หลักสูตร  ป.โท  ป.เอก เลขที่.........................

ใบสมัคร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ภาควิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รูปถ่าย
๑ นิ้ว

********************************

๑. สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
 ป.โท พธ.ม.(พุทธบริหารการศึกษา) โดยเลือกแผน  แผน ก แบบ ก (๒)
 ป.เอก พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) โดยเลือกแผน  แบบ ๑.๑
 แบบ ๒.๑
๒. วันเรียน  พฤหัสบดี - ศุกร์
 เสาร์ - อาทิตย์
๓. สถานที่เรียน  มจร. วังน้อย อยุธยา
 มจร. วัดศรีสุดาราม บางกอกน้อย กทม. (เปิดเฉพาะ ป.โท)
๔. ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร
คานาหน้าชื่อ  พระ  นาย  นาง  นางสาว  ยศ/สมณศักด์อื่นๆ (ระบุ).............................................
ชื่อ (ไทย)..............................................................................ฉายา/นามสกุล(ไทย)................................................................
ชื่อ (อังกฤษ).........................................................................ฉายา/นามสกุล (อังกฤษ).........................................................
เพศ  ชาย  หญิง อายุ.....................ปี
เกิดวันที่.............เดือน............................พ.ศ............................
สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  อื่นๆ......................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน (๑๓ หลัก)……………………………..........…......……บัตรหมดอายุวันที่…........./................/...............
หรือ หนังสือเดินทางเลขที่........................................วันที่ออกเอกสาร............................วันที่หมดอายุ...............................
เชื้อชาติ................................................. สัญชาติ.............................................ศาสนา..........................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่................หมู่ที่..............วัด/หมู่บ้าน........................................ซอย....................................ถนน...................................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์................................................ LineID.......................................... e–Mail: ..........................................................
กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อ ชื่อ-นามสกุล.........................................................................ความสัมพันธ์เป็น.........................
ที่อยู่....................................................................................................................โทรศัพท์.....................................................
๖. หน้าที่การงาน
อาชีพปัจจุบัน...........................................ตาแหน่ง..............................................ชื่อหน่วยงาน/บริษัท.................................
ที่อยู่.................................................................................................................. .....................โทรศัพท์..................................
๗. ประวัติการศึกษา
ลาดับ

วุฒิการศึกษา

ชื่อปริญญา /สาขาวิชา

เกรดเฉลี่ย

ปีทสี่ าเร็จ

๑ น.ธ/ธ.ศ (ถ้ามี)
๒ ป.ธ.
มี) (ถ้ามี)
๓ ป.ตรี
๔ ป.โท (ถ้ามี)
๕ ป.เอก (ถ้ามี)
๘. ประวัติการทางาน โปรดระบุสถานที่ทางาน เรียงลาดับจากปัจจุบันไปอดีต
ลาดับ
หน่วยงาน
ระยะเวลา(เริ่ม-สิ้นสุด)
๑
๒
๓

ชื่อสถาบัน

ตาแหน่งงาน

หน้า ๒

๙. การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ลาดับ
หลักสูตรการอบรม/ศึกษาดูงาน
๑
๒
๓

ระยะเวลาอบรม/ดูงาน

จัดโดย/ออกโดย

๑๐. ความสามารถด้านภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี
๑) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ  น้อย
 ปานกลาง  มาก  มากที่สุด
หรือ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
 TOEFL  IELTS
 อื่นๆ (ระบุ)..............................
เมื่อวันที่......................................................ผลสอบ.................................คะแนน
๒) มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีอยู่ในระดับ  น้อย  ปานกลาง  มาก  มากที่สุด
๑๑. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย ความสนใจในการทาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และงานสาธารณะประโยชน์
 ยังไม่มผี ลงานทางวิชาการ/งานวิจัย  มีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย (จานวน)................................................
 สนใจจะทาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับ.............................................................................................................
 บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เช่น สมาคม ชมรม หรือองค์กรการกุศล ชื่อองค์กร......................................................
โดยมีบุคคลอ้างอิง ชื่อ-ฉายา/นามสกุล.............................................................ตาแหน่ง................................................
หน่วยงาน.............................................................................................โทร......................................................................
๑๒. ท่านได้รับทราบข่าวรับสมัครจาก (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 โปสเตอร์/ไวนิล  แผ่นพับ  Website  หนังสือพิมพ์  นิสิตปัจจุบัน  อื่นๆ...........................
๑๓. หลักฐานประกอบการสมัคร ให้เรียงตามลาดับดังนี้
หลักฐานการสมัครหลักสูตร ป.เอก
หลักฐานการสมัครหลักสูตร ป.โท
 ๑) ใบสมัครตามแบบของหลักสูตรฯ
 ๒) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ๑,๐๐๐ บาท
 ๓) บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ (บฑ.๑)
 ๔) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
 ๕) สาเนาปริญญาบัตร และ Transcript ป.ตรี ๑ ชุด
 ๖) สาเนาปริญญาบัตร และ Transcript ป.โท ๑ ชุด
 ๗) สาเนาหนังสือสุทธิ /หรือบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
 ๘) หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 ๙) สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
 ๑๐) หนังสือรับรองคุณสมบัตขิ องผู้สมัคร ๓ ฉบับ
 ๑๑) หนังสือรับรอง ถ้าเกรดต่ากว่า ๓.๕ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒
 ๑๒) ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
 ๑๓) โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ตามแบบของหลักสูตร) ๖ ชุด

 ๑) ใบสมัครตามแบบของหลักสูตรฯ
 ๒) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ๑,๐๐๐ บาท
 ๓) บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ (บฑ.๑)
 ๔) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
 ๕) สาเนาปริญญาบัตร และ Transcript ป.ตรี ๑ ชุด
 ๖) สาเนาหนังสือสุทธิ /หรือบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
 ๗) หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 ๘) สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
 ๙) หนังสือรับรองประสบการณ์ทางาน (เกรดต่ากว่า ๒.๕)
 ๑๐) ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด

ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร
(..........................................................)
............/................/...........

ลงชื่อ.................................................ผู้รับสมัคร
(......................................................................)
.............../.............../...............

ได้รับสมัครและตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว
 เอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  การสมัครไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก................................

ยื่นใบสมัครได้ที่ (ป.โท ๐๘๙-๐๕๖-๑๕๘๑, ๐๘๙-๐๖๘-๔๙๓๗ ป.เอก ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘, ๐๘๑-๒๙๗-๒๖๑๓)
๑. สนง. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (พุทธบริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์ มจร. วังน้อย (อาคารเรียนรวม ห้องซี ๕๑๐) หรือที่
๒. สนง. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (พุทธบริหารการศึกษา) มจร. วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กทม. (ห้อง ๒๔๑)
02-form_register_ใบสมัคร ป.โท-เอก พุทธบริหารการศึกษา_2561

บฑ.๑

เลขที่นั่งสอบ.................

รูปถ่าย

บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ

๑ นิว

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตร

 ป.โท (ค.ม. พุทธบริหารการศึกษา) โดยเลือกแผน
 ป.เอก (ค.ด. พุทธบริหารการศึกษา) โดยเลือกแผน

ผูสมัคร

ชื่อ-ฉายา หรือนามสกุล...............................................................................................................
(ตัวบรรจง)

ลงชื่อ......................................................ผูรับสมัคร
รับสมัครวันที่.........../...................../...............

 แผน ก (แบบ ก ๒)
 แบบ ๑.๑  แบบ ๒.๑

เจาหนาที่คุมสอบ

บฑ.๑

เลขที่นั่งสอบ.................

รูปถ่าย

บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ

๑ นิว

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตร

 ป.โท (ค.ม. พุทธบริหารการศึกษา) โดยเลือกแผน
 ป.เอก (ค.ด. พุทธบริหารการศึกษา) โดยเลือกแผน

ผูสมัคร

ชื่อ-ฉายา หรือนามสกุล...............................................................................................................
(ตัวบรรจง)

ลงชื่อ......................................................ผูรับสมัคร
รับสมัครวันที่.........../...................../...............

 แผน ก (แบบ ก ๒)
 แบบ ๑.๑  แบบ ๒.๑

ผูสมัครสอบ

หนังสือรับรองประสบการณ์
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(ยื่นพร้อมใบสมัคร ใช้ในกรณี ป.โท เกรดต่่ากว่า ๒.๕ หรือ ป.เอก เกรดต่่ากว่า ๓.๕)
********************

ข้าพเจ้า.................................................................ตาแหน่ง....................................................................
สถานที่ทางาน.....................................................................................โทรศัพท์....................................................
เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร โดยเป็น......................................ของ (ชื่อผู้สมัคร)................................................................
โดยรู้จักมาเป็นเวลา................ปี ซึ่งมีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
หรือ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอรับรองว่าผู้สมัครมีประสบการณ์ในการทางานในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ (เรียงลาดับโดยเริ่มจากปัจจุบัน)
๑. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... ..
ที่อยู่...................................................................................................................... ................................................
ตาแหน่ง................................................................................................................................................................
หน้าที่และความรับผิดชอบ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
โดยเริ่มทางานวันที่.........../............/..............จนถึงวันที่.........../............/..............รวมเป็นเวลา....................ปี
๒. หน่วยงาน.......................................................................................................................................................
ที่อยู่......................................................................................................................................................................
ตาแหน่ง................................................................................................................................................................
หน้าที่และความรับผิดชอบ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โดยเริ่มทางานวันที่.........../............/..............จนถึงวันที่.........../............/..............รวมเป็นเวลา....................ปี
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................
(..............................................................................)
วันที่................/................../..............
03-หนังสือรับรองประสบการณ์

เฉพาะ ป.เอก
แบบรับรองคุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
********************************

ข้าพเจ้า………………………………………………………………………ตาแหน่ง...................................................
สถานที่ทางาน.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………โทร................................................................
เกี่ยวข้องโดยเป็น..........................................ของผู้สมัครชื่อ..................................................................................
ได้รู้จักกันมาแล้วเป็นเวลา...................ปี ซึ่งมีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา โดยเลือกแผนการศึกษา  แบบ ๑.๑  แบบ ๒.๑
จึงขอรับรองว่าผู้สมัครมีความสามารถและประสบการณ์ในการทางานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

คุณสมบัติ

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

พอใช้

ไม่มีข้อมูล
เพียงพอ

ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ความรับผิดชอบ
ความมานะอุตสาหะ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความเป็นผูน้ ำ
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความมีมนุษยสัมพันธ์และทางานเป็นทีม
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์
ความรู้ในสาขาวิชาที่สมัครสอบ
ความสนใจใฝ่หาความรู้ในสิง่ ใหม่ๆ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัตดิ ้านอื่นๆ…………………………………………………………………………………………….
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................................

ขอรับรองว่าความเห็นข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับรอง*
(....................................................................................)
วันที่.........../......................../..................
หมายเหตุ :
๑. ผู้รับรอง หมายถึง ผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับผู้สมัครโดยเป็นผู้บังคับบัญชา อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผสู้ อน จานวนไม่น้อย
กว่า ๓ รูป/คนๆ ละ ๑ ฉบับ และให้ยื่นพร้อมใบสมัคร
๒. ใช้เฉพาะการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร ป.เอก เท่านั้น
04-แบบรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร

ตัวอย่ างโครงร่ าง
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พุทธศักราช ๒๕๕๘

๒

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
“การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและ
คุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน พอเหมาะใน
ทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่ งสามารถธารงรักษาความเจริญมั่นคง
ของประเทศชาติ ไว้ และพั ฒ นาให้ ก้ า วหน้ าต่ อ ไปได้ โ ดยตลอด” ๑ เป็ น พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดารัสความสาคัญของการศึกษาว่าเป็นสิ่งสาคัญในการ
พัฒ นาประเทศการที่ ป ระเทศก าลังก้ าวเข้าสู่สัง คมขนาดใหญ่ ทั้ ง ในระดับ ภูมิ ภาคและสังคมโลก
ประกอบกับในภูมิภาคนี้จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงกัน
ของประเทศในอาเซียนกับนอกภูมิ ภาคอาเซียนจึงมีความจาเป็นต้องสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศรวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่สาคัญของประเทศ ทั้ง
ด้านการคมนาคม การสื่อสาร การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สาคัญมากและ
ขาดไม่ ได้ คื อ การพั ฒ นาคน เพราะฉะนั้ น จึ ง เป็ น โจทย์ส าคั ญ ของการจั ด การศึก ษาและปฏิ รู ป
การศึก ษาของไทย ๒ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดเป้าหมายการจัดการศึก ษาไว้ โดยมุ่ ง จัด
การศึกษาที่เป็นเลิศด้วยการทาให้โรงเรียนมีคุณภาพ การเรียนการสอนมีคุณภาพ ห้องเรียนมีคุณภาพ
และผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานสูงในระดับ สากล แนวนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะ
บรรลุ ผ ลส าเร็ จ มากน้อ ยเพี ย งใดจ าเป็ น ต้อ งอาศัย ความร่วมมื อของทุ ก ฝ่ ายในการจัดการศึก ษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโรงเรียนเพราะโรงเรียนเป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัติที่สาคัญที่สุดที่จะนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จ๓
สถานศึกษามีหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนจึงต้องนาหลักการดังการมาดาเนินการโดยมี
เป้าหมายในการจัดการศึกษา คือ ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ ง และมี ความสุข ๔ ถ้าหากโรงเรียน
ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผนการพัฒนาการบริหารงานวิชาการก็น่ าจะพิจารณาได้ว่าโรงเรียนประสบ
ความล้มเหลว ในทางตรงกันข้ามโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานวิชาการโรงเรียนนั้น
ก็สมควรได้รับการยกย่องยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่ดาเนินภารกิจได้ผล ๕ ซึ่งการบริหารงานในโรงเรียนที่
๑

พระบรมราโชวาท, พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ, [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ ๓๑ พ.ค.
๒๕๕๘ จาก http://nawaporn.wordpress.com.
๒
กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๕๖),
หน้า ๒ – ๓.
๓
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕, ราชกิจจานุเบกษา ๑๑๙, ๑๒๓.
๔
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มอื การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิตบิ คุ คล, (กรุงเทพมหานคร : มปท.), หน้า ๓๐ – ๓๒.
๕
อุทัย บุญประเสริฐ, การวางแผนการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๖๒.

๓
สาคัญ ที่ สุดก็ คือ การบริห ารงานวิชาการ ถือเป็นหั วใจส าคัญ ของการิห ารสถานศึก ษาเป็นตัวชี้วัด
ความส าเร็ จ และความล้ ม เหลวในการจั ด การศึ ก ษาโดยเฉพาะการจั ดการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานที่ มี
ผลกระทบต่ อ คนส่ ว นใหญ่ ข องประเทศ ๖ การบริ ห ารงานวิช าการเป็ น งานที่ มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง
เปรียบเสมื อนหัวใจของโรงเรียน โรงเรียนจะมี คุณภาพหรือด้อยคุณภาพขึ้ นอยู่กับ การบริห ารงาน
วิชาการ ถ้างานวิชาการอ่อนงานด้านอื่น ๆ ก็อ่อนตาม๗
การจัดการศึก ษาโรงเรียนมั ธยมศึก ษาจัง หวัดสมุ ท รปราการ มี โรงเรียนที่ อยู่ในจัง หวัด
จานวน ๒๕ โรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ลดลง
ในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและ
ภาษาอังกฤษ จากการเปรียบเทียบคะแนนเชิงปริมาณและพัฒ นาการทางการเรียนรู้ของนักเรียน
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๖ และปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีระดับ
คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์มีระดับคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ
พอใช้ ต้องปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีระดับคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี มี ร ะดั บ คะแนนอยู่ ในระดั บ คุ ณ ภาพพอใช้ และ
ภาษาอั งกฤษ มี ระดับ คะแนนอยู่ในระดับ คุณภาพพอใช้ ๘ แสดงให้เห็นว่าการพัฒ นาการทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียนลดลง นับเป็นปัญหาสาคัญทีจ่ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของการเรียนการสอน
จึงเป็นภารกิจสาคัญของผู้บริหารที่จะต้องบริหารสถานศึกษาเพื่อเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้ที่ มี ป ระสิท ธิภาพสูงขึ้น ผู้บ ริห ารที่ ดีจ ะต้องเลือกวิธีก ารท างานที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้๙
การบริห ารแนวพุ ท ธเป็นการน าเอาหลัก ธรรมของพระพุท ธศาสนามาประยุก ต์กั บ วิชา
สมัยใหม่ โดยการใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ ย่อมทาให้องค์กรนั้น เป็นองค์กรที่มี
สันติภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได้ รักษาความสมดุล
ของสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กรที่มีจิตวิญญาณหรือมีจิตสานึกชุมชน ๑๐ เป็นการประสานความเชื่อ
แนวคิดในเชิงจริยธรรมของสังคมเข้ากับการปฏิบัติหน้าที่๑๑
จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
ในจังหวัดสมุท รปราการ และบูรณาการหลักพุทธธรรมที่ มีความสอดคล้องกับหลักการบริห ารงาน
วิชาการ ตลอดจนทรัพยากรที่เป็นปัจ จัยพื้นฐานที่สาคัญในการบริหาร เพื่อนามาสร้างรูปแบบการ
๖

รุ่ง แก้วแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๔๑), หน้า ๗๓ – ๗๔.
Van Miller, The Public Administration of American School, (New York: Macmillan Publishing
Company, 1965), p 175.
๘
ณภัทร ศรีละมัย, รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน O – NET, (สมุทรปราการ : สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖, ๒๕๕๗) หน้า ๒๕.
๙
ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพาณิช, ๒๕๒๖), หน้า ๗
๑๐
สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ และชาย สัญญาวิวัฒน์, การบริหารจัดการแนวพุทธ. (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐). หน้า ๑,๓.
๑๑
ฉันทนา จันทร์บรรจง,หลักบริหารการศึกษา. (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., ๒๕๔๑), หน้า ๑๕๕.
๗

๔
บริห ารงานวิช าการเชิ ง พุ ท ธบู ร ณาการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรีย นมั ธยมศึ ก ษา จั ง หวั ด
สมุทรปราการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครูผู้สอน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
(ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา เนื้อหาไม่เกิน ๑.๕ - ๒ หน้า)

๑.๒ ปัญหาที่ต้องการทราบ
ปัญหาที่ต้องการทราบในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
๑.๒.๑ สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นอย่างไร
๑.๒.๒ วิธีก ารสร้ างรู ป แบบการบริ ห ารงานวิ ช าการเชิ ง พุ ท ธบู ร ณาการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอย่างไร
๑.๒.๓ รูป แบบการบริ ห ารงานวิช าการเชิง พุ ท ธบู ร ณาการของผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ควรเป็นอย่างไร

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.๓.๑ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ
๑.๓.๒ เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธบูรณาการของของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
๑.๓.๓ เพื่ อเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method Research) ซึ่งมีทั้งวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้กาหนดขอบเขตด้านต่างๆ ไว้ดังนี้
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
ทาการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาจากตารา หนังสือ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่อไปนี้
๑. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบ (Model)
๒. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหาร

๕
๓. แนวคิดเกี่ ยวกับ การบริหารงานวิชาการ ๕ ด้าน คือ การวางแผนงานวิชาการ,
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้, การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา,
การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. หลักพุทธธรรมที่บูรณาการกับการบริหารงานวิชาการ
๕. บริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร
๑. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร ได้แก่ ผู้อานวยการ รอง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ จานวน ๑,๗๖๒ คน และสุ่มจากเขตการศึกษาตามสัดส่วนออกมาเป็น กลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้ตารางคานวณของ Krejcie & Morgan ได้จานวน ๓๑๘ คน
๒. ข้อ มูล เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาจากการสัมภาษณ์และการจัด
สนทนากลุ่ม ดังนี้
๒.๑ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (In-depth interview) เพื่อทาการร่างรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักพุทธธรรม จานวน ๑๕ รูป/คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purpose Sampling)
๒.๒ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อยืนยันร่างรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
และผู้ปฏิบัติเชี่ยวชาญด้านพุทธธรรมบูรณาการกับการศึกษา จานวน ๘ รูป/คน
๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรปราการ จานวน ๒๕ โรงเรียน
๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา
เริ่มวิจัยตั้งแต่ มีนาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
รูปแบบ หมายถึง แบบจาลองเชิงแนวคิด ซึ่งแสดงแนวคิดของระบบ องค์ป ระกอบการ
ทางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และกระบวนการ โดยใช้ภาพเขียน หรือภาพวาดแสดงโครงสร้าง
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดกิจกรรม การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้
ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน แบ่งเป็น ๕ ด้านได้แก่ ๑) ด้านการวางแผน
เกี่ยวกับงานวิชาการ ๒). การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลในสถานศึกษา ๓) การ

๖
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาใน ๔) การนิเทศการศึกษา ๕) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา
พุทธธรรมบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงผสมผสานหลักพุทธธรรม ๕ หลัก ได้แก่ สัปปุ
ริสธรรม ๗ ไตรสิกขา อริยสัจ ๔ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ กับหลักการบริหารงานวิชาการ ๕ ด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการกลุ่ม บริหารวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
ครู หมายถึง ข้าราชการครูที่ทาหน้าที่สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ถึง ชั้นปีที่ ๖ ของรัฐใน
จังหวัดสมุทรปราการ

๑.๖ ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
๑.๖.๑ ได้ทราบสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ
๑.๖.๒ ได้แนวทางสร้างรูป แบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุท ธบูรณาการของผู้บ ริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
๑.๖.๓ ได้รูป แบบการบริห ารงานวิชาการเชิง พุท ธบูร ณาการของผู้บ ริห ารสถานศึก ษา
โรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษา จั ง หวัด สมุ ท รปราการ และสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ในการพั ฒ นาการ
บริหารงานด้านวิชาการกับสถานศึกษาอื่นๆ ได้

๗

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึก ษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น
ต่างๆ ต่อไปนี้
๑. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ (Model)
๒. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
๓. แนวคิดเกี่ ยวกับ การบริหารงานวิชาการ ๕ ด้าน คือ การวางแผนงานวิชาการ,
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้, การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา,
การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. หลักพุทธธรรมที่บูรณาการกับการบริหารงานวิชาการ
๕. บริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ (Model)
๒.๑.๑ ความหมายของรูปแบบ
นักวิชาการได้ให้ความหมายของ “รูปแบบ (model)” หลายๆ ทัศนะ ดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน รูปแบบ หมายถึง รูปที่กาหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวทางซึ่งเป็นที่
ยอมรับว่าเป็นสิ่งนั้น ๆ เช่น รูปแบบบ้าน รูปปลา รูปใบไม้ รูปแบบผู้หญิง รูปแบบวัด เป็นต้น ๑๒
ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์ สรุปว่ารูปแบบมีสองลักษณะคือ รูปแบบที่เป็นแบบจาลองของ
สิ่งที่เป็นรูปธรรม และรูปแบบที่เป็นแบบจาลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม ภาพจาลองของสภาพการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอย่างง่าย ๆ ไปจนถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนมากและ
มีทั้ งรูป แบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ที่ เป็นแบบจาลองของวัตถุ เช่น แบบจ าลองหอสมุ ด
แห่งชาติแบบจาลองยานอวกาศ เป็นต้น๑๓
เยาวดี วิบูลยศรี กล่าวว่า รูปแบบ คือ วิธีการที่บุคคลใดบุ คคลหนึ่งไดถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจตลอดทั้งจินตนาการที่มตี ่อปรากฏการณ หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏ โดยใช้การสื่อสารใน
ลักษณะตางๆ เชน ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังตอเนื่อง หรือสมการทางคณิตศาสตร ให

๑๒

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊ค
พับลิเคชั่น, ๒๕๔๖), หน้า ๙๖๕.
๑๓
ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์. “การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม”, ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑), หน้า ๑๘.

๘
สามารถเขาใจไดงาย และในขณะเดียวกันก็สามารถนาเสนอเรื่องราว หรือประเด็นตาง ๆ ไดอยาง
กระชับ ภายใตหลักการอยางมีระบบ๑๔
อุทุม พร จามรมาน กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างที่ มีความเกี่ยงข้องของหน่ วย
ต่างๆ หรือตัวแปรตางๆ ดังนั้น รูปแบบจึงนาจะมีมากกวาหนึ่งมิติ หลายตัวแปร และตัวแปรตางๆ มี
ความเกี่ยวของซึ่งกันและกันในเชิงความสัมพันธและเชิงเหตุและผล๑๕
รัตนะ บัวสนธ ได้ให้ความหมายของรูปแบบโดยจาแนกออกเปน ๓ ความหมาย ดังนี้
๑. แผนภาพหรือ ภาพรางของสิ่ง ใดสิ่ งหนึ่ งที่ ยัง ไมสมบูร ณเหมื อนของจริง รูป แบบใน
ความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพทในภาษาไทยวา “โมเดล” ไดแก โมเดลบาน โมเดลรถยนต โมเดลเสื้อ
เปนตน
๒. แบบแผนความสัมพันธของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตรที่รูจักกันในชื่อที่เรียกวา
“Mathematical Model”
๓. แผนภาพที่แสดงถึงองคประกอบการทางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้
บางทีเรียกกันวาภาพยอสวนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน รูปแบบการสอนรูปแบบ
การบริหาร รูปแบบการประเมิน เปนตน๑๖
ทิศนา แขมณี และคนอื่นๆ ได้ให้ความหมายของรูปแบบสาหรับการวิจัยและพัฒนาว่า
หมายถึง การนาแบบแผนในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบซึ่งจะประกอบไป
ด้วย หลักการ/แนวคิด และกระบวนการที่ได้รับการพัฒนามาอย่างเป็นระบบที่สามารถทดสอบได้ว่า
ปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิผลในการช่วยให้การปฏิบัติเกิดผลตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบนั้น๑๗
สมาน อั ศ วภู มิ ได้ ร วบรวมความหมาย โดยสรุ ป ว่ า รู ป แบบ (Model) หมายถึ ง
แบบจ าลองอย่างง่ายหรือ ย่อ ส่ วน (Simplified Form) ของปรากฏการณ์ ต่างๆ ที่ ผู้เสนอรูป แบบ
พัฒนาขึ้นมา เพื่อแสดงหรืออธิบาย ปรากฏการณ์ ๑๘
สุเทพ บุญเติม ได้สรุปความหมายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบเป็นการจาลองภาพในอุดมคติ
ที่นาไปสู่การอธิบายคุณลักษณะสาคัญของปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการทาความ
เข้าใจที่ไม่มีองค์ประกอบตายตัว หรือรายละเอียดทุกแง่มุม โดยผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้เกิดความแม่นตรงและเชื่อถือได้๑๙
อัม พร เรืองศรี ได้ส รุป ความหมายของรูป แบบไว้ว่าหมายถึง สิ่งที่ เป็น โครงสร้างทาง
ความคิด องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่สาคัญของเรื่องที่ศึกษาอย่างเป็น
ระบบ มีลักษณะเป็นตัวแทนของความเป็นจริง ที่เปลี่ยนความสลับซับซ้อนให้เป็นความเข้าใจง่ายขึ้น
สะท้อนลักษณะบางส่วนออกมาให้เป็นความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เชื่อมโยง มีความเป็นเหตุผลซึ่งกันโดยใช้
๑๔

เยาวดี วิบูลยศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๔๔), หน้า ๒๗.
๑๕
อุทุมพร จามรมาน, โมเดลคืออะไร, วารสารวิชาการ, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ : มีนาคม ๒๕๔๑ : หน้า ๒๕
๑๖
รัตนะ บัวสนธ, การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : คาสมัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๒๔.
๑๗
ทิศนา แขมมณี และคณะ, วิทยาการด้านการคิด, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาคุณภาพวิชาการ, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐๑.
๑๘
สมาน อัศวภูมิ, “การใช้วิจัยพัฒนารูปแบบในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ๒, (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๐), หน้า ๘๓.
๑๙
สุเทพ บุญเติม, “การพัฒนารูปแบบการกากับติดตามสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๙), หน้า ๒๗.

๙
เหตุผล ข้อมูล และฐานคติมาประกอบ อาจเป็นได้ทั้งรูปแบบที่เป็นแบบจาลองของสิ่งที่เป็นรูปธรรม
และรูปแบบที่เป็นแบบจาลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม๒๐
Webster International Dictionary ให้ความหมายของรูปแบบไว้ ๔ อย่างคือ ๑) เป็น
แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือทาซ้า ๒) เป็นตัวอย่างเพื่อการเลียนแบบ
เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนแบบ เป็นต้น๓) เป็นแผนภูมิหรือ
รูปสามมติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการ หรือแนวคิด ๔) เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม ๒๑
The Grolier International Dictionary ให้ความหมายรูปแบบไว้ ๓ ลักษณะคือ
๑. รูปแบบ หมายถึง ภาพที่เป็นสามมิติ แบบย่อส่วนของจริง แบบจาลอง เช่น นักเดินแบบ
เสื้อผ้าการออกแบบภาพศิลป์ เป็นต้น
๒. รูปแบบ หมายถึง สิ่งของหรือคนที่นามาใช้เป็นแบบอย่างในการบริการ
๓. รูปแบบ หมายถึง แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น ๘๖๔x
๒๒
เป็นต้น
โทซี่ และแคร์ รอลล์ (Tosi & Carroll) ให้ ค วามหมายของรูป แบบว่า รู ป แบบเป็ น
นามธรรมของของจริงหรือภาพจาลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง มีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ
(Physical Model) และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
รูปแบบ หมายถึง แบบจาลองอย่างง่ายหรือย่อส่วน (Simplified Form) ของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผู้
เสนอรูปแบบศึกษา และพัฒนาขึ้นมาเพื่ออธิบายหรือแสดงปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และใช้ใน
การพยากรณ์ปรากฏการณ์ หรือใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง๒๓
คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V. Good) ได้ให้ความหมายไว้ในพนานุกรมการศึก ษาว่าเป็น
แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อการสร้างหรือทาซ้า ทาเลียนแบบ เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็น
ตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตลอดจนเป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อาจ
เขียนเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้๒๔
สรุปว่า รูปแบบ หมายถึง รูปที่กาหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับแสดงว่า
เป็นสิ่งนั้น ๆ ซึ่งมีรูปแบบสองลักษณะ คือ รูปแบบที่เป็นแบบจาลองของสิ่งที่เป็นรูปธรรม รูปแบบที่
เป็นแบบจาลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม อาจอยู่ในรูปแบบที่เป็นแผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร แผนภาพที่แสดงถึงองค์ ประกอบการทางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่งการ
นาแบบแผนในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ซึ่งจะประกอบไปด้วยหลักการ/

๒๐

อัมพร เรืองศรี, “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”, วิทยานิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔), หน้า ๕๒-๕๓.
๒๑
Webster International Dictionary, (Danbury Connecticut : Grolier Incorporated, 1993), p.871.
๒๒
The Grolier International Dictionary. (Danbury : Grolier, 1994), p.641.
๒๓
โทซี่และแคร์รอลล์ (Tosi & Carroll), อ้างใน อัมพร เรืองศรี, “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔.), หน้า ๕๒.
๒๔
คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V. Good), Dictionary of Education, (New York: McGraw-Hill, 1973), p.370.

๑๐
แนวคิด และกระบวนการที่ได้รับการพัฒนามาอย่างเป็นระบบ ที่ส ามารถทดสอบได้ว่าปฏิบัติได้จริง
และมีประสิทธิผลในการช่วยให้การปฏิบัติเกิดผลตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบนั้น
๒.๑.๒ องค์ประกอบของรูปแบบ
องค์ประกอบของรูปแบบ มีนักวิชาการได้สรุปไว้ ดังนี้
มาลี สืบกระแส ได้ก ล่าวถึงองค์ป ระกอบของรูป แบบไว้ว่า จากการศึกษาตัวอย่างของ
รูปแบบจากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ พบว่าไม่ปรากฏมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ตายตัวว่ารูปแบบนั้น
ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างไร ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ผู้สนใจ
ดาเนินการศึกษา ส่วนการกาหนดองค์ประกอบรูปแบบในการศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
องค์ก ารและการบริหารจัดการ (The model of organization and management) ตามแนวคิด
ของ Brown และ Moberg นั้น Brown และ Moberg ได้สังเคราะห์รูป แบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิง
ระบบ (Systems Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) และ
องค์ประกอบตามรูปแบบของ Brown และ Moberg ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม (Environment)
เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการจัดการ (Management Process)
และการตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่าสาหรับองค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหารการศึกษาเท่ าที่พบจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าส่วนใหญ่จะกล่าวถึง การจัด
องค์การบริหารหรือโครงสร้างระบบบริหาร และแนวทางในการดาเนินงานในภาระหน้าที่ (Function)
ที่สาคัญในการบริห ารงานขององค์การ เช่น การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานการเงิน การ
บริหารงานวิชาการ เป็นต้น โดยสรุปแล้วในการกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วย
อะไรบ้าง จานวนเท่าใดมีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ที่เรากาลัง
ศึกษาหรือจะออกแบบแนวคิดทฤษฎี และหลักการพื้นฐานในการกาหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้นๆ
เป็นหลัก ๒๕
ชนกนารถ ชื่นเชย ไดพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พบวารูปแบบมีองคประกอบ ๙ องคประกอบ ไดแก่
๑. ปรัชญาและหลักการของการศึกษาตอเนื่อง
๒. กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาตอเนื่อง
๓. จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตอเนื่อง
๔. โครงสรางระบบบริหารของการศึกษาตอเนื่อง
๕. หลักสูตรการเรียนการสอนของการศึกษาตอเนื่อง
๖. วิธีการจัดการศึกษาตอเนื่อง
๗. สื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูของการศึกษาตอเนื่อง
๘. การติดตามและประเมินผลของการศึกษาตอเนื่อง

๒๕

มาลี สืบกระแส, “การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๒), หน้า ๑๑๑.

๑๑
๙. การเทียบระดับและเทียบโอนผลการเรียน๒๖
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ กล่าวว่าองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการศึกษาเท่าที่พบ
จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ งพบว่าส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการจัดองค์การบริหารหรือโครงสร้าง
ระบบบริหาร และแนวทางในการดาเนินงานในภาระหน้าที่ (Function) ที่สาคัญๆ ในการบริหารงาน
ขององค์การนั้นๆ เช่น การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานการเงิน การบริหารงานวิชาการ เป็น
ต้น๒๗
สมาน อัศวภูมิ ได้แยกองค์ประกอบของรูปแบบออกเป็นสองส่วน คือ ๑) องค์ประกอบ
ของรูป แบบ หมายถึง ส่วนประกอบที่ เป็ นตั วรูป แบบที่ ส ร้างขึ้นนั้ นมี อะไรบ้ าง ท างานอย่างไรมี
ความสัมพันธ์และทางานร่วมกับองค์ประกอบอื่นอย่างไร และ ๒) องค์ประกอบของเอกสารรูปแบบ
หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นสาระหลักในการนาเสนอรูปแบบที่สร้างขึ้นว่าควรจะนาเสนอเรื่องใดบ้าง
และได้กาหนดกรอบในการวิเคราะห์รูปแบบออกเป็น ๕ องค์ประกอบ คือ ๑) บริบทของรูปแบบ ๒)
วัตถุป ระสงค์ของรูปแบบ ๓) หลักการของรูปแบบ ๔) องค์ประกอบหลักของรูปแบบ และ ๕) การ
ประเมินผลรูปแบบ๒๘
ธีระ รุญเจริญ ได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบไว้ ๖ องค์ประกอบ คือ ๑) หลักการของ
รูปแบบ ๒) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ๓) ระบบและกลไกของรูปแบบ ๔) วิธีดาเนินงานของรูปแบบ๕)
แนวทางการประเมินผลรูปแบบ และ ๖) เงื่อนไขของรูปแบบ๒๙
ฮัส เซน และโพสเล็ ทเวท (Husen and Postlethwaite) ได้ อธิบ ายถึง รูป แบบไว้ ๔
องค์ประกอบดังนี้ ๑) รูปแบบสามารถนาไปสู่การทานายผลที่ตามมา สามารถทดสอบ สังเกตได้ ๒) มี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้นๆ ปรากฏกลไกลเชิงสาเหตุที่กาลังศึกษาและ
อธิบายเรื่อ งที่ กาลังศึกษา ๓) รูปแบบช่วยจิตนาการสร้างความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ของสิ่งที่
ก าลัง ศึก ษา/ช่วยสืบ เสาะความรู้ ๔) รูป แบบมี ความสัม พัน ธ์เชิง โครงสร้างมากกว่าความสัม พัน ธ์
เชื่อมโยง๓๐
บราวน์ และโมเบิกร์ (Brown and Moberg) ไดสังเคราะหรูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิง
ระบบ(System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency Approach) กล่าว
ว่าองค์ประกอบของรูปแบบประกอบดวย
๑. สภาพแวดลอม (Environment)
๒. เทคโนโลยี (Technology)
๓. โครงสราง (Structure)
๒๖

ชนกนารถ ชื่นเชย, “รูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”,วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗), หน้า ๔๕.
๒๗
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”, ปริญญา
นิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘), หน้า ๔๕.
๒๘
สมาน อัศวภูมิ. “การใช้วิจัยพัฒนารูปแบบในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก,” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๐), หน้า ๘๓-๘๔.
๒๙
ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา,พิมพ์ครั้งที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : ข้าวฟ่าง, ๒๕๕๐), หน้า ๑๖๒-๑๖๓
๓๐
ฮัสเซน และโพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite),1994 : 3865, อ้างถึงในทิศนา แขมมณีกรุงเทพมหานคร:
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, ๒๕๔๗), หน้า ๒๒๐.

๑๒
๔. กระบวนการจัดการ (Management Process)
๕. การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) ๓๑
บราโด และฮาร์แมน (Bardo & Hardman) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
รูป แบบไว้ว่า การที่จะระบุว่า รูปแบบหนึ่งจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะ
เหมาะสม และรูป แบบนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ ได้มีข้อก าหนดที่แน่นอน ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กั บ
ปรากฏการณ์นั้นๆ๓๒
คีฟส์ (Keeves) ได้กล่าวว่า รูปแบบโดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
๑. รูปแบบจะต้องนาไปสูก่ ารทานาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์ทดสอบได้
กล่าวคือ สามารถนาไปสร้างเครื่องมือเพื่อไปพิสูจน์การทดสอบได้
๒. โครงสร้ า งของรู ป แบบจะต้ อ งประกอบด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ( Causal
relationship) ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์/เรื่องนั้นได้
๓. รู ป แบบจะต้ อ งสามารถช่ ว ยสร้ า งจิ น ตนาการ (Imagination) ความคิ ด รวบยอด
(Concept) และความสัมพันธ์ (Interrelation) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้
๔. รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Relationships)
มากว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships) ๓๓
ดังนั้นองค์ประกอบในการนาเสนอสาระของรูปแบบที่ดี ควรประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ
คือ ๑) วัตถุประสงค์ของรูปแบบโดยผู้ออกแบบต้องรูว้ ่าจะออกแบบรูปแบบการดาเนินงานนี้ขึ้นมาเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด ซึ่งทั่วไปก็มักจะพัฒ นารูปแบบขึ้นมาเพื่อแก้ปัญ หาอย่างใด ใดอย่างหนึ่ง ๒) ทฤษฎี
พื้นฐานและหลักการของรูปแบบ เพื่อให้การดาเนินงานของรูปแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ ผู้อ อกแบบรูป แบบต้องกาหนดว่าจะออกแบบรูปแบบนั้นๆ บนพื้นฐานความคิดของทฤษฎีและ
หลักการใดบ้าง เช่น หลักร่วมกันรับผิดชอบ ซึ่งหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ เป็นต้น
๓) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ เพื่อให้ดาเนินงานเป็นไปตามหลักการและบรรลุตามวัตถุ ประสงค์
ของรูปแบบ ผู้พัฒนารูปแบบต้องจัดโครงสร้างองค์การแต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมกาหนดบทบาท
หน้าที่ ความสัมพันธ์ และการทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ๔) วิธี การดาเนินงานของรูปแบบ โดย
กาหนดภารกิจ กระบวนการ วิธีการ กิจกรรม และอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของรูป แบบ ๕) แนวการประเมิ น รู ป แบบ หมายถึ ง การก าหนดแนวทางและเครื่อ งมื อ ในการ
ประเมินผลรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่ารูปแบบทาหน้าที่
ตามที่ ออกแบบไว้มากน้อยเพียงใดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเพียงใด ตลอดจนการก าหนด
แนวทางในการพั ฒ นารู ป แบบต่อเนื่องต่อไป ๖) คาอธิบ ายประกอบรูป แบบ หมายถึงการอธิบ าย
คาศัพท์เฉพาะที่นามาใช้ในการออกแบบรูปแบบเพื่อสื่อความให้ตรงกันในการนารูปแบบไปใช้และ ๗)
ระบุเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ เพื่อทาให้การนารูปแบบไปใช้ประสบผลสาเร็จ และข้อควรระวังเพื่อ
๓๑

บราวน์ และ โมเบิกร์ (Brown and Moberg), Organization Theory and Management : A Macro
Approach. (New York : John Wiley and Sons, 1980), pp. 16-17.
๓๒
บราโดและฮาร์แมน (Bardo & Hardman), อ้างใน สุเทพ บุญเติม, “การพัฒนารูปแบบการกากับติดตามสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๙), หน้า ๒๙.
๓๓
คีฟส์ (Keeves), Educational Research Methodology and Measurement : An International
Handbook, Oxford: Pergamon, 1988. p.558

๑๓
ป้องกันปัญ หาที่อาจจะเกิ ดขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นอีกว่าหลังการออกแบบรูปแบบแล้วควรจัดทาคู่มือ
การใช้รูปแบบโดยนาสาระของรูปแบบทั้ง ๗ องค์ประกอบบรรจุไว้ด้วยจะทาให้การพัฒนารูปแบบ
ดาเนินการได้สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาและนารูปแบบไปใช้ต่อไป
ฯลฯ
(ในขั้นนี้ ให้นาเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ตั้งไว้ประมาณ ๕-๑๐ หน้า)

๒.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
รวี จันทะนาม ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูป แบบการบริห ารงานวิชาการแบบมี ส่วนร่วมที่ มี
ประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลาง พบว่า ๑) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการแบบมี ส่วนร่วมที่ มี ป ระสิ ท ธิผ ลในโรงเรียนขนาดกลาง พบว่า ผลจากการศึ ก ษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลาง การศึกษา Best Practices การสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่มในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลาง พบว่าได้
องค์ประกอบในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ๔ องค์ประกอบหลักได้แก่ (๑) การวางแผน
เกี่ยวกับงานวิชาการ (๒) การจัดการเรียนการสอน (๓) การบริหารการเรียนการสอน และ (๔)การวัด
และประเมินผล มี ๒๑ องค์ประกอบย่อยและผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน ๑๗ คน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ๒)
ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลาง และ
ยืนยันเบื้องต้น พบว่า รูปแบบมีแนวทางการนาเสนอ ๖ ขั้นตอน ได้แก่ หลักการจุดมุ่งหมาย กลไกการ
ดาเนินการ การดาเนินการ การประเมินผล และเงื่อนไขความสาเร็จซึ่งเป็นร่างรูปแบบที่ประกอบด้วย
๔ องค์ประกอบหลัก ๒๑ องค์ประกอบย่อย ๑๒๔ แนวดาเนินการ ดังนี้ (๑) ด้านการวางแผนเกี่ยวกับ
งานวิชาการ มี ๓ องค์ประกอบย่อย คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาสาระท้องถิ่น และ
การวางแผนด้านวิชาการ (๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน มี ๔ องค์ประกอบย่อย คือ การเรียนการ
สอนและการพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (๓) ด้านการ
บริหารการเรียนการสอนมี ๑๑ องค์ประกอบย่อย คือ การบริหารการจัดการเรียนการสอนและการ
ดาเนินการเทียบโอน การนิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การ
แนะแนวการศึกษา การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอืน่ ที่จัดการศึกษา การระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การจัดทาแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ และ (๔) ด้านการวัดและประเมินผล มี

๑๔
๓ องค์ประกอบย่อย คือ การส่งเสริม ควบคุม กากับ ติดตามนิเทศ การตรวจสอบและประเมินผล
และการสะท้อนผล รายงานผลการ ดาเนินงาน และการนาผลการประเมินไปใช้๓๔
สวัสดิ์ เพชรบูรณ์ ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสังเวช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
ผลการวิ จั ยพบว่า (๑) รู ป แบบการบริห ารจั ด การโรงเรีย นวิถี พุ ท ธระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้น มี
องค์ประกอบที่สาคัญ ๒ ด้าน คือ การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรียน และ
การพัฒนาหลักสูตรโดยสอดแทรกหรือบูรณาการพุทธธรรมและคุณลักษณพึงประสงค์ (๒) ผลการนา
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุท ธไปใช้ พบว่า ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน
และหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ๐.๕ นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ๒) หลังการใช้หลักสูตร
นักเรียนส่วนมากปฏิบัติได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กาหนดไว้ ๓) ความพึงพอใจของนักเรียน
อยู่ในระดับมากขึ้นไป ครูอาสาสมัครร่วมโครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ มีความเห็นว่า
นักเรียนสามารถนาหลักพุทธธรรมมาทาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้ตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์๓๕
Cohen Michael ศึกษาวิจัยเรื่อง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียนพบว่า ๑) ผู้บ ริหารมีภาวะผู้นาสูง ๒) บรรยากาศเอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ ๓) นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถสูง ๔) ครูมีความคาดหวังและมีความตั้งใจสูง ๕) มีการวัดผลการเรียนและการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน๓๖
McCarthy ศึก ษาวิจัย เกี่ ยวกั บ บทบาทการบริห ารงานวิชาการของผู้บ ริห ารโรงเรีย น
มั ธยมศึก ษาในรัฐนิวเจอร์ซี่ จากกลุ่ ม ตัวอย่างที่ เ ป็น ผู้บ ริห าร ผู้ช่ วยผู้บ ริห ารฝ่ายวิชาการและครู
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มครูมีความคิดเห็นไม่ สอดคล้องกับ ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บ ริห ารฝ่ายวิชาการ
เกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติงานด้านวิชาการ การสังเกตการณ์สอน การวัดผลประเมินผล การจัดตั้ง
คณะกรรมการการบริหารฝ่ายวิชาการ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
มี ความเห็นตรงกั นว่า ผู้บ ริห ารควรมี ความรั บ ผิด ชอบ และเอาใจใส่ก ารบริห ารงานวิชาการให้ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด๓๗
Minudin ศึก ษาวิจัยเกี่ ยวกั บ บทบาททางวิชาการของผู้บ ริห ารในรัฐซาบาห์ มาเลเซีย
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีหน้าที่หลักคือการประเมินโครงการของโรงเรียน สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมี

๓๔

นายรวี จันทะนาม “รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลาง” ครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๗), หน้า ๒๙๔ – ๒๙๕.
๓๕
สวัสดิ์ เพชรบูรณ์, “การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสังเวช สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต๑”, ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยา ,๒๕๕๐), บทคัดย่อ.
๓๖
Cohen Michael, “Effective School” Accumlating Research Findung America Education, (๑๘
January-February , 1982), pp. 13 – 16.
๓๗
McCarthy, The School Managers: Power and conflict in American Public Education. West Sport,
(CT: Greenwood, 1971), p.705 – A

๑๕
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ กาหนดเป้าหมายของโรงเรียนอย่างชัดเจน ควบคุมโครงการและ
กิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดของโรงเรียน และการสอนควรมีความรู้ในกฎข้อบังคับในการเรียนรายวิชา๓๘
ฯลฯ

(ในขั้นนี้ ให้นาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ ๓ – ๕ เรื่อง)
๒.๓ กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยเสนอตามกรอบคิดดังภาพที่ ๒.๑
หลักการบริหาร 4M
๑. คนหรือบุคคล (Man)
๒. เงิน (Money)
๓. ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material)
๔. การบริหารจัดการ (Management)
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
๑. การวางแผนงานด้านวิชาการ
๒. การจัดการเรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
๔. การนิเทศการศึกษา
๕. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

รูปแบบ
การบริหารงานวิชาการ
เชิงพุทธบูรณาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ

หลักพุทธธรรม
๑. สัปปุริสธรรม ๗
๒. ไตรสิกขา
๓. อริยสัจ ๔
๔. พรหมวิหาร ๔
๕. อิทธิบาท ๔

ภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย

๓๘

Minudin, The Role of the Secondary Schools Principals in Sabh Malaysia., Dissertation Abstracts
International. 1978, 47 (7) : 2403 - A.

๑๖

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยมีวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้

๓.๑ รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method Research) ซึ่งใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้
๓.๑.๑. การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากเอกสาร ตารา ข้อมูล สถิติ รายงานการวิจัย
รายงานของหน่วยงานต่าง ๆ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วนามาวิเคราะห์โดยการหา ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
๓.๑.๒ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จาก
เอกสาร ตารา ข้อ มู ล สถิติ รายงานการวิจัย รายงานของหน่วยงานต่าง ๆ บทความทางวิชาการ
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดย
ศึกษาความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
เชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.๒.๑ ประชากร
เป็นผู้อานวยการ รองผูอ้ านวยกลุม่ บริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จานวน ๑,๗๖๒ คน๓๙ ดังตารางที่ ๓.๑

๓๙

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖, ข้อมูลโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ, [ออนไลน์] ค้นเมื่อ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๕๘. จาก http://nawaporn.wordpress.com

๑๗
ตารางที่ ๓.๑ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จาแนกตามผูบ้ ริหาร และครู
ชื่อโรงเรียน

ประชากร
ผู้บริหาร
ครู
๔
๑๑๕
๔
๑๑๗
๔
๗๑
๔
๘๗
๔
๖๕
๔
๘๗
๔
๕๐
๔
๘๔
๔
๑๑๒
๔
๖๙
๔
๗๐
๒
๘
๔
๗๔
๒
๘
๑
๑๓
๔
๓๕
๔
๖๑
๒
๒๐
๓
๕๒
๔
๖๗
๔
๙๖
๔
๘๑
๔
๙๔
๔
๔๖
๔
๙๐
๙๐
๑,๖๗๒
๑,๗๖๒

๑. สมุทรปราการ
๒. สตรีสมุทรปราการ
๓. มัธยมด่านสาโรง
๔. เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
๕. หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
๖. นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
๗. มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
๘. วัดทรงธรรม
๙. ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ
๑๐. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
๑๑. วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ
๑๒. สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
๑๓. ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
๑๔. มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
๑๕. ปทุมคงคาสมุทรปราการ
๑๖. ราชวินิตสุวรรณภูมิ
๑๗. บางบ่อวิทยาคม
๑๘. เปร็งวิสุทธาธิบดี
๑๙. หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
๒๐. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ
๒๑. บางพลีราษฎร์บารุง
๒๒. พูลเจริญวิทยาคม
๒๓. ราชวินิตบางแก้ว
๒๔. บางแก้วประชาสรรค์
๒๕. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
รวม
รวมทั้งสิ้น
๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้อานวยการ รองผู้อานวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สมุทรปราการ เลือกแบบเจาะจง จานวน ๑๔ โรงเรียน จาก ๒๕ โรงเรียน ตาม
สูตรของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน ๓๑๘ คน ดังตารางที่ ๓.๒๔๐
๔๐

Krejcie and Morgan อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, (กรุงเทพมหานคร : บิซิเนส
อาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔๙.

๑๘
ตารางที่ ๓.๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จาแนกเป็นผู้อานวยการ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ชื่อโรงเรียน
สมุทรปราการ
สตรีสมุทรปราการ
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
มัธยมวัดด่านสาโรง
บางบ่อวิทยาคม
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
วัดทรงธรรม
วิสุทฺธิกษัตรี
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
รวม
รวมทั้งสิ้น

กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหาร

รอง ผอ. กลุ่ม

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑๔

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑๔

หน.กลุ่ม

บริหารวิชาการ สาระการเรียนรู้

๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๔
๓
๑๐๓

ครู

๒๖
๓๑
๒๘
๒๕
๒๒
๒๐
๒๑
๑๘
๒๖
๒๒
๓๒
๓๐
๙
๘
๑๘๗

๓๑๘

๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
๑. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
ใช้ วิธีก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Selection) และสัม ภาษณ์ จ นเกิ ด การ
อิ่มตัวของข้อมูล จากเป็นผู้อานวยการ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านหลัก
พุทธธรรมที่บูรณาการบริหารการศึกษา จานวน ๑๕ รูป/คน แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักพุทธธรรม จานวน ๓ รูป/คน ได้แก่
๑) พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม,ดร. อาจารย์ประจาภาควิชาศาสนาและปรัชญา
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒) พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒ โน,ดร. อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓) ดร.แสวง นิ ล นามะ หั วหน้าภาควิช าศาสนาและปรัช ญา คณะพุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๙
กลุ่มที่ ๒ ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน ๖ คน ได้แก่
๑) นายบรรหาร เอี่ยมสอาด ผู้อานวยการโรงเรียนนวมิ นทราชินูทิ ศสวนกุหลาบ
วิทยาลัย สมุทรปราการ
๒) นายชั ย เนตร ไวยคณี ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนราชประชาสมาสั ย ฝ่ ายมั ธ ยม
รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์
๓) นายไพโรจน์ ตันเจริญ ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสาโรง
๔.) ดร.สถิตย์ สวนพหรม ผู้อานวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
๕) ว่าที่ร้อยโท ขจรศักดิ์ เจริญ ฤทธ์วัฒ นา ผู้อานวยการโรงเรียนหาดอมราอักษร
ลักษณ์วิทยา
๖) นายสมชาย ทองสุทธิ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
กลุ่มที่ ๓ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ จานวน ๖ คน
๑) นายอภิ ลั ก ษณ์ ธีร าลัก ษณ์ ส กุ ล รองผู้อ านวยการกลุ่ ม บริห ารงานวิชาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
๒) นายวุฒิ ศัก ดิ์ แดงสกุล รองผู้อานวยการกลุ่ม บริห ารงานวิชาการโรงเรียนราช
ประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์
๓) นายสมยศ แพนลา รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมวัด
ด่านสาโรง
๔) นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนป้อม
นาคราชสวาทยานนท์
๕) นางกฤษณา อ่อนนวม รัก ษาการรองผู้ อานวยการกลุ่ม บริห ารงานวิชาการ
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
๖) นางอรกานต์ เพ็งขันธ์ ผู้อานวยการกลุ่มบริห ารงานวิชาการโรงเรียนวัดใหม่
สมุทรกิจวิทยาคม
๒. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
การสนทนากลุ่มเพื่อทาการร่างรูป แบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธบูรณาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purpose Sampling) จานวน ๘ รูป/คน ได้แก่
๑) รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญ ปู่ ผู้อานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒) พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน,ดร. อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓) รศ.ดร.สุ ท ธิ พ งษ์ ศรี วิ ชั ย ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๐
๔) ดร.ยุท ธวีร์ แก้ วทองใหญ่ อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ตรพุท ธศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕) ดร.ระวิง เรืองสังข์ อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖) ดร.เกษม แสงนนท์ เลขานุก ารหลัก สูต รพุ ท ธศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗) นายบรรหาร เอี่ยมสอาด ผู้อานวยการโรงเรียนนวมิ นทราชินูทิ ศสวนกุหลาบ
วิทยาลัย สมุทรปราการ
๘) นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนป้อม
นาคราชสวาทยานนท์

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
๓.๓.๑ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น แบบสอบถามเพื่ อ ศึก ษาสภาพการการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารงานวิชาการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบสอบถามแบ่งเป็น ๔ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ
ตอนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการ ทั้ง ๕ ด้าน
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ
๓.๓.๒ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Interview guideline) เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อ
วิเคราะห์และร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น ๒ ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ ๑ ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ฉบั บ ที่ ๒ ศึ ก ษาและสร้า งรูป แบบการบริ ห ารงานวิช าการเชิง พุ ท ธบู ร ณาการ
แบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ ๒ การบริหารวิชาการเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษา
๓.๓.๓ แนวคาถามสาหรับการสนทนากลุ่ม เป็นแนวคาถามสาหรับการสนทนากลุ่ม เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธบูรณาการ
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล
๓.๔.๑ การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)

๒๑
๑) ขอหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย เพื่อขอเชิญ ผู้เชี่ยวเป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือ และเพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มให้ข้อมูลหลักในการวิจัย
๒) น าหนั ง สื อ จากหลั ก สู ต รฯ ขอความร่ ว มมื อ อนุ เ คราะห์ จ ากผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา เพื่อความสะดวกในการแจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
๓.๔.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews)
๑) ขอหนังสือจากหลักสูตรฯ เพื่อขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย
๒) นาหนังสือ จากหลักสูตรฯ ส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๕ รูป/คน พร้อมทั้ ง
แนบแนวคาถามในการสัมภาษณ์ไปด้วย เพื่อ ความเข้าใจและใช้เป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมในการ
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้นัดวัน เวลา และสถานที่ ในการสัมภาษณ์
๓) สัมภาษณ์ตามกาหนดการและสถานที่ที่นัดหมายไว้ โดยมีการบันทึกภาพ เสียง
และจดบันทึกข้อมูล ตามประเด็นคาถามที่ได้สัมภาษณ์
๓.๔.๓ การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
๑) ขอหนังสือจากหลักสูตรฯ เพื่อขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการเข้าร่วมสัมมนา
๒) นาหนังสือขอความร่วมมือจากหลักสูตรฯ ไปส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๘ รูป/
คน พร้อมทั้งแนบแนวคาถามสาหรับการสนทนากลุ่มและวิทยานิพนธ์ ตามกาหนดการที่ได้วางไว้
๓) ดาเนินการสนทนากลุ่ม ตามแผนและกาหนดการที่ได้วางไว้ โดยมีการบันทึกภาพ
บันทึกเสียง และจดบันทึก ตลอดการดาเนินการ
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๕.๑. แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนนี้
๑) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์โดยหา
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
๒) ข้ อมู ลความคิดเห็ นเกี่ ยวกั บสภาพการบริหารงานวิ ชาการของผู้ บริ หารสถานศึ กษา
วิเคราะห์ข้อมู ล โดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาเสนอในรูป แบบ
ตารางประกอบคาบรรยาย โดยมีเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๕๑ – ๕.๐๐
ปฏิบัติตรงกับสภาพที่เป็นจริงมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๑ – ๔.๕๐
ปฏิบัติตรงกับสภาพที่เป็นจริงมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๒.๕๑ – ๓.๕๐
ปฏิบัติตรงกับสภาพที่เป็นจริงปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๕๑ – ๒.๕๐
ปฏิบัติตรงกับสภาพที่เป็นจริง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๕๐
ปฏิบัติตรงกับสภาพที่เป็นจริงน้อยที่สุด
๓) ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการทั้ง ๕ ด้าน โดยเรียบ
เรียงสรุปประเด็นสาคัญจากข้อมูลของแบบสอบถาม

๒๒
๔) ข้อ มูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณา โดยเรียบเรียงสรุปประเด็นสาคัญจากข้อมูลของแบบสอบถาม
๓.๕.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews)
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยนาข้อมูลทั้งที่ได้จากการ
จดบันทึกข้อมูล การถอดเทปสัมภาษณ์ รวมถึงภาพถ่าย ทาการจัดระบบหมวดหมู่ เพื่อสรุปประเด็น
เกี่ยวกับรูปแบบการการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษา
๓.๕.๓ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ผู้วิจั ย ใช้ วิธีก ารวิเ คราะห์ เ นื้ อหา (Content Analysis) โดยน าข้อ มู ล จากการจด
บันทึกข้อมูล การถอดเทปสนทนากลุ่ม และภาพถ่าย จัดทาระบบหมวดหมู่ ตามกรอบการสนทนา
กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ
การวิจัยนี้มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังภาพที่ ๓.๑
วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ข้ อ ๑ ศึ ก ษาสภาพการ
บริ ห าร งานวิ ช าการของ
ผู้ บ ริ ห าร ส ถ าน ศึ ก ษ า
โร งเรี ย น มั ธย ม ศึ ก ษ า
จังหวัดสมุทรปราการ

๑. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
๒. สร้างแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลสภาพการ
บริหารงานวิชาการ และนาเครื่องมือไปหา
ความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ ๕ ท่าน
๓. หาความเชื่อมั่นโดยนาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้กับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ๕๐ คน
๔. นาแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่าง ๓๑๘ คน
๕. นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์และสรุปสภาพ
การบริหารงานวิชาการ

สภาพการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ

ข้ อ ๒ สร้ า งรู ป แบบการ
บริ ห ารงานวิ ช าการเชิ ง
พุ ท ธ บู ร ณ า ก า ร ข อ ง
ผู้ บ ริ ห าร ส ถ าน ศึ ก ษ า
โร งเรี ย น มั ธย ม ศึ ก ษ า
จังหวัดสมุทรปราการ

๑. สัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ รงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
โดยยเลือกแบบเจาะจง จนข้อมูลเกิดการ
อิ่มตัวที่ ๑๕ รูป/คน
๒. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ นามาร่างรูปแบบบริหารงาน
วิชาการเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหาร

รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการเชิงพุทธบูรณาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ
(ฉบับร่าง)

ข้ อ ๓ เสนอรู ป แบบการ
บริ ห ารงานวิ ช าการเชิ ง
พุ ท ธ บู ร ณ า ก า ร ข อ ง
ผู้ บ ริ ห าร ส ถ าน ศึ ก ษ า
โร งเรี ย น มั ธย ม ศึ ก ษ า
จังหวัดสมุทรปราการ

๑. สนทนากลุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
รูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ ๘ รูป/คน
๒. สรุปผลการสนทนากลุ่มและปรับปรุงตาม
ข้อแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
๓. จัดทาดุษฎีพิจารณ์ (Public Hearings)
๔. สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (Defense)

รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการเชิงพุทธบูรณาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยม ศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ
(ฉบับสมบูรณ์)

ภาพที่ ๓.๑ ขั้นตอนในการวิจัย

ผลลัพธ์
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สารบัญ(ชั่วคราว)
เรื่อง
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
คาอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบ
๒.๒ หลักการ แนวคิด การบริหารงานวิชาการ
๒.๓ พุทธบูรณาการการบริการงานวิชาการ
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ ๓ วิธีดาเนินการวิจัย
๓.๑ รูปแบบการวิจัยประชากร
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ใช้ข้อมูลสาคัญ
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ ๔ ผลการวิจัย
๔.๑ ข้อมูลทั่วไป
๔.๒ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์

หน้า
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๔.๓ องค์ความรู้จาการวิจัย
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ผนวก ก เครื่องมือในการวิจัย
ประวัติผู้วิจัย
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โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ, ๒๕๔๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ)
โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๕
ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ๒๕๕๐
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ๒๕๕๑
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ๒๕๕๔
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ.๒๕๔๖ พนักงานราชการ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
พ.ศ.๒๕๕๓ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร
พ.ศ.๒๕๕๕ ครู คศ.๑ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์มัธยมศึกษา สมุทรปราการ

ชื่อ/สกุล
วันเกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา

ผลงานวิชาการ
มลวิภา สิขเรศ. “บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาในยุค Social Media” วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทัศน์ปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่.
มลวิภา สิขเรศ.“การบริหารสถานศึกษาเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษา” วารสารครุ
ศาสตร์ปริทัศน์ปที ี่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เข้าศึกษา ปีการศึกษา......................
จบการศึกษา ปีการศึกษา.......................
การติดต่อ ที่อยู…่ …………………………………………………………………………………………............................
โทร....................................................อีเมล์................................................

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.
พระราชวรเมธี, รศ.ดร.
พระราชวรมุนี, ดร.
พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.
พระเมธาวินยั รส, ผศ,ดร.
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. พระมหาสหัส ฐิตสาโร,รศ.ดร.
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ศ.ดร.จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ศ.ดร.สมภาร พรมทา
ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
ศ.ดร.รตนะ บัวสนธ์
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ
ศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง
รศ.ดร.วิชัย วงศ์ใหญ่
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร
รศ.ดร.สมบัติ นพรัก
รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
รศ.ดร.อานวย เดชชัยศรี
รศ.ดร.บุญมี เณรยอด
รศ.ดร.สมาน งามสนิท
รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
รศ.ดร.ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ
รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง
รศ.ดร.สิน งามประโคน
ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ผศ.ดร.มารุต พัฒผล
ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น
ดร.อานาจ บัวศิริ
ดร.นภัทร แก้วนาค
ดร.กฤษฎา นันทเพชร
ดร.ระวิง เรืองสังข์
ดร.เกษม แสงนนท์
ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข
ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป

คณาจารย์

•
•
•
•
•
•

รับสมัคร

www.edmcu.net

ดาวน์โหลดใบสมัครที่..

สายด่วน
ป.โท ๐๘๙-๐๕๖-๑๕๘๑
๐๘๙-๐๖๘-๔๙๓๗
ป.เอก ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
๐๘๑-๒๙๗-๒๖๑๓

วันนี—
้ ๒๒ พ.ค. ๖๑
ประกาศผู้มีสิทธิส
๒๕ พ.ค. ๖๑
์ อบ
สอบข้อเขียน
๒๖ พ.ค. ๖๑
สั มภาษณ์
๒๗ พ.ค. ๖๑
ประกาศผลสอบ
๑ มิ.ย. ๖๑
รายงานตัว
๑-๘ มิ.ย. ๖๑
ปฐมนิเทศ/เปิดเรียน
๘ มิ.ย. ๖๑

กาหนดการ



สนง.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (พุทธบริหารการศึกษา)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ (ห้องซี ๕๑๐)
 สนง. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (พุทธบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสดุ าราม
บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ (ห้อง ๒๔๑)

สถานทีร่ บ
ั สมัคร



www.mcu.ac.th

www.edmcu.net

๐๙๓ ๐๓๐ ๕๐๓๘
๐๘๑ ๒๙๗ ๒๖๑๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับสมัครนิสิตใหม่ วันนี-้ ๒๒ พ.ค.๖๑

ปริญญา โท-เอก
สาขา พุทธบริหารการศึกษา

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักฐานการสมัคร ป.เอก

ใบสมัครตามแบบหลักสูตร และค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท
สาเนาปริญญาบัตร และ Transcript ป.ตรี ๑ ชุด
สาเนาปริญญาบัตร และ Transcript ป.โท ๑ ชุด
สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
สาเนาใบสุทธิ หรือบัตรประชาชน ๑ ชุด
รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๓ รูป ไม่สวมแว่นดา ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร ๓ ฉบับ
หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ–สกุล (ถ้ามี)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
(ค่าใช้จ่าย: บรรพชิต ๓๕๐,๐๐๐ คฤหัสถ์ ๔๐๐,๐๐๐)

ระยะเวลาการศึกษา

จบ ป.โท ทุกสาขา เกรด ๓.๕๐ ขึน้ ไป
หรือ มีประสบการณ์ทางาน ๓ ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ค.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)
Doctor of Education Program in Buddhist
Educational Administration
D.Ed (Buddhist Educational Administration)

ชื่อหลักสูตร และปริญญา

•

•

•

•

ป.เอก พุ ทธบริหารการศึกษา

หลักฐานการสมัคร ป.โท

แบบ ๑.๑
(๒๔)
๖๐
๖๐

แบบ ๒.๑
๙
(๙)
๙
๖
๓๖
๖๐

๑. ใบสมัครตามแบบหลักสูตร ๑ ชุด และค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท
๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ๓ ใบ
๓. สาเนาปริญญาบัตร และทรานสคริป ป.ตรี ๑ ชุด
๔. สาเนาหนังสือสุทธิ หรือบัตรประชาชน ๑ ชุด
๕. สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด

•

หมวดวิชา
๑. หมวดวิชาบังคับ นับหน่วยกิต
- ไม่นับหน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเอก
๓. หมวดวิชาเลือก
๔. ดุษฎีนิพนธ์
รวม

โครงสร้างหลักสูตร

๙. ถ้าเกรดต่ากว่า ๓.๕ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒ ต้องมีหนังสือรับรอง
๑๐. โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ตามแบบของหลักสูตร) ๖ ชุด

•

•

•

หมวดวิชา
๑. หมวดวิชาบังคับ นับหน่วยกิต
- ไม่นับหน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเอก
๓. หมวดวิชาเลือก
๔. วิทยานิพนธ์
รวม

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก ๒
๙
(๓)
๒๑
(๖)
๑๒
๔๒

๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
(ค่าใช้จ่าย: บรรพชิต ๑๐๐,๐๐๐ คฤหัสถ์ ๑๑๐,๐๐๐)

ระยะเวลาการศึกษา

จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรด ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์ ๒ ปี
หรือ จบ ป.ธ.๙ หรือ บาลีศึกษา ๙

คุณสมบัติผู้สมัคร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ค.ม. (พุทธบริหารการศึกษา)
Master of Education Program in Buddhist
Educational Administration
M.Ed. (Buddhist Educational Administration)

ชื่อหลักสูตรและปริญญา

ป.โท พุ ทธบริหารการศึกษา

