออก หรือไลออก ตามขอ11 

 ขอ 18 ใหผูอํานวยการกองพระพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะ 

กรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยกลุมโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 

พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 13 และขอ15 (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา จึงออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน” หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน”หมายความวา คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ขอ 4 ใหมีกลุมโรงเรียน ดังน้ี 

กลุมที่ 1 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี 

สมุทรปราการ นนทบุรี  สมุทรสาคร และสมุทรสงครามใหสํานักงานกลุมโรงเรียนต้ังอยูใน

กรุงเทพมหานคร 

กลุมที่ 2 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดชุมพร สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช 

สงขลา กระบี่ ตรัง ระนอง พังงา ภูเก็ต พัทลุง สตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาสใหสํานักงานกลุม

โรงเรียน ต้ังอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุมที่ 3 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง ลพบุรี สระบุรี 

สิงหบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธใหสํานักงาน

กลุมโรงเรียนต้ังอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กลุมที่ 4 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก 

อุตรดิตถ พิจิตร ตาก และเพชรบูรณใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดพิษณุโลก 

กลุมที่ 5 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และแมฮองสอนให

สํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดเชียงใหม 

กลุมที่ 6ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดแพร นาน พะเยา เชียงราย และลําปางให

สํานักงานกลุมโรงเรียนต้ังอยูในจังหวัดลําปาง 
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กลุมที่ 7 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดขอนแกน เลย และหนองบัวลําภูให

สํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดขอนแกน  

กลุมที่ 8 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร และบึงกาฬ 

ใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดหนองคาย 

กลุมที่ 9ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ และ

มุกดาหารใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดอุบลราชธานี 

กลุมที่ 10 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ และ

นครพนม ใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดรอยเอ็ด 

กลุมที่ 11 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 

และชัยภูมิใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดสุรินทร 

กลุมที่ 12 ประกอบดวย โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว 

นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กลุมที่ 13 ประกอบดวยโรงเรียน ซึ่งไดรับอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในวัดที่สังกัดคณะสงฆจีน

นิกาย ใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร 

กลุมที่ 14 ประกอบดวย โรงเรียน ซึ่งไดรับอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในวัดที่สังกัดคณะสงฆ

อนัมนิกายใหสํานักงานกลุมต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร 

ขอที่ 5 สํานักงานกลุมโรงเรียน ทําหนาที่ ดังน้ี 

(1)  ประสานงาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุม

โรงเรียน 

(2)  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหสอดคลองตามแผนการพัฒนาโรงเรียน

ภายในกลุมโรงเรียน 

(3)  นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาโรงเรียนภายในกลุม 

(4)  รวบรวมขอมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนภายในกลุม 

(5)  ปฏิบัติงานอื่นรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนประกอบดวย ผูจัดการ หรือผูอํานวยการ

โรงเรียนละ 1 รูป เปนกรรมการโดยตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน 5รูปหรือคน ผูแทนครู ไมเกิน5รูป

หรือคน เลขานุการกลุมโรงเรียน และผูชวยเลขานุการกลุมโรงเรียน 

การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิและผูแทนครูตามวรรคแรก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

ผูบริหารโรงเรียนภายในกลุมกําหนด 

ขอ 7 ใหมีการประชุมผูบริหารโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียน เพื่อดําเนินการเลือกประธาน

กลุมโรงเรียน รองประธานกลุมโรงเรียน และเลขานุการกลุมโรงเรียน โดยใหที่ประชุมเลือกกรรมการผู



314 
 

หน่ึงทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และใหที่ประชุมดําเนินการเลือกประธานกลุมโรงเรียน จํานวน 1

รูป และรองประธานกลุมโรงเรียน จํานวน 1รูป กรณีมีโรงเรียนมากกวา 20โรง ใหมีรองประธานกลุม

โรงเรียนในสัดสวน 20โรงตอ1รูป โดยคัดเลือกจากกรรมการโดนตําแหนง สําหรับเลขานุการกลุม

โรงเรียนใหประธานกลุมโรงเรียนเปนผูคัดเลือก และผูชวยเลขานุการกลุมโรงเรียน ใหผูอํานวยการ

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่สํานักงานกลุมโรงเรียนต้ังอยูเปนผูคัดเลือก และใหประธานในที่

ประชุมสงรายงานการประชุมใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ภายใน 15วัน เพื่อดําเนินการใหมี

การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน 

ใหประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนผูแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน 

ใหประธานกลุมโรงเรียนและรองประธานกลุมโรงเรียน ดํารงตําแหนงคราวละ 4ป กรณีพน

จากตําแหนงกอนครบวาระ ใหเลือกผูดํารงตําแหนงแทนจนครบวาระ 

กรณีวาระการดํารงตําแหนงของประธานกลุมโรงเรียนเหลือไมถึง 45วันไมตองเลือกผูดํารง

ตําแหนงแทน และใหรองประธานกลุมโรงเรียนรูปที่1หรือรูปที่2ปฏิบัติหนาที่ประธานกลุมโรงเรียน 

ขอ 8 ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน อยางนอย ปละ4 ครั้ง การประชุม

แตละครั้งตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนับเปนองค

ประชุมในกรณีประธานกลุมโรงเรียนไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหรองประธานกลุมโรงเรียน

เปนประธานในที่ประชุม หรือกรณีทั้งประธานและรองประธานกลุมโรงเรียนไมมาประชุมหรือไมอยูใน

ที่ประชุมใหที่ประชุมเลือกกรรมการผูหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่

ประชุมออกเสียงช้ีขาด 

การประชุมแตละครั้งใหแจงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ขอ 9 คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

 (1) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียน 

 (2) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการบริหารโรงเรียนภายในกลุม 

 (3) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียน 

 (4) ใหคําแนะนําและแกไขปญหาการปฏิบัติงานโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียน 

 (5) เสนอแนวทางในการแกไขปญหาตอคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา 

 (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ 10 ผูดํารงตําแหนงตามขอ6พนจากตําแหนงเมื่อ 

 (1) มรณภาพ หรือตาย 
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 (2) ลาออก 

 (3) พนจากสมณเพศ 

 (4) ครบวาระการดํารงตําแหนง 

 (5) คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน จํานวน 2 ใน3มีมติใหพนจากตําแหนง 

ใหเลขานุการกลุมโรงเรียน พนจากตําแหนงตาม (1) (2) หรือ (3) โดยอนุโลม หรือเมื่อ

ประธานกลุมพนจากตําแหนง หรือประธานกลุมโรงเรียนมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 

ขอ 11 ใหมีผูสนับสนุนการศึกษา มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาทําหนาที่ดาน

วิชาการและประสานงาน ปฏิบัติหนาที่ในกองพุทธศาสนศึกษา กลุมโรงเรียนละ1คน และใหมี

ผูสนับสนุนการศึกษามีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา ทําหนาที่ดานวิชาการ ปฏิบัติงานประจํา

สํานักงานกลุมโรงเรียนจํานวน1คน ในกรณีมีโรงเรียนมากกวา 10 โรง ใหมีเพิ่มข้ึนในสัดสวน10โรง 

ตอ1 คน 

ใหมีผูสนับสนุนการศึกษา มีวุฒิไมตํ่ากวาอนุปริญญา ทําหนาที่ธุรการประจําสํานักงานกลุม

โรงเรียนกลุมละ1คน 

บุคลากรตามวรรคแรกและวรรคสองใหคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนเปนผูคัดเลอืกแลว

เสนอผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดําเนินการแตงต้ัง 

ขอ 12 ใหสํานักงานกลุมโรงเรียน ไดรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินหรืองบประมาณ

อื่น 

ขอ 13 ใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน ภายใน60วัน นับต้ังแตวันที่

ประกาศฉบับน้ีใชบังคับ 

ขอ 14 ใหผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษาในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 15 ในกรณีที่ยังไมมีคระกรรมการบริการกลุมโรงเรียน ใหคระกรรมการบริหารกลุม

โรงเรียนที่มีอยูเดิม ปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมีคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน ตามประกาศน้ี 

ขอ 16 ใหถือวานักวิชาการกลุมโรงเรียน ผูประสานงานกลุมโรงเรียน ที่มีอยูกอนประกาศ

ฉบับน้ีใชบังคับเปนผูสนับสนุนการศึกษา ตามประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยขนาดของโรงเรียนและกรอบอัตรากําลังพนักงานศาสนการดานการศึกษา 

พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 และขอ15 (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา จึงออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่ผูบริหารโรงเรียน 

“รองผูอํานวยการ” หมายความวา พระภิกษุหรือคฤหัสถผูทําหนาที่ เปนรองผูบริหาร

โรงเรียน 

“ครู”หมายความวา พระภิกษุ และบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักวิชาการศาสนศึกษา”หมายความวาผูสนับสนุนการศึกษาที่มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตร ี

“เจาพนักงานศาสนศึกษา”หมายความวาผูสนับสนุนการศึกษาที่มีวุฒิไมตํ่ากวาอนุปริญญา 

ขอ 4 ใหโรงเรียนมี 3 ขนาดดังน้ี 

 (1)  โรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 รูป 

 (2)  โรงเรียนขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนเกิน 120 รูปแตไมเกิน 300 รูป 

 (3)  โรงเรียนขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียนเกิน 300 รูปข้ึนไป 

ขอ5ใหโรงเรียนขนาดเล็ก มีอัตรากําลัง ดังน้ี 

 (1) ตําแหนงผูอํานวยการ 1 อัตรา 

 (2) ตําแหนงรองผูอํานวยการ 1 อัตรา 

 (3) ตําแหนงครู 1อัตรา ตอนักเรียน 20 รูป 

 (4) ตําแหนงนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจาพนักงานศาสนศึกษา1 อัตรา 

 ขอ 6 ใหโรงเรียนขนาดกลาง มีอัตรากําลัง ดังน้ี 

 (1) ตําแหนงผูอํานวยการ1อัตรา 

 (2) ตําแหนงรองผูอํานวยการ 2 อัตรา 
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 (3) ตําแหนงครู 1อัตรา ตอนักเรียน20รูป 

 (4) ตําแหนงนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจาพนักงานศาสนศึกษา 2 อัตรา 

ขอ 7 ใหโรงเรียนขนาดใหญ มีอัตรากําลัง ดังน้ี 

 (1) ตําแหนงผูอํานวยการ1อัตรา 

 (2) ตําแหนงรองผูอํานวยการ 3 อัตรา 

 (3) ตําแหนงครู 1อัตรา ตอนักเรียน 20 รูป 

 (4) ตําแหนงนักวิชาการศาสนศึกษาหรือเจาพนักงานศาสนศึกษา 3 อัตรา 

ขอ 8 ใหผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยคระกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 

พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ15 (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึง

ออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“โรงเรียนขนาดเล็ก” หมายความวา โรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 120 รูป 

“โรงเรียนขนาดกลาง”หมายความวาโรงเรียน ที่มีนักเรียนเกิน 120 รูป แตไมเกิน 300 รูป 

“โรงเรียนขนาดใหญ” หมายความวาโรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 300 รูปข้ึนไป 

“ผูจัดการ”หมายความวา เจาอาวาสที่รับใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียน หรือพระภิกษุที่เจา

อาวาสวัดที่ขอจัดต้ังโรงเรียนมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 

 “ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่ผูบริหารโรงเรียน 

“ครู”หมายความวา พระภิกษุ และบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักเรียน”หมายความวา พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 

“ผูปกครอง”หมายความวา บิดามารดา หรือบดิาหรือมารดาซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองหรือ

ผูปกครองตามประมวลกฎหมายเพงและพานิชของนักเรียน และหมายรวมถึงเจาอาวาสวัดที่นักเรียน

สังกัดอยู 

“องคกรชุมชน” หมายความวาชุมชนหรือองคกรที่มีประชาชนรวมตัวกันไมนอยกวา15คน

เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลาไม

นอยกวา1ปมีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของรับรอง และมีที่ต้ังแนนอนอยูในทองที่ตําบลหรือแขวงที่

เปนภูมิลําเนาของนักเรียนในโรงเรียนหรือทองที่ตําบลหรือแขวงที่โรงเรียนต้ังอยู 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่ไดรับการจัดต้ัง

ตามกฎหมายซึ่งโรงเรียนต้ังอยู  
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“ศิษยเกา”หมายความวา ผูที่โรงเรียนรับรองวาสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากโรงเรียน

น้ัน 

“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการโรงเรียนแตละแหง 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการโรงเรียนแตละแหง 

ขอ4ใหมีคณะกรรการโรงเรียน ทําหนาที่กํากับดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนให

สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและมหาเถร

สมาคม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

ขอ 5 โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางใหมีคณะกรรมการโรงเรียนจํานวน 11 รูปหรือคน

โรงเรียนขนาดใหญ ใหมีคณะกรรมการโรงเรียน จํานวน15รูปหรือคน ประกอบดวย 

(1)  ประธานกรรมการ 

(2)  กรรมการที่เปนผูแทนผูแทนผูปกครองจํานวน1รูปหรือคน 

(3)  กรรมการที่เปนผูแทนครูในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางจํานวน1รูปหรือคน

สําหรับโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 2 รูปหรือคน 

(4)  กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชนจํานวน 1 คน 

(5)  กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 คน 

(6)  กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา จํานวน 1 รูปหรือคน 

(7)  กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆ จํานวน 2 รูป สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กขนาด

กลางและจํานวน3รูปสําหรับโรงเรียนขนาดใหญ 

(8)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 รูปหรือคนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลาง 

จํานวน5รูปหรือคนสําหรับโรงเรียนขนาดใหญ 

(9)  ผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ 6 ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ 5 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ตองมี

คุณสมบัติดังตอไปน้ี 

(1)  มีอายุไมตํ่ากวา20ปบริบูรณ 

(2)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(3)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(4)  ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5)  ไมเปนคูสัญญากับวัดที่จัดต้ังโรงเรียน 

ขอ 7 นอกจากคุณสมบัติตามขอ 6 แลว 
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(1) กรรมการตามขอ5(2)ตองเปนบิดามารดาหรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเปนผูใชอํานาจ

ปกครองหรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยของนักเรียนและใหหมายความรวมถึง

เจาอาวาสวัดที่นักเรียนสังกัดอยู 

(2) กรรมการตามขอ5(3)ตองเปนพระภิกษุหรือบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการ

เรียนการสอนตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

(3) กรรมการตามขอ 5 (4) ตองไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของโรงเรียน 

(4) กรรมการตามขอ5 (6) ตองไมเปนผูที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากโรงเรียน

น้ันและไมเปนครูเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียน 

(5) กรรมการตามขอ 5 (8) ตองไมเปนกรรมการโรงเรียนเกินกวา3แหงข้ึนไปในเวลา

เดียวกันและไมเปนครูเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียน 

ขอ 8 ใหผูอํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ตาม

หลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 

(1) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 5 (2) (3) และ (6) ใหบุคคลแตละ

ประเภทเสนอช่ือผูที่เห็นสมควรเปนกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามขอ5และขอ6จากน้ันใหผูที่ไดรับการ

เสนอช่ือเลือกกันเองใหเหลือประเภทละ1คนทั้งน้ีใหแตละประเภทแยกกันดําเนินการ 

(2) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 5 (4) ใหองคกรชุมชนเสนอช่ือผูที่

เห็นสมควรเปนกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ6และขอ7จากน้ันใหเปนผูที่ไดรับการเสนอช่ือเลือก

กันเองใหเหลือจํานวน 1 คน 

ในกรณีไมมีองคกรชุมชนในทองที่ตําบลหรือแขวงที่โรงเรียนต้ังอยูหรือมีแตไมเสนอช่ือ

ผูแทนเขารับเลือกเปนกรรมการ ใหผูอํานวยการสรรหาผูแทนองคกรชุมชนในทองที่ตําบลหรือแขวง

ใกลเคียงหรือในทองที่ตําบลหรือแขวงใกลเคียงเปนกรรมการผูแทนองคกรชุมชนน้ัน 

(3) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 5 (5) ใหดําเนินการโดยสภาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 

(4) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ5(7)ใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาสรรหา

ผูสมควรเปนกรรมการ จํานวน2รูป สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและจํานวน3รูปสําหรับ

โรงเรียนขนาดใหญ 

(5) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 5 (8) ใหดําเนินการ โดยการพิจารณา

รวมกันของผูที่ไดรับการสรรหาและไดรับการคัดเลือกใหเปนกรรมการตามขอ 8 (1) (2) (3) และ 

(4)และกรรมการตามขอ 5 (9) ใหไดจํานวน ตามที่กําหนอในขอ 5 (8) 
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(6) ในการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ตามขอ5 (1) ใหผูไดรับเลือกตาม 

ขอ 8 (1) (2) (3) (4) และ (5) และกรรมการตามขอ 5 (9) รวมกันเลือกประธานกรรมการ ซึ่งเปน

พระภิกษุจากกรรมการ ตามขอ 5 (8) 

(7) ใหผูอํานวยการจัดทําประกาศของโรงเรียนและเสนอรายช่ือผูที่ไดรับการสรรหา 

และไดรับเลือกตามขอ 8 (1) ถึง  (6) เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ใน

ฐานะรองประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อดําเนินการแตงต้ัง 

ขอ 9 หลักเกณฑและวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการ นอกจากที่กําหนดไวในประกาศ

น้ี ใหเปนตามประกาศของโรงเรียน 

ขอ 10 ประธานกรรมการและกรรมการ ตามขอ5 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) มีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได 

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ 5 (2 )(3) (4) (5) 

(6) (7) และ (8) พนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) มรณภาพ หรือตาย 

(2) พนจากการเปนพระภิกษุ 

(3) ขาดคุณสมบัติตามขอ5หรือขอ6 

(4) ลาออก 

(5) คณะกรรมการโรงเรียน มีมติใหออก 

ขอ 11 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ5(2)(3) (4)(5)(6) (7)และ(8)พนจาก

ตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการสรรหา เลือกและแตงต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการแทน

ภายใน90วัน เวนแตวาระของประธานกรรมการหรือกรรมการเหลืออยูไมถึง180วันจะไมดําเนินการ 

ก็ได 

ใหผูซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตน

แทน 

ในกรณีที่คณะกรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระใหดําเนินการสรรหากรรมการใหม 

ภายใน 90 วันกอนวันครบวาระและใหผูซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา

คณะกรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ 

ขอ 12 ใหผูอํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการใหแลว

เสร็จภายใน 90 วัน นับต้ังแตวันที่ประกาศน้ีใชบังคับ 

ขอ 13 ใหประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีอํานาจ

ตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ หรือการดําเนินการสรรหา การเลือกประธาน
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กรรมการและกรรมการของคณะกรรมการโรงเรียน การวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการถือวาเปน

ที่สุด 

ขอ 14 ใหผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษาในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 15 ใหคณะกรรมการที่มีอยูกอนประกาศฉบับน้ีใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี

คณะกรรมการชุดใหม 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนพระปรยิัติธรรม  

แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ15 (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวยโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึง

ออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา พ.ศ. 2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่ผูบริหารโรงเรียน 

“ครู”หมายความวา พระภิกษุ และบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักเรียน”หมายความวา พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 

“คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรยีนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 “คณะอนุกรรมการ” หมายความวาคณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู 

 “อนุกรรมการ”หมายความวาอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู 

ขอ 4 ใหมีคณะกรรการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน ประกอบดวย 

(1)  ผูอํานวยการเปนประธานกรรมการ 

(2)  รองผูอํานวยการที่ผูอํานวยการมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ 

(3)  หัวหนากลุมสาระ เปนกรรมการ 

(4)  หัวหนางานแนะแนวเปนกรรมการ 

(5)  หัวหนางานวัดและประเมินผล เปนกรรมการ 

(6)  รองผูอํานวยการบริหารงานวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่โรงเรียนไมมีรองผูอํานวยการ ใหผูอํานวยการพิจารณาผูที่มีความเหมาะสมเปนรอง

ประธานกรรมการและเปนกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่ เห็นควรใหมีกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ ใหพิจารณาตามความเหมาะสม 
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ขอ 5 ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(1) วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับ

โรงเรียนและแนวทางการจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนให

สอดคลองกับนโยบายของมหาเถระสมาคม และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(2) จัดทําคูมือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน นิเทศ กํากับ ติตดตาม ให

คําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการแนะ

แนวใหสอดคลองกับนโยบายมหาเถรสมาคมและเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัด

กระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลและการแนะแนว ใหเปนไปตามจุดหมายและแนว

ทางการดําเนินการของหลักสูตร 

(4) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู และการพฒันาหลกัสตูร 

(5) ประชาสัมพันธหลักสูตรและการใชหลักสูตรแกนักเรียน ผูปกครองชุมชนและผูที่

เกี่ยวของและนําขอมูลจากฝายตางๆมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 

(6) ประสานความรวมมือจากบุคคลหนวยงาน องคกรตางๆและชุมชนเพื่อใหการใช

หลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

(7) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับช้ัน ระดับชวงช้ัน ระดับกลุม

สาระการเรียนรูในแตละภาคการศึกษา เพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาการดําเนินงานดานตางๆของ

โรงเรียน 

(8) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร

หลักสูตรปการศึกษาถัดไป 

(9) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของโรงเรียน โดยเนนผลการ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนตอคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือโรงเรยีน 

สาธารณชนและผูที่เกี่ยวของ 

ขอ 6 ใหมีการประชุมคณะกรรมการ อยางนอยภาคเรียนละ2ครั้ง 

การดําเนินการประชุมคณะกรรมการ ใหเปนไปตามประกาศและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนด โดยใหมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการที่มีอยู 

ขอ 7 ใหโรงเรียนแตงต้ังที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนชุมชน หรือ

ผูประกอบการในทองถ่ินหรือภูมิปญญาในทองถ่ิน ผูแทนผูปกครอง และผูแทนศิษยเกาซึ่งอาจเปน

บุคคลที่เปนคณะกรรมการโรงเรียนหรือไมก็ได มีหนาที่ใหคําปรึกษาตามที่คณะกรรมการขอความ

รวมมือแลวแตกรณี 

ขอ 8 ใหผูอํานวยการเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน 
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ขอ 9 ใหมีคณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู เรียกช่ือคณะอนุกรรมการตามช่ือ

กลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไดแกกลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระคณิตศาสตร 

กลุมสาระวิทยาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุมสาระศิลปะ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระภาษาตางประเทศ และกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน ประกอบดวย 

(1) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู เปนประธานอนุกรรมการ 

(2) ครูทุกรูป หรือคนในกลุมสาระการเรียนรู  เปนอนุกรรมการ 

(3) รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่โรงเรียนไมมีรองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ใหผูอํานวยการพิจารณาผูที่เหมาะสม

เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และในกรณีที่โรงเรียนไมไดจัดกลุมสาระการเรียนรูของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหพิจารณากําหนดจํานวนคณะอนุกรรมการตามกลุมสาระการเรียนรูของ

โรงเรียน 

ขอ 10 ใหคณะอนุกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดสัดสวนสาระการเรียนรูและพัฒนาหลักสูตรตามรายวิชาของกลุมสาระการ

เรียนรูในสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูเพิ่มเติม ตามนโยบายของมหาเถระสมาคม 

และตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(2) กําหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และกํากับ ติดตามการดําเนินการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 

(3) วิเคราะห วางแผนพัฒนาการของนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม  

(4) พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการวัดและการ

ประเมินผลการเรียนรูรายวิชาตางๆของนักเรียน 

(5) พัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เปนมาตรฐาน เพื่อใหผูสอนสามารถปรับใชตาม

ความเหมาะสมและนําไปสูการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) พัฒนาสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมและสอดคลองกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

(7) ดําเนินการวิจัยการศึกษาในช้ันเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู

และการวัดและประเมินผล 

(8) นิเทศภายในและเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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(9) รวบรวมขอมูลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดกระบวน 

การเรียนรูตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุมสาระการเรยีนรูทีผ่าน

มาและวางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนถัดไป 

(10) รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและผลการบริหาร

หลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน และ

ผูเกี่ยวของ 

(11) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ 11 ใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการอยางนอยเดือนละ 1ครั้ง 

การดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามประกาศและวิธีการการที่คณะ 

อนุกรรมการกําหนดโดยใหมีคณะอนุกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

คณะอนุกรรมการที่มีอยู 

ขอ 12 ใหผูอํานวยการเปนผูแตงต้ังคณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู 

ขอ 13 การจัดใหมีคระกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกลาวใหโรงเรียนพิจารณาดําเนิน 

การตามความเหมาะสม ในกรณีที่โรงเรียนมีบุคลากรนอย อาจจัดใหมีเฉพาะคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน และใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติงานในระดับกลุมสาระการ

เรียนรูดวย 

ขอ 14 ใหโรงเรียนดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน

ใหเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแตวันที่ประกาศฉบับน้ีใชบังคับ 

ขอ 15 ใหผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

วาดวยคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ15 (1) (2) และ (6) แหงประกาศมหาเถรสมาคม วาดวย

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา จึงออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคระกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา วาดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 

2555” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

“โรงเรียน”หมายความวา สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

“ผูอํานวยการ”หมายความวา พระภิกษุผูทําหนาที่ผูบริหารโรงเรียน 

“ครู”หมายความวา พระภิกษุ และบุคลากรวิชาชีพผูทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน

ตลอดถึงการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ 

“นักเรียน”หมายความวา พระภิกษุสามเณรในโรงเรียน 

“ประเมินคุณภาพภายใน” การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่คณะ 

กรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกาศกําหนด ซึ่งการกระทําโดยบุคลากร

ของโรงเรียนน้ัน หรือโดยหนวยงาน หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษามอบหมาย 

 “การประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ

ติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งกระทําโดยสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)หรือผูประเมินภายนอก 

 “การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา”หมายความวากระบวนการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพรอมทั้งเสนอแนะมาตรฐานการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ

ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และ

โครงสราง การวางแผนและการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหเห็นวา การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและเปนความรับผิอชอบรวมกันของทุกคน 
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ขอ 4 ใหโรงเรียนจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตามที่กําหนดไวในกกกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ประกอบดวย 

(1) การประเมินคุณภาพภายใน 

(2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขอ 5 ใหโรงเรียนจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ

คณะกรรมการโรงเรียน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน 

ขอ 6 โรงเรียนตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ขอ 7 ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา”คระกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับตน

สังกัดแตงต้ังโดยประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจํานวน 15 รูป

หรือคน ประกอบดวย 

(1) ประธานกรรมการ จากกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ(4) ซึ่งประธานคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

(2) รองผูอํานวยการที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมอบหมาย เปนรองประธาน

กรรมการ 

(3) ผูแทนประธานกลุมโรงเรียน จํานวน 4 รูป เปนกรรมการ 

(4) ผูทรงคุณวุฒิ จากผูที่มีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณใน

ดานการจัดการศึกษา การบริหารโรงเรียน หรือการประเมินการจัดการศึกษา จํานวน 5รูปหรือคน 

เปนกรรมการ 

(5) ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จํานวน 3คน เปนกรรมการ 

(6) ผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

(7) ผูอํานวยการสวนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

ขอ 8 กรรมการตามขอ7 (3) ใหประธานกลุมโรงเรียนเปนผูคัดเลือก 

ขอ 9 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ 7 (4) ใหคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา คัดเลือก 

ขอ 10 กรรมการตามขอ 7 (5) ใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผู

คัดเลือก 
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ขอ 11 กรรมการตามขอ7 (3) (4) และ (5) มีวาระคราวละ 4 ป และอาจไดรับการแตงต้ังไดอีก 

ขอ 12 กรรมการตามขอ11นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ อาจพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) มรณภาพหรือตาย 

(2) ลาออก 

(3) ผูมีอํานาจแตงต้ังใหออก 

ขอ 13 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับตนสังกัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนเพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

(2) เสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกโรงเรียนโดยนําผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

(3) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

(4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษามอบหมาย 

ขอ 14 ใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมโรงเรียน ประกอบดวย 

(1) ประธานกลุมโรงเรียน ซึ่งประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับตน

สังกัดแตงต้ังเปนประธานกรรมการ 

(2) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่มีโรงเรียนต้ังอยู เปนกรรมการ 

(3) ผูแทนผูอํานวยการ จังหวัดละ1รูป เปนกรรมการ 

(4) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3รูปหรือคน ซึ่งประธานกลุมโรงเรียนคัดเลือก เปน

กรรมการ 

(5) นักวิชาการศาสนศึกษา ประจํากลุมโรงเรียน เปนกรรมการและเลขานุการ 

(6) นักวิชาการศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่สํานักงานกลุมโรงเรียน

ต้ังอยูเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ 15 กรรมการตามขอ 14 (3) และ (4) มีวาระคราวละ 4 ป และอาจไดรับการแตงต้ังไดอีก 

ขอ 16 กรรมการตามขอ 15 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ อาจพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1)  มรณภาพหรือตาย 

(2)  ลาออก 

(3)  ผูมีอํานาจแตงต้ังใหออก 

ขอ 17 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมโรงเรียน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
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(1) กําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน

ภายในกลุมโรงเรียน 

(2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียนเปนประจํา

ทุกปและแจงผลใหโรงเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลตอคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับตน

สังกัด 

(3) ปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับตนสังกัดมอบหมาย 

ขอ 18 ใหผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคระกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2555 

สมเด็จพระวันรัต 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.  ประวัติความเปนมาของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

คําวา"นครศรีธรรมราช" นาจะมาจากสรอยพระนามของปฐมกษัตริย ผูครอง นครศรีธรรมราช 

คือพระเจาศรีธรรมาโศกราช คําน้ี แปลความไดวา "นครอันงานสงาแหง พระราชาผูทรงธรรม" และธรรม

ของราชา แหงนครน้ีก็คือ ธรรมแหงพระพุทธศาสนา  

ลําดับความเปนมาของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากหลักฐาน โบราณคดี และ ประวัติศาสตร

ที่สืบคน ไดในขณะน้ี พบวามีภูมิหลังอันยาวนานนับต้ังแตยุคหินกลาง ในราว 8,350-11 ,000 ปที่ลวง

มา จากหลักฐานมีการพบเครื่องหิน ที่มีตัวขวานยาวใหญ (บางคนเรียกวาระนาดหิน ) ที่อําเภอทา

ศาลา ในยุคโลหะ ไดพบหลักฐานทางโบราณคดี คือ กลองมโหระทึกสําริด 2 ใบ ที่บานเกตุกาย 

ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง และที่คลองคุดดวน อําเภอฉวาง  

นอกจากน้ีในบริเวณพื้นที่อําเภอสิชลปจจุบัน ยังมีรองรอยโบราณสถาน และโบราณวัตถุ

เกี่ยวเน่ืองในศาสนาพราหมณ ซึ่งมีอายุเกาแกที่สุดใน จังหวัดนครศรีธรรมราช เชน พระพุทธรูปสําริด

ศิลปแบบอมราวดีของอินเดีย และเศียรพระพุทธรูปศิลปแบบคุปตะอินเดีย เปนตน จากหลักฐาน

เหลาน้ี แสดงใหเห็นวาจังหวัดนครศรีธรรมราชไดรับ อิทธิพลวัฒนธรรมมาจากอินเดียอยางมากมาย 

ทั้งในดานศาสนา ความเช่ือ อักษร ภาษา ประเพณี และการปกครอง จนกลายเปนพื้นฐานวัฒนธรรม 

จังหวัดนครศรีธรรมราชมาถึง ปจจุบันน้ี  

พุทธศตวรรษที่ 17-19 เปนชวงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความเจริญรุงเรืองสูงสุด ภายใต 

การปกครองของราชวงศศรีธรรมาโศกราช ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดความเจริญรุงเรืองนาจะ เน่ืองมาก

จากการเปนสถานีการคาสําคัญของคาบสมุทรไทยเปนจุดพักถาย ซื้อสินคาระหวาง ตะวันออกกับ

ตะวันตกที่ดีที่สุดในเวลาน้ัน ประกอบกับบริเวณ หาดทรายแกวอันเปนศูนย กลางของชุมชน เปนที่

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ พระพุทธองคความศรัทธาและ ความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา 

จึงเปนปจจัยชักนําใหผูคน จากทุกสารทิศในภาคใตเขามา ต้ังถ่ินฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยาง

หนาแนน ในราว พ.ศ. 1700 เศษ ราชวงศศรีธรรมาโศกราช ก็สามารถจัดการปกครอง หัวเมืองราย

รอบ ไดสําเร็จถึง 12 เมือง เรียกวา เมืองสิบสองนักษัตร คือ 

1. เมืองสายบุรี ตราหนู 

2. เมืองปตตานี ตราวัว 

3. เมืองกลันตัน ตราเสือ 

4. เมืองปาหัง ตรากระตาย 

5. เมืองไทรบุรี ตรางูใหญ 

6. เมืองพัทลุง ตรางูเล็ก 
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7. เมืองตรัง ตรามา 

8. เมืองชุมพร ตราแพะ 

9. เมืองปนทายสมอ(กระบี่) ตราลิง 

10. เมืองสระอุเลา (สงขลา) ตราไก 

11. เมืองตะกั่วปา ถลาง ตราหมา 

12.  เมืองกระบุรี ตราหมู 
 

  

จากหลักฐานตํานานเมืองนครศรีธรรมราช ตํานานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ตลอดถึง

วรรณกรรมเรื่องพระนิพพานสูตรทุกสํานวน ตางยืนยันใหเห็นอยางชัดเจน ถึงความ รุงเรืองไพศาล

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในยุคดังกลาวและสามารถควบคุมหัวเมือง อื่น ๆ ไดทั่ว มีแสนยานุภาพ

เกรียงไกรถึงขนาดกรีธาทัพไปตีลังกาถึงสองครั้ง 

เหนือสิ่งอื่นใดราชวงศศรีธรรมาโศกราช ไดสถาปนาพระพุทธศาสนา ลัทธิลังกาวงศ ข้ึนอยาง

มั่นคงในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการบูรณะพระเจดียเดิม ใหเปนทรงระฆังควํ่า อันเปน ศิลปะลังกา 

จนนครศรีธรรมราชกลายเปนศูนยกลางวัฒนธรรม เปนเมืองแมแหงวัฒนธรรม ที่ไดถายทอด 

ศิลปวัฒนธรรมไปยัง หัวเมืองอื่นๆ รวมทั้งสุโขทัยซึ่งในเวลาน้ันเพิ่งเริ่ม กอตัวข้ึนเปนราชธานีทาง 

ภาคเหนือตอนลางใหม ๆ  

ในชวงแรกของการต้ังกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี คือสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

ไดแตง ต้ังอุปราช (พัฒน)  บุตรเขยของพระเจานครศรีธรรมราช (หนู) ข้ึนเปน เจาพระยา

นครศรีธรรมราช "เจาพระยานครนครศรีธรรมราช (พัฒน) รับราชการมาจนถึงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 

2 จึงไดกราบทูลลาออกจากตําแหนงดวย เห็นวาชราภาพมากแลว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย จึงไดโปรดเกลาฯ แตงต้ัง พระบริรักษ ภูเบศรผูชวยราชการเมืองนครศรีธรรมราชเปนเจา

เมืองนครศรีธรรมราช ตอมา กระทําความดีความชอบในราชการ จนไดรับการแตงต้ังเปนเจาพระยา

นครศรีธรรมราช" คนทั่วไป รูจักในนาม เจาพระยานครนอย "  

เจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย ) ตามหลักฐานทางราชการ กลาววาเปนบุตรเจา พระยา

นครศรีธรรมราช (พัฒน) แตคนทั่วไปทราบกันวา เปนโอรสพระเจากรุงธนบุรี 

เจาพระยานครศรีธรรมราชผูน้ีมีความสามารถ ไดปราบปรามหัวเมืองมลายู ไดสงบราบคาบ

เปนนักการทูตที่สําคัญคนหน่ึง โดยเฉพาะการเจรจากับอังกฤษในสมัย รัชกาลที่ 2-3 ไดทําใหเมือง

นครศรีธรรมราชมีอิทธิพลตอหัวเมืองมลายู เปนที่นานับถือยําเกรงแกบริษัทอังกฤษซึ่ง กําลังแผ

อิทธิพลทางการคาขายและทางการเมือง ในภาคพื้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจาก น้ี เจาพระยา

นครศรีธรรมราช (นอย ) ยังเปนผูมีฝมือในทางชางหลายอยางเชน ฝมือในทางการตอเรือจนไดรับ

สมญาวาเปน "นาวีสถาปนิก" และใน สมัยรัชกาลที่ 4 เจาพระยา นครศรีธรรมราช (นอย) ก็ไดถวาย



334 
 

2. ที่ต้ัง ขนาด และอาณาเขต 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังอยูทางตอนกลางของภาคใต หางจากกรุงเทพมหานคร 780 

กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 9,942,502 ตร.กม. หรือประมาณ 6,204,064 ไร มีพื้นที่มาก เปนอันดับ 2 

ของภาคใต และเปนอันดับที่ 16 ของประเทศ หรือประมาณ รอยละ 1.98 ของ พื้นที่ทั้งประเทศ ที่ต้ัง

ของตัวจังหวัด ต้ังอยูประมาณละติจูด 9 องศาเหนือและลองติจูด100 องศาตะวันออก มีอาณาเขต

ติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังตอไปน้ี  

ทิศเหนือ ติดตอกบัจงัหวัดสรุาษฏรธานีและอาวบานดอน 

ทิศใต ติดตอกับอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อําเภอหวยยอด

จังหวัดตรัง 

พระแทนถมตะทอง และ พระราชยานถมอีกดวย  

ภายหลังที่เจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย) ถึงแกอสัญกรรม เจาเมืองนครศรีธรรมราชคน

ถัดมา คือเจาพระยานครศรีธรรมราช (นอยกลาง) ผูบุตรไมเข็มแข็งเทาที่ควรเปนเหตุใหหัวเมือง กระ

ดางกระเด่ือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงแกไข จัดการปกครองหัว เมืองปกษ

ใต โดยใหมีการปกครองเปนมณฑลนครศรีธรรมราชจึงเปนมณฑลหน่ึงของ ประเทศไทย โดยทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาสุ ขุมนัยวิ นิต (ปนสุ ขุม  ) เปนขาหลวง เทศาภิบาล มณฑล

นครศรีธรรมราช ในพ.ศ. 2439  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดมีการเปลี่ยนแปลง การบริหาร 

ราชการแผนดินดานการปกครองหัวเมืองอีกครั้งหน่ึงในรัชกาลน้ี โปรดฯ ใหมีการแตงต้ัง ตําแหนง

อุปราชปกษใตข้ึน เพื่อปกครองหัวเมืองปกษใตทั้งหมด ในการน้ีไดทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ 

แตงต้ังสมเด็จเจาฟายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวรดํารงตําแหนง อุปราชปกษใต  

จนกระทั่ งไดมีการ เปลี่ยนแปลงการปกครองในป  พ .ศ. 2475 จึ งได ยุบมณฑล 

นครศรีธรรมราชลงเปนจังหวัดหน่ึงของราชอาณาจักรไทย และดํารงฐานะดังกลาว เรื่อยมา จน

ปจจุบัน 

ดวยเหตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีประวัติอันยาวนานมาก กอนกรุงสุโขทัย ซึ่งถือวาเปน 

ราชธานีแรกของไทยมีความเจริญรุงเรืองทางพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณมากอน ศิลป 

วัฒนธรรม เชน ประติมากรรม สถาปตยกรรม จิตรกรรม ชางฝมือพื้นบาน การละเลน และ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมจึงมีมาก ซึ่งชาวเมืองยังยึด ถือปฏิบัติกัน อยูใน

ปจจุบัน จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมีอารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมที่เปน เอกลักษณ ของชาติ 

บานเมืองมาจนกระทั่งปจจุบันน้ี 
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ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทยเปนชายฝงทะเล มีความยาวต้ังแตตอนเหนือของอําเภอขน

อมลงไป 

ทางใตของอําเภอหัวไทรประมาณ 225 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตกติดตอกับจงัหวัดสุราษฏรธานีและจังหวัดกระบี ่

 

3. วิสัยทัศนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

“นครแหงการเรียนรู เกษตร ทองเที่ยว นาอยู ชุมชนเขมแข็ง” 

 

4. พันธกิจ(Mission) 

          1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เช่ือมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ 

และอุตสาหกรรมของจังหวัด  บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกสและบริหารจัดการดาน

การตลาด 

 2.  เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

          3.  ยกระดับความสามารถการเรียนรู  กระจายการเรียนรูบนเครือขายชุมชนและสงเสริมการ 

สรางชุมชนตนแบบความพอเพียง 

  4.  พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ เติบโตอยางเขมแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความ

หลากหลายของทรัพยากร 

          5. พัฒนา คน องคกร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

 

5. ยุทธศาสตร (Strategic Issue)จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรที่มีคุณภาพและครบวงจร   

ยุทธศาสตรที ่2 การทองเที่ยว                                                                    

ยุทธศาสตรที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน  

ยุทธศาสตรที ่4 การสรางสังคมแหงการเรียนรู และพอเพียง  

ยุทธศาสตรที ่5 การสรางสังคมอยูดีมีสุข 

 

6. การแบงเขตการปกครอง            

การปกครองแบงออกเปน 23 อําเภอ 165 ตําบล 1,551 หมูบาน 26 เทศบาลตําบล 1 

เทศบาลเมือง 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 158 องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดยกฐานะจากสภาตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
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สวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย องคการบริหารสวนตําบล เปน

ราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่บริหารจัดการอิสระตามกรอบของกฎหมาย 

และมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานการบริหาร

งบประมาณ ดานสาธารณสุข และดานการบริการสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลจังหวัด

นครศรีธรรมราช มีดังน้ี 

1. อําเภอเมือง มีองคการบริหารสวนตําบล 13 แหง ดังน้ี องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

,องคการบริหารสวนตําบลกําแพงเซา, องคการบริหารสวนตําบลไชยมนตร,ี องคการบริหารสวนตําบล

มะมวงสองตน, องคการบริหารสวนตําบลนาเคียน, องคการบริหารสวนตําบลทางิ้ว, องคการบริหาร

สวนตําบลโพธ์ิเสด็จ, องคการบริหารสวนตําบลบางจาก, องคการบริหารสวนตําบลปากพูน, องคการ

บริหารสวนตําบลทาซัก, องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลทาไร องคการ

บริหารสวนตําบลปากนคร  

2. อําเภอพรหมคีรี มีองคการบริหารสวนตําบล 5 แหง ดังน้ี องคการบริหารสวนตําบลพรหม

โลก, องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ, องคการบริหารสวนตําบลอินคีรี, องคการบริหารสวนตําบล

ทอนหงส, องคการบริหารสวนตําบลนาเรียง 

3. อําเภอลานสกา มีองคการบริหารสวนตําบล 5 แหง ดังน้ี 5 องคการบริหารสวนตําบลเขา

แกว,องคการบริหารสวนตําบลลานสกา, องคการบริหารสวนตําบลทาดี, องคการบริหารสวนตําบล 

กําโลน, องคการบริหารสวนตําบลขุนทะเล 

4. อําเภอฉวาง มีองคการบริหารสวนตําบล 9 แหง ดังน้ี องคการบริหารสวนตําบลฉวาง, 

องคการบริหารสวนตําบลละอาย, องคการบริหารสวนตําบลนาแว, องคการบริหารสวนตําบลไมเรียง, 

องคการบริหารสวนตําบลกะเปยด, องคการบริหารสวนตําบลนากะชะ, องคการบริหารสวนตําบลหวย

ปริก, องคการบริหารสวนตําบลไสหรา, องคการบริหารสวนตําบลนาเขลียง 

5. อําเภอพิปูน มีองคการบริหารสวนตําบล 4 แหง ดังน้ี องคการบริหารสวนตําบลกะทูน, 

องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ, องคการบริหารสวนตําบลยางคอม, องคการบริหารสวนตําบล 

ควนกลาง 

6. อําเภอเชียรใหญ มีองคการบริหารสวนตําบล 9 แหง ดังน้ี องคการบริหารสวนตําบลเชียร

ใหญ, องคการบริหารสวนตําบลทาขนาน, องคการบริหารสวนตําบลบานเนิน, องคการบริหารสวน

ตําบลไสหมาก, องคการบริหารสวนตําบลทองลําเจียก, องคการบริหารสวนตําบลเสือหึง, องคการ

บริหารสวนตําบลการะเกด, องคการบริหารสวนตําบลเขาพระบาท, องคการบริหารสวนตําบลแม

เจาอยูหัว 

7. อําเภอชะอวด มีองคการบริหารสวนตําบล11 แหง ดังน้ี องคการบริหารสวนตําบลชะอวด, 

องคการบริหารสวนตําบลทาเสม็ด, องคการบริหารสวนตําบลทาประจะ, องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง, 
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องคการบริหารสวนตําบลวังอาง, องคการบริหารสวนตําบลบานตูล, องคการบริหารสวนตําบลขอนหาด 

องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ, องคการบริหารสวนตําบลควนหนองหงส, องคการบริหารสวนตําบล

เขาพระทอง, องคการบริหารสวนตําบลนางหลง 

8. อําเภอทาศาลา มีองคการบริหารสวนตําบล10แหง ดังน้ี องคการบริหารสวนตําบลทา

ศาลา, องคการบริหารสวนตําบลกลาย, องคการบริหารสวนตําบลทาข้ึน, องคการบริหารสวนตําบล

หัวตะพาน, องคการบริหารสวนตําบลสระแกว, องคการบริหารสวนตําบลโมคลาน, องคการบริหาร

สวนตําบลไทยบุรี, องคการบริหารสวนตําบลดอนตะโก, องคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน, องคการ

บริหารสวนตําบลโพธ์ิทอง 

9. อําเภอทุงสง มีองคการบริหารสวนตําบล 11 แหง ดังน้ี11องคการบริหารสวนตําบล 

ชะมาย, องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส, องคการบริหารสวนตําบลควนกรด, องคการบริหาร

สวนตําบลนาไมไผ, องคการบริหารสวนตําบลนาหลวงเสน, องคการบริหารสวนตําบลเขาโร, องคการ

บริหารสวนตําบลกะปาง, องคการบริหารสวนตําบลนํ้าตก, องคการบริหารสวนตําบลถํ้าใหญ, 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ, องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 

10. อําเภอนาบอน มีองคการบริหารสวนตําบล3 แหง ดังน้ี องคการบริหารสวนตําบลนา

บอน, องคการบริหารสวนตําบลทุงสง, องคการบริหารสวนตําบลแกวแสน 

11. อําเภอทุงใหญ มีองคการบริหารสวนตําบล7แหง ดังน้ี องคการบริหารสวนตําบลทายาง, 

องคการบริหารสวนตําบลทุงสัง, องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ, องคการบริหารสวนตําบลกุแหระ, 

องคการบริหารสวนตําบลปริก, องคการบริหารสวนตําบลบางรูป, องคการบริหารสวนตําบลกรุงหยัน 

12. อําเภอปากพนัง มีองคการบริหารสวนตําบล16 แหง ดังน้ี องคการบริหารสวนตําบล

คลองนอย, องคการบริหารสวนตําบลปาระกํา, องคการบริหารสวนตําบลชะเมา, องคการบริหารสวน

ตําบลคลองกระบือ, องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด, องคการบริหารสวนตําบลบานใหม, องคการ

บริหารสวนตําบลหูลอง, องคการบริหารสวนตําบลแหลมตะลุมพุก, องคการบริหารสวนตําบลปาก

พนังฝงตะวันตก, องคการบริหารสวนตําบลบางศาลา, องคการบริหารสวนตําบลบางพระ, องคการ

บริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันออก, องคการบริหารสวนตําบลบานเพิง, องคการบริหารสวน

ตําบลทาพญา, องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก, องคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก 

13. อําเภอรอนพิบูลย มีองคการบริหารสวนตําบล 5 แหง ดังน้ีองคการบริหารสวนตําบลรอน

พิบูลย, เสาธง,อบตองคการบริหารสวนตําบล.ควนพัง, องคการบริหารสวนตําบลควนชุม, องคการ

บริหารสวนตําบลหินตก 

14. อําเภอสิชล มีองคการบริหารสวนตําบล9 แหง ดังน้ีองคการบริหารสวนตําบลสิชล, 

องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง, องคการบริหารสวนตําบลฉลอง, องคการบริหารสวนตําบลเสาเภา, 
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องคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน, องคการบริหารสวนตําบลสีขีด, องคการบริหารสวนตําบลเทพราช, 

องคการบริหารสวนตําบลเขานอย, องคการบริหารสวนตําบลทุงใส 

15. อําเภอขนอม มีองคการบริหารสวนตําบล2 แหง ดังน้ี อบต.ขนอม, อบต.ควนทอง 

16. อําเภอหัวไทร มีองคการบริหารสวนตําบล10 แหง ดังน้ี องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร, 

องคการบริหารสวนตําบลหนาสตน, องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว, องคการบริหารสวนตําบล

แหลม, องคการบริหารสวนตําบลเขาพังไกร, องคการบริหารสวนตําบลบานราม, องคการบริหารสวน

ตําบลบางนบ, องคการบริหารสวนตําบลทาซอม, องคการบริหารสวนตําบลควนชะลิก, องคการบริหาร

สวนตําบลรามแกว 

17. อําเภอบางขัน มีองคการบริหารสวนตําบล 4 แหง ดังน้ี องคการบริหารสวนตําบลบางขัน, 

องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว, องคการบริหารสวนตําบลวังหิน, องคการบริหารสวนตําบลบาน

นิคม 

18. อําเภอถํ้าพรรณรา มีองคการบริหารสวนตําบล3 แหง ดังน้ีองคการบริหารสวนตําบลถํ้า

พรรณรา, องคการบริหารสวนตําบลคลองเส, องคการบริหารสวนตําบลดุสิต 

19. อําเภอจุฬาภรณ มีองคการบริหารสวนตําบล 5 แหง ดังน้ี องคการบริหารสวนตําบลบาน

ชะอวด, องคการบริหารสวนตําบลควนหนองควา, องคการบริหารสวนตําบลทุงโพธ์ิ, องคการบริหาร

สวนตําบลนาหมอบุญ, องคการบริหารสวนตําบลสามตําบล 

20. อําเภอพระพรหม มีองคการบริหารสวนตําบล 4 แหง ดังน้ี องคการบริหารสวนตําบล 

นาพรุ, องคการบริหารสวนตําบลนาสาร, องคการบริหารสวนตําบลทายสําเภา, องคการบริหารสวน

ตําบลชางซาย 

21. อําเภอนบพิตํา มีองคการบริหารสวนตําบล 4 แหง ดังน้ีองคการบริหารสวนตําบล 

นบพิตํา, องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง, องคการบริหารสวนตําบลกะหรอ, องคการบริหารสวน

ตําบลนาเหรง 

22. อําเภอชางกลาง มีองคการบริหารสวนตําบล 3 แหง ดังน้ีองคการบริหารสวนตําบลชาง

กลาง, องคการบริหารสวนตําบลหลักชาง, องคการบริหารสวนตําบลสวนขัน 

23. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ มีองคการบริหารสวนตําบล3 แหง ดังน้ี องคการบริหารสวน

ตําบลเชียรเขา, องคการบริหารสวนตําบลดอนตรอ, องคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง 

 

8. ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากสภาพที่ต้ังใกลเสนศูนยสูตร มีภูเขาและ

เปนคาบสมุทรทั้งสองดาน กลาวคือ ดานตะวันออกเปนทะเลจีนใต มหาสมุทรแปซิฟก ดานตะวันตก 
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เปนทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย ทําใหจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมจาก

มหาสมุทรอินเดียและพายุหมุนเขตรอน จากทะเลจีนใต  

 

9. ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที ่

ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตางไปตามลักษณะ ของ เทือกเขา

นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนเทือกเขาที่มีความยาวตามแนวยาวของคาบสมุทร เปนผลให ลักษณะภูมิ

ประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แบงไดเปน 3 สวน คือ 

1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง 

2. บริเวณที่ราบชายฝงดานตะวันออก 

3. บริเวณที่ราบดานตะวันตก  
1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง 
ไดแกบริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช มีอาณาเขตต้ังแตตอนเหนือของ จังหวัดลงไป ถึงตอน

ใตสุด บริเวณพื้นที่ของอําเภอที่อยูในเขตเทือกเขาตอนกลางไดแก อําเภอสิชล อําเภอ ขนอม อําเภอ

ทาศาลา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอลานสกา อําเภอพรหมคีรี อําเภอ รอนพิบูลยอําเภอชะ

อวด อําเภอจุฬาภรณ และอําเภอพระพรหม ในเขตเทือกเขาน้ีมีภูเขาสูง สุดในจังหวัด คือเขาหลวง ซึ่ง

สูงประมาณ 1,835 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล 
นอกจากน้ีเทือกเขาดังกลาวยังเปนเสนแบงเขตอําเภอ ระหวางอําเภอทุงสง อําเภอฉวาง 

อําเภอชะอวด อําเภอรอนพิบูลยอําเภอลานสกา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอพรหมคีรี อําเภอ

ทาศาลา และเปนเสนแบงเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช กับอําเภอบานนาสาร อําเภอกาญจนดิษฐ 

จังหวัดสุราษฏรธานี อีกดวย 
 บริเวณเทือกเขาตอนกลาง มีเสนทางคมนาคมผานจากบริเวณที่ราบชายฝง ตะวันออก ไปยัง

บริเวณที่ราบดานตะวันตกได คือทางหลวงหมายเลข 40 ซึ่งขามจากอําเภอสิชล อําเภอขนอมสูเขต

อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฏรธานี และทางหลวง หมายเลข 405 จากอําเภอลานสกา ไปสู

อําเภอฉวาง ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และทางหลวงหมายเลข 4 จาก อําเภอรอนพิบูลย ไปสู

อําเภอทุงสง 
2. บริเวณท่ีราบชายฝงดานตะวันออก 
ไดแก บริเวณต้ังแตเทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออกถึงฝงทะเลอาวไทย จําแนกได เปน 2 

ตอน คือ ต้ังแตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชลงไปทางใต เปนที่ราบ ที่มีความกวางจาก บริเวณ

เทือกเขาตอนกลางไปถึงชายฝงทะเลระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร มีแมนํ้าลําคลอง ที่มีตนนํ้าเกิด
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จากบริเวณเทือกเขาตอนกลางไหลลงสูอาวไทยหลายสาย นับเปนที่ราบ ซึ่งมีคา ทางเศรษฐกิจของ

จังหวัด ลํานํ้าสําคัญ ไดแก แมนํ้าปากพนัง และมี คลองสายเล็ก ในเขต อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช

อีกหลายสาย เชน คลองปากพญา และคลองทายวังเปนตน อีก บริเวณหน่ึง คือต้ังแตอําเภอทาศาลา

ข้ึนไปทางทิศเหนือ เปนบริเวณฝงแคบๆ ไมเกิน 15 กิโลเมตร อําเภอที่อยูในเขตที่ราบดานน้ีคือ 

อําเภอขนอม อําเภอสิชล อําเภอทาศาลา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอปากพนัง อําเภอเชียร

ใหญ อําเภอหัวไทร และอําเภอชะอวด  

3. บริเวณท่ีราบดานตะวันตก 

ไดแก บริเวณที่ราบระหวางเทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาบรรทัด จึงมีลักษณะเปน

เนินเขาอยูเปนแหง ๆ อําเภอที่อยูบริเวณที่ราบดานน้ี คือ อําเภอพิปูน อําเภอทุง ใหญ อําเภอฉวาง 

อําเภอนาบอน อําเภอบางขัน อําเภอถํ้าพรรณรา และอําเภอทุงสง ลํานํ้า สําคัญ ไดแก ตนนํ้าของแม

นํ้าตาปไหลผาน อําเภอพิปูน อําเภอฉวาง และอําเภอทุงใหญ นอก จากน้ี ยังมีลํานํ้าที่เปนตนนํ้าของ

แมนํ้าตรังอีกดวย คือนํ้าตกโยง และคลองวังหีบ ซึ่งไหลผาน อําเภอทุงสง ไปยังอําเภอหวยยอด 

จังหวัดตรัง และออกทะเลอันดามัน ที่อําเภอกันตัง 

 

9. ลักษณะการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง การดําเนินงาน

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใตกรอบของ

กระทรวงศึกษาธิการในการบริหารจัดการซึ่งอยูในกรอบระเบียบขอบังคับมี 4ดาน ดังน้ี 

 1)  ดานการบริหารงานทั่วไป หมายถึง การดําเนินงานดานอาคารสถานที่  การปกครอง

นักเรียนชุมชนสัมพันธ วัสดุอุปกรณและบริการสนับสนุนดานการศึกษา การระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนทางการศึกษา 

 2)  ดานการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานดานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา เชน การดูแลหลักสูตร  

 3)  ดานบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ไดแก การบริหารจัดการบุคลากร  

 4)  ดานบริหารงบประมาณ หมายถึง การบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ไดแก การจัดทํางบประมาณ ดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 

เอกสารการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ 
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นําเสนอวิทยานิพนธ ป.เอก 

มหาวิทยาลยัองคต้ือ ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  

เมื่อ 31 สิงหาคม 2554 
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นําเสนอวิทยานิพนธ ป.เอก 

มหาวิทยาลยัองคต้ือ ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  

เมื่อ 31 สิงหาคม 2554 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล : พระครูโกศลอรรถกิจ 

วัน เดือน ป เกิด : วันที่ 28 มีนาคม 2511  

ชาติภูม ิ : ตําบลรอนพิบูลย อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ีอยูปจจุบัน : บานเลขที่ 64 หมูที่ 5 ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา 

 

การศึกษา   

พ.ศ. 2533 : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ทษ.บ.) สาขาเทคโนโลยีการผลิตสุกร  

มหาวิทยาลัยแมโจ 

พ.ศ. 2537 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

หาดใหญ 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 
  

 : ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา เสาเสมาธรรมจักร 
 : สํานักปฏิบัติธรรมดีเดนประจําป2557 

ประสบการณการทํางาน 

 พ.ศ. 2553 : ศึกษาดูงานประเทศพมา 

 พ.ศ. 2554 : ศึกษาดูงานประเทศอินเดีย และนําเสนอผลงานที่ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ปจจุบัน : วัดโคกเปยว ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 : เจาคณะตําบลบอยาง(ธ), เลขานุการเจาคณะจังหวัดสงขลา-สตูล(ธ), เจา

อาวาสวัดโคกเปยว, เจาสํานักปฏิบัติธรรม, และประธานศูนยโรงเรียน

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย  
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