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ครูวิชาการ และนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3, 6 จานวน 218 รูป/คน และระยะที่
2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารและ
ครู วิชาการ จานวน 19 รู ป/คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ สถิ ติที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์
เนื ้อหา
ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการจัดการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้ าน
อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้ านการบริ หาร มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้ าน
หลักสูตรและสื่อการเรี ยนการสอน ด้ านการวัดผลและประเมินผล ด้ านกิจกรรม
เสริ มหลักสูต รและด้ านรู ปแบบการสอน ตามล าดับ (2) ปั จ จั ยที่ ส่งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรี ยนรู้ วิ ชาการด้ านพระพุทธศาสนา (B-NET) จากการ
วิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบมี ขนั ้ ตอน พบว่า ตัวแปรหลักสูตรและสื่อการ
เรี ยนการสอน รู ปแบบการสอน กิจกรรมเสริ มหลักสูตร การวัดและประเมินผล
และการบริ หาร สามารถร่ วมกั นท านายผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ วิ ชาการด้ าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ร้ อยละ 94.7
และ (3) แนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ มการเรี ยนรู้ วิ ช าการด้ าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ที่สาคัญ ได้ แก่ 1) ผู้บริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยัติ ธรรม
ควรกาหนดนโยบายเพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ เกิดผล โดยมีการกากับติดตามการ
สอนอย่างใกล้ ชิ ด และประเมิ นการสอนของครู อย่างต่อเนื่ อง 2) ควรจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนสื่อเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของผู้เรี ยนในบางรู ปให้
เพียงพอกับความต้ องการของครู 3) ควรจัดทาแผนการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนมี ส่วน
ร่ วม และให้ ผ้ ูปกครอง ครอบครั ว ชุมชนและสังคมเข้ ามามี ส่ว นร่ วมในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ 4) ควรมี การเตรี ยมความพร้ อมโดยจัดกิ จกรรมการเรี ยน
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Questionnaires and in-depth interviews were utilized for data collection. To
analyze the data, statistics like frequency, percentage, means, standard
deviation, multiple regression analysis, and content analysis were used.
Results revealed that:
1) The overall state of educational management of the General
Education Section of Phrapariyattidhamma Schools in Khon Kaen Province
was in a moderate level. The aspect of administration was indicated as the
highest level, accompanied by curricular and instructional media,
educational measurement and evaluation, extra-curricular activities, and
teaching methods, respectively.
2) Factors influencing Buddhism National Educational Test (BNET) on management of the General Education Section of
Phrapariyattidhamma Schools in Khon Kaen Province, resulted from
utilization of multiple regression analysis, indicated that variables of:
curricular and instructional media, teaching methods, extra-curricular
activities, educational measurement and evaluation, and administration
were relatively close to 94.7% or at 0.01 level of statistical significance.
3) Suggested approaches to promote educational management of
Buddhism National Educational Test (B-NET) of the General Education
Section of Phrapariyattidhamma Schools in Khon Kaen Province were:
3.1) Administrators of Phrapariyattidhamma Schools should
impose a policy to effective practices through supervising and evaluating
teachers’ teaching closely and continuously.
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1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาการวิจัย
การศึกษาเป็ นหัวใจสาคัญของประเทศชาติ พระพุทธศาสนาเป็ นหัวใจ
สาคัญยิ่งของการศึกษา แต่เดิมวัดเป็ นแหล่งที่มาของการศึกษา พระเป็ นครู สอน
ให้ การศึกษาในด้ านต่างๆ วัดจึงเป็ นแหล่งพัฒนาการศึกษาของไทยมาตัง้ แต่
อดีตกาล และมีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาประชาชนในชาติ
ให้ มีความรู้ ความสามารถ มี คุณธรรม จริ ยธรรม สามารถประกอบอาชี พและ
ด ารงชี วิ ตอย่ า งสงบสุ ข อนึ่ ง สังคมไทยส่ ว นใหญ่ แล้ ว เป็ นสัง คมที่ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา การปฏิรูปการศึกษาในปั จจุบนั จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะนาเอา
พระพุทธศาสนาเข้ ามาเกี่ ยวข้ องกับการศึกษาโดยน าเอาการเรี ยนการสอน
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ ให้ สมั พันธ์ กลมกลืนไปกับวิชาต่างๆ ที่จัดให้ มีการ
เรี ยนการสอนในสถานศึกษาต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ในปั จจุบนั การปฏิรูปการศึกษาได้ ดาเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงในบริ บทด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่ง
นับว่ามีบทบาทสาคัญในการศึกษาไทยมาตามลาดับ ทังในด้
้ านวิถีชีวิต วิธีคิด
และวิธีการเรี ยนรู้ ก็ ได้ รับผลกระทบนีด้ ้ วย ดังนัน้ เมื่ อรั ฐบาลมี นโยบายในการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 จึงน่าจะได้ พิจารณา
ถึงสภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ในปั จจุบันและอนาคตว่า ควรจะจัด
การศึกษาอย่างไร จึงจะเหมาะสม เอื ้ออานวยและเกื ้อกูลต่อการปฏิรูปการศึกษา
ให้ บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา โดยเฉพาะพระสงฆ์ ใน
วงการศาสนาศึกษาระดับสูง จึงได้ ให้ ความสาคัญและเตรี ยมที่จะทาหน้ าที่ ใน
การปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ เพื่อสนองความต้ องการของวงการศึกษาของ
คณะสงฆ์ และรัฐบาล การศึกษาของคณะสงฆ์ หมายถึง การศึกษาที่พระภิกษุ
สามเณรจะต้ องเล่าเรี ยนศึกษาค้ นคว้ า และทาความเข้ าใจ มีอยู่ 4 ประการ คือ
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

1) การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรม 2) การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี 3)
แนวทางการจั
กษาเพือ่ ส่ งเสริ
ชาติด้าน ทยาลัย
การศึ
กษาพระปริดยการศึ
ัติธรรมแผนกสามั
ญศึมกทางการศึ
ษา และ ก4)ษาระดั
การศึกบษาในมหาวิ
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
สงฆ์
แผนกสามั
ญศึทกธศาสนศึ
ษา จังหวักดษา
ขอนแก่
กองพุ
สานักนงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2557) ให้
ข้ อมูลไว้ วา่ การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็ นการศึกษาที่วัดโดย
พระสงฆ์ ดาเนินการจัดการเรี ย่ นการสอนในระดับมัธยมศึกษาให้ แก่พระภิ กษุ
แนวทางการจัดการศึกษาเพือส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
สามเณรได้
เล่าเรี ยนวิ(B-Net)
ชาพระพุ
ทธศาสนาตามหลั
พระพุทธศาสนา
ของโรงเรี
ยนพระปริกยสูัตตธิ รการศึ
รรม กษาพระปริ ยตั ิธรรม
ของคณะสงฆ์
บวิดชขอนแก่
าสามัญนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื น้ ฐานของ
แผนกสามัญคศึวบคู
กษา่ไจัปกั
งหวั
กระทรวงศึกษาธิ การ โดยโรงเรี ยนมี สถานภาพเป็ นสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานตาม
กฎกระทรวง ที่ ว่ าด้ วยสิ ทธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน โดยสถาบั น
แนวทางการจั
การศึกษาเพื
เสริมยทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
้ าน
พระพุ
ทธศาสนาดพ.ศ.2548
จัดเป็อ่ ส่นงโรงเรี
นในระบบเช่
นเดียวกั
บรู ปดแบบโรงเรี
ยน
พระพุ
ทธศาสนา ว่ (B-Net)
ของโรงเรีโดยมหาเถรสมาคม
ยนพระปริยัตธิ รรมได้ ออกประกาศมหาเถร
ของรั
ฐและเอกชนทั
ไป ซึง่ คณะสงฆ์
แผนกสามั
ศึกษายนพระปริ
จังหวัดขอนแก่
สมาคมว่
าด้ วญยโรงเรี
ยตั ิธรรมนการ
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 กาหนดให้
มีการบริ หารจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาพระปริ ยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษากาหนด ด้ วยเหตุนี ้ โรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนก
แนวทางการจั
อ่ ส่กงเสริ
มทางการศึ
ษาระดัทบธศาสนาภายใต้
ชาติดา้ น
สามั
ญศึกษา จึดงนัการศึ
บเป็กนษาเพื
สถานศึ
ษาแห่
งสถาบันกพระพุ
การ
พระพุ
(B-Net)
ของโรงเรี ยนพระปริ
ยตั ิธรรมบสนุ นส่งเสริ ม ของ
ก ากั
บดูทแธศาสนา
ลของคณะสงฆ์
โดยมหาเถรสมาคม
ในการสนั
แผนกสามั
ญศึทกธศาสนาแห่
ษา จังหวัดขอนแก่
น นสถานศึกษาที่มีบทบาทสาคัญในการ
สานั
กงานพระพุ
งชาติโดยเป็
สร้ างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและยากจนจานวน
มากในพื ้นที่ต่างๆ ที่ไม่สามารถหรื อไม่มีโอกาสได้ ศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
ของรัฐและเอกชนทัว่ ไปได้
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
นอกจากนี ้ ยังเป็ นสถานศึกษาที่มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเป็ น
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
เอกลักษณ์ และมี วัตถุประสงค์ พิ เศษ กล่าวคื อ เป็ นโรงเรี ยนเฉพาะทางด้ าน
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พระพุทธศาสนาที่ม่งุ เน้ นการสร้ างศาสนทายาทที่ดีเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรี ยนให้ พร้ อมเป็ นพุทธศาสนทายาทที่เปี่ ยมปั ญญาพุทธธรรม
ประพฤติปฏิบตั ิตนได้ ถูกต้ องตามหลักพระธรรมวินยั อันเป็ นพุทธบัญญัติ มีหลัก
พุทธธรรมนาชีวิตอันเป็ นคุณลักษณะปริ ยตั ิสามัญที่พึงประสงค์ และสามารถทา
หน้ าที่ เผยแผ่พุทธธรรมเพื่ อพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมและคุณภาพชี วิ ตของ
ประชาชนในเชิงบูรณาการวิชาการทังทางธรรมและทางโลกได้
้
อย่างดีมีวิธีการที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมปั จจุบนั อีกด้ วย ซึง่ เป็ นที่นา่ ชื่นชมว่า นับตังแต่
้ ได้ มีการ
ก่อตังโรงเรี
้ ยนประเภทนี ้มาตังแต่
้ พุทธศักราช 2514 จนถึงปั จจุบนั เจ้ าอาวาสซึ่ง
เป็ นผู้รับใบอนุญาตจัดตัง้ โรงเรี ยน พร้ อมทังผู
้ ้ บริ หาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ ร่ วมกันก าหนดแนวทางบริ หารจั ดการศึ กษาพัฒนาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อให้ ได้ รับความศรัทธาเชื่อมั่นจากผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้ ามาบวชเรี ยนซึ่งนับว่าโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี
แนวทางการปฏิบตั ิงานที่สืบทอดกันมาโดยลาดับ
งานวิ ช าการเป็ นภารกิ จ หลัก ของสถานศึ ก ษาที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้
กระจายอานาจในการบริ หารจัดการให้ สถานศึกษามากที่สดุ ด้ วยเจตนารมณ์ ที่
จะให้ สถานศึกษาดาเนินการได้ โดยอิ สระคล่องตัว รวดเร็ ว สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้เรี ยน สถานศึกษา ชุมชน ท้ องถิ่น และการมีสว่ นร่ วมจากผู้มีส่วน
ได้ เสียทุกฝ่ าย ซึ่งจะเป็ นปั จจัยสาคัญทาให้ สถานศึกษามี ความเข้ มแข็งในการ
บริ หารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้ ตลอดจน
การวัดผล ประเมินผล รวมทังการวั
้ ดปั จจัยเกือ้ หนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน
ชุมชนท้ องถิ่นได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิ ภาพ
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

ดังนัน้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรื อ
แนวทางการจั
ดการศึกษาเพื
อ่ ส่ งเสริมทางการศึกกษาระดั
สทศ.
คือ องค์การมหาชน
ตังขึ
้ ้นตามพระราชกฤษฎี
า เมื่อวับนชาติ
ที่ 3 ดกั้ านนยายน พ.ศ.
พระพุ
(B-Net) ของโรงเรีบยชาติ
นพระปริ
2548
เพืท่อธศาสนา
เป็ นหน่วยงานทดสอบระดั
โดยมียวัตตั ธิ ถุรรม
ประสงค์เพื่อบริ หารจัดการ
แผนกสามั
ญศึก่ยษา
หวัดขอนแก่
และด
าเนินการเกี
วกัจับงการศึ
กษา วิจนยั พัฒนา และให้ บริ การทางการประเมิ นผล
ทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทังเป็
้ นศูนย์ กลาง
และความร่วมมือด้ านการทดสอบทางการศึ
กษาในระดับชาติและนานาชาติ เป็ น
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
สถาบั
นทางวิ
ชาการและวิ
พ และเป็ยนพระปริ
นแหล่งอ้ ายงอิ
ระดับชาติและนานาชาติที่
พระพุ
ทธศาสนา
(B-Net)ชาชี
ของโรงเรี
ัตธิ งรรม
เชีแผนกสามั
่ ยวชาญด้ าญนการทดสอบและการประเมิ
ศึกษา จังหวัดขอนแก่ น นผลทางการศึกษา เพื่อให้ คนไทยมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2558) การ
แนวทางการจัดการศึ
กษาเพื
อ่ ส่ งดเสริ
มทางการศึ
กษาระดั(Buddhism
บชาติด้าน National
ทดสอบทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
้ านพระพุ
ทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
ยนพระปริย่ อัตวัธิ ดรรม
Educational
Test :(B-Net)
B-NET)ของโรงเรี
เป็ นการทดสอบเพื
ความรู้ และความคิ ด ของ
ญศึกกสูษา
จังหวัยดนพระปริ
ขอนแก่ นยตัการ
นักแผนกสามั
เรี ยนตามหลั
ตรโรงเรี
ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินยั
แนวทางการจั
ดการศึ
กษาเพื
อ่ ส่งดัเสริ
โดยมี
วตั ถุประสงค์
ในการจั
ดสอบ
งนี ม้ ทางการศึกษาระดับชาติดา้ น
พระพุท1.ธศาสนา
(B-Net)้ และความคิ
ของโรงเรี ยดนพระปริ
รรม กสูตรโรงเรี ยน
เพื่อทดสอบความรู
ของนักเรียตัยิธนตามหลั
แผนกสามั
ศึกษา
จังหวัดขอนแก่
น ตามหลักสู ต รการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน
พระปริ
ยัติ ธญรรม
แผนกสามั
ญศึ ก ษา
พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ ฐานพุทธศักราช
2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินยั
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
2. เพื่อนาผลการสอบไปใช้ ในการปรั บปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
ของสถานศึ
กษา
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
3. เพื่อนาผลการสอบไปใช้ ประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนระดับชาติ
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4. เพื่อนาผลการสอบไปใช้ ในการประกันคุณภาพการศึกษา
5. เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ ในวัตถุประสงค์อื่น
การศึกษาในยุ คปั จจุ บัน มี การบู รณาการพัฒนาคุณภาพผู้ เรี ย นที่
ส าคัญ คื อ การดึงศักยภาพของผู้ เรี ยนให้ ออกมามากที่ สุด ทัง้ ในเรื่ อ งของ
กระบวนการคิดที่คิดอย่างเป็ นระบบ ความกล้ าคิดกล้ าทา เพราะหากผู้เรี ยนมี
ศักยภาพด้ านนี ้จะเป็ นการกาหนดอนาคต และเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ ดี
ยิ่งขึ ้นด้ วย ซึ่งผู้เรี ยนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจะเป็ นช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อที่
สาคัญ ในการพัฒนาตนเองสูค่ วามเป็ นเลิศ หรื อเสี่ยงต่อความล้ มเหลวในชี วิต
ดังนัน้ การพัฒนาคุณภาพจึงควรมุ่งให้ ความสาคัญผู้เรี ยนในระดับนี ้เพราะเป็ น
ช่ วงชัน้ ที่ สามารถแก้ ไขข้ อบกพร่ องจากระดับประถมศึกษา และเสริ มความ
แข็งแกร่งสูร่ ะดับอุดมศึกษาได้ (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2553)
เนื่องจากการศึกษาของประเทศไทยได้ ก้าวเข้ าสูย่ ุคศตวรรษที่ 21 ทาให้
หน่วยงานทางด้ านการศึกษาได้ ตื่นตัวปรับปรุ งหลักสูตร โครงสร้ างผู้บริ หารใหม่
เพราะที่ผ่านมาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จะมีปัญหาเรื่ องการ
จัดการเรี ยนรู้ มาโดยตลอด ทาให้ ไม่มีคุณภาพด้ านการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะ
ในเขตจั งหวั ดขอนแก่ น เมื่ อ พ.ศ.2557 ส านักงานพระพุ ทธศาสนาจั ง หวั ด
ขอนแก่น ได้ มีการออกสารวจตามโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรมในเขตอ าเภอเมื อง
จังหวัดขอนแก่น พบว่า สามเณรระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อ่านหนังสือไม่ออก
เขียนภาษาไทยไม่ได้ ในบางรู ปส่งผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่งครู
และผู้บริ หารต้ องจัดการสอนเสริ มเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ อ่านออกเขียนได้
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

เมื่อโรงเรี ยนจัดให้ มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-Net) ตามนโยบาย
แนวทางการจั
ดการศึ
กษาเพือ่ ส่ งงเสริ
กษาระดั
บชาติ
ด้าน
ของส
านักงานพระพุ
ทธศาสนาแห่
ชาติมทางการศึ
และคณะสงฆ์
โดยจั
ดสอบในรายวิ
ชา
พระพุทธศาสนา
ของโรงเรี
ยนพระปริ
ยัตธิ รรม ผู้วิจัยในฐานะนักการ
ธรรมและบาลี
ผลคื(B-Net)
อมีหลายโรงเรี
ยนไม่
ผ่านการทดสอบ
ญศึกวษา
จังหวัดหขอนแก่
ศึกแผนกสามั
ษาที่มีความห่
งใยการบริ
ารโรงเรีนยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาให้
เป็ นโรงเรี ยนที่พึงประสงค์ ในจังหวัดขอนแก่น จึงสนใจที่จะศึกษา แนวทางการ
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริ มวิชาการด้
านพระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยน
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระปริ
ิธรรม แผนกสามั
ญศึกษา ยจันพระปริ
งหวัดขอนแก่
น ทังนี
้ ้เพื่อนาผลที่ได้ จาก
พระพุยทัตธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี
ยัตธิ รรม
การศึ
กษาไปเป็
แผนกสามั
ญศึนกข้ อษามูลจัสารสนเทศทางการศึ
งหวัดขอนแก่ น กษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
แนวทางการจั
กษาเพือ่ ส่ งเสริ
มทางการศึ
กษาระดับยชาติ
ด้าน ยัติ ธรรม
2.1 เพื่ อดศึการศึ
กษาสภาพการจั
ดการศึ
กษาของโรงเรี
นพระปริ
พระพุทธศาสนา
แผนกสามั
ญศึกษา (B-Net)
ในจังหวัของโรงเรี
ดขอนแก่นยนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามั
จังหวั
นการ
2.2 ญ
เพืศึ่อกศึษา
กษาปั
จจัดยขอนแก่
ที่ส่งผลสั
มฤทธิ์ ต่อการจัดการเรี ยนรู้ วิชาการด้ าน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน
จังหวัดขอนแก่น
แนวทางการจั
การศึกษาเพือ่ ส่งเสริดมการศึ
ทางการศึ
กษาระดับยชาติ
ดา้ น ยัติ ธรรม
2.3 เพื่อดเสนอแนวทางการจั
กษาของโรงเรี
นพระปริ
พระพุทธศาสนา
ของโรงเรี
ยนพระปริ
ตั ิธรรม
แผนกสามั
ญศึกษา(B-Net)
จังหวัดขอนแก่
น ในการส่
งเสริ มยการทดสอบทางการศึ
กษา
ญศึกษา จั(B-Net)
งหวัดขอนแก่น
ด้ าแผนกสามั
นพระพุทธศาสนา
3. วิธีดาเนินการวิจัย
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบผสมระหว่างเชิงคุณภาพและปริ มาณ
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
โดยศึ
กษาวิ เคราะห์ การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริ มการทดสอบทางการศึ กษา
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
ระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
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ศึกษา จังหวัดขอนแก่ น และน าเสนอผลการวิ จัยเชิ งพรรณนา (Descriptive
Method) ใช้ ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะข้ อมูลจากเอกสารชัน้ ปฐม
ภูมิ (Primary Sources) รวมถึงคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้ าน
พระพุทธศาสนา ดังนี ้
3.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) รวบรวมข้ อมูลจากหลักฐาน
สาคัญ คือ คูม่ ือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
3.2 ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) รวบรวมข้ อมูลจากหนังสือ
ตารา และเอกสารรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นผลงานของนักวิชาการด้ าน
การศึกษา และด้ านพระพุทธศาสนา
3.3 การวิ จัยเชิ งปริ มาณ เป็ นขัน้ ตอนการเก็ บข้ อมู ล โดยการเลื อ ก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนพระปริ ยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกั ด
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดขอนแก่ น จ านวน 26 โรงเรี ยน ประกอบด้ วย
ผู้บริ หาร ครูวิชาการ และนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6
โดยการสุ่มตัวอย่างนักเรี ยนอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยวิธีการจับฉลากตามเกณฑ์ โดยการใช้ สูตรของเครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie
and Morgan) ได้ กลุม่ ตัวอย่างคือนักเรี ยน 218 รูป/คน จาก 26 โรงเรี ยน
3.4 สัมภาษณ์ เชิงลึกโดยเลือกแบบเจาะจงจากผู้บริ หารและครู ผ้ สู อนที่
ผลการปฏิบัติ ที่ เป็ นเลิศ (Best Practice) ด้ านการบริ หารจัดการโรงเรี ยนพระ
ปริ ยัติธรรมที่มี ผลเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้ าน
พระพุ ทธศาสนา (B-NET) สูงกว่ าค่ าเฉลี่ ยของประเทศ จ านวน 6 คน และ
ครูผ้ สู อนในรายวิชาพระพุทธศาสนา จานวน 13 คน รวมทังสิ
้ ้น 19 คน เพื่อนาผล
ไปวิเคราะห์ไปเป็ นแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

สามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
(B-Net)
พระพุท3.5
ธศาสนา
ของโรงเรี
ธิ รรม
เครื่ องมื(B-Net)
อในการวิ
จยั ผู้วิจยยั นพระปริ
ได้ แบ่งเครืย่ ัตองมื
อวิจยั ออกเป็ น 2 ชนิด คือ
แผนกสามั1)
ญศึแบบสั
กษา จัมงภาษณ์
หวัดขอนแก่
เชิ งลึกนแบบมี โครงสร้ างและแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นแล้ วนาไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์่ ทังในเชิ
้ งเนื ้อหา ภาษา โครงสร้ างการวิจัย ก่อน
แนวทางการจัดการศึกษาเพือส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
นาไปใช้
ภาษณ์ (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
พระพุสทมัธศาสนา
อมูลของผลสั
มฤทธิ์ ทางการศึ กษาวิ ชาการด้ าน
แผนกสามัญ2)ศึแบบส
กษา จัารวจข้
งหวัดขอนแก่
น
พระพุทธศาสนา (B-Net) โดยผู้วิจัยได้ รวบรวมจากโรงเรี ยนโรงเรี ยนพระปริ ยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ที่เลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง โดยเลือกผล
แนวทางการจั
ดการศึากนพระพุ
ษาเพือ่ ทส่ธศาสนาของนั
งเสริมทางการศึกกเรีษาระดั
ชาติและชั
ด้าน น้ ม.6 ปี
การทดสอบวิ
ชาการด้
ยนชัน้ บม.3
พระพุ
การศึ
กษาทธศาสนา
2559 (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามั
ษา จังปหวัวิเดคราะห์
ขอนแก่ นการ
3.5 ญ
ขันน
้ ศึกามาสรุ
โดยการนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษามาสรุ ปวิเคราะห์ และนาเสนอสรุ ป
ผลการวิ จัย ด้ วยวิ ธี การน าเสนอผลการวิ เคราะห์ เนื อ้ หา (Content Analysis)
แนวทางการจั
กษาเพื
อ่ ส่องมูเสริ
บชาติโดดยใช้
า้ น โปรแกรม
สาหรั
บข้ อมูลเชิงดคุการศึ
ณภาพ
ส่วนข้
ลเชิมงทางการศึ
ปริ มาณ ผูก้ วษาระดั
ิจยั วิเคราะห์
พระพุวทเตอร์
ธศาสนา
ของโรงเรี ยานพระปริ
คอมพิ
ส าเร็ (B-Net)
จรู ปเพื่ อค านวณหาค่
ความถี่ ยค่ตั าิธร้รรม
อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
ญศึกษาและการวิ
จังหวัดขอนแก่
เบีแผนกสามั
่ยงเบนมาตรฐาน
เคราะห์นถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression)
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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4. สรุปผลวิจัย
จากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลในการวิ จั ยครั ง้ นี ้ สรุ ปผลการวิ จั ย ตาม
วัตถุประสงค์ได้ ดงั นี ้
4.1 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดขอนแก่น พบว่า โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับปานกลาง
(=3.35) โดยด้ านการบริ หาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (=3.45) รองลงมาคือ ด้ านหลักสูตร
และสื่อการเรี ยนการสอน (=3.36) ด้ านการวัดและประเมิ นผล (=3.30) ด้ าน
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร (=3.29) และด้ านรูปแบบการสอน (=3.28) ตามลาดับ
4.2 ปั จจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ตอ่ การจัดการเรี ยนรู้วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา
(B-NET) ของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ตัว
แปรที่สามารถใช้ พยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา (BNET) ได้ แก่ ด้ านหลักสูตรและสื่อการเรี ยนการสอน (X2) ด้ านรู ปแบบการสอน
(X3) ด้ านกิจกรรมเสริ มหลักสูตร (X4) ด้ านการวัดและประเมินผล (X5) และด้ าน
การบริ หาร (X1) โดยที่ตวั แปร ด้ านหลักสูตรและสื่อการเรี ยนการสอน (X2) ถูก
เลือกเข้ าสมการทานายเป็ นอันดับแรก มี ค่าสัมประสิทธิ์ การพยากรณ์ เท่ากับ
.923 (R2 = .852) โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ซึ่งอธิ บายความหมายได้
ว่ า สามารถอธิ บ ายปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ก ารเรี ยนรู้ วิ ช าการด้ าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ได้ ร้อยละ 85.2 สรุ ปได้ ว่า ด้ านหลักสูตรและสื่อการ
เรี ยนการสอนจึงเป็ นตัวแปรสาคัญที่สดุ
เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ ด้านรู ปแบบการสอน (X3) ด้ านกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร (X4) ด้ านการวัดและประเมินผล (X5) และด้ านการบริ หาร (X1) เข้ าไป
ในสมการตามลาดับ สามารถเพิ่มประสิทธิ ภาพการพยากรณ์ ได้ อีก ร้ อยละ 5.5
(R2 Change = .55) มี ค่าสัมประสิทธิ์ การพยากรณ์ เท่ากับ 0.952 (R2= .907)
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ร้ อยละ 2.2 (R2 Change = .088) มีค่าสัมประสิทธิ์ การพยากรณ์ เท่ากับ 0.964
แนวทางการจั
ดการศึ1.0กษาเพื
อ่ ส่ งเสริม=.088)
ทางการศึ
บชาติ
น
(R2
= .929) ร้ อยละ
(R2 Change
มี คก่าษาระดั
สัมประสิ
ทธิ์ดก้ าารพยากรณ์
ทธศาสนา
ของโรงเรี
นพระปริ
ยัตธิ รรม=.088) มีคา่ สัมประสิทธิ์
เท่พระพุ
ากับ 0.969
(R2 =(B-Net)
.939) และร้
อยละย0.8
(R2 Change
แผนกสามัญเท่ศึากกัษา
งหวัด(R2
ขอนแก่
น ตามลาดับ โดยอธิ บายความหมายได้
การพยากรณ์
บ จั0.973
= .947)
ว่าสามารถใช้ ด้านรู ปแบบการสอน (X3) ด้ านกิจกรรมเสริ มหลักสูตร (X4) ด้ าน
การวัดและประเมินผล (X5) และด้
านการบริ หาร (X1) โดยที่ตวั แปรดังกล่าวนัน้
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
์
สามารถท
านายปั(B-Net)
จจั ย ทีของโรงเรี
่ ส่ ง ผลต่ยอนพระปริ
ผลสั ม ฤทธิ
พระพุทธศาสนา
ยัตธิ การเรี
รรม ยนรู้ วิ ช าการด้ าน
พระพุ
ทธศาสนา
ร้อยละน94.7 สรุ ปได้ ว่า ตัวแปรทัง้ 5 ตัวส่งผลต่อ
แผนกสามั
ญศึก(B-NET)
ษา จังหวัได้
ดขอนแก่
ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ วิ ชาการด้ านพระพุทธศาสนา (B-NET) โดยตัวแปรที่ มี
ความสาคัญที่สดุ คือ ตัวแปรด้ านหลักสูตรและสื่อการเรี ยนการสอน รองลงมา
ดการศึกษาเพือ่ ด้ส่างนกิ
เสริจมกรรมเสริ
ทางการศึมกหลั
ษาระดั
้ าน ดและ
ได้แนวทางการจั
แก่ ด้ านรู ปแบบการสอน
กสูตบรชาติ
ด้ าดนการวั
พระพุนผล
ทธศาสนา
(B-Net) หของโรงเรี
ประเมิ
และด้ านการบริ
าร ตามลยาดันพระปริ
บ ยัตธิ รรม
แผนกสามั
ศึกษา จังหวัดดการศึ
ขอนแก่
นการ ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
4.3 ญ
แนวทางการจั
กษาของโรงเรี
ศึกษา จังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา
(B-NET) ดังนี ้
แนวทางการจั
ดการศึหการษาเพื
ษาระดับยชาติ
ดา้ น าหนด
ด้ านการบริ
ได้ แอ่ ก่ส่1)งเสริ
ผู้บมริทางการศึ
หารโรงเรี ยกนพระปริ
ตั ิธรรมควรก
พระพุทธศาสนา
ยนพระปริ
ตั ิธบรรม
นโยบายเพื
่อนาไปสู(B-Net)
ก่ ารปฏิบตั ิใของโรงเรี
ห้ เกิดผล โดยมี
การกยากั
ติดตามการสอนอย่าง
แผนกสามั
ญศึกษา นจัการสอนของครู
งหวัดขอนแก่น อย่ างต่อเนื่ อ ง 2) ควรมี การวิ เคราะห์
ใกล้
ชิ ด และประเมิ
สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกองค์ การเพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ B-NET โดยให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียร่ วมวิเคราะห์ภาพอนาคต
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
และความต้ องการจาเป็ น 3) ควรกาหนดเป้าหมายที่ท้าทาย ชัดเจน และสามารถ
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
ทาได้
จริ ง โดยมีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย 4) ควร
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
กาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน มีปฏิทินปฏิบตั ิงานแต่
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ละโครงการ/กิจกรรมชัดเจน 5) ควรมีการประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบ
ด้ านหลั กสู ตรและสื่ อการเรี ยน ได้ แก่ 1) ควรจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนสือ่ การอ่านออกเขียนได้ ของผู้เรี ยนให้ เพียงพอกับความต้ องการของครู
2) ควรพัฒนาครู ด้านการผลิตสือ่ การสอน เช่น สือ่ ประเภทคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
และสื่อที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 3) ควรมีการวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนและจัดระบบดูแล
ช่ วยเหลือนักเรี ยนที่ มี ปั ญหาด้ านการเรี ยน และร่ วมมื อกับผู้ปกครองในการ
แก้ ปัญหา 4) ควรจัดกิจกรรมเสริ มสร้ างผู้เรี ยนให้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
เช่น การสอนเสริ ม และการจัดหลักสูตรอบรมเข้ มก่อนสอบ 5) ควรพัฒนาทักษะ
การสอนของครู ในวิ ชาพระพุ ทธศาสนาให้ สามารถจู งใจให้ ผ้ ู เรี ยนสนใจใน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ เช่น วิชาธรรมและบาลี 6) ควรจัดตารางเรี ยนหรื อคาบเรี ยนให้
เหมาะสมและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน เช่น การสลับจัดตารางสอน
ระหว่างวิ ชาที่ เรี ยนยากกับง่าย หรื อจัดสื่อช่ วยสอนให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจมากขึ น้
7) ควรพัฒนาทักษะการสอนของครู ในวิชาการด้ านพระพุทธศาสนา เช่น ทักษะ
ด้ านเนื ้อหา ด้ านการใช้ สอื่ และการจัดกิจกรรมเสริ มทักษะ
ด้ านรู ปแบบการสอน ได้ แก่ 1) ควรจัดทาแผนการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนมี
ส่วนร่วม และให้ ผ้ ปู กครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ 2) ควรจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
ทังด้
้ านเวลาสาระการเรี ยนรู้ และผู้เรี ยน 3) ควรจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ด้ วยการปฏิบัติจริ ง 4) ควรส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนจากแหล่งการเรี ยนรู้และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ 5) ควรใช้ กระบวนการ
แนะแนวเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ 6) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
ให้ ครูได้ รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
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ด้ านกิจกรรมเสริ มหลั กสู ตร ได้ แก่ 1) ควรมีการเตรี ยมความพร้ อม
แนวทางการจั
ดการศึยนการสอนนั
กษาเพือ่ ส่ งเสริ
มทางการศึ
บชาติด้าน ในช่ วง
โดยจั
ดกิจกรรมการเรี
กธรรมชั
น้ ตรี โทกษาระดั
เอก และภาษาบาลี
ทธศาสนา
(B-Net)
ของโรงเรี
ยนพระปริยสอนเสริ
ัตธิ รรม ม และมีการสอนแบบ
เปิพระพุ
ดภาคเรี
ยน 2) ควรมี
การจั
ดสอบ Pre-B-NET
ศึกษา จังหวัดยขอนแก่
เข้แผนกสามั
มก่อนสอบญทบทวนบทเรี
น ส่งเสรินมให้ กาลังใจนักเรี ยนที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 3) ควรนาผลการทดสอบปี ที่ผ่านมาวิเคราะห์ ปัญหา และหาจุดเด่น
จุดด้ อย รวมถึงตัวชีว้ ดั สาคัญที่ ่นามาใช้ ในการทดสอบ 4) ควรจัดกิจกรรมเสริ ม
แนวทางการจัดการศึกษาเพือส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
หลัพระพุ
กสูตรโดยจั
ดให้ ม(B-Net)
ีการอบรมก่
อนสอบอย่
างน้ อยยัต1ธิ เดืรรม
อน
ทธศาสนา
ของโรงเรี
ยนพระปริ
ด้ านการวั
นผล
แผนกสามั
ญศึกษาดและประเมิ
จังหวัดขอนแก่
น ได้ แก่ 1) ควรวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทราบ
ถึงตัวชี ้วัดที่ใช้ ในการออกทดสอบ เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุ งระบบการประเมิ นของ
ครูในขันตอนการสอนโดยเน้
้
นข้ อสอบหรื อวิธีประเมินในแผนให้ สอดคล้ องกับการ
แนวทางการจั
กษาเพื
อ่ ส่ งเสริมจทางการศึ
กษาระดั
ทดสอบ
B-NET ด2)การศึ
ควรน
าคะแนนบาลี
ากการสอบ
B-NETบชาติ
มาใช้ดเ้ าป็นนส่วนหนึ่ง
พระพุทธศาสนา (B-Net)
ของโรงเรี่อยให้
นพระปริ
ยัตธิ รรม องและไม่เกิ ดความ
ของคะแนนสอบบาลี
สนามหลวงเพื
เกิ ดความสอดคล้
ญศึกดษา
จังหวัดขอนแก่ นการ ฒนาและอบรมครู ด้านการวัดและ
ซ แผนกสามั
้าซ้ อน 3) ควรจั
สรรงบประมาณในการพั
ประเมินผลที่สอดคล้ องกับการทดสอบ B-NET 4) การสอนของครู ควรเน้ นให้ มี
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง เนื่องจากโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมมี ความ
แนวทางการจั
อ่ ส่งเสริ
บชาติดรวมกลุ
ดา้ น ่มอบรม
แตกต่
างกันทัง้ ด้ดาการศึ
นผู้เรีกยษาเพื
น และบริ
บทมทางการศึ
ในขณะเดีกยษาระดั
วกันควรจั
พัพระพุ
ฒนาครูทดธศาสนา
้ วยกันทังระดั
้(B-Net)
บจังหวัดของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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5. อภิปรายผล
จากผลวิจยั มีประเด็นสาคัญที่ควรนามาอภิปราย ดังนี ้
5.1 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดขอนแก่ น
โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับปานกลาง ทังนี
้ ้ อาจเนื่องมาจาก
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมมีข้อจากัดในการบริ หารจัดการหลายประการ เช่น ความ
ชัดเจนในนโยบาย ความสามารถทางวิชาการ ขาดสือ่ การเรี ยนการ ผู้บริ หารและ
ครู ขาดความเข้ าใจในการผลิตสื่อการเรี ยนการสอน เป็ นต้ น จึงส่งผลต่อสภาพ
การจัดการศึกษาที่อยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้ องกับพระมหาจิตนเรศ ศรี ประโค
(2546) ที่พบว่า การจัดการศึกษาในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
ได้ มีการปรั บเปลี่ยนพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และเป็ นไปตามกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับสถานศึกษาอื่นทัว่ ไป จนบัดนี ้นับเป็ นเวลาเกื อบ 40 ปี
แล้ ว แต่เป็ นไปอย่างช้ าๆ ภายใต้ ข้อจากัด และอุปสรรคนานาประการ ซึง่ สะท้ อน
ให้ เห็นจากผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่า โรงเรี ยนมีปัญหาการผลิตและการใช้ สื่อ
การสอน ขาดงบประมาณ ครู ผ้ สู อนขาดความรู้ ในการผลิตสื่อ ผู้บริ หาร ครู และ
เจ้ าหน้ าที่ รวมถึงชุมชนไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการโรงเรี ยน
ในขณะที่ ผลการวิ จัยของพระคล้ อย สังฆะมาศ (2547) พบว่า การ
ปฏิบตั ิงานวิชาการของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ ที่ 2 มี
ปั ญหาหลายประการ คือ การกาหนดวัตถุประสงค์แนวนโยบายและทิศทางการ
บริ หารงานวิ ชาการไม่ ชัดเจน งบประมาณไม่ เพี ยงพอในการจัดท าเอกสาร
หลักสูตรเพิ่มเติม ห้ องปฏิบตั ิการและอาคารสถานที่ ที่ใช้ ในการจัดแผนการเรี ยน
ไม่เพียง ขาดครู บุคลากรที่มีคุณภาพ ขาดเครื่ องมือที่ได้ มาตรฐานในการวัดผล
การเรี ยนรู้ เช่นเดียวกับสุกรี ทองคา (2547) ที่ทาการวิจัย พบว่า การบริ หารงาน
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

วิชาการของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ ที่ 11 ประสบปั ญหา
แนวทางการจัด่อการศึ
งเสริยมนการสอน
ทางการศึกงบประมาณไม่
ษาระดับชาติดเ้ าพีนยงพอ ขาด
การขาดแคลนสื
วัสดุอกุษาเพื
ปกรณ์อ่ กส่ารเรี
ทธศาสนา
ของโรงเรียนพระปริยัตธิ ขาดอาคารสถานที
รรม
บุพระพุ
คลากรที
่ มี ความช(B-Net)
านาญการและประสบการณ์
่ หอพัก
จังหวัยดนการสอน
ขอนแก่ น การบริ หารจัดการไม่ มี ป ระสิทธิ ภาพ
ห้ แผนกสามั
องเรี ยนไม่ญเอืศึอ้ กต่ษา
อการเรี
นโยบายและระบบการท างานไม่ ชั ด เจน การด าเนิ น งานล่ า ช้ า ขาดการ
ประสานงานและความร่ วมมือ ่ ขาดการนิเทศและติดตามผล การประชาสัมพันธ์
แนวทางการจัดการศึกษาเพือส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
น้ อพระพุ
ย บุคทลากรขาดขวั
ญกาลัของโรงเรี
งใจและไม่
มีความมัย่นัตคงในอาชี
ธศาสนา (B-Net)
ยนพระปริ
ธิ รรม พ ขณะที่ พระมหา
ปรีแผนกสามั
ชา ฉัตรแก้ญว ศึ(2548)
พบว่ดขอนแก่
า การปฏินบตั ิงานวิชาการในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
กษา จัก็งหวั
แผนกสามัญศึกษา กลุม่ ที่ 12 อยู่ในระดับปานกลาง และขณะเดียวกันก็ประสบ
ปั ญหาพอๆ กัน ทังในภาพรวมและรายด้
้
าน
แนวทางการจั
ดการศึ
กษาเพืกอ่ ษาวิ
ส่ งเสริ
ทางการศึกษาระดั
้ าน (2550)
นอกจากนี
้ จากการศึ
จัยมของพระมหากิ
ตติภบพชาติ
อุบดลบาล
พระพุ
ทธศาสนา
(B-Net)
ของโรงเรี
ยนพระปริ
ัตธิ รรม
พบว่
า โรงเรี
ยนพระปริ
ยตั ิธรรม
แผนกสามั
ญศึกยษาจั
งหวัดหนองคายยังอ่อนแอ
แผนกสามั
ญศึกษา จังหวัดขอนแก่
นการ ซึง่ เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นว่า โรงเรี ยน
มากในเรื
่ องความสามารถทางด้
านวิชาการ
ประสบปั ญหาเดิ มๆ คล้ ายๆ กันมาเป็ นเวลายาวนานจนถึ งปั จจุ บัน และยัง
สะท้ อนถึงแบบภาวะผู้นาของผู้บริ หารโรงเรี ยนด้ วย ทาให้ การบริ หารงานใน
แนวทางการจั
อ่ ส่สงอดคล้
เสริ มทางการศึ
กษาระดับชาติ
ดา้ น าที่ควร ซึ่ง
โรงเรี
ยนมีประสิทดการศึ
ธิ ผลตก่าษาเพื
และไม่
องกับมาตรฐานการศึ
กษาเท่
(B-Net)
ของโรงเรี งยชาติ
นพระปริ
ยตั ิธได้รรม
เมืพระพุ
่อเร็ วๆทนีธศาสนา
้ สานักงานพระพุ
ทธศาสนาแห่
(2550)
รายงานว่า สภาพการ
ญศึกษา
ดขอนแก่
จัดแผนกสามั
การศึกษาในปั
จจุบจังนั หวั
โรงเรี
ยนปริ ยนตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังเน้ นปริ มาณ
มากเกินไป จึงทาให้ คณ
ุ ภาพการศึกษาลดลง ซึง่ ต้ องหาวิธีการแก้ ปัญหาต่อไป
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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5.2 ปั จจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา
(B-NET) ของโรงเรี ยนพระปริ ยั ติ ธรรม แผนกสามั ญศึ กษา ในจั งหวั ด
ขอนแก่ น
พบว่า ตัวแปรทุกตัวส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยเฉพาะตัวแปรหลักสูตรและสือ่ การเรี ยนการสอนที่สามารถ
อธิ บายปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา (BNET) ได้ ร้อยละ 85.2 ทัง้ นี ้ อาจเป็ นเพราะว่า หลักสูตรเป็ นหัวใจของการศึกษา
และเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน รวมถึงมวลประสบการณ์
กระบวนการเรี ยนรู้ และสื่อการเรี ยนการสอนที่ จะน าไปสู่การบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ต้องการ ดังนัน้ หลักสูตรจึงมีความสาคัญและเป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จ
หรื อเป้าหมายการจัดการศึกษา สอดคล้ องกับ Parkay et al. (2014) ที่ให้ ทศั นะว่า
หลักสูตรเป็ นหัวใจของการศึกษาเนื่ องจากหลักสูตรเป็ นแนวทางในการจั ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยบู รณาการแนวคิด (thought) การปฏิบัติ (action) และ
จุดมุ่งหมาย (purpose) ไว้ ด้วยกัน ซึ่งมาตรฐานหลักสูตรเป็ นเรื่ องของระบบ
(curriculum standards as a system) หรื อระบบหลักสูตร (curriculum system)
เป็ นการจั ด องค์ ป ระกอบทั ง้ หมดของกระบวนการหลั ก สู ต ร ทั ง้ การ
ยกร่ าง การสร้ าง การใช้ และการประเมินหลักสูตรให้ มีความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่อง
กันภายใต้ กรอบแนวคิดพื น้ ฐานส าคัญ 3 ประการ คือ พลังทางสังคม (social
forces) ทฤษฎีการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ (theories of human development)
และทฤษฎีการเรี ยนรู้ และแบบการเรี ยนรู้ (theories of learning and learning
styles) และสอดคล้ องกับแนวคิดของนักวิชาการด้ านหลักสูตร อาทิ
พรชัย มงคลวนิช (2559) กล่าวว่าหลักสูตรมีความสาคัญต่อการจัดการ
เรี ยนการสอนมาก หลักสูตรไม่ ได้ เป็ นแค่ ตัวหนังสือ เพี ยงอย่ างเดี ยว แต่มี
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

องค์ประกอบสาคัญหลายอย่าง 1) ด้ านทักษะการเรี ยนรู้ (learning skills) ผู้เรี ยน
แนวทางการจั
ดการศึกษาเพือ่ ้ ส่ซึง่งเสริ
กษาระดั
บชาติ่ยดนแปลงอย่
้ าน
จะต้
องรู้ จักทักษะการหาความรู
ปั จมจุทางการศึ
บนั เทคโนโลยี
มีการเปลี
าง
พระพุ
(B-Net)
ยนพระปริยัตธิ รรม างานในอนาคตได้
รวดเร็
ว ทดัธศาสนา
งนัน้ การศึ
กษาทีของโรงเรี
่ดีต้องสามารถตอบสนองการท
กษาskills)
จังหวัหรืดอขอนแก่
2)แผนกสามั
ทักษะชี วิตญศึ(life
การมี ทนักษะชี วิต ผู้เรี ยนจะต้ องสามารถควบคุม
อารมณ์ ตนเองรวมถึ งอารมณ์ ของผู้อื่ นได้ เพราะคนที่ มี ทักษะชี วิ ตเป็ นคนที่
ทันสมัย สามารถปรับตัวเข้ ากับ่ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และโลกภายนอกได้
แนวทางการจัดการศึกษาเพือส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
และ
3) หลั
กสูตรที่ด(B-Net)
ีต้องเน้ นของโรงเรี
การปฏิบยตั นพระปริ
ิจริ งได้ ทีย่สัตาคั
ญต้ องง่าย ชัดเจน และไม่
พระพุ
ทธศาสนา
ธิ รรม
ซับแผนกสามั
ซ้ อน ปั ญหาของหลั
ตรดคืขอนแก่
อการขาดระบบการจั
ดการและข้ อมูลย้ อนกลับ ซึง่
ญศึกษา จักงสูหวั
น
ต้ องมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ครบวงจรตามระบบหลักสูตรและการเรี ยน
การสอนแบบบนลงล่าง (top down approach) และแบบล่างขึ ้นบน (bottom up
แนวทางการจั
งเสริมจทางการศึ
บชาติ
approach)
โดยมีดผการศึ
้ รู ับผิกดษาเพื
ชอบด้อ่ าส่นการวิ
ัยและพัฒกษาระดั
นา และต้
องมีดว้ าิธนี การกากับ
ยนพระปริยคัตุธณ
ิ รรม
ดูแพระพุ
ลหลักทสูธศาสนา
ตรเพื่ อพั(B-Net)
ฒนาให้ของโรงเรี
การเรี ยนการสอนมี
ภาพมากขึน้ นอกจากนี ้
ญศึคกวามสอดคล้
ษา จังหวัดขอนแก่
นการ ของผู้เรี ยน ซึ่งบางครั ง้ สอนน้ อย
หลัแผนกสามั
กสูตรควรมี
องกับธรรมชาติ
อาจจะรู้ มาก สอนมากอาจจะรู้ น้ อย ดังนัน้ การเรี ยนที่ดีต้องมี ครู คอยชี แ้ นะ
หาแนวทางบอกทิศทางร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์กบั ผู้เรี ยน
แนวทางการจั
การศึ
กษาเพือ่ ส่สามโกเศศ
งเสริ มทางการศึ
ดา้ น กสูตร
เช่นเดียดวกั
บ วราภรณ์
(2559)กษาระดั
กล่าวว่บาปัชาติ
ญหาของหลั
พระพุ
ทธศาสนา
(B-Net)
ยนพระปริ
การศึ
กษาไทย
คือ ไม่
ว่าหลักสูตของโรงเรี
รจะปรับปรุ
งเป็ นเช่นยไรตั ิธครูรรม
จานวนมากก็ยงั สอน
แผนกสามั
ญศึกษาหลั
จังกหวั
ขอนแก่
น นหลักสูตรที่คานึงถึงการเรี ยนมากกว่า
ตามที
่ตวั เองจะสอน
สูตดรที
่ดีจึงควรเป็
การสอน ซึ่งปั จจุบนั ความรู้ ไม่ได้ อยูท่ ี่ตวั ครู แต่อยู่ในเทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู้
ต่างๆ ดังนัน้ หลักสูตรที่ดีควรมี 3 ลักษณะ คือ 1) ต้ องคานึงถึงการเรี ยนรู้ ไม่ ใช่
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การสอน (teach less and learn more) 2) ต้ องทันสมัยโดยมี ทักษะชี วิ ตซึ่ งไม่
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แปรผั
นตามเทคโนโลยีตา่ งๆ ที่มีความก้ าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ ว และ 3) หลักสูตร
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
ที่เอื อ้ อ านวยให้ เกิ ดคุณธรรม จริ ยธรรม คือ ทาให้ คนทาในสิ่งที่ควรจะทาและ
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ถูกต้ อง ไม่ได้ ทาเพื่อคิดว่าจะได้ รางวัลหรื อไม่ทาแล้ วถูกลงโทษ ทาในสิง่ ที่ควรทา
ถึงแม้ วา่ ไม่มีใครเห็นก็ตาม
นอกจากนี ้ สิริกร มณีรินทร์ (2559) ได้ ให้ ทศั นะว่าหลักสูตรการศึกษา
ของไทยยังขาดระบบการจัดการเรื่ องหลักสูตร และขาดข้ อมูลย้ อนกลับ สิ่ง
สาคัญควรมองที่จุดเริ่ มต้ นของหลักสูตร ดูคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย
ว่าเป็ นอย่างไร สมรรถนะส าคัญของผู้เรี ยน คื อ เป็ นผู้สร้ างงาน ท างานเป็ น
เครื อข่าย เป็ นผู้พฒ
ั นาตนเองให้ มีความสุข พอเพียง และแบ่งปั น เป็ นผู้ใฝ่ ร้ ู และ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก หลักสูตรที่ดี
จะต้ องมีการทางานร่วมกันให้ ครบวงจรตามระบบของหลักสูตร และการเรี ยนการ
สอนแบบบนลงล่าง (top down approach) และแบบล่างขึน้ บน (bottom up
approach) กล่าวคือ หลักสูตรที่คาดหวัง (intended curriculum) ไปสูร่ ะดับการ
นาไปใช้ (implement curriculum) ต้ องมีการเตรี ยมคาอธิ บายหลักสูตร คู่มือครู
หนังสือเรี ยน สือ่ วัสดุ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ฯลฯ และไปสูร่ ะดับที่นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู้ จริ ง (attained curriculum) โดยมี การฝึ กหัดครู พัฒนาครู และผู้บริ ห าร
สถานศึกษา ทังนี
้ ้ หลักสูตรระดับนาไปใช้ (implemented curriculum) จะต้ องมี
การสร้ างแบบทดสอบสมรรถนะผู้เรี ยนว่าได้ ตามที่คาดหวังหรื อไม่ และสุดท้ าย
นาไปสู่ระดับที่ คาดหวังไว้ คือ มี การวิจัยเชิ งนโยบาย จัดทาข้ อเสนอแนะเชิ ง
นโยบายเพื่อปรับปรุ งหลักสูตรต่อไป อย่างไรก็ตาม ปั จจัยที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนประสบ
ผลสาเร็ จ คือ ปฏิสมั พันธ์ ที่ดีระหว่างครู กับนักเรี ยน คือ 1) การเตรี ยมการสอน
2) การพัฒนาองค์ ความรู้ เพื่อใช้ ในการสอนหรื อการออกแบบหลักสูตร 3) การ
ทางานร่ วมกันกับลูกศิษย์แบบตัวต่อตัวรายบุคคล 4) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กับ
เพื่อนครู เพื่อพัฒนาการสอน และ 5) การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ นอกเหนือจาก
การเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

และประกอบ รั ตนพันธ์ (2559) ได้ ให้ ทัศนะในมุมมองระดับสากลว่า
กษาเพือ่ ส่ งเสริ
ษาระดั
บชาติดเ่ ป้้ าานหมายแห่ง
หลัแนวทางการจั
กสูตรมีความสดการศึ
าคัญมากเพราะเป็
นเข็มมทางการศึ
ทิศไปสูก่ การเดิ
นทางไปสู
พระพุาเร็
ทธศาสนา
ยนพระปริ
ัตธิ รรม ของผู้ เรี ยน กล่าวคือ
ความส
จ หลักสู(B-Net)
ตรที่ดีนของโรงเรี
นั ้ ควรสอดคล้
องกับยธรรมชาติ
ศึกษา จังหวั
1)แผนกสามั
ผู้เรี ยนไม่ชญอบความจ
ากัดดขอนแก่
2) ผู้เรี ยนนไม่ชอบการแข่งขัน 3) การเรี ยนรู้ ที่ สอน
มากผู้เรี ยนจะรับได้ น้อย ความเชื่อมโยงน้ อย แลจะลืมเร็ ว ดังนัน้ ทางที่ดีที่สดุ คือ
ครู ที่ไม่สอนเลยแต่คอยชี แ้ นะหาแนวทาง
บอกทิศทาง ร่ วมกันวิเคราะห์ และ
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
สังพระพุ
เคราะห์
กั บผู้ เรี ย(B-Net)
น ซึ่งสิของโรงเรี
่งเหล่านี ม้ยี คนพระปริ
วามส าคั
อ การน าไปสู่การจั ด ท า
ทธศาสนา
ยัตญธิ ต่รรม
หลัแผนกสามั
กสูตรมากญหลั
กสูตจัรที
ยู่ปัจจุบนันทุกระดับค่อนข้ างดีมากเพราะมี ความ
ศึกษา
งหวั่ใช้ดอขอนแก่
ยืดหยุน่ แต่การนาหลักสูตรไปใช้ มีปัญหาในเชิงปฏิบตั ิ ขณะเดียวกันหลักสูตรที่ดี
ควรมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบเชิงวิชาการ 2) องค์ประกอบเชิ ง
อ่ ส่ งเสริ
มทางการศึ
กษาระดัพบในอนาคต
ชาติด้าน และ 3)
วิ ชแนวทางการจั
าชี พ ได้ แก่ ดวิ การศึ
ชาที่ ผก้ ู เรีษาเพื
ยนจะน
าไปใช้
ประกอบอาชี
พระพุ
ทธศาสนา
ยนพระปริ
องค์
ประกอบเชิ
งวิช(B-Net)
าคน คือของโรงเรี
การเป็ นคนที
่มีระเบียยัตบวิธิ รรม
นยั รับผิดชอบ มีจริ ยธรรม
แผนกสามั
ดขอนแก่
การ่ดีต้องนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้ ด้วย ดังนัน้
การเป็
นมนุษญย์ศึทกี่สษา
มบูรจัณ์งหวัและหลั
กสูตนรที
การเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนนันต้
้ องดูบริ บทของอาเซียนมาบรรจุลงในหลักสูตรให้
เกิ ดความพอดีและสิ่งที่ควรตระหนัก คือ ต้ องจัดหลักสูตรให้ เป็ นพลเมื องโลก
แนวทางการจั
กษาเพืาอ่งรวดเร็
ส่งเสริวมและต้
ทางการศึ
กษาระดั
เพราะมี
การเปลีด่ยการศึ
นแปลงอย่
องสอนให้
ผ้ ูเบรี ยชาติ
นรู้ จดักา้ นแหล่งเรี ยนรู้
ธศาสนา ่ อ(B-Net)
ยนพระปริ
ต่าพระพุ
งๆ เชืท่อมโยงในเรื
งเทคโนโลยีของโรงเรี
ที่เป็ นสากลนั
น่ เอง ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
5.3 แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนก
สามั ญศึ กษา จั งหวั ดขอนแก่ น ในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ วิ ชาการด้ าน
แนวทางการจั
กษาเพื
ส่ งญ
เสริได้มทางการศึ
กษาระดับชาติด้าน
พระพุ
ทธศาสนาดการศึ
(B-NET)
ที่สอ่ าคั
แก่
พระพุท1)ธศาสนา
(B-Net)หของโรงเรี
นพระปริยยนพระปริ
ัตธิ รรม ยัติ ธ รรมควรก าหนด
ด้ านการบริ
าร ผู้บริ หยารโรงเรี
แผนกสามั่อญ
ศึกษาก่ ารปฏิ
จังหวัดบขอนแก่
นโยบายเพื
นาไปสู
ตั ิให้ เกิดนผล โดยมีการกากับติดตามการสอนอย่าง
ใกล้ ชิ ด และประเมิ นผลการสอนของครู อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะว่า
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การควบคุมกากับติดตามเป็ นกระบวนการติดตามช่วยเหลือ หรื อวางระเบียบ
กฎเกณฑ์เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามมาตรฐานหรื อจุดหมายขององค์ การ
ซึ่งจะช่ วยการด าเนิ น งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ B-NET ประสบผลส าเร็ จ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ Newman (1975) กล่าวว่า การควบคุมองค์ การ (Controlling the
Organization) เป็ นกระบวนการวางระเบี ยบกฎเกณฑ์ เพื่ อ ให้ การปฏิ บัติ งาน
เป็ นไปตามมาตรฐานหรื อจุดหมายขององค์การที่กาหนดไว้ หรื อเป็ นกระบวนการ
ที่บุคคล กลุม่ บุคคล และ Hellriegel & Slocum (1982) ให้ แนวคิดว่า องค์การได้
กาหนดถึ งสิ่งที่จะให้ บุ คคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์ การได้ กระท า เพื่อให้ บรรลุ
จุดหมายขององค์การ จากนิยามดังกล่าว แสดงให้ เห็นถึงภารกิจในการควบคุม
องค์ การว่า ในการบริ หารองค์ การนัน้ ผู้บริ หารจะต้ องก าหนดมาตรฐานการ
ทางานไว้ ลว่ งหน้ าก่อน แล้ วจึงนาผลจากการปฏิบตั ิงานจริ งมาเปรี ยบเทียบ เพื่อ
การปรับปรุ งแก้ ไขต่อไป แต่เนื่องจากการปฏิบตั ิงานในองค์การส่วนใหญ่ ขึ ้นกับ
พฤติ กรรมของมนุษย์ (human behavior) เป็ นส าคัญ นอกจากนี ้ Merchant
(1985) สรุ ปว่า การควบคุมกากับมุ่งเน้ นที่จะก่อให้ เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกใน
องค์ การได้ ประพฤติ ปฏิ บัติ ในทิ ศทางที่ จะท าให้ บรรลุผลตามมาตรฐานหรื อ
จุดหมาย มุ่งเน้ นให้ เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ มากขึ ้น และลดพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ให้ น้อยลง
2) ด้ านหลักสูตรและสื่อการเรี ยน ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
สือ่ การอ่านออกเขียนได้ ของผู้เรี ยนให้ เพียงพอกับความต้ องการของครู ทังนี
้ ้ อาจ
เป็ นเพราะว่า การดาเนินงานด้ านหลักสูตรและสื่อการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวน
การดาเนิ นงานเพื่อจัดประสบการณ์ ให้ กับผู้เรี ยนจาเป็ นต้ องใช้ งบประมาณ
สนับสนุนมากมายทัง้ ในส่วนของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ และการจัดหาหรื อ
จัดสร้ างสื่อการเรี ยนการสอน หากการจัดสรรงบประมาณเพียงพอย่อมส่งผลให้
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

ผลสัมฤทธิ์ B-NET เพิ่มสูงขึ ้น สอดคล้ องกับสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แนวทางการจั
ดการศึ
กษาเพื
ส่ งเสริม่ อทางการศึ
กษาระดับชาติ
ด้าน
(2557)
ที่ อ ธิ บายว่
า หลั
กสูตอ่ รและสื
การเรี ย นการสอน
(Curriculum
and
พระพุทธศาสนา
(B-Net)
นพระปริาคั
ยัตญ
ธิ รรม
Instructional
Materials)
ถื อของโรงเรี
เป็ นองค์ ปยระกอบส
ของการจัดการศึกษาที่จะ
ญศึกษา จัางหมายของสถานศึ
หวัดขอนแก่ น กษา ดังนัน้ หลักสูตรเป็ นหัวใจของ
บ่แผนกสามั
งชี ท้ งั ้ ทิศทางและเป้
การศึกษาเนื่องจากหลักสูตรเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดย
บูรณาการแนวคิด (thought) การปฏิ
บตั ิ (action) และจุดมุ่งหมาย (purpose) ไว้
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
ด้ วพระพุ
ยกัน ทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
ดังนัญน้ ศึการจะบรรลุ
ป้าหมายของการจั
ดการศึกษาของชาตินนั ้ ถือว่า
แผนกสามั
กษา จังหวัดเขอนแก่
น
หลักสูตรมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ให้ มี คุ ณภาพสอดคล้ องกั บนโยบายการจั ด
แนวทางการจั
ดการศึมกความต้
ษาเพือ่ อส่งการของสั
งเสริมทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
ด้านบุคลากรที่
การศึ
กษา และแนวโน้
งคม หลั
กสูตรจะช่
วยให้
ธศาสนา
ัตธิ รรม าหนดเนื อ้ หาสาระ
เกีพระพุ
่ ยวข้ อทงกั
บการศึ(B-Net)
กษาได้ของโรงเรี
มองเห็ นยจุนพระปริ
ดหมาย ยแนวทางก
แผนกสามัญศึดกกิษาจกรรม
จังหวัประสบการณ์
ดขอนแก่ นการ
แนวทางในการจั
การเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู้ที่จะเกิ ดขึ ้น
หลักสูตรเป็ นกลไกที่สาคัญของการจัดการศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของมนุษย์ให้ ตอบสนองความต้ องการของพลเมืองหรื อประชาคมโลกที่จะต้ อง
การศึกมษาเพื
มทางการศึ
ษาระดั
บชาติส่ดงเสริ
า้ นมให้ ผ้ ูเรี ยน
ปรัแนวทางการจั
บเปลีย่ นให้ ปดระสานสั
พันธ์อ่ อส่ย่งาเสริ
งใกล้
ชิดกับสังกคม
ข่าวสาร
ทธศาสนา
(B-Net)
ยตั ดิธวิรรม
ได้พระพุ
มีโอกาสเรี
ยนรู้ ตลอดชี
วิต เสริของโรงเรี
มสร้ างทักยนพระปริ
ษะในการคิ
เคราะห์ การตัดสินใจ
จังหวัดขอนแก่
น นพลเมืองที่สามารถดารงชีวิตได้ อย่าง
ด้ วแผนกสามั
ยตนเองเพืญ่อศึเตรีกษา
ยมความพร้
อมในการเป็
เสรี ภาพและประชาธิ ปไตย ซึ่งการจัดการศึกษาที่ จะบรรลุความส าเร็ จ ทาง
การศึกษานันจะต้
้ องอาศัยหลักสูตรเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาให้ ดาเนินไป
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
ตามจุ ดมุ่งหมายที่ วางไว้ ดังนัน้ ครู จะต้ องท าหน้ าที่ ในการสร้ างและพัฒนา
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
หลัแผนกสามั
กสูตร การน
าหลักสูตรไปใช้ การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ และสือ่ การเรี ยนรู้
ญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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3) ด้ านรู ปแบบการสอน ควรจัดทาแผนการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนมี ส่วน
ร่ วม และให้ ผ้ ูปกครอง ครอบครั ว ชุมชนและสังคมเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะว่า รู ปแบบการสอนเป็ นยุทธวิธีที่ครู ใช้
เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนให้ บรรลุผล นอกจากนี ้ รู ปแบบการสอน
ยังช่วยให้ สามารถพัฒนาผู้เรี ยนให้ บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ภาพ
สอดคล้ องกับ Opdenakker & Damm (2006) และอนงค์ อิ นตาพรหม (2552)
กล่าวถึ งรู ปแบบการสอน (Teaching Styles) เป็ นยุทธวิ ธี ที่ ครู ใช้ ในรู ปแบบที่
หลากหลายที่เป็ นตัวช่วยทาให้ การสอนของครู ง่ายขึ ้น และมีความยืดหยุ่นเพียง
พอที่จะตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ในสิ่งที่ครู สอน
และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ รู ปแบบการสอน
แบบยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง และรูปแบบการสอนแบบยึดครูเป็ นศูนย์กลาง และ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ได้ ให้ ทศั นะเกี่ยวกับรู ปแบบการ
สอนไว้ วา่ ครูจะต้ องกาหนดรูปแบบการสอนให้ สามารถพัฒนาผู้เรี ยนให้ บรรลุผล
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ภาพ กล่าวคือ 1) จัดทาแผนการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยน
มีสว่ นร่วม 2) จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ทังด้
้ านเวลา
สาระการเรี ยนรู้ และผู้เรี ยน 3) จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดย
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ด้ วยการปฏิบัติจริ ง และส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนจากแหล่ง
การเรี ยนรู้ และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ 4) ใช้ การแนะแนวเป็ นส่วนหนึ่งของการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ 5) ให้ ผ้ ปู กครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ ามามีสว่ นร่ วม
ในการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ 6) ส่งเสริ มให้ ครู ได้ รั บการพัฒนาวิ ธี การจั ด
กระบวนการเรี ยนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
4) ด้ านกิจกรรมเสริ มหลั กสูตร ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมโดยจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนนักธรรมตรี โท เอก และภาษาบาลีในช่วงเปิ ดภาคเรี ยน
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
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ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า การเตรี ยมความพร้ อมจะเป็ นการสร้ างความพร้ อมพื ้นฐาน
แนวทางการจั
การศึกษาเพื
ส่ งเสริมทางการศึ
กษาระดับชาติ
และช่
วยให้ เกิ ดดความต่
อเนื่ ออ่ งของการเรี
ย นรู้ ในขณะเดี
ยวกัดน้ ายันงเป็ นการ
ธศาสนา พ(B-Net)
ยนพระปริ
รรม
จัดพระพุ
เตรี ยทมตนเองให้
ร้ อมเพืของโรงเรี
่อการเรี ยนรู
้ เป็ นปั จจัยยัตสธิ าคั
ญที่สุดที่ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนมี
แผนกสามั
ญศึกษา
จังหวัดขอนแก่
น ้ ได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ สอดคล้ องกับ
แรงจู
งใจในการท
างานสามารถเรี
ยนรู
ทฤษฎีความพร้ อมของ Hersey and Blanchard (1969) กล่าวว่า องค์ประกอบ
สาคัญของทฤษฎี ความพร้ อม่ คือ ด้ านความสามารถ (ability) ประกอบด้ วย
แนวทางการจัดการศึกษาเพือส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
ความรู
าใจ(B-Net)
ทักษะของโรงเรี
และประสบการณ์
พระพุ้ ทความเข้
ธศาสนา
ยนพระปริยส่ัตวธิ นอี
รรมกด้ าน คือ ความเต็ มใจ
(willingness)
วยดการให้
แผนกสามัญประกอบด้
ศึกษา จังหวั
ขอนแก่คามั
น ่นสัญญา หรื อความผูกพัน แรงจูงใจใน
การทางาน และความมัน่ คง
5) ด้ านการวัดและประเมินผล ควรวิเคราะห์ ข้อสอบเพื่อทราบถึง
ดการศึกษาเพือ่ เพืส่่องเสริ
มทางการศึ
บชาติด้าน นของครู
ตัวแนวทางการจั
ชี ้วัดที่ใช้ ในการออกทดสอบ
นาไปสู
ก่ ารปรับกปรุษาระดั
งระบบการประเมิ
พระพุ
ิ รรม สอดคล้ องกับการ
ในขั
นตอนการสอนโดยเน้
้ ทธศาสนา (B-Net)นของโรงเรี
ข้ อสอบหรืยอนพระปริ
วิธีประเมิยนัตธในแผนให้
แผนกสามั
ญศึทักงนี
ษา
จังหวันดเพราะว่
ขอนแก่านการวิ
การ เคราะห์ข้อสอบจะช่วยให้ ครู สามารถ
ทดสอบ
B-NET
้ ้อาจเป็
กาหนดตัวชีว้ ดั ในการออกข้ อสอบ ตลอดจนชีใ้ ห้ เห็นจุดเด่นจุดด้ อยของข้ อสอบ
ย่อมนาไปสูป่ ระสิทธิ ภาพในการวัดประเมินผลของครู และช่วยให้ ครูออกข้ อสอบ
กษาเพื
อ่ ส่งอเสริ
กษาระดั
บชาติ
ดา้ นาไปสูค่ วาม
เพืแนวทางการจั
่อประเมินในชัดน้ การศึ
เรี ยนได้
สอดคล้
งกัมบทางการศึ
การทดสอบ
B-NET
ซึ่งจะน
ทธศาสนา
ของโรงเรี
ยตั ิธรรม
พร้พระพุ
อมในการจั
ดทาข้(B-Net)
อสอบ B-NET
ซึ่งจะส่ยงนพระปริ
ผลต่อการเพิ
่มผลสัมฤทธิ์ ได้ ดังนั ้น
แผนกสามั
ศึกษา จังหวั
ดขอนแก่
ในด้
านการวัดญและประเมิ
นผลนั
น้ ครูคนวรจัดทาข้ อสอบในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่
ใช้ ในชัน้ เรี ยนให้ ให้ มีลกั ษณะที่สอดคล้ องกับข้ อสอบ B-NET เพื่อให้ นักเรี ยนมี
ประสบการณ์ในการทาข้ อสอบ
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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6. ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
ผลจากการวิจยั ผู้วิจยั มีประเด็นที่จะเสนอแนะ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน
หลักๆ ดังนี ้
6.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) จากผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับปานกลางทุกด้ าน
ดังนัน้ ควรส่งเสริ มสนับสนุนโดยให้ มีการกากับติดตามการดาเนินงานในทุกด้ าน
ให้ มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะด้ านรู ปแบบการสอนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด นอกจากนี ้ ควร
ให้ ความสาคัญกับกิจกรรมต่างๆ เช่น
1.1) กาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน
1.2) กาหนดหน้ าที่ความรั บผิ ดชอบของครู แต่ละคนไว้ อย่า ง
ชัดเจน
1.3) จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ทัง้
ด้ านเวลาสาระการเรี ยนรู้ และผู้เรี ยน
1.4) ให้ ผ้ ูเรี ยนมี ส่วนร่ วมเตรี ยมความพร้ อมก่อนที่จะไปนอก
สถานที่
1.5) จัดให้ มีการประเมิ นผลการเรี ยนทุกช่วงชัน้ และการซ่อม
เสริ ม
2) ผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ควรก าหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิ จกรรมของโรงเรี ยนอย่างชัดเจน กาหนดหน้ าที่ ความ
รั บผิดชอบของครู แต่ละคนไว้ อย่างชัดเจน จัดทาระเบียบปฏิบัติเกี่ ยวกับงาน
วิชาการ
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3) จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ทังเวลา
้
แนวทางการจั
การศึ
งเสริมทางการศึ
สาระการเรี
ยนรู้ แดละผู
้ เรี ยกนษาเพื
โดยจัอ่ ดส่กระบวนการเรี
ยนรูก้ ษาระดั
ที่เน้ นผู้บเรีชาติ
ยนเป็ด้นานสาคัญ
พระพุทธศาสนา
(B-Net)
ยนพระปริ
ยัตอธิ นที
รรม
4) ควรให้
ผ้ เู รี ยของโรงเรี
นเตรี ยมความพร้
อมก่
่จะไปศึกษานอกสถานที่
ญศึมกหลั
ษากจัสูงตหวัรทีด่ หขอนแก่
น
จัดแผนกสามั
กิ จกรรมเสริ
ลากหลายและสอดคล้
องกับ ความต้ องการของ
ผู้เรี ยน
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
1) ควรศึ
กษาเชิ
งคุณภาพโดยเก็
พระพุทธศาสนา
(B-Net)
ของโรงเรี
ยนพระปริบยรวบรวมข้
ัตธิ รรม อมูลเชิ งลึกเกี่ ยวกับ
แนวทางในการจั
ษาเพื
่อส่งเสรินมการเรี ยนรู้วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา
แผนกสามัญศึดกการศึ
ษา จังกหวั
ดขอนแก่
(B-NET) ในทุกๆ ด้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านหลักสูตรและสือ่ การเรี ยนการสอน
2) ศึกษาวิจยั เชิงนโยบายแบบมีสว่ นร่วมในการพัฒนารูปแบบการ
ทางการศึ
กษาระดั
บชาติด้า(B-NET)
น
จัดแนวทางการจั
การศึกษาเพืด่อการศึ
ส่งเสริกมษาเพื
การเรีอ่ ส่ยงนรูเสริ
้ วิชมาการด้
านพระพุ
ทธศาสนา
ใน
พระพุ
ทธศาสนา
ของโรงเรี
รรม น
โรงเรี
ยนพระปริ
ยตั ิธ(B-Net)
รรม แผนกสามั
ญศึยกนพระปริ
ษาในจังยหวััตดธิ ขอนแก่
แผนกสามัญ3)ศึกศึษา
จังหวั
ขอนแก่
กษาวิ
จัยดและพั
ฒนนาการ(R&D) รู ปแบบการจัดการศึกษาเพื่ อ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา (B-NET) ในโรงเรี ยนพระปริ ยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
แนวทางการจั
กษาเพือ่ ส่งเสริ มทางการศึ
ดา้ ยนนรู้ วิชาการ
4)ดการศึ
ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้
างเพืก่อษาระดั
ส่งเสริบมชาติ
การเรี
ทธศาสนา
ของโรงเรี
ยนพระปริ
ตั ิธรรม
ด้ าพระพุ
นพระพุ
ทธศาสนา(B-Net)
(B-NET) ในโรงเรี
ยนพระปริ
ยตั ิธยรรม
แผนกสามัญศึกษาใน
จังแผนกสามั
หวัดขอนแก่ญนศึกษา จังหวัดขอนแก่น
5) ศึกษาสมรรถนะด้ านวิชาการของครู โรงเรี ยนโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาที่มีต่อพัฒนาการผู้เรี ยนรู้ วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
ในจังหวัดขอนแก่น
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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