แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา

(พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ.๒๕๖๒)

กองพุทธศาสนศึกษา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ิการ
การพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา

(พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ.๒๕๖๒)

คํานํา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนสถานศึกษาที่มีเปาหมายในการมุงพัฒนาผูเรียนซึ่งเปน
พระภิกษุ สามเณร ใหเปนผูมีคุณธรรม มีความรู ประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย เปนศาสนทายาทที่ดี
ของพระพุทธศาสนา และเปนที่นาชื่นชมวา นับตั้งแตที่ไดมีการกอตั้งโรงเรียนประเภทนี้มาตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๑๔
จนถึงปจจุบัน เจาอาวาสซึ่งเปนผูจัดตั้งโรงเรียน พรอมทั้งผูบริหารโรงเรียน ครู พระอาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรวมกันดําเนินการนานัปการเพื่อจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน จึงมีโรงเรียน
หลายแหงที่มีชื่อเสียง ไดรับความศรัทธา เชื่อมั่น จากผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน
อย า งไรก็ ต าม จากการติ ด ตาม ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา ในภาพรวม พบวายังมีประเด็นสําคัญที่จะตองไดรับการพัฒนาอีกหลายประการ นอกจากนี้
การที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ ทําใหหนวยงานทุกภาคสวน
ที่มีหนาที่หรือเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกระบบ ตองสรางกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความ
พรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปสูสังคม
ฐานความรูใหมไดอยางมั่นคง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่งเปนแผนสําคัญที่มุงใชวิธีการ
ทางยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูป และเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษา ระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริการ
การศึกษา และระบบการเผยแผพระพุทธศาสนา เพื่อใหโรงเรียนไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษารวมกันอยางมีเอกภาพ อีกทั้งเปนการสรางโอกาสทางการศึกษาและทางเลือกที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่ง
แกสังคมไทย และสังคมพระพุทธศาสนาในระดับสากล
แผนยุทธศาตรและแผนปฏิบัติการฉบับนี้สําเร็จลุลวงและมีความสมบูรณดวยการระดมพลังปญญา
ของคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประธานกลุม และ
ผู แ ทนผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา บุ ค ลากรและเจ า หน า ที่ ก องพุ ท ธศาสนศึ ก ษา
โดยไดรับการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอยางดีย่ิงจากพระครูกิตติรัตนานุกูล ประธานกลุมโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๔ อีกทั้งมีผูทรงคุณวุฒิสองทาน คือ ดร.พิสัณห นุนเกลี้ยง
และ ดร.สม นาสอาน ที่ใหความรู ใหคําปรึกษา และขอแนะนําในการจัดทําแผนยุทธศาสตร นอกจากนี้

-๒สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติยังไดรับความรวมมือจาก อาจารยจักกเมธ พวงทอง คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการแปลบทสรุปสําหรับผูบริหารเปนภาษาอังกฤษ และไดรับ
ความเมตตานุเคราะหจาก พระศรีสิทธิมุนี รองเจาคณะภาค ๖ วัดสังเวชวิศยาราม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการตรวจความถูกตองและความเหมาะสมในการใชศัพททาง
พระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ เผยแพร แ ก ช าวต า งประเทศและเป น ประโยชน แก การเรี ย นรู ทางภาษาของผู ที่ สนใจ
จึงขอขอบพระคุณ ขอบคุณ คณะทํางานและผูมีสวนรวมทุกรูป ทุกทาน ไว ณ ที่นี้
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หวังเปนอยางยิ่งวา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะไดใช “แผนยุทธศาตรและแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒)” นี้ เปนเข็มทิศนําทางสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา อยางเปนระบบและมีความเปนเอกภาพ เพื่อรวมกันสรางศาสนทายาทที่ดีมีคุณธรรม มีความรู
ความสามารถและพั ฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ร ว มสร า งสรรค สั ง คมพุ ท ธธรรม และนํ า พา
พระพุทธศาสนาสูความเจริญมั่นคงอยางยั่งยืนสืบไป

(นางจุฬารัตน บุณยากร)
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

สารบัญ
หนา
คํานํา
๑
บทสรุปผูบริหาร
๑๘
บทที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานทั่วไป และความจําเปนในการพัฒนาการศึกษา
บทที่ ๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๑๙
บทที่ ๓ กรอบแผนงาน โครงการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ๖๕
การศึกษาโรงเรียนเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๗๕
บทที่ ๔ การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล
ภาคผนวก
 โครงสรางแผนยุทธศาสตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒
 คําสั่งสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

บทสรุปผูบริหาร
สภาพการณที่เปนอยูของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีประเด็นที่ตอง
ไดรับการพัฒนาที่สําคัญอยูหลาย ๆ ประเด็น ไมวาจะเปนในดานคุณภาพและมาตรฐานในการจัด
การศึกษา ในปจจุบันของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ยังไมเปนที่ยอมรับจากสังคมในวง
กวาง ความไมชัดเจนในอัตลักษณของการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทที่ควรจะเปนอยางแทจริง
ประสิทธิภาพของระบบการดําเนินการดานการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา ที่ยังไมมีทิศทางการ
พัฒนา
และขาดความชัดเจนในการสรางเอกภาพทางการบริหารใหกับกลุมโรงเรียนและสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด นอกจากนั้นยังพบวา การสรางพันธสัญญาการดําเนินงาน และการจัดการศึกษาเพื่อ
การสรางศาสนทายาทที่เปนไปในทิศทางเดียวกันยังไมไดมีการกําหนดใหมีขึ้นอยางเปนรูปธรรมมากนัก จะ
มีเพียงการดําเนินงานตามกรอบแนวปฏิบัติของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนสําคัญ อีกทั้งโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไมมียุทธศาสตรการพัฒนาที่เดนชัดพอที่จะเปนแนวทางของการจัด
การศึกษาในบริบทพื้นที่นั้นๆ เพื่อสรางศาสนทายาท และดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนาแกชุมชนในพื้นที่
อยางมีประสิทธิภาพ
Considering the present condition of the management of education in General Buddhist
Scripture, there are many crucial issues that need to be improved. For instance, the quality and
standard of the educational management of General Buddhist Scripture Schools has not been
approved generally in Thai society at present. The quality of the operational system in
administration of education still has no definite development plan. There is a lack of definition
for establishing administration specifically for General Buddhist Scripture School Groups and
Provincial Offices of Buddhism. Furthermore, the forming of committed operational and
educational management to produce religious heirs with the same direction, has not been
concretely determined yet. Only operations based on the framework of the Office of National
Buddhism are available. In addition, General Buddhist Scripture Schools do not have any clearcut development strategy, which is similar enough to be used as a guideline for the educational
management, which has a purpose to produce religious heirs and propagate Buddhism effectively
for each region.

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึงไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการ และการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเพื่อใหกลุมโรงเรียน
โรงเรียน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดใชเปนแนวทางในการที่จะปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา การเผยแผพระพุทธศาสนาที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคลองกับสภาพการณของทัองถิ่นตอไป
Therefore, the Office of National Buddhism is establishing the management development
strategy of General Buddhist Scripture education. This strategy is to be used by schools, the
Provincial Offices of Buddhism and related offices, as a guideline for reforming the
administration, educational management and Buddhist propagation in the same direction and in
accordance with the conditions of each region later on.

หนา ๑

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบดวย
องคประกอบ ของทิศทางยุทธศาสตรการพัฒนา ระบบวัดผลทางยุทธศาสตร และระบบปฏิบัติการทาง
ยุทธศาสตร ดังรายละเอียด ตอไปนี้
A development strategy for the educational management of General Buddhist Scripture
education consists of the configuration of a development strategy direction, strategic assessment
and strategic operation as follows:

วิสัยทัศน (Vision)
วิสัยทัศนเปนเข็มทิศนําทางสูอนาคต เปนการพัฒนาไปสูภาพฝนทีค่ วรจะเปนของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยไดกาํ หนดวิสัยทัศน ดังนี้
The “vision” is like a compass navigating from the present to the future. It is a
development guideline for the expected General Buddhist Scripture School. That vision is
determined as follows:

“สงเสริมพระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม
ดวยศาสนทายาทที่เปยมปญญาพุทธธรรม
ผลั ก ดั น ให ป ระเทศไทยเป น ศู น ย ก ลางการศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษาของโลกที่ มี
คุณภาพมาตรฐาน”
“To glorify Buddhism and develop excellent religious heirs endowed with the
wisdom of the Buddha -Dhamma and to push Thailand to be a standard quality center for
the world, regarding General Buddhist Scripture education.

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานตามหนาที่ และตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว ซึ่ง
ประกอบดวยพันธกิจ ดังนี้
The “mission” is a framework and guideline for operation under the duty and determined
vision. These missions are as follows:

๑. จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่
เปยมปญญาพุทธธรรม
1. To set up General Buddhist Scripture education, which will produce and
develop Buddhist religious heirs endowed with excellence in the wisdom of
the Buddha-Dhamma.

๒. พั ฒ นาระบบบริ ห ารโรงเรี ย นให เ ข ม แข็ ง
เป น โรงเรี ย นคุ ณ ภาพมาตรฐานของไทย
ที่เปนศูนยกลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลก
2.

To develop strong school management as a Thailand’s standard school, which
will be a center of General Buddhist Scripture education for the world.

๓. เผยแผแ ละทํ า นุ บํ า รุ งพุ ท ธศาสนาให เจริ ญ งอกงาม
ที่มีความเขมแข็ง

และรว มสร า งสั ง คมพุ ท ธธรรม

3. To propagate and glorify Buddhism and to form a strong Buddhist society.

หนา ๒

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร เปนประเด็นสําคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อน
ดวยวิธีการทางยุทธศาสตรใหมีการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกตาง โดดเดน และกาวกระโดด
ประกอบดวย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
Strategic issue is a crucial issue for improving a mission based on a strategic driving
force, leading to improvements that will cause unique, outstanding and breakthrough
achievements. The four strategic issues are as follows:

๑. การสรางและพัฒนาผูเรียนใหเปนศาสนทายาทที่มคี ณ
ุ ภาพ
1. Producing and developing students to be qualified Buddhist religious heirs.

๒. การพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนใหเขมแข็ง และมีมาตรฐานเปนโรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน
2. Strengthening school management so it meets the standard as a sustainable
qualified school.

๓. การเสริมสรางศักยภาพใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาของโลก
3. Strengthening the capacity to make Thailand a center of General Buddhist
Scripture education for the world.

๔. การทํานุบํารุง เผยแผพระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม
4. The propagating and glorifying Buddhism.

เปาประสงค (Goal)
เปาประสงคเปนผลลัพธของการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร เปนผลสัมฤทธิ์ที่มุงหวังจะให
เกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบดวย เปาประสงค ดังนี้
The “goals” are the outcomes gained from strategic operation. They are expected to be
achieved in the future. Such goals are as follows:

๑. ผูเรียนเปนศาสนทายาทที่เปยมปญญาพุทธธรรม
ประสงค

และมีคุณลักษณะปริยัติสามัญตามที่พึง

1. The student will be a religious heir endowed with excellent wisdom of the
Buddha-Dhamma and be competent in common scripture to the standard
required.

๒. ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีคุณภาพ มาตรฐาน เปนที่ยอมรับ และ

เชื่อมั่นของสังคม
2. General Buddhist Scripture education’s educational management will be in
accordance with the Buddha-Dhamma and be qualified, standard, accredited,
acceptable and trusted in society.

หนา ๓

๓. ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของโลก
3. Thailand will be an academic centre for the world for the basic wisdom of
the Buddha-Dhamma.

๔. พระพุทธศาสนามีความเจริญงอกงาม สังคมเขมแข็งอุดมปญญาพุทธธรรม
4. Buddhism will be glorified and society will be strengthened and prosperous,
endowed with abundant wisdom of the Buddha-Dhamma.

ผลผลิตของแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan Outcome)
ผลผลิ ต เป น ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ ป น ผลผลิ ต โดยตรงจากการใช ท รั พ ยากรเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นแผน
ยุทธศาสตร ประกอบดวยผลผลิต ดังนี้
The outcomes are directly gained from the use of resources to implement the strategic
plan. Such outcomes are as follows:

๑. ผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ
และคุณภาพ
1. Increasing the number and quality of secondary education graduates.

๒. มีผูเรียนที่สอบผานหลักสูตรนักธรรม-บาลี มากขึ้น
2. Increasing the number of students who pass Dhamma studies and Pali studies.

๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีการจัดการศึกษาที่ไดคุณภาพ มาตรฐาน
3. General Buddhist Scripture Schools, have standardized and quality, educational
management.

๔. มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานานาชาติ ตนแบบ
4. The availability of a model for an International General Buddhist Scripture
School.

๕. มีผูจบการศึกษาที่ดาํ รงอยูในบรรพชิตมากขึ้น
5. Increasing the number of graduates who remain as Buddhist monks.

๖. มีชุมชนพุทธธรรมที่เขมแข็งทั่วทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
6. The continual increasing of strong Buddhist societies around the country.

โดยแตละเปาประสงคจะมีตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ดังตอไปนี้
Each goal has indicators, strategies, plans and projects as follows:

หนา ๔

เปาประสงค ๑: ผูเรียนเปนศาสนทายาทที่เปยมปญญาพุทธธรรม และมีคุณลักษณะ ปริยัติสามัญตามที่
พึงประสงค
1st Goal:

The student will be a religious heir endowed with excellent wisdom of
the Buddha-Dhamma and be competent in common scripture to the
standard required.

ประกอบดวยตัวชีว้ ัด ดังนี้
The relevant indicators are as follows:




รอยละของผูเรียนที่มีสมรรถนะที่ผานเกณฑมาตรฐานการมีภูมิรแู ละภูมิธรรมที่สมบูรณ
The percentage of standardized accredited students who have both complete general
knowledge and knowledge of the Buddha-Dhamma.



จํานวนผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน



The number of lower secondary education graduates.



จํานวนผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



The number of upper secondary education graduates.



จํานวนผูผานการพัฒนาในระดับประกาศนียบัตร



The number of certificate level graduates.



รอยละการเพิ่มขึ้นตอปของผูเรียนที่สอบผานหลักสูตรนักธรรม-บาลี



The increased percentage per year, of students who pass Dhamma studies and Pali
studies.

ประกอบดวยกลยุทธ ดังนี้
The relevant strategies are as follows:

กลยุทธ ๑

1st Strategy:

กลยุทธ ๒

จัดระบบสวัสดิการและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหผูเรียน เรียนรูอยางมี
ความสุขโดยเนนการปฏิรูปงบประมาณการดูแลอยางทั่วถึง ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
พัฒนาโรงเรียนสูโรงเรียนนาอยู นาเรียน
To form a welfare system and to create a suitable atmosphere for students to
be able to study joyfully, by focusing on the reformation of the supervisory
budget. To be in learner-centered and to develop the school to be an ideal
school.

สรางภาพลักษณโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหเปนที่ยอมรับดวย
การสื่อสารองคกร การประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก แบบมืออาชีพ

2nd Strategy: To create an acceptable image of a General Buddhist Scripture School, with
the use of organizational communication, public relations and professional
aggressive marketing.

กลยุทธ ๓

สรางผูเรียนที่มีความพรอมและสมบูรณในการดําเนินชีวิตดวยธรรมและปญญาทาง
สังคมอยางรูเทาทันและเปนอัตลักษณของปริยัติสามัญ
หนา ๕

3rd Strategy: To produce students who have the capacity to live with moral and social
knowledge and are living examples of common scripture.

กลยุทธ ๔

ปรั บ ระบบการเรี ย นการสอนให มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
พระพุทธศาสนา

เน น อั ต ลั ก ษณ ท าง

4th Strategy: To improve the learning system to be standardized and accredited by
emphasizing Buddhist identity.

กลยุทธ ๕

สรางความพรอมแกผูเรียนใหมีศักยภาพที่สมดุลกับการรับการศึกษาจากระบบปริยัติ
สามัญ

5th Strategy: To prepare students to have a balanced capacity regarding the study of
common scripture.

กลยุทธ ๖

สรางความแข็งแกรงในภูมิความรูทางวิชาการแกผูเรียนใหเปนที่ประจักษและเปนที่
ยอมรับจากสังคม

6th Strategy:

To strengthen academic knowledge in the student to be recognized and
accepted by society.

กลยุทธ ๗

สรางความแข็งแกรงในการเรียนธรรมบาลีศึกษาแกผูเรียนดวยการประสานกลไก ทั้ง
ระบบแบบบูรณาการ

7th Strategy:

To increase Pali knowledge and knowledge of the Buddha-Dhamma of
students by implementing an integrated system.

ประกอบดวย ๒ แผนงาน และ ๓ โครงการ ดังนี้
These goals consist of 2 plans and 3 projects as follows:

แผนงาน ๑:
st

การจัดการศึกษาปริยัติสามัญที่มีคุณภาพมาตรฐาน

1 Plan:

Standardized, Accredited Common Scripture Education Management.

โครงการ ๑:

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพที่พึงประสงคดวยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

1st Project:

To enhance the student’s capacity to obtain the required quality by standardized,
accredited education management.

โครงการ ๒:

โรงเรียนนาอยูนาเรียนรูอยางมีความสุข

nd

2 Project:

To create an attractive school where the students can study joyfully.

แผนงาน ๒:

การเพิ่มปริมาณนักธรรม-บาลี

2nd Plan:

Increasing the Number of Dhamma and Pali scholars.

โครงการ ๓:
3 rd Project:

สงเสริมการศึกษาในหลักสูตรนักธรรม-บาลี
To promote Dhamma and Pali studies curriculum.

หนา ๖

เปาประสงค ๒.: ระบบการศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษามี อั ต ลั ก ษณ พุ ท ธธรรม
และมีคุณภาพ มาตรฐานเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
2nd Goal: General Buddhist Scripture education will be in accordance
with the Buddha -Dhamma and be qualified, standard,
accredited, acceptable and trusted in society.

ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
The relevant indicators are as follows:




ดัชนีความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
The index indicating the rate of confidence in the quality of
General Buddhist Scripture education.



รอยละของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามีการจัดการศึกษาที่ไดคุณภาพ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
The percentage of the General Buddhist Scripture schools, that
meet the quality assurance standard of education.



ประกอบดวยกลยุทธ ดังนี้
The relevant strategies are as follows:
มาตรการ
กลยุทธ ๑:
ขับเคลื่อนการศึกษาปริยัติสามัญที่มีประสิทธิภาพดวยระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย
ทางการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา
st
1 Strategy: To operate efficient common scripture study according to the
regulations, laws and measures of administration and education
management.
กลยุทธ ๒:

ปฏิรูประบบการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน และการพัฒนาการ
จัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพดวยระบบนิเทศการศึกษาแบบครบวงจร
nd
2 Strategy: To reform the monitoring and assessment system of each schools’
operation and the quality educational development and management
which is an efficient and complete educational demonstration circuit.
กลยุทธ ๓:
พัฒนาระบบบริหารจัดการสูโรงเรียนที่เปนเลิศดวยยุทธศาสตรการพัฒนาที่มี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
rd
3 Strategy: To improve the administrative system to create an excellent school
with proficient and effective development strategy.
กลยุทธ ๔:
สรางมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่เปนบริบทและภารกิจของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอยางแทจริง
th
4 Strategy: To determine the standard in educational quality assurance for the
development for the real theme and mission of a General Buddhist
Scripture School.
หนา ๗

กลยุทธ ๕:

ปฎิรูปการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ใหมีมาตรฐาน และเสริมสรางความสุข ขวัญ กําลังใจ ความกาวหนา มั่นคงในอาชีพของบุคลากร
ที่ยั่งยืน
th
5 Strategy: To reform the administration and development of the human resources
of a General Buddhist Scripture School, focussing on the happiness,
morale, encouragement, sustainable progress and stability in person’s
career.
กลยุทธ ๖:
พัฒนาโรงเรียนใหเขมแข็งมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
th
6 Strategy: To develop schools’ capacity for sustainable self-reliance.
กลยุทธ ๗:

ปรั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให ทั น สมั ย เน น การใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การ
พัฒนาสูการเปนโรงเรียนอัจฉริยะ
th
7 Strategy: To modernize the information technology system emphasizing the use
of teaching and study management to create a professional school.
กลยุทธ ๘:

สร า งและพั ฒ นานั ก บริ ห ารการศึ ก ษาปริ ยั ติ ส ามั ญ ให เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
(๑ โรงเรียน ๑ ปริญญาโท ๑ กลุม ๑ ปริญญาเอก)
th
8 Strategy: To create and improve the quality and quantity of educational
executives for general Buddhist Scripture education. (1 school with 1
master degree, 1 group of schools with 1 Ph.D.)
กลยุทธ ๙:

สรางองคความรู งานวิจัย นวัตกรรมที่เอื้อตอการบริการ และบริหารการศึกษา ปริยัติธรรมมุงสู
การเปนแหลงอางอิงทางวิชาการพระพุทธศาสนาของทองถิ่น
th
9 Strategy: To create knowledge, research and innovation that will support the
service and scripture study leading to an institute of Buddhist Studies
in each region.
ประกอบดวย ๓ แผนงาน ๓ โครงการ ดังนี้
This goal consists of 3 plans and 3 projects as follows:
แผนงาน ๑:
1st Plan:
โครงการ ๔:
4th Project:

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพสูงและทันสมัย
The Development of a Modern Effective Administrative System.
เพิ่มประสิทธิภาพและความคลองตัวในการบริหารการศึกษา
To enhance the capability and flexibility of educational management.

แผนงาน ๒:
2nd Plan:

การพัฒนาบุคลากรและการสรางองคความรูทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
Personnel Development and the Creation of Buddhist Scriptural
on General Buddhist Scripture education .

หนา ๘

โครงการ ๕:
5th Project:

พัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
To improve the effective administrative system and personnel
development.

แผนงาน ๓:
3rd Plan:

การพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนยการศึกษา
Development of Thailand to be an Educational Center.

โครงการ ๖:

การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นด ว ยเกณฑ ป ระกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
Enhancement of the efficiency and the quality of educational management
of the school through educational quality assurance.

6th Project:

เปาประสงค ๓: ประเทศไทยเปนศูนยกลางของโลกในการเรียนรู และการศึกษาระดับพื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา
3rd Goal: Thailand will be an academic center for the world for the basic wisdom
of the Buddha-Dhamma.
ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
The relevant indicators are as follows:



จํานวนผูเรียนที่เปนชาวตางชาติตอป
The number of foreign students per year.




จํานวนผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่เปนชาวตางชาติ ตอป
The number of foreign students on short and long-term training courses
per year.
จํานวนโรงเรียนที่มีความพรอมในการพัฒนาใหเปนศูนยกลางของโลกในการเรียนรู และการศึกษา
ระดับพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
The number of schools with a proper capacity to develop into a central
institute of basic wisdom of the Buddha-Dhamma for the world.




ประกอบดวยกลยุทธ ดังนี้
The relevant strategies are as follows:
กลยุทธ ๑:

เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการสรางความสัมพันธผานกระบวนการ
การศึกษาพระพุทธศาสนา

ทาง

1st Strategy: To promote international cooperation to develop relationships
through a Buddhist study education system.
กลยุทธ ๒:

เสริมสรางโรงเรียนนํารองใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับนานาชาติ
หนา ๙

2nd Strategy: To promote a model school, ready to establish an educational
management of Buddhist Scripture internationally.
กลยุทธ ๓:
แสดงความโดดเดนทางวิชาการพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ
rd
3 Strategy: To performance the academic outstanding of Buddhist
study in the international level.
ประกอบดวย ๑ แผนงาน ๒ โครงการ ดังนี้
This goal consists of 1 plan and 2 projects as follows:
แผนงาน:
Plan :

การพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนยการศึกษาและเรียนรูพระพุทธศาสนาของโลก
Development of Thailand as the Buddhist Educational Center for
the World

โครงการ ๗
: โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานานาชาตินํารอง
th
7 Project : The International model General Buddhist Scripture school.
โครงการ ๘
: การสงเสริมวิชาการพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
th
8 Project : The promotion of Buddhist study internationally.

เปาประสงค ๔ : พระพุทธศาสนามีความเจริญงอกงาม สังคมเขมแข็งอุดมปญญา

พุทธธรรม
4th Goal : The Glorification of Buddhism and Building of Strong
Buddhist Communities with Abundant Wisdom of the
Buddha-Dhamma.

ประกอบดวยตัวชี้วดั ดังนี้
The relevant indicators are as follows:

- จํานวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนา และไดมาตรฐานการเปนชุมชนพุทธธรรม
- The number of the communities developed to the standard and accredited as
Buddhist communities.

- รอยละการเพิ่มขึ้นของผูจบการศึกษาทีด่ ํารงอยูในบรรพชิตไมนอยกวา ๕ปเมื่อจบการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- The increased percentage of graduates who remain as Buddhist monks for at
least 5 years from the time of graduation from upper secondary school.

- จํานวนประชาชนไดรับการเสริมสรางความรูปญญา ดวยหลักพุทธธรรมผานการฝกอบรมระยะสั้น
ตอป
- The number of people who obtained wisdom through Buddhist principle
short term training courses per year.
หนา ๑๐

ประกอบดวยกลยุทธ ดังนี้
The relevant strategies are as follows:

กลยุทธ ๑

: สรางระบบสวัสดิการและปจจัยจูงใจ สนับสนุนการครองตนในบรรพชิต

st

1 Strategy : To create an attractive welfare system that promotes
remaining a Buddhist monk.

กลยุทธ๒ : พัฒนาผูเรียนใหเปนนักเผยแผพระพุทธศาสนาที่ถึงพรอมดวยคุณลักษณะที่ดี
2nd Strategy : To enhance the students’ capacity to be a quality Buddhist missionary.

กลยุทธ ๓

: วางมาตรการเพื่อการสงเสริมใหเยาวชนพัฒนาตนเองตามหลักธรรมศึกษาดวย
ความรวมมือกับทุกภาคสวนในทองถิ่น (๑โรงเรียนสรางเยาวชน ๑๐๐ คน
เกงทางธรรม)

3 rd Strategy : To lay down measures to encourage juveniles to self - develop

Through Buddhist principles with the support of all concerned parties
in the region.(1 school to create 100 wisdom of the BuddhaDhamma
geniuses)

กลยุทธ ๔ : สรา งพระวิ ป สสนาจารย ทั้ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
พุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ

ให เ ปนหลั ก ในการเผยแผ

4 th Strategy : To produce more quality insight meditation master monks to be a crucial

effective media to propagate Buddhism.

กลยุทธ ๕ : สร า งเครื อ ข า ยชุ ม ชนพุ ท ธธรรมให เ พิ่ ม ปริ ม าณ
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

ผ า นกลไกของโรงเรี ย น

5 th Strategy : To form a network of Buddhist communities with an increasing rate of

Quality through the mechanism of the General Buddhist Scripture
School.

กลยุทธ ๖ : สรางเครือขายการพัฒนาการศึกษาปริยัติสามัญที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมแบบบูรณาการ
พันธสัญญาตอการเผยแผพระพุทธศาสนา ที่เปนรูปธรรมและเขมแข็ง
6 th Strategy : To form a network to develop general Buddhist Scripture education, in

which every party has an integrated joint agreement to propagate
Buddhism using concrete and reliable methods.

กลยุทธ ๗

พั ฒ นาโรงเรี ย นเป น ศู น ย เ รี ย นรู ก ารพั ฒ นาพุ ท ธศาสนา
ที่ยั่งยืน สําหรับทุกคน

และวิ ถี ชี วิ ต พอเพี ย ง

7 th Strategy : To develop the school’s capacity to be a Buddhist sustainable

self-sufficient lifestyle learning center for everyone.
หนา ๑๑

กลยุทธ ๘

นําสงพุทธธรรมถึงครัวเรือนดวยกลไกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หลากหลาย เชิงรุกและ
พุทธศาสนิกชน

8 th Strategy : To effectively deliver Buddhist moral teachings to every household, by

various aggressive Buddhist communication systems.

ประกอบดวย ๒ แผนงาน ๒ โครงการ ดังนี้
The relevant 2 plans and 2 projects are as following:

แผนงาน ๑ : การธํารงรักษาศาสนทายาท

1st Plan : Preservation of Buddhist Religious Heirs
โครงการ ๙ : สรางนักเผยแผพระพุทธศาสนา
9th Project : To produce religious distributors

แผนงาน ๒ : การเผยแผพระพุทธศาสนา

2nd Plan : Propagation of Buddhism
โครงการ ๑๐ : สรางชุมชนพุทธธรรม
10th Project : To form Buddhist communities

พรอมทั้งไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จึง
ไดวางมาตรการและกําหนดแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ดังนี้
We have set up the method of operation to achieve the objectives and goals
mentioned above. The measures will now be laid down for applying the strategic
plan practically with the following-up of assessment.

๑. เสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) พรอมกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อแปลงแผน
ไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันขององคกรที่เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกใหมี
ความพรอมและมีสวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดย
1. To enhance the understanding of a development strategy for
General Buddhist Scripture education (A.D. 2010-2014) and establishing the
administrative method to apply the plan practically. This is for creating
mutual understanding among external and internal organizations, to be ready
and to participate in applying the plan into practically. This can be done by:

๑.๑ สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผน และยุทธศาสตร
การพัฒนา โดยการจัดเวทีสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระ
หนา ๑๒

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและภูมิภาค
ทุกภาคสวน ใหทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
1.1 Creating mutual understanding of the important issue of the
development plan and strategy. This will be done by setting up the arena
promoting understanding of the mission and goal and the development strategy for
General Buddhist Scripture education (A.D. 2010-2014) to the relevant
organizations from the central to the provincial level. This is for the realization of
each organization’s responsibility to support the strategic operation to be achieved
practically.

๑.๒ ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหสอดคลองกับ
แนวทางของ แผนงาน และโครงการ ในแตละยุทธศาสตร โดยเนนผลลัพธของการดําเนินงานเปนหลัก
1.2 Mobilizing the budget mechanism and the development of
personnel capacity to be consistent with each plan and the project’s approach to
each strategy. This will emphasize mainly the outcomes gained from the operation.
๑.๓ ปรับวิธีการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในแตละระดับ และการจัดทํางบประมาณโดยกําหนดพื้นที่เปาหมายรวมกัน (Area / Function /
Participation: AFP) ที่เนนการมีสวนรวมและการไดรับประโยชนของการสรางศาสนทายาทเปนหลัก
1.3 Modifying the planning method of Buddhist Scripture education
in each level and the allocation of the budget by specifying the mutual goal,
emphasizing the participation and joint-benefit gained from producing Buddhist
religious heirs.
๑.๔ สงเสริมใหกลุมโรงเรียน และโรงเรียนในสังกัด จัดทําแผนยุทธศาสตร ใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยง และประเมินผลงานตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว และนําไปสูการพิจารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 Promoting the subsidiary schools and school groups to design a
strategy plan to be consistent with the development strategy for Buddhist Scripture
education (A.D. 2010-2014) including the ability to link and assess the outcomes
gained from the determined strategy and leading to the consideration of support
resources from the Office of National Buddhism effectively.
๑.๕ จัดใหมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงานเพื่อสรางพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร ทั้ง

องคกร คือ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รองผูอํานวยการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ ผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา ประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ
ผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้งระบบ พรอมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผน
ยุทธศาสตร สูการพัฒนาผลงาน และการสนับสนุนงบประมาณตอไป

หนา ๑๓

1.5 Managing the process of issuing a declaration of work
performance, in order to create a strategic agreement for the whole organization,
signed by the Director and Deputy Director of the Office of National Buddhism,
the director of the Buddhist Education Division, the president of General Buddhist
Scripture School groups and the principal of General Buddhist Scripture Schools in
the whole structure. This will be done with the applying of the outcomes gained
from the strategic operation to the development of the outcomes and the budget
support later on.
๑.๖ มาตรการในการประชาสัมพันธ และสรางบรรยากาศยุทธศาสตร อยางตอเนือ่ งผานสื่อ

ภายในองคกรผานกิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุน ปลุกเรา และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง
1.6 To determine the principle of public relations and to create
strategic conditions continuously through internal media and activities in order to
stimulate, provoke and drive strategic operation continuously.

๒. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน /โครงการของหนวยงานที่เกีย่ วของในลักษณะ
บูรณาการ พรอมกับมีการจัดลําดับความสําคัญ เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนไป
สูการปฏิบัติ โดย
2. To develop the process for designing plans/projects for the
concerned offices relating to integration and prioritizing to be used as a
guidance for bringing the plans into practice by:

๒.๑ สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและ
ประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน ภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวของกับภารกิจและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)
2.1 To support the design of plans/projects in the format of
integration and cooperation between the related internal, government and private
organizations including the community, that are concerned with the mission and
strategy of developing General Buddhist Scripture education (A.D.2010-2014).
๒.๒ กําหนดขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหชัดเจนมุงเนน

ที่การสรางกระบวนทัศนคติใหม แกผูปฏิบัติ มีการจัดลําดับความสําคัญของภารกิจและกิจกรรมที่มุง
ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน
2.2 To specify the process of the plan/project operating procedure
clearly by emphasizing the creation of a paradigm shift for the operator.
Furthermore, there must be prioritizing missions and activities focused on the
allocation of budget to bring about the optimum benefit for the operation.

๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ไดจากการดําเนินแผนงาน/โครงการวาสามารถ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)
รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรมทันสมัยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนา ๑๔

2.3 Following-up and monitoring the outcomes gained from the
operation of the plans/project to whatever extent they can, in response to the
strategy of developing the study of Buddhist Scripture education (A.D.2010-2014).
This includes the ability to follow-up and assess such outcomes specifically and
modernly through information technology.

๓. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลรวมทั้งกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ของแผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร โดย
3. To develop the system and mechanism of monitoring and assessing
and determining the indicator of success for each plan/project is consistent
with the development approaches of each strategy by;

๓.๑ ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เปน
เครือขายเชื่อมโยง เพื่อนํามาเปนขอมูลในการประสานแผนงาน แผนบุคลากรและแผนงบประมาณอยาง
เปนระบบ
3.1 Standardizing the following-up, monitoring and inspecting the
outcome as a connected network and apply it as the base data for the coordination
of personnel and budget plans.

๓.๒ สนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
มีการกําหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เนนผลลัพธของงานเปนหลัก
3.2 To support the related offices to proceed and follow-up and
assess the plans/projects, to determine the indicators and assessment systems
focusing mainly on the outcomes of the operation.

๓.๓ นํา ผลที่ไดจ ากการติ ด ตามประเมิ นผลมาปรั บปรุ ง แนวทางการจัด ทํ า แผนงาน/
โครงการ เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3.3 To apply the outcomes gained from the assessment to improve
designing plans/project in order to achieve the objective of the vision of continual
improvement.

๓.๔ พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการ
กําหนดดัชนีชี้วัดแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใช
ประโยชนรวมกันอยางเปนรูปธรรม
3.4 To develop the knowledge and support for understanding the
follow- up level of assessment and determining the indicating index for the
organization concerned. T his is for creating the skill of assessing and followingup concretely the mutual-benefit.

๓.๕ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)อยางตอเนื่องและสนับสนุนให
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มีการเชื่อมโยงเปนเครือขายเพื่อใชประโยชนรวมกันในทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อ
ประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผล เชื่อมโยงสูการตัดสินใจทางการบริหาร
3.5 To develop an information technology system for supporting the
strategic operation of General Buddhist Scripture education (A.D.2010-2014)
continuously and support of a cooperating network for outcomes of mutual-benefit
in every level. Especially in the development of a database system as a means to
plan/project designing, assessment and follow-up, leading to administrative
decisions.

๓.๖ กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ทุกไตรมาส (๓ เดือน) พรอมทั้งใหโรงเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ/งบประมาณ และผูรับผิดชอบในภารกิจ คือกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ทําการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เพื่อนําสูการตัดสินใจ
ของผูบริหาร
3.6 Determining and following-up the progress of the development
according to the strategy of General Buddhist Scripture education (A.D. 20102014) every quarter (3 months). Also to have the school be the one responsible for
the project/budget and the mission of the Buddhist Study Division of the National
Office of Buddhism and to analyze the outcomes from the strategic operation for
the decision of board of executives.

๓.๗ เสริมสรางศักยภาพของหนวยงาน ซึ่งรับผิดชอบรายการคําของบประมาณใหเปนนัก
จัดการยุทธศาสตรมืออาชีพ ที่สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตรของโรงเรียน และสามารถติดตาม
ความกาวหนา และประเมินผลการดําเนินงานของรายการตามแผนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถ
นําสงผลสัมฤทธิ์แกยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓๒๕๕๗)
3.7 To strengthen the organizations’ capability to determine who
will be responsible for drafting budget proposals as a professional strategic
administrator. Such a person would be able to administrate the mission for the
school and follow-up the progress and assess the operation plan’s outcome
effectively.This will result in the achievement of the strategy of developing
General Buddhist Scripture education (A.D.2010-2014)

๓.๘ สรางกลุมบุคลากรตรวจประเมินยุทธศาสตร (Strategic Assessor Team:
SAT) เพื่อทําหนาที่เปนผูตรวจประเมินการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยจะทําการคัดเลือก
บุคลากรระดับรองผูอํานวยการโรงเรียน หรือหัวหนางาน เขารับการพัฒนาสมรรถนะ ทํางานคูขนานกับ
กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
3.8 To set up the SAT (Strategic Assessor Team) to operate as an
inspector and assessor of the operation according to the strategy. The team will be
chosen from the person at the level of schools’ Vice Director or Office Head. They
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will be trained, and developed their capacity. The team will work alongside the
Buddhist Study Division under control of the Office of National Buddhism.

๔. แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) สูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลในโครงการเรงดวน
4. To determine the guidance to transform the strategy of developing
General Buddhist Scripture education (A.D.2010 -2014) practically and to
follow-up the assessment and outcome of flag ship projects.

ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ จะยึดการมุงที่ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตรเปน
สําคัญ (Goal Focussed) โดยการนําเปาประสงคมาเปนประเด็นหลัก จากนั้นจึงกําหนดระบบวัดผล
ประกอบดวย ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย พรอมกําหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวยกล
ยุทธ แผนงานโครงการ และผูรับผิดชอบ เพื่อเปนการดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในโครงการที่สําคัญ
เรงดวน และผลกระทบ ทําใหไดโครงการที่เปนโครงการเรงดวน (Flag Ship) ดังนี้
The pattern of transforming the plan into practice will be goal focused by
assessing mainly the goal then the assessment system consisting of the indicator
and goal value will be determined. There will be a determination for the strategy
consisting of strategies, project plans and the responsible person as an operation
process to be successful in the important urgent and impacted project. The
outcomes are the flag ship urgent projects as follows:

๑. โครงการ : สงเสริมการศึกษาในหลักสูตรนักธรรม - บาลี
1st Project :

To promote the education in the Dhamma and Pali study curriculum.

๒. โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดวยเกณฑประกัน คุณภาพ
การศึกษา (การยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนที่ยังไมไดผานเกณฑ)
2ndProject :

To enhance the effectiveness and quality of schools’ educational
administration management under the standard of educational
quality assurance (the improvement of the educational standard
for the below-standard school)

๓. โครงการ :

พัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ (สรางและ
พัฒนานักบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)

3rd Project :

To develop the administrative management system and the personnel
development to be effective (to produce and develop the educational
executive for General Buddhist Scripture education.)
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บทที่ ๑
ขอมูลพื้นฐานทั่วไป และความจําเปนในการพัฒนาการศึกษา
๑.๑ ประวัติความเปนมาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษา คณะสงฆ
เปนการศึกษาที่รัฐกําหนดใหมีขึ้นตามความประสงคของ(พระราชวรมุนี ๒๕๒๑ : ๓๕๕) ซึ่งมีมูลเหตุสืบ
เนื่องมาจากการจัดตั้งโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษาสํานักเรียนวัด กลาวคือ ภายหลังจาก
ที่การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสภาการศึกษามหามกุฎ
ราชวิทยาลัย ซึ่งเปดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๓๒ และ พ.ศ. ๒๔๘๙ ตามลําดับ ไดเจริญกาวหนามาก
ขึ้น ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงไดจัดแผนกมัธยมขึ้นมา เรียกวาโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา
กําหนดใหการเรียนบาลี นักธรรม และความรูชั้นมัธยม โดยรับผูที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ตอมาเมื่อ
โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษานี้ไดแพรขยายออกไปยังตางจังหวัดหลายแหง มีพระภิกษุ และสามเณรเรียนกัน
มาก ทางคณะสงฆโดยองคการศึกษาจึงไดกําหนดใหเรียกโรงเรียนประเภทนี้ใหมวา โรงเรียนบาลีวิสามัญ
ศึกษาสํานักเรียนวัด โดยมติคณะสั งฆมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกระเบี ยบกระทรวง ให
โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสํานักเรียนวัดนี้ เปดทําการสอบสมทบในชั้นตัวประโยค คือ ชั้นประถมศึกษาปที่
๒๕๐๐ เป น ต น มา และเมื่ อ สอบได แ ล ว จะได รั บ
๖ และชั้ นมั ธ ยมศึ กษาป ที่ ๓ ได ตั้ ง แต ป พ.ศ.
ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกดวย ดวยเหตุนี้จึงทําใหพระภิกษุและสามเณรนิยมเรียนกันมาก
โรงเรียนประเภทนี้จึงแพรหลายออกไปยังจังหวัดตาง ๆ อยางกวางขวาง จนทําใหทางการคณะสงฆเกรงวา
การศึกษาธรรม และบาลีจะเสื่อมลงเพราะพระภิกษุและสามเณรตางมุงศึกษาวิชาทางโลกมากไป เปนเหตุ
ใหตองละทิ้งการศึกษาธรรมและบาลีเสีย แตทางการคณะสงฆก็ยังพิจารณาเห็นความจําเปนของการศึกษา
วิชาในทางโลกอยู
ดังนั้นแมกองบาลีสนามหลวง พระธรรมปญญาบดี(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ฟน ชุตินฺธรมหา
เถระ) จึงไดตั้งคณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นใหมมีวิชาบาลี วิชา
ธรรม และวิชาทางโลก เรียกวาบาลีศึกษาสามัญศึกษา และปริทัศนศึกษา ไดประกาศเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗
พรอมกับไดยกเลิกระเบียบของคณะสังฆมนตรีวาดวยการศึกษาของโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสํานักเรียน
วัดเสีย และกําหนดใหพระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่คณะสงฆไดจัดขึ้นใหม แตการณ
ปรากฏตอมาวา การตั้งสํานักเรียนตามแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีใหมนี้มีนอย นักเรียนก็
นิยมเรี ยนกั น น อ ยเพราะพระภิ กษุ สามเณรส วนใหญ ยัง พอใจที่จ ะเรีย น โดยได รับ ประกาศนีย บั ต รจาก
กระทรวงศึกษาธิการอยู ดังนั้น นักเรียนในโรงเรียนดังกลาว จึงไดพากันเขาชื่อกันเปนนักเรียนโรงเรียน
ราษฎรของวัดซึ่งตั้งขึ้นโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบาง สมัครสอบเทียบบาง เขาเปนนักเรียนผูใหญ
บาง ทําใหการศึกษาของคณะสงฆในชวงนี้ระยะนั้นเกิดความสับสนเปนอันมาก(กรมการศาสนา ๒๕๒๑ :
๗-๙)
หนา ๑๘

ในขณะเดียวกันไดมีผูแทนราษฎรไดยื่นเรื่องราวขอใหกระทรวงศึกษาธิการ เปดการสอบสมทบในชั้น
ตัวประโยคใหแกพระภิกษุสามเณร แตกรมการศาสนารวมกับกรมตางๆ ที่เกี่ยวของไดพิจารณาลงความ
เห็นรวมกันวาควรจะตั้งโรงเรียนขึ้นประเภทหนึ่ง เพื่อสนองความตองการของพระภิกษุสามเณร โดยให
เรียนทั้งวิชาธรรม และวิชาสามัญศึกษาควบคูกันไป โดยไมมีการสอบสมทบ แตใหกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการสอบเอง และโดยพระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก (จวน อุฎฐายีมหาเถระ) “การศึกษาทางโลกเจริญกาวหนามากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลง
ของโลก การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม ก็ จํ า เป น ต อ งอนุ วั ต รไปตามความเปลี่ ย นแปลงของโลกบ า ง จึ ง
เห็นสมควรที่จะมี หลักสูตรในการเรียนพระปริยัติธรรมเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ง คือ หลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหผูศึกษาไดมีโอกาสบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนไดทั้งทางโลกและทางธรรม
ควบคูกันไป”
ในที่สุด กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๔ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ (ปจจุบันใชระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ วา ด วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึก ษา พ.ศ ๒๕๔๖) โดยมีวัต ถุประสงคที่จ ะให
การศึกษาในโรงเรียนดังกลาวเปนประโยชนตอฝายศาสนจักร และฝายบานเมือง กลาวคือ ทางฝายศาสน
จักรจะไดศาสนทายาทที่ดี มีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนผู
ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ดํารงอยูในสมณธรรม สมควรแกภาวะ สามารถธํารงและสืบตอพระพุทธศาสนาให
เจริ ญ สถาพรต อไป และถ า หากพระภิกษุส ามเณรเหลา นี้ ล าสิ กขาบทไปแลว สามารถเข า ศึก ษาตอใน
สถานศึกษาของรัฐได หรือเขาราชการสรางประโยชนใหกาวหนาใหแกตนเองและบานเมืองสืบตอไปดวย
เชนกัน ในระยะเริ่มแรกมีเจาอาวาส ๕๑ แหง รายงานเสนอจัดตั้งตอกรมการศาสนา (คูมือการปฏิบัติงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วิชัย ธรรมเจริญ, ๒๕๔๑ : ๓-๔)
เดิมนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
ปจจุบัน สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม (บาลี,ธรรมวินัยและศาสน
ปฏิบัติ) ภายใตกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.
๒๕๔๘ ลงนามโดย นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๘
ในปการศึกษา ๒๕๕๒ นี้ มีกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ จํานวน
๑๔ กลุม โดยแยกได ดังนี้
๑. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๑
ประกอบดวย จังหวัดกรุงเทพมหานคร, นครปฐม, ปทุมธานี มีโรงเรียนจํานวน ๑๕ โรง
๒. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๒
ประกอบดวย จังหวัดกระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ปตตานี, ยะลา, ระนอง, สงขลา,
สตูล, สุราษฎรธานี มีโรงเรียนจํานวน ๒๒ โรง

หนา ๑๙

๓. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๓
ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี, ชัยนาท, ประจวบคีรีขันธ, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี,
ราชบุรี, ลพบุรี, สระบุรี, สิงหบุรี, สุพรรณบุรี, อางทอง, อุทัยธานี มีโรงเรียนจํานวน ๒๕ โรง
๔. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๔
ประกอบดวย จังหวัดกําแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ, สุโขทัย,
อุตรดิตถ
มีโรงเรียนจํานวน ๒๕ โรง
๕. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๕
ประกอบดวย จังหวัด เชียงใหม, แมฮองสอน, ลําพูน
มีโรงเรียนจํานวน ๔๐ โรง
๖. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๖
ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย, นาน, พะเยา, แพร, ลําปาง มีโรงเรียนจํานวน ๕๕ โรง
๗. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ที่ ๗
ประกอบดวย จังหวัด ขอนแกน, เลย, หนองบัวลําภู
มีโรงเรียนจํานวน ๔๔ โรง
๘. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ที่ ๘
ประกอบดวย จังหวัดสกลนคร, หนองคาย, อุดรธานี
มีโรงเรียนจํานวน ๓๘ โรง
๙. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ที่ ๙
ประกอบดวย จังหวัดมุกดาหาร, ยโสธร, อุบลราชธานี, อํานาจเจริญ
มีโรงเรียนจํานวน ๓๔ โรง
๑๐. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๑๐
ประกอบดวย จังหวัดกาฬสินธุ, นครพนม , มหาสารคาม, รอยเอ็ด มีโรงเรียนจํานวน ๔๑ โรง
๑๑. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ที่ ๑๑
ประกอบดวย จังหวัดชัยภูม,ิ นครราชสีมา บุรีรัมย, ศรีสะเกษ, สุรินทร
มีโรงเรียนจํานวน ๔๓ โรง
๑๒. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ที่ ๑๒
ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครนายก, ตราด, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแกว
มีโรงเรียนจํานวน ๑๒ โรง
๑๓. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ที่ ๑๓ (จีนนิกาย)
ประกอบดวย จังหวัด กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, เชียงราย มีโรงเรียนจํานวน ๓ โรง
๑๔. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๑๔ (อนัมนิกาย)
ประกอบดวย จังหวัด กรุงเทพมหานคร, สงขลา, อุดรธานี มีโรงเรียนจํานวน ๓ โรง
โรงเรียน พระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน ๔๐๐ โรง
 โรงเรียนขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนต่ํากวา ๑๒๐ รูป)
 โรงเรียนขนาดกลาง (จํานวนนักเรียนตั้งแต ๑๒๑ - ๓๐๐ รูป)
 โรงเรียนขนาดใหญ (จํานวนนักเรียนตั้งแต ๓๐๑ รูปขึ้นไป)

จํานวน ๒๒๒ โรง
จํานวน ๑๕๕ โรง
จํานวน ๒๓ โรง

หนา ๒๐

บุคลากร
 ครูประจํา
- พระภิกษุ
- คฤหัสถ
 ครูพิเศษ
- พระภิกษุ
- คฤหัสถ
 เจาหนาที่

จํานวน ๕,๖๐๘ รูป/คน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

หองเรียน

๒,๗๕๓ รูป/คน
๙๘๕ รูป
๑,๗๖๘ คน (ชาย จํานวน ๑.๐๗๒ คน หญิงจํานวน ๖๙๖ คน)
๑,๘๖๐ รูป/คน
๖๗๒ รูป
๑,๑๘๘ คน (ชาย จํานวน ๗๑๐ คน หญิง จํานวน ๔๗๘ คน)
๙๙๕ รูป/คน
จํานวน ๒,๓๙๓ หอง

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จํานวน ๑,๕๑๔ หอง
จํานวน ๘๗๙ หอง

นักเรียน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
- มัธยมศึกษาปที่ ๑
- มัธยมศึกษาปที่ ๒
- มัธยมศึกษาปที่ ๓
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- มัธยมศึกษาปที่ ๔
- มัธยมศึกษาปที่ ๕
- มัธยมศึกษาปที่ ๖

จํานวน ๕๓,๐๓๐ รูป
จํานวน ๓๙,๕๖๑ รูป
จํานวน ๑๔,๓๐๐ รูป
จํานวน ๑๔,๒๔๙ รูป
จํานวน ๑๑,๐๑๒ รูป
จํานวน ๑๓,๔๖๙ รูป
จํานวน ๕,๗๖๖ รูป
จํานวน ๔,๕๕๔ รูป
จํานวน ๓,๑๔๙ รูป

การดําเนินดานการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาที่เปนอยูในปจจุบันนั้นยังไมมีทิศทางการ
พัฒนาที่มีความชัดเจนในการสรางเอกภาพทางการบริหารใหกับกลุมโรงเรียน อีกทั้งการสรางพันธสัญญา
การดําเนินงาน และการจัดการศึกษาเพื่อการสรางศาสนทายาทที่เปนไปในทิศทางเดียวกันยังไมไดมีการ
กําหนดใหมีขึ้นอยางเปนรูปธรรมมากนัก จะมีแตเพียงการดําเนินงานตามกรอบแนวปฏิบัติของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติเปนสําคัญ ในขณะเดียวกันกลุมโรงเรียนไมมียุทธศาสตรการพัฒนาที่เดนชัด
พอที่จะเปนแนวทางการจัดการศึกษาในบริบทพื้นที่นั้นๆ แกโรงเรียนในสังกัดใหสามารถสรางศาสนทายาท
และดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนาแกชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ การมีแผนยุทธศาสตรจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งตอกลุมโรงเรียน และโรงเรียนในสังกัด ในการที่จะปฏิรูประบบการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา
การเผยแผพระพุทธศาสนาที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับสภาพการณของทองถิ่น

หนา ๒๑

๑.๒ แผนยุทธศาสตรสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
วิสัยทัศน
พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนเขมแข็ง มีความสุขดวยหลักพุทธธรรม สงเสริม
ศีลธรรมค้ําจุนสังคม

พันธกิจ
ใหการอุปถัมภคุมครองพระพุทธศาสนาสงเสริมการเผยแผหลักธรรมใหประชาชนนําไปปฏิบัติให
เกิดประโยชนไดจริง

อํานาจหนาที่
๑. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ กฎหมายวาดวยการกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการ
พระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
๒. รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการ และการบริหารการปกครองคณะสงฆ
๓. เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพุทธศาสนา
๔. สงเสริม ดูแล รักษา ทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
๕. ดูแล รักษา จัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลาง
๖. พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา
๗. ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรูค ูคณ
ุ ธรรม
๘. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คานิยม
สงเสริมพุทธธรรมนําชีวติ มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี
สงเสริมพุทธธรรมนําชีวิต หมายถึงการสนับสนุน สงเสริมการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางมีความสุข ชุมชนเขมแข็ง กอใหเกิดสังคมคุณธรรม
มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึงปฏิบัตหิ นาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดําเนินงานใหแลว
เสร็จตามวัตถุประสงคและใชทรัพยากรอยางคุมคา
มีจิตบริการ หมายถึงเขาใจความตองการของผูรบั บริการอยางถูกตองและรวดเร็ว ใหบริการ
และชวยเหลือผูรับบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส และกระตือรือรนตอการตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ
ประสานสามัคคี หมายถึงเคารพผูร วมงาน ชวยเหลือเกื้อกูลกันไมแบงพรรคแบงพวก และเสียสละ
เพื่อประโยชนสวนรวม

หนา ๒๒

ภารกิจที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือการทํานุบํารุงพุทธ
ศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรูคคู ุณธรรม รวมทั้งการนําเสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการ
ในการคุมครองพระพุทธศาสนาในบริบทของการจัดการศึกษาเพื่อสรางศาสนทายาท
การดําเนินการดังกลาวนีจ้ ําเปนตองมีแนวทาง และยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพจึงจะเปน
อีกหนึ่งกลไกสําคัญในการนําพาพระพุทธศาสนาสูความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนเขมแข็ง มีความสุขดวย
หลักพุทธธรรมสงเสริมศีลธรรมค้ําจุนสังคม ดังที่กําหนดไวในวิสัยทัศน

๑.๓ นโยบายนายกรัฐมนตรีตอการปฏิบัติงานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
นายกรัฐมนตรี ไดมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแกผบู ริหารและขาราชการ ลูกจาง
ศาสนการ ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วา
“สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนสํานักงานทีม่ ีความสําคัญอยางยิง่ เปนที่ทราบวาประเทศ
ไทยนั้นมีศาสนาพุทธเปนศาสนาหลัก แตเราเขาใจกันดีวา ประเทศไทยเราไมมีการกีดกันในการนับถือ
ศาสนาใด ๆ ทั้งสิ้น ไมวาใครจะนับถือศาสนาใด ก็คือเปนเสรีภาพ และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรง
เปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภก ซึ่งแสดงวาทรงอุดหนุนจุนเจือหรือ ทรงพระเมตตาที่ทรงสนับสนุนทุก
กิจกรรมของทุกศาสนา เปนธรรมเนียมวัฒนธรรมทีด่ งี ามยิ่งของประเทศไทย”
โดยนายกรัฐมนตรีไดเนนใหเยาวชนและประชาชนเขาใจและเขาถึงหลักธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนา และเนนใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และกระทรวงวัฒนธรรม รวมแรงแข็งขัน
รวมมือกันทํางานดานเผยแผแบบบูรณาการ โดยนําเครื่องมือทางเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใช และยังได
กลาวอีกวาหากมีสถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน เปนของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเอง จะ
สามารถเผยแผพระพุทธศาสนาไดมากขึ้น
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และนโยบายทีแ่ ถลงตอสภาผูแ ทนราษฎร ตอประเด็นการพัฒนาที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติประกอบดวยขอ ๓ นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต ในดานนโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ดังนี้
๑.๓.๑ สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกดาน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
และภูมิปญญาไทยใหมีความกาวหนา มีการคนควา วิจัย ฟนฟู และพัฒนา พรอมทั้งฟนฟู
ตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน
๑.๓.๒ สงเสริมการปรับปรุงองคกร และกลไกที่รับผิดชอบดานศาสนาเพื่อใหการบริหารจัดการ
สงเสริม ทํานุบํารุงพุทธศาสนามีความเปนเอกภาพ และประสิทธิภาพรวมทั้งสงเสริมความ
เขาใจอันดี และสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อนําหลักธรรมของศาสนา
มาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสรางแรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมในการ
ดํารงชีวิตมากขึ้น
การนํานโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมาตรีมคี วามเกี่ยวของกับหนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรง
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในดานการเนนใหเยาวชน และประชาชนเขาใจและเขาถึงหลักธรรม
หนา ๒๓

คําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาดวยการสรางศาสนทายาทที่ดี
และความมีประสิทธิภาพในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ทั้งนีจ้ ะตองคํานึงถึงการนําเครื่องมือทางเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใชในการจัดการเรียน
การสอนใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลง
ปจจัยเหลานี้คอื ประเด็นสําคัญที่จะนําไปเปนแนวทางการ
พัฒนาตามวิถที างของยุทธศาสตร เพื่อสรางผลสัมฤทธิ์ที่มีความแตกตาง โดดเดนตอไป

๑.๔ ทิศทางของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุงปจจุบัน (๒๕๕๒-๒๕๕๙)
มีจุดเนน ที่สําคัญ ๖ ประเด็นคือ
 การพัฒนาคน จะเนนการพัฒนาใหเปนคนเกง ดี มีความสุข มีความภูมิใจในความเปนไทย
รวมทั้งมีความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยฯ รังเกียจการทุจริต ตอตานการซื้อสิทธิ์ขาย
เสียง
 การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จะมุงเนนในเรื่องการพัฒนาครู เพื่อ
นําไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษา
 การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ใหสังคมไทยเปนสังคมแหงคุณธรรมจริยธรรม และสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต
 การพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของผูใช ภาคอุตสาหกรรมบริการ ภาค
เศรษฐกิจและสังคมตางๆ โดยมีการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพใหเกิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรม
 การมีสวนรวม ทั้งในสวนของภาครัฐ เอกชน หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถาบัน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว เปนตน
 การเตรียมประเทศไทยใหเดินหนาไปสูความพรอมในการสรางประชาคมอาเซียน โดยอยาง
นอยที่สุดที่จะตองทําในเวลานี้คือ
ควรจะตองมีการเรงรัดกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาในระดับตางๆ ซึ่งในขณะนี้ระดับอุดมศึกษาไดจดั ทําและประกาศใชแลวคือ TQF (Thai
Qualifications Framework) และตองไปเนนระดับอาชีวศึกษาตอไปดวย ขณะเดียวกันตองมีการ
ผลักดันใหกลุม ประเทศอาเซียนมี TQF กลางเกิดขึ้นดวย
บทบาทสําคัญของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือการปฏิรูประบบการศึกษาที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน และการรวมสรางสังคมอุดมปญญาธรรม ที่มีความยั่งยืน ซึ่งการมีแผนยุทธศาสตรที่
ชัดเจนจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการดําเนินงาน

หนา ๒๔

๑.๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ สอง พ.ศ. ๒๕๕๒
ดวยสํานักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เริ่มขับเคลื่อนตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการปฏิรูปการศึกษาใหดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาในสี่ดา นดวยกัน (ตามระเบียบฯ
ขอ ๔) คือ
๑. พัฒนาคุณภาพคนไทย ใหมีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห แกปญหา ริเริ่ม
สรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงถือประโยชนสวนรวม มีศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และคานิยม
๒. พัฒนาคุณภาพครู ใหเปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพที่มีคุณคา สามารถ
ดึงดูดคนเกง เปนคนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู
๓. พั ฒ นาคุณ ภาพสถานศึ ก ษาและแหลง เรี ย นรู เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพสถานศึ ก ษาทุ ก ระดับ ให
สามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหลงเรียนรูอื่น ๆ สําหรับการศึกษา และเรียนรู
ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ โดยมุ ง เน น การกระจายอํ า นาจสู ส ถานศึ ก ษา เขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รวมทั้ ง การมี ส ว นร ว มของผู ป กครอง ชุ ม ชน
ภาคเอกชน และทุกภาคสวน และมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๕. ใหมีคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
๕.๑ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่ องเรียกโดยยอวา “กนป”
มีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
๕.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเรียกโดยยอวา
“กขป”มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
ใหหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคล และคณะบุคคล ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ใหความรวมมือ และสนับสนุนการดําเนินการของ
กนป. และ กขป. และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ระเบียบฯ ขอ ๑๕)

หนา ๒๕

๑.๖ สภาพการณของการจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษา
จากการสํารวจผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรจํานวน ๑,๕๒๕ กลุมตัวอยางดานความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาที่เปนอยูในปจจุบันนั้น มี
ประเด็นที่ตองมีการดําเนินการปรับปรุง แกไขอยางเรงดวนดังตอไปนี้
 ระบบการบริหารจัดการยังไมเขมแข็ง ผูบ ริหารยังไมไดเปนนักจัดการศึกษามืออาชีพ อีกทั้ง ยึด
ตึดกับระบบปจเจกบุคคล เชน เจาอาวาส ผูจัดการโรงเรียน เปนตน ทําใหการดําเนินงานยังไม
เปนระบบมากนัก และจะทําใหเกิดชองวางในการพัฒนาในระยะยาว
 บุคลากรยังขาดความชํานาญในวิชาที่สอน อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรยังไมตอเนื่อง ไมทั่วถึง ขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน และความมั่นคงในวิชาชีพยังมีนอย
 ไมมีระบบการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่มีมาตรฐานพอทีจ่ ะเปนกลไกสําคัญ
ในการผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติ
 ขาดระบบการประชาสัมพันธ และการตลาดเชิงรุกทําใหภาพลักษณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ถูกมองวาเปนการจัดการศึกษาแกเด็กที่ขาดโอกาส เด็กที่มคี ุณภาพต่าํ หรือ
เด็กที่มีปญหาทางสังคม ซึง่ ประเด็นนี้มีผลโดยตรงตอภาพลักษณ และความนาเชือ่ ถือในคุณภาพ
ของศาสนทายาทที่ผลิตขึ้นมา (แมในความเปนจริงแลวคุณภาพของผูเรียนจะต่าํ ก็ตาม แตไมควร
ถือเปนขอจํากัด ควรเนนการประชาสัมพันธเชิงกลยุทธเพื่อสรางทัศนคติใหม)
 ที่มาของรายไดยังมาจากการอุดหนุนเปนสําคัญ
โรงเรียนใหมคี วามเขมแข็ง และพึ่งตนเองได

โรงเรียนขาดมาตรการที่ชัดเจนในการพัฒนา

 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพ ยังมีโรงเรียนไมนอย
(รอยละ ๓๐) ที่ยังไมไดตามเกณฑที่กาํ หนดไว และยังไมมีมาตรการเชิงรุกใดๆ ในการจัดการ
 ขาดยุทธศาสตร และแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทั้งในระยะสัน้ ระยะกลาง และ
ระยะยาว อีกทั้งการบูรณาการกับทุกภาพสวนเพื่อการสรางความเขมแข็งทางการศึกษา และการ
เผยแผพระพุทธศาสนายังไมมีความชัดเจนมากนัก
 การดูแลคุณภาพชีวิตแกผูเรียนขณะเรียน ยังขาดมาตรฐานที่เปนบรรทัดฐานเดียวกัน
 อัตราสวนของผูเรียนที่จบนักธรรมมีนอย ซึ่งไมสอดคลองกับปรัชญาของโรงเรียนที่เนนการ
สรางศาสนทายาท
 ระบบการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนการดําเนินการแบบตั้งรับ ยังไมไดมุงเนนแบบเชิงรุกไปที่
ชุมชน
 หลักสูตรการเรียนการสอนขาดความเปนอัตลักษณของปริยัติสามัญ อิงกับการศึกษาทางโลกมาก
เกินไป ทําใหเปนภาระแกผูเรียนในการพัฒนาตนเองทีส่ มบูรณทั้งทางโลก และทางธรรม (วัยของ
ผูเรียนคือวัยเยาวชนซึ่งยังไมมีสามัญสํานึกตอตนเองในการเปนศาสนทายาท)
หนา ๒๖

 อัตราการเรียนตอดานสามัญของผูเรียน การลาออกระหวางภาคเรียนมีสูง และขาดมาตรการใน
การสงเสริม จูงใจ และสรางทัศนคติใหมแกผูเรียนในการครองตนเปนเพศบรรพชิต เพื่อการ
เปนศาสนทายาททีด่ ี
 ไมมีกลยุทธที่ชัดเจนในการเสริมสรางเอกภาพทางการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีความ
เขมแข็งเชิงคุณภาพที่เปนที่ประจักษแกสังคมชาวพุทธทั้งในประเทศ และตางประเทศ
 ระบบการบริหารจัดการบุคลากร ตั้งแตกระบวนการสรรหา วาจาง แตงตัง้ การพิจารณาความดี
ความชอบ การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ยังไมไดมาตรฐานการบริหารบุคคล
 ยังมีระเบียบปฏิบัติ กฏหมาย หลายประการที่ยังไมเอื้อตอการพัฒนาระบบการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา
 ระบบฐานขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ ความพรอมของอุปกรณประกอบการเรียนการสอนยังไม
มีประสิทธิภาพ
 ผลงานทางวิชาการ งานวิจั ย เพื่อการพั ฒนาระบบการศึก ษายังมีนอยทําใหข าดหลักฐานเชิ ง
ประจักษ ในการพัฒนาโรงเรียน เปนตน
ประเด็นตางๆ เหลานี้ลวนแลวแตเปนความทาทายทางยุทธศาสตรทงั้ สิ้น ซึ่งเมื่อเปรียบทียบกับ
คุณภาพ และความคาดหวังในอนาคตทีค่ วรจะเปนไปของระบบการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถือไดวาจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาแบบกาวกระโดด
จึงจะยังคงไวซึ่งประสิทธิภาพที่พึงประสงค ในการจัดการศึกษาที่เปนความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่เพื่อ
การสรางศาสนทายาทที่มคี ณ
ุ ภาพ และสรางสังคมใหอดุ มปญญาธรรม

๑.๗ แผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐
ประเทศไทยไดยึดแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) เปนแผนหลักในการชีท้ ศิ ทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
ปรัชญาในการจัดทําแผนฉบับนี้คือ การนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดเรื่องคนเปนศูนยกลาง
ในการพัฒนา มาประยุกตกับการจัดทําแผน โดยมีวิสัยทัศน คือ “มุงพัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
(Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากร
ธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซงึ่ ระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” โดยมียุทธศาสตรในการผลักดัน
เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายของแผนทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร ไดแก
๑. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมปิ ญญาและการเรียนรู
๒. สุขภาวะดี จิตใจ อารมณ กาย สติปญญามีความสมดุล เขาถึงหลักศาสนา มีคณ
ุ ธรรม นําความ
รอบรู มีสัมมาชีพ มีความมั่นคงในชีวิต
๓. การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมเปนฐานทีม่ ั่นคงของประเทศ เพื่อพัฒนาชุมมชน
หนา ๒๗

๔. เขมแข็ง สงบสันติ และแกปญหาความยากจนใหชุมชนอยูเย็นเปนสุข
๕. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน เพื่อใหเศรษฐกิจมีคุณภาพ
เศรษฐกิจมีความสมดุลมากขึ้น มีเสถียรภาพและความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
๑. การพัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพ การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร และคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการรักษาความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากร รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
และวางรากฐานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
๒. การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ โดยมุงหวังใหธรรมาภิบาลของประเทศ
ในทุกภาคสวนดีขึ้น ตลอดจนสรางองคความรูประชาธิปไตย
จากแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ มีจุดเนนหลายประการที่เกีย่ วของกับการพัฒนา
ระบบการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไมวา จะเปนการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการบูรณาการกับการเรียนการสอน และประเด็นสําคัญคือการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมปิ ญญาและการเรียนรู เพื่อพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดี จิตใจ อารมณ กาย สติปญญามีความ
สมดุล เขาถึงหลักศาสนา มีคุณธรรม นําความรอบรู มีสัมมาชีพ มีความมั่นคงในชีวิต

๑.๘ รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๒) มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ไดรับการประเมินแลว ๓๙๑ แหง สรุปผลการประเมิน ดังนี้
๑. โรงเรียนที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ๒๐๙ แหง (รอยละ ๕๓.๔๕)
๒. โรงเรียนที่ไมไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ๑๘๒ แหง (รอยละ ๔๖.๕๕)
๓. ระดับคุณภาพผลการประเมินภายนอก
 ระดับดีมาก ๑๒ แหง
(รอยละ ๓.๐๗)
 ระดับดี ๒๔๘ แหง
(รอยละ ๖๓.๔๓)
 ระดับพอใช ๑๒๕ แหง
(รอยละ ๓๑.๙๗)
 ระดับปรับปรุง ๖ แหง
(รอยละ ๑.๕๓)
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายมาตรฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ไดรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง พบวามาตรฐานที่มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินอยูในระดับต่ําที่สุด
ได แ ก มาตรฐานที่ ๕ ผู เ รี ย นมี ค วามรู แ ละทั ก ษะที่ จํ า เป น ตามหลั ก สู ต ร (๒.๑๒) ลํ า ดั บ ต อ มาคื อ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สํ า คั ญ (๒.๔๕) และมาตรฐานที่ ๔ ผูเ รียนมี ค วามสามารถในการคิด วิเคราะห คิด สัง เคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน (๒.๔๙)

หนา ๒๘

จากการรวมอภิปรายกันอยางกวางขวางถึงปญหา/อุปสรรค ที่ทําใหบางมาตรฐานมีคาเฉลี่ยของผล
การประเมินอยูในระดับต่ํา คือ
๑. การสอบ O-NET ของทุกปที่ผานมา มักจะสอบตรงกันกับการสอบบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ
ทําใหโรงเรียนตองนํานักเรียนไปสอบบาลีสนามหลวง
๒. สถานศึกษา/นักเรียน ไมใหความสําคัญกับการสอบ O-NET ทําใหผลสัมฤทธิ์ในการสอบอยูใน
ระดับต่ํา
๓. สถานภาพครูและบุคลากรที่ไมมีความมัน่ คง ทําใหมกี ารเขา-ออกบอยของครูและบุคลากร
สงผลกระทบตอการทํางานที่ไมตอเนื่อง
๔. ผูประเมินภายนอกบางคนไมเขาใจบริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทํา
ใหผลการประเมินไมเปนมาตรฐานเดียวกัน

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอตนสังกัด
๑. คัดเลือกสถานศึกษาที่มคี ณ
ุ ภาพระดับดีขึ้นไป เพื่อประชาสัมพันธ ยกยอง และเผยแพรผลการ
ดําเนินงานเปนตนแบบใหแกสถานศึกษาอื่น ๆ
๒. ประสานการทดสอบภาษาบาลี และการทดสอบ O-NET ใหมีชว งเวลาตางกันเพื่อใหผูเรียนมี
โอกาสเตรียมตัวเขารับการทดสอบทั้งสองประเภท
๓. กําหนดเปนนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหง ตองใหผูเรียนเขารับการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนระดับชาติ (O-NET) และใชเปนเกณฑหนึ่งในการพิจารณาจบการศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. พัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อใหมีแนวทางในการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานภายในใหเหมาะสมกับนโยบาย จุดเนนและคุณลักษณะเฉพาะของการ
จัดการศึกษาประเภทนี้
๕. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะยาวใหชดั เจน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
๖. สงเสริม พัฒนา และเผยแพรความรูใหสถานศึกษา ใหผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของการบริหาร เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอเนื่องและยั่งยืน
๗. สงเสริม สนับสนุนใหกลุมสถานศึกษาในทุกภูมิภาค มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและประเมิน
คุณภาพภายใน โดยนําผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกมา
ใชในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในแตละภูมิภาคในระดับกลุมโรงเรียน
๘. สงเสริมใหกลุมสถานศึกษามีบทบาทในการคัดสรรครูผูมีความรูความสามารถ และสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มเวลาเขามาเปนครูผูสอนในสถานศึกษา ใหการยกยอง และเผยแพรผลงานของ
ครูที่มีผลงานการจัดการเรียนการสอนดีเดนในแตละภูมิภาค
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๑.๙ การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร (SWOT Analysis) ประกอบดวยการประเมิน จุดแข็ง
จุ ด อ อ น โอกาส อุ ป สรรคของการพั ฒ นาของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษาที่ มี ต อ การ
ดําเนินงานใหเปาประสงคบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตรประกอบดวย

จุดแข็ง (Strength)
การประเมิ นศักยภาพทางยุทธศาสตร ดานจุดแข็ งเปนการประเมินจุดเดน หรือจุดแข็ง ภายใน
ของการดําเนินการใหภารกิจขององคกรบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะหจุดแข็งพบวามีดังนี้
ดานบุคลากร
๑. พระสงฆสามเณรมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนาํ ดานคุณธรรม และเปนที่ศรัทธาของประชาชน
ทั่วไป
๒. นโยบายของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีความชัดเจนในการมุงมั่น สงเสริมและพัฒนา
การศึกษาในระดับพื้นฐานที่ควบคูกับการศึกษาธรรม –บาลี
ดานการเงิน
๑. มี ง บประมาณจากหลากหลายช อ งทาง ทั้ ง จากงบประมาณอุ ด หนุ น การศึ ก ษา งบประมาณ
สนับสนุนจากวัด เปนตน
ดานการบริหารจัดการ
๑. มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนแหลงเรียนรูแ ละการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
๒. มีโครงสราง การบริหารจัดการชัดเจนเปนระบบ
๓. โรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูข องชุมชน
ดานวัสดุ อุปกรณ หลักสูตร และเทคโนโลยี
๑. สื่อการสอน มีความพอเพียงตอการบริการทางการศึกษาแกผูเรียน

จุดออน (Weakness)
การประเมิ น ศั ก ยภาพทางยุ ท ธศาสตร ด า นจุ ด อ อ นเป น การประเมิ น จุ ด ด อ ยภายในของการ
ดําเนินการใหภารกิจขององคกรไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะหจุดออนพบวามีดังนี้
ดานบุคลากร (Man)
๑. ผูเรียนเปนผูขาดโอกาสทางการศึกษา มีความแตกตางทางสังคมและเศรษฐกิจ มีพื้นฐานความรู
ของผูเรียนมีความแตกตาง และผูเรียนมีการศึกษาทัง้ ๓ แผนกคือ แผนกธรรม แผนกบาลีและ
แผนกสามัญศึกษา ทําใหเกิดความลาทางการศึกษา ผูเรียนหางไกลครอบครัว
๒. ผูบริหารมีความรู และทักษะ ไมเพียงพอตอการบริหารจัดการเทาทันการเปลี่ยนแปลง และ
ผูบริหารมีภาระงานอื่นมากทําใหไมมีเวลาในการบริหารจัดการเพียงพอ
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๓. ครูขาดความมั่นคง และความกาวหนาทางดานวิชาชีพ ขวัญและกําลังใจ ไมไดรับสวัสดิการ การ
สงเคราะห รายได และสวัสดิการที่เหมาะสมตอคุณวุฒิ และไมไดรับการพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางอยางเหมาะสม
และเทาเทียม มีการเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดภาวะสมองไหลไปหนวยงานอื่นที่มั่นคงกวาเดิม
๔. ระบบการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรยังไมเปนระบบ ไมมที ิศทางในการจัดการที่ชัดเจน
ดานการเงิน (Money)
๑. มีงบประมาณไมเพียงพอ ไมสอดคลอง ไมเหมาะสม กับภาระงานและรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน
๒. ขาดระบบการบริ ห ารจั ด การ การเงิ น การบั ญ ชี ที่ ไ ด ม าตรฐาน เป น ธรรมาภิ บ าล และไม มี
แผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการระบบการเงินของโรงเรียน
๓. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ อาคาร สถานที่ ไมเพียงพอ ไมเอื้อตอการจัดการศึกษา และไมเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน
ดานการบริหารจัดการ (Management)
๑. ไมมีแผนงานในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยางชัดเจน
๒. การถายทอดและสื่อสารยังไมทั่วถึงองคกร ขาดการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหนวยงาน
ตนสังกัด
๓. ขาดการนําขอมูลมาศึกษา วิเคราะหเพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง
๔. ขาดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาจากภาคสวนภายนอก
๕. สภาพแวดลอมของโรงเรียนขาดการสรางบรรยากาศทางวิชาการ
๖. การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษายังเนนอยูในสวนของปริยัตคิ ือภาคของความรูย ังไม
มีการเชื่อมตอความรูเขาสูภ าคของการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดปญญาตามหลักพุทธธรรม
๗. ระบบสวัสดิการแกผูเรียนขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๘. ไมมี พรบ.การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๙. ไมมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑๐. ระบบการบริการวิชาการ การเผยแผพระพุทธศาสนายังไมเปนระบบ
ดานวัสดุ อุปกรณ หลักสูตร เทคโนโลยี ( Material)
๑. หลักสูตรที่ใช เปนการนําของการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช ซึ่งไมมีความสอดคลองกับบริบทของ
ปริยัติสามัญ และการพัฒนาผูเรียน
๒. เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษายังไมมีความทันสมัย ระบบ
ฐานขอมูลยังไมมีประสิทธิภาพ
๓. การเขาถึงเทคโนโลยียังไมทั่วถึง
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โอกาส (Opportunity)
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตรดานโอกาส เปนการประเมินปจจัยภายนอกที่สงเสริมให
การดําเนินการใหภารกิจขององคกรบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะหโอกาสพบวามีดังนี้
๑. แผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ เนนการสรางชุมชนอุดมปญญา และมุงสรางสังคม
คุณธรรม
๒. วัดเปนศูนยกลางการประกอบศาสนกิจ ประเพณี วัฒนธรรมทองถิน่
๓. นโยบายใหทกุ โรงเรียนผานเกณฑมาตรฐานการศึกษา
๔. ภาครัฐใหการสนับสนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ
๕. โครงสรางการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
๖. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและสังคมเพิ่มขึ้น
๗. ไดรับการศึกษาจากแหลงเรียนรูต างๆ มากขึ้นสงผลตอประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
๘. มีชองทางในการเผยแผและประชาสัมพันธการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น สามารถนําขอมูล
สารสนเทศ มาบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
๙. สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และสังคมไทยมีคา นิยมในการทําบุญตอพระสงฆสามเณร
๑๐. นโยบายรัฐบาลมุงสงเสริมการปรับปรุงองคกร และกลไกที่รับผิดชอบดานศาสนาเพื่อใหการ
บริหารจั ดการสงเสริม ทํานุ บํา รุงพุท ธศาสนามีค วามเปนเอกภาพ และประสิทธิภาพรวมทั้ง
สงเสริมความเขาใจอันดี และสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อนําหลักธรรมของ
ศาสนามาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสรางแรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมใน
การดํารงชีวิตมากขึ้น

อุปสรรค (Threat)
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตรดา นอุปสรรคเปนการประเมินปจจัยภายนอกที่คุกคามตอ
การดําเนินการใหภารกิจขององคกรไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะหอุปสรรคพบวามีดังนี้
๑. กลไกในการขับเคลื่อนและสนับสนุนของหนวยงานระดับนโยบายดําเนินงานไมเกิดประสิทธิภาพ
๒. ปจจัยนําเขาเปนไปตามภาวะของเศรษฐกิจสงผลตอจํานวนผูเรียนและงบประมาณ
๓. ผูเรียนขาดวุฒิภาวะในการเลือกบริโภคเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
๔. ปจจัยทางสังคมมีความเสี่ยงในการดํารงสมณเพศและแรงจูงใจตอการเรียนมีมากขึน้
ซึ่งจากการประเมินศักยภาพทางการพัฒนาตามภารกิจของโรงเรียน จะไดนําผลที่ไดไปใชในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ดังแสดงในบทที่ ๒ ตอไป
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บทที่ ๒
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ประกอบด ว ยองค
ประกอบ ของทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา ระบบวั ด ผลทางยุ ท ธศาสตร และระบบปฏิ บั ติ ก ารทาง
ยุทธศาสตร ดังรายละเอียด ตอไปนี้

๒.๑ ทิศทางยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
วิสัยทัศน (Vision)
วิสัยทัศนเปนเข็มทิศนําทางสูอนาคต เปนการพัฒนาไปสูอนาคตที่ระบบการศึกษาพระปริยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา จะใชเปนแนวทางในการพัฒนา จึงไดกาํ หนดวิสัยทัศน ดังนี้
“สงเสริมพระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงามดวยศาสนทายาทที่เปย มปญญาพุทธธรรม ผลัก
ดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลกที่มคี ุณภาพ
มาตรฐาน”

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจเปนกรอบ และแนวทางในการดําเนินงานตามหนาที่ และตามวิสัยทัศนที่ไดกาํ หนดไว ซึ่ง
ประกอบดวยพันธกิจ ดังนี้
๑. จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปยมปญญา
พุทธธรรม
๒. พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนใหเขมแข็ง เปนโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานของไทยที่เปนศูนยกลาง
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลก
๓. เผยแผและทํานุบํารุงพุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม และรวมสรางสังคมพุทธธรรมทีม่ ีความเขมแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร เปนประเด็นสําคัญตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนดวยวิธีการทาง
ยุทธศาสตรใหมีการพัฒนาทีแ่ ตกตาง โดดเดน และกาวกระโดด ประกอบดวย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
๑. การสรางและพัฒนาผูเรียนใหเปนศาสนทายาทที่มคี ณ
ุ ภาพ
๒. การพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนใหเขมแข็ง และมีมาตรฐานเปนโรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน
๓. การเสริมสรางศักยภาพใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาของโลก
๔. การทํานุบํารุง เผยแผพระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม

หนา ๓๓

เปาประสงค (Goal)
เปาประสงคเปนผลสัมฤทธิ์ที่เปนผลลัพธของการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ที่มุงหวังจะให
เกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบดวย เปาประสงค ดังนี้
๑. ผูเรียนเปนศาสนทายาทที่เปยมปญญาพุทธธรรมและมีคุณลักษณะปริยัติสามัญตามที่พึงประสงค
๒. ระบบการศึกษาพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษามีอตั ลักษณพุทธธรรม และมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ และเชื่อมั่นของสังคม
๓. ประเทศไทยเปนศูนยกลางของโลกในการเรียนรูแ ละการศึกษาระดับพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
๔. พระพุทธศาสนามีความเจริญงอกงาม สังคมเขมแข็งอุดมปญญาพุทธธรรม

ผลผลิตของแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan output)
ผลผลิตเปนผลสัมฤทธิ์ที่เปนผลผลิตโดยตรงจากการใชทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร ประกอบดวยผลผลิต ดังนี้
๑. ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
๒. มีผูเรียนที่สอบผานหลักสูตรนักธรรม-บาลีมากขึ้น
๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีการจัดการศึกษาทีไ่ ดคุณภาพ มาตรฐาน
๔. มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานานาชาติ ตนแบบ
๕. มีผูจบการศึกษาที่ดาํ รงอยูในบรรพชิตมากขึ้น
๖. มีชุมชนพุทธธรรมที่เขมแข็งทั่วทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ดังแสดงความสัมพันธของทิศทางยุทธศาสตรในตาราง

หนา ๓๔

ตารางแสดงความสัมพันธของทิศทางยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
วิสัยทัศน : สงเสริมพระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม ดวยศาสนทายาทที่เปย มปญญาพุทธธรรม
ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
ของโลกที่มีคุณภาพมาตรฐาน
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ผลผลิต
๑. จัดการศึกษาพระ
๑. การสรางและพัฒนา ๑. ผูเรียนเปนศาสน
๑. ผูจบการศึกษามัธยม
ปริยัติธรรม แผนก
ผูเรียนใหเปนศาสน
ทายาทที่เปยมปญญา
ศึกษาตอนตน และ
สามัญศึกษาเพื่อผลิต
ทายาทที่มีคุณภาพ
พุทธธรรม และมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
และพัฒนาศาสน
คุณลักษณะปริยัติ
เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และ
ทายาทที่เปยมปญญา
สามัญตามที่พึง
คุณภาพ
พุทธธรรม
ประสงค
๒. มีผูเรียนที่สอบผาน
หลักสูตรนักธรรมบาลีมากขึ้น
๒. พัฒนาระบบบริหาร ๒. การพัฒนาระบบ
๒. ระบบการศึกษาพระ ๓. โรงเรียนพระปริยัติ
โรงเรียนใหเขมแข็ง
ธรรม แผนกสามัญ
บริหารโรงเรียนให
ปริยัติธรรม แผนก
เปนโรงเรียนคุณภาพ
ศึกษา มีการจัด
เขมแข็ง และมี
สามัญศึกษามีอัต
มาตรฐานของไทยที่
การศึกษาทีไ่ ด
มาตรฐานเปน
ลักษณพุทธธรรม
เปนศูนยกลาง
คุณภาพ มาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพที่
และมีคณ
ุ ภาพ
การศึกษาพระปริยัติ
ยั่งยืน
มาตรฐานเปนที่
ธรรม แผนกสามัญ
ยอมรับและเชือ่ มั่น
ศึกษาของโลก
ของสังคม
๓. เผยแผ และทํานุบํารุง ๓. การเสริมสราง
๓. ประเทศไทยเปนศูนย ๔. มีโรงเรียนพระปริยัติ
พระพุทธศาสนาให
ศักยภาพใหประเทศ
กลางของโลกในการ
ธรรม แผนกสามัญ
เจริญงอกงาม และรวม
ไทยเปนศูนยกลาง
เรียนรู และการศึกษา
ศึกษานานาชาติ
สรางสังคมพุทธธรรม
การศึกษาพระปริยัติ
ระดับพื้นฐานทาง
ตนแบบ
ที่มีความเขมแข็ง
ธรรม แผนกสามัญ
พระพุทธศาสนา
ศึกษาของโลก
๔. การทํานุบํารุง เผยแผ ๔. พระพุทธศาสนามีความ ๕. มีผูจบการศึกษาที่
พระพุทธศาสนาให
เจริญงอกงาม สังคม
ดํารงอยูในบรรพชิต
เจริญงอกงาม
เขมแข็งอุดมปญญา
มากขึ้น
พุทธธรรม
๖. มีชุมชนพุทธธรรมที่
เขมแข็งทั่วทั้ง
ประเทศ และเพิ่ม
ขึ้นอยางตอเนื่อง

หนา ๓๕

๒.๒ ระบบวัดผลทางยุทธศาสตร และระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร
เพื่อใหทิศทางยุ ทธศาสตร ถูกแปลงสูการปฏิบัติ จึงไดกําหนดระบบวัดผลทางยุ ทธศาสตร คือ
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) คาเปาหมาย (Target) เพื่อวัดความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน และสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของการดําเนิน
และไดกําหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตรคือ กลยุทธ (Strategy) และโครงการ (Project)
เพื่อการขับเคลื่อนระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามทีม่ ุงหวัง
ทั้งนี้ไดใหนิยามของระบบวัดผลทางยุทธศาสตร และระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร ไวดังนี้
ตัวชี้วดั
หมายถึง ตัวบงชี้หลักทีส่ ําคัญของความกาวหนาของการดําเนินงาน และการบรรลุผล
สัมฤทธิ์ของเปาประสงค และผลผลิตตามที่กําหนดไว
เปาหมาย หมายถึง คาเปาหมายที่ตองการใหบรรลุในแตละตัวชี้วัดนั้นๆ และมุงหวังไปที่การ
บรรลุของผลผลิต หรือเปาประสงคตามที่กําหนดไว
กลยุทธ

หมายถึง กลวิธีทางการกระทําที่เนนการพัฒนาที่แตกตาง โดดเดน กาวกระโดดที่
สอดคลองกับศักยภาพที่มี และความคาดหวังที่ตองการในอนาคต

โครงการ หมายถึง แนวทางการปฏิบัติ กิจกรรมเพื่อการดําเนินการเพื่อการแปลงกลยุทธสูการ
กระทําใหบรรลุผลตามตัวชีว้ ัด และคาเปาหมายที่กําหนดไว
ทั้งนี้สามารถแยกการระบบวัดผลทางยุทธศาสตร และระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร แตละ
เปาประสงค ไดดังนี้

หนา ๓๖

เปาประสงคที่ ๑ :

ผูเรียนเปนศาสนทายาทที่เปยมปญญาพุทธธรรม และมีคุณลักษณะ
ปริยัติสามัญตามที่พึงประสงค

แนวคิดของเปาประสงค
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาที่จะใหการศึกษา
ในโรงเรียน เปนประโยชนตอฝายศาสนจักร และฝายบานเมือง กลาวคือ ทางฝายศาสนจักรจะไดศาสน
ทายาททีด่ ี และบานเมืองไดเยาวชนที่มคี ุณภาพ
ความมุงหวังของเปาประสงคคือการผลิต และพัฒนาผูเรียนที่จบการศึกษาที่มีลักษณะของการ
เปนศาสนทายาทที่เปยมปญญาพุทธธรรม และมีคุณลักษณะปริยัติสามัญตามที่พึ่งประสงค เพื่อสะทอน
อัตลักษณของผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาใหเปนที่ประจักษ ทั้งนี้ได
กําหนดกรอบนิยามของเปาประสงค ไวดงั นี้
ผูเรียนเปนศาสนทายาทที่เปยมปญญาพุทธธรรม (ภูมิธรรม) หมายถึงผูเรียนที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
 เปนผูที่สมบูรณดวยความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
 เปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ
ดํารงอยูใ นสมณธรรมสมควรแกภาวะ
สามารถธํารงและสืบตอ
พระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพรตอไป และถาหากพระภิกษุสามเณรเหลานีล้ าสิกขาบทไปแลว
สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐได หรือเขารับราชการหรือสรางประโยชนใหกา วหนา
ใหแกตนเอง และบานเมืองสืบตอไปดวยเชนกัน
ผูเรียนเปนศาสนทายาทที่มคี ุณลักษณะปริยัติสามัญทางโลกตามที่พงึ ประสงค (ภูมิรู) หมายถึง
ผูเรียนที่มคี ณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
 การเปนผูเรียนที่กาวทันโลกอยางรูเทาทันดวยการเรียนรูตลอดชีวติ
 มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเองสูง
 เปนแบบอยางของเยาวชน
 เปนผูริเริ่ม สรางสรรค และรวมสรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูสังคมพุทธธรรมที่ยั่งยืน
 เปนผูเรียนที่ถึงพรอมดวยทักษะสากล (คอมพิวเตอร ภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมสากล )
หมายเหตุ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจะรวมกันสราง
มาตรฐานของผูเรียนที่เปนอัตลักษณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากนั้นจะนําไปใช
เพื่อการทดสอบสมรรถนะในทุก ๆ โรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และมัธยมศึกษาปที่ ๖ โดย
ผูเ รี ย นที่ ผ า นการทดสอบและผ า นเกณฑ ที่ กํ า หนดไว จ ะได รั บ ประกาศนี ย บั ต รรั บ รองคุ ณ ลั ก ษณะ และ
ความสามารถตามมาตรฐานการมีภูมิรู และภูมิธรรมที่สมบูรณ
ทั้งนี้ไดกาํ หนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายของเปาประสงค ไว ดังนี้

หนา ๓๗

ตัวชี้วัดของเปาประสงค : รอยละของผูเรียนที่มีสมรรถนะที่ผานเกณฑมาตรฐานการมีภูมิรู และภูมิ
ธรรมที่สมบูรณ
ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

๒๕๕๔
๓๐

-

๒๕๕๕
๔๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐

๒๕๖๐
๙๐

๒๕๖๑
๙๐

๒๕๖๒
๙๐

ผลผลิตที่ ๑: ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ
แนวคิดของผลผลิต
ความตองการของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือการผลิตผูเรียนที่มี
คุณภาพ เพื่อสรางสรรคสังคมที่อุดมปญญาธรรม และการเสริมสรางโอกาสทางเลือกทางการศึกษาแก
สังคม ผลผลิตจึงเนนที่การมีผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นทั้ง
พรอมทั้งเสริมสราง
ปริมาณ คุณภาพ การเพิ่มขึ้นของความรู และปญญา ทั้งทางโลก และทางธรรม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของโรงเรียนในการจัดการศึกษานอกเวลาเรียน เพื่อเปนการใหบริการ
ทางวิชาการอีกทางหนึ่ง โดยจัดใหมีการฝกอบรมในหลักสูตรระยะสั้นแกเยาวชน หรือประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัดของผลผลิต :

จํานวนผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.ตน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) และระดับประกาศนียบัตร (ปบ.)
คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)

ผลงานที่
ผานมา ๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

ม.ตน ๗,๙๕๖ ๘,๔๐๐
ม.ปลาย ๒,๔๘๘ ๓.๓๐๐
ปบ.
-

๙.๗๐๐
๓,๙๐๐
๖๐๐

๑๑,๐๐๐
๔,๗๐๐
๗๐๐

๑๒.๐๐๐
๕,๖๐๐
๘๐๐

๑๒.๐๐๐
๖,๖๐๐
๙๐๐

๑๒.๐๐๐
๗,๘๐๐
๑,๐๐๐

ระดับ

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑๔.๐๐๐ ๑๖.๐๐๐ ๑๘.๐๐๐ ๒๐.๐๐๐
๙,๒๐๐ ๑๐,๘๐๐ ๑๒,๗๐๐ ๑๕,๐๐๐
๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐
๒,๕๐๐ ๓,๐๐๐

หมายเหตุ
ระดับประกาศนียบัตร (ปบ.) เปนการฝกอบรมระยะสั้นที่เนนการพัฒนาผานการบริการวิชาการ
พระพุทธศาสนาที่มุงพัฒนาผานการเรียนรูนอกเวลา สําหรับพระสงฆ ฆราวาส โดยจะเปนการพัฒนาที่ใช
เวลา ๓- ๑๐ วัน โดยจะแตกตางกันไปในแตละหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั ความพรอมของโรงเรียนนั้นๆ

หนา ๓๘

ผลผลิตที่ ๒: มีผูเรียนที่สอบผานหลักสูตรนักธรรม-บาลี มากขึ้น
แนวคิดของผลผลิต
เปนผลผลิตทีก่ ําหนดขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายของคณะสงฆที่ตองการใหมีผูเรียนดานนักธรรม-บาลี
เพิ่มมากขึ้น และเปนการตอกย้าํ ในการสนองตอบตอความตองการของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ดานการผลิตผูเรียนใหเปนศาสนทายาทที่มคี ณ
ุ ภาพ เปนอัตลักษณของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอยางแทจริง เพื่อสรางสรรคสังคมปญญาทางธรรมแกประเทศชาติสืบตอไป

ตัวชี้วัดของผลผลิต :
ผลงานที่
ผานมา

-

-

หมายเหตุ

รอยละการเพิ่มขึ้นตอปของผูเรียนที่สอบผานหลักสูตรนักธรรม - บาลี
คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)

ระดับ
ตรี
โท
เอก
เปรียญ
ธรรม
ประโยค
๑-๒
เปรียญ
ธรรม
ประโยค
๓

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

-

๒๐
๑๕
๑๕

๓๐
๒๐
๒๐

๔๐
๒๕
๒๕

๕๐
๓๐
๓๐

๕๕
๓๕
๓๕

๖๐
๔๐
๔๐

๖๕
๔๕
๔๕

๗๐
๕๐
๕๐

๘๐
๖๐
๖๐

-

๑๐

๑๕

๒๐

๑๕

๓๐

๔๐

๔๕

๕๐

๖๐

-

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๔๐

๔๕

๕๐

๖๐

เปาหมายการเพิ่มขึ้นนับจากปฐานนั้นๆ และผลงานทีผ่ านมายังไมไดคํานวณแบบการ
เพิ่มขึ้นเปนคาเฉลี่ย

ทั้งนี้เพื่อใหการบรรลุเปาประสงค และผลผลิต จึงกําหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร ซึ่ง
ประกอบดวยกลยุทธ แผนงาน และโครงการ
(กลยุทธ แผนงาน โครงการอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยูกับสภาพการณที่เกีย่ วของ และผลการ
ดําเนินงานทีผ่ านมาของยุทธศาสตร) ดังมีรายละเอียด ดังนี้

หนา ๓๙

กลยุทธ ๑ จัดระบบสวัสดิการและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ใหผูเรียน เรียนรูอยางมี
ความสุข โดยเนนการปฏิรูปงบประมาณการดูแลอยางทั่วถึง ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
พัฒนาโรงเรียนสูโรงเรียนนาอยูนาเรียน

ตัวชี้วัด

รอยละของความพึงพอใจ ความสุขของผูเรียนระหวางการศึกษา

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

๗๓.๖๐

๗๕

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๗๕

๗๕

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๘๐

๘๕

๘๕

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
การจั ด ระบบสวั ส ดิ ก ารสร า งสภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสม ให ผู เ รี ย น เรี ย นรู อ ย า งมี ค วามสุ ข
ประกอบดวยแนวปฏิบัติ ดังนี้
 การปรับภูมิทัศนของโรงเรียนใหเปนสถานที่ที่มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูพุทธธรรม และการ
ศึกษาหาความรู
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสวัสดิการ ที่เพียงพอทั่วถึง เปนระบบ และมีมาตรฐาน เพื่อจูง
ใจผูเรียน เชน สวัสดิการผูเรียนดี สวัสดิการผูปฏิบัติธรรมดี เปนตน
 การปฏิรูประบบการดูแลผูเรียนเนนการดูแลรายบุคคลที่เขาถึง เขาใจและพัฒนา เพื่อสรางขวัญ
กําลังใจ โดยการจัดตั้งหนวยดูแลสวัสดิภาพ และใหคําปรึกษาอยางใกลชิด
 การสรางมาตรการจูงใจเพื่อใหผูเรียนมีขวัญกําลังใจในการศึกษาในระบบการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม

ตัวชี้วัด

รอยละของโรงเรียนที่ผา นเกณฑมาตรฐานโรงเรียนนาเรียนรู (Happiness School)
(สภาพแวดลอม หอพัก สิ่งอํานวยความสะดวกใน โรงเรียน)

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๐

๒๕

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๓๐

๓๕

๔๐

๕๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๖๐

๗๐

๘๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
การยกระดับมาตรฐานการดูแลผูเรียน สูโรงเรียนนาเรียนรู ประกอบดวยแนวปฏิบัติ ดังนี้
 สรางมาตรฐานโรงเรียนนาอยูโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และคัดเลือกโรงเรียนนํารองที่มี
ความพรอมและมีพื้นฐานเดิมอยูบาง หรือเขาขายมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาสูโรงเรียนนาอยู
 ปฏิรูประบบการดูแลหอพักที่ไดมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และสงบ
 พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพื่อการสรางสุขภาวะที่ดีแกผูเรียน
 จัดหาอุปกรณที่มีความเพียงพอ โดยในเบื้องตนเนนการระดมทรัพยากรชวยเหลือในโรงเรียนที่
ขาดแคลน และในขณะเดีย วกันจะรวมมือกับโรงเรียนที่มีศัก ยภาพในการพั ฒ นาหรือสรา ง
หองเรียนตนแบบที่มีความทันสมัยสมบูรณดวยโสตทัศนูปกรณที่เหมาะสม
หนา ๔๐

 สรางมาตรฐานโรงเรียนนาอยู นาเรียนรู และจากนั้นขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ จัดใหมีระบบการ
ติดตาม ประเมินผล โรงเรียน เพื่อการคัดเลือกโรงเรียนที่ผานมาตรฐาน พัฒนาเปนศูนยกลาง
การเรียนรู และการพัฒนาตอไป
 นําระบบ ๕ ส มาใชอยางจริงจัง และสรางภูมทิ รรศนที่ดีแกโรงเรียน

กลยุทธ ๒ สรางภาพลักษณโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ใหเปนที่ยอมรับดวย
การสื่อสารองคกร การประชาสัมพันธ และการตลาดเชิงรุกแบบมืออาชีพ

ตัวชี้วัด

รอยละการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่๑ และระดับมัธยมศึกษาปท๔ี่

มัธยมศึกษาปที่ ๑
ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๕

๗

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๑๐

๑๕

๒๐

๒๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๐

๒๐

๒๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๐

๒๐

๒๐

มัธยมศึกษาปที่ ๔
ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี
หมายเหตุ

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๕

๗

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๑๐

๑๕

๒๐

๒๐

คาเปาหมายเปนรอยละการเพิ่มขึ้นจากฐานเดิมของปนั้นๆ

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
การสรางพัฒนาการสื่อสารองคกรและการสรางภาพลักษณโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาใหเปนที่ยอมรับดวยกลไกการประชาสัมพันธ และการตลาดเชิงรุก มุงเนนการดําเนินงานเพื่อเพิ่ม
ปริมาณ และการใหไดมาซึง่ ผูเรียนที่มคี ณ
ุ ภาพ ประกอบดวยแนวปฏิบัติ ดังนี้
 การพัฒนาระบบการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกผานเครือขายความรวมมือจากวัด ทองถิ่น และ
ชุมชนแบบความสามารถที่มีพันธสัญญารวม
 การสรางสื่อที่นาสนใจหลากหลาย และการดําเนินการประชาสัมพันธที่ตอเนื่อง เขาถึงกลุม
เปาหมาย
 การใชบุคคลที่มีศักยภาพเพื่อการสรรหาผูเรียนที่เขาถึงครัวเรือนของกลุมเปาหมาย โดยการผาน
ศิษยปจจุบัน ศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ
 การวางมาตรการใหวัดเปนเครือขายในการสรรหาผูเรียนที่มีคุณภาพมีความพรอมเพื่อปอนสู
ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

หนา ๔๑

 การพัฒนาระบบงานการประชาสัมพันธ และการตลาดของโรงเรียนที่มีความเปนมืออาชีพ พรอม
ทั้ ง เสริ ม สร า งสมรรถนะแก บุ ค ลากรในการเป น ผู บ ริ ห ารจั ด การภาพลั ก ษณ อ งค ก รที่ มี ขี ด
ความสามารถสูง
 เสริมสรางความรวมมือกับเครือขายทางการศึกษาในระดับพื้นฐานเพื่อสรางโรงเรียนเครือขาย
คุณธรรมรวมกัน
 สรางความรวมมืออยางมีพันธสัญญากับองคกรทองถิ่นเพื่อการพัฒนาเยาวชนใหมีภูมิรู และภูมิ
ธรรม ดวยกระบวนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 สรางกลไกความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยน และการพัฒนาผูเรียนอันจะเปนการ
เริ่มสรางภาพลักษณที่ดีแกโรงเรียน
 สงเสริมใหโรงเรียนเขารวมกิจกรรมทางสังคม และเปนแกนนําหลักที่สําคัญในการสรางสังคมอยูด ี
มีสุขรวมกันเพื่อสรางการยอมรับแกโรงเรียน

กลยุทธ ๓ สรางผูเรียนที่มีความพรอม และสมบูรณในการดําเนินชีวติ ดวยหลักธรรมและปญญา
ทางสังคมอยางรูเทาทันกันและเปนอัตลักษณของปริยตั ิสามัญ

ตัวชี้วัด

รอยละของผูจ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ ที่ผานเกณฑคุณลักษณะ
มาตรฐานของโรงเรียนดานสังคม (ภาษา, คอมพิวเตอร)

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

ตัวชี้วัด

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕

๓๐

๓๕

๔๐

๔๕

๕๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๕๕

๖๐

๖๕

รอยละของผูจบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ ที่ผานเกณฑคุณลักษณะ
มาตรฐานของ โรงเรียนดานพุทธธรรม

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๔๐

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๔๕

๕๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๕๕

๖๐

๖๕

๗๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๗๕

๘๐

๘๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
การสรางผูเรียนที่มคี วามพรอมและสมบูรณในการดําเนินชีวิตดวยธรรมและปญญาทางสังคมที่
เปนอัตลักษณของปริยตั ิสามัญ ประกอบดวยแนวปฏิบัติ ดังนี้
 สรางมาตรฐานผูเรียนที่เปนศาสนทายาทที่เปยมปญญาพุทธธรรม (ภูมิธรรม)
 วางมาตรการเพื่อการพัฒนาผูเรียนที่มีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยาง
แทจริง
 เสริมสรางและจูงใจผูเรียนใหเปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ดํารงอยูในสมณธรรม สมควรแกภาวะ
สามารถธํารงและสืบตอพระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพรตอไป

หนา ๔๒

 การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลผูเรียน เพื่อการเสริมสรางทัศนคติหลังลาสิกขาบทไปแลว
เนนการสรางประโยชนใหกาวหนาใหแกตนเองและบานเมืองสืบตอไป
 สรางมาตรฐานการพัฒนาผูเรียนใหเปนศาสนทายาทที่มีคุณลักษณะปริยัติสามัญทางโลกตามที่
พึงประสงค (ภูมิรู) ดวยการพัฒนาใหเปนผูเรียนที่กาวทันโลกอยางรูเทาทัน มีวินัยในตนเองสูง
เปนแบบอยางของเยาวชน ตามมาตฐานที่กําหนดไว
 พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพในการเปนผูสรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูสังคมพุทธธรรมที่ยั่งยืน
ผานการอบรมระยะสั้นจากผูทรงคุณวุฒิ
 การเสริมสรางผูเรียนที่ถึงพรอมดวยทักษะสากล (คอมพิวเตอร ภาษาตางประเทศ วัฒนธรรม
สากล) ดวยการจัดการสอนเสริมที่พรอมสมบูรณดวยผูสอน สื่อและสภาพแวดลอม

กลยุทธ ๔ ปรับระบบการเรียนการสอนใหมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานเนนอัตลักษณพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด

รอยละของวิชาที่มีการเรียนการสอน
ที่มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีการบูรณาการหลัก
พระพุทธศาสนา และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐาน ตามที่กาํ หนดโดย
กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๐

๔๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
การปรับระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมาตรฐานเนนอัตลักษณพุทธศาสนา ประกอบดวย
แนวปฏิบัติ ดังนี้
 ยกระดับความสามารถของครูผูสอน ใหรองรับกับมาตรฐานและคุณภาพตามที่พึงประสงค ดวย
การคัดเลือกครูในแตละกลุมโรงเรียนมาพัฒนาใหเปนผูสอนคุณภาพปริยัติสามัญ และสงเสริมให
มีการใชครูผูสอนคุณภาพรวมกัน
 ปรั บ วิ ช าที่ มี ก ารเรี ย นการสอนป จ จุ บั น ให มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ มี ก ารบู ร ณาการหลั ก
พระพุทธศาสนาอยางเหมาะสม
 ศึกษา และวิเคราะหหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและเปนไปไดในการสรางผูเรียนที่มีคุณภาพ
มาตรฐานแบบอัตลักษณพุทธศาสนา
 นําเสนอรูปแบบการพัฒนาผูเรียนที่เนนการสรางแนวคิดในการใฝรู เรียนรูตลอดชีวิต แก
โรงเรียนอยางเหมาะสมเพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม
 ปรับระบบการวัดผลที่เนนการวัดดานภูมิรู ภูมิธรรม ในสัดสวนที่เหมาะสม
 สงเสริมพระภิกษุ ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถทางโลก และทางธรรมมารวมจัดการ
เรียน การสอน
หนา ๔๓

 สรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางที่เปนบริบทของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 สรางระบบการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูภาคปฏิบัติ และการประยุกตใชในชีวิตประจําวันใน
ทุกรายวิชา
 ปฏิ รู ป ระบบแผนการสอนให เ ป น แผนการสอน แบบพั ฒ นาการอย า งแท จ ริ ง พร อ มทั้ ง ริ เ ริ่ ม
ดําเนินการในโรงเรียนนํารองและกระจายใหครอบคลุมทั้งประเทศ

กลยุทธ ๕ สรางความพรอมแกผูเรียนใหมีศักยภาพที่สมดุลกับการรับการศึกษาจากระบบปริยัติ
สามัญ

ตัวชี้วัด

อัตราการลาออกระหวางภาคเรียนของผูเรียนเฉลี่ยทั้งระบบตอป

ผลงานที่ผานมา
(Based Line)

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

ไมมี

-

๗

๖

หมายเหตุ

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๕

๔

๓

๒

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑

๑

๑

คาเปาหมายกําหนดจากฐานขอมูลของปที่ผานมาในแตละป

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
การสรางความพรอมแกผูเรียนใหมศี ักยภาพที่สมดุลกับการรับการศึกษาจากระบบปริยัติสามัญ
ประกอบดวยแนวปฏิบัติ ดังนี้
 วิเ คราะห ส ถานการณ และตนเหตุข องการลาออกระหว า งภาคเรียนของผู เรีย น พร อมจั ด ทํ า
แผนการปองกัน และการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
 จัดระบบการดูแลผูเรียนที่เนนการดูแลอยางเขาใจ และทั่วถึง โดยการอาศัยกลไกของการมีสวน
รวมจากรุนพี่ ผูปกครอง และชุมชน
 สรางกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อการพักผอนหยอนใจที่มีความเหมาะสมกับพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เพื่อการลดภาวะเครียดระหวางการเรียน
 ปรั บ พื้ น ฐานผู เ รี ย นก อ นเข า สู ก ระบวนการเรี ย นรู โดยการอบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น ในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการเตรียมตัวเตรียมใจเขาสูระบบการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุขเพื่อการดูแลสุขภาวะผูเรียน และการพัฒนาผูเรียน
ใหมีความสมบูรณทางสุขภาพ

หนา ๔๔

กลยุทธ ๖ สรางความแข็งแกรงในภูมิความรูทางวิชาการแกผเู รียนใหเปนที่ประจักษ และเปนที่
ยอมรับจากสังคม

ตัวชี้วัด

จํานวนครั้งในการจัดงานชุมนุมวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
ระดับประเทศ

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

ตัวชี้วัด

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒

๒

๒

จํานวนผูเรียนที่ประสบความสําเร็จในเวทีวิชาการระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานทั้งในและ
ตางประเทศ

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๑๐

๑๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๑๐

๑๐

๒๐

๒๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๐

๓๐

๓๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
การสรางความแข็งแกรงในภูมิความรูท างวิชาการแกผเู รียนใหเปนทีป่ ระจักษ และยอมรับจากสังคม
ประกอบดวยแนวปฏิบัติ ดังนี้
 กําหนดกรอบการพัฒนาของโรงเรียน ใหเนนการพัฒนาที่เปนเลิศดานการศึกษาระดับพื้นฐาน
ตามขีดความสามารถของโรงเรียนนั้นๆ เชน โรงเรียนเปนเลิศดานวิทยาศาสตร โรงเรียนเปนเลิศ
ดานภาษาไทย โรงเรียนเปนเลิศดานภาษาตางประเทศ โรงเรียนเปนเลิศดานการสรางวิชาชีพ
เปนตน จากนั้นจึงกําหนดวาระการพัฒนาประจําปในดานทางโลกวิชาการ เชนปแหงการพัฒนา
ดานภาษาตางประเทศ, ปแหงการพัฒนาความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร, ปแหงการพัฒนาดาน
ภาษาไทย เปนตน
 จัดทําหลักสูตรการเรียนรูระยะสั้น เพื่อการสงเสริมและสรางความเขาใจแกผูเรียนที่มีความพรอม
ทางวิชาการทางโลกที่เปนเลิศ พรอมทั้งคัดเลือกผูเรียนที่มคี วามพรอมมาทําการสอนเสริมผาน
ระบบการติวเตอรของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา โดยอาศัยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน และการสรางจิตสาธารณะจากผูทรงคุณวุฒหิ รือจากเยาวชนที่ประสบความสําเร็จ
ทางการศึกษามาทําหนาทีเ่ ปนผูสอนพิเศษ
 พัฒนาหลักสูตรเพื่อการสอนเสริม หรือกิจกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาผูเรียนที่เนนการ เปน
ผูเรียนที่กาวทันโลกอยางรูเทาทัน มีวินัยในตนเองสูง ตอวาระการพัฒนาในแตละปนั้นๆ และ
พัฒนาผูเรียนใหเปนแบบอยางของเยาวชน เปนผูสรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูสังคมพุทธ
ธรรมที่ยั่งยืน
 ปรับระบบการจัดกิจกรรมการแขงขันวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนนการดําเนินงานที่เปน
ระบบ ครบวงจร และการมีสวนรวมอยางทั่วถึงของทุกภาคสวน พรอมทั้งการพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธและการดําเนินงาน
หนา ๔๕

 จัดระบบการศึกษา ดูงาน การศึกษานอกสถานที่ ใหกับผูเรียนทุกระดับอยางนอยปละครั้ง โดย
การทัศนศึกษา และเรียนรูจ ากสถานทีจ่ ริงในโรงเรียนที่เปนเลิศในดานตางๆ

กลยุทธที่ ๗ สรางความแข็งแกรงในการเรียนธรรม-บาลีศึกษาแกผูเรียนดวยการประสานกลไกทั้ง
ระบบแบบบูรณาการ

ตัวชี้วัด

รอยละของโรงเรียนที่มีมาตรการในการพัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนสอบผานหลักสูตร
นักธรรมบาลี ศึกษาที่ไดเกณฑมาตรฐานตามที่กําหนดไว

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๐

๓๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๘๐

๙๐

๑๐๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 กําหนดนโยบายที่ชัดเจน และผลักดันใหเปนมติของมหาเถรสมาคมในการใหโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา วางมาตรการจูงใจในการสอบนักธรรมบาลีใหมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นทั้ง
ระดับนักธรรม และบาลี
 กําหนดเปนนโยบาย และระเบียบปฏิบัติในการสรางนักธรรมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาที่เชื่อมโยงกับการจัดสรรทรัพยากรจาก สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือการ
พิจารณาความดีความชอบแกบุคลากรของโรงเรียน
 แสวงหาความรวมมือกับโรงเรีย น หรือชุ มชนในพื้นที่เพื่อการขยายการศึกษาธรรม-บาลีแ ก
เยาวชนผานกลไกหลักของโรงเรียน และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
 จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนาเพื่อการรองรับการศึกษาธรรม-บาลีของ
ผูเรียน
 การคัดเลือกโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาดีเดน มอบรางวัลแกโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาที่สามารถสรางผูเรียนใหมีวุฒิเปรียญธรรม และคัดเลือกโรงเรียนพระ
ปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษาเพื่ อ การอุ ด หนุ น โรงเรี ย นที่ เ ป น โรงเรี ย นนํ า ร อ งในการ
เสริมสรางศาสนทายาท

หนา ๔๖

เปาประสงค ๒. :

ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีอัตลักษณ
พุทธธรรมและมีคุณภาพ มาตรฐานเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นของ
สังคม

แนวคิดของเปาประสงค
เปาประสงคนี้เปนความตองการ ในการผลักดันใหระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนคุณภาพ
พรอมทั้งมีระบบการจัดการศึกษาที่เปนที่ยอมรับ และเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานจากทุกภาคสวนทั้งใน
และตางประเทศ ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเปนระบบการศึกษาที่เปนอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่สังคมไทยยอมรับในคุณภาพวาสามารถผลิตผูเรียนที่เปนเยาวชนใหเปนมนุษยที่มีความสมบูรณ
ทั้งทางโลกและทางธรรมดวยมาตรฐานในการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน และมีความพรอมดานบุคลากร
เทคโนโลยี และหลักสูตรที่มีมาตรฐาน รวมทั้งขีดความสามารถของสถานศึกษาในการรวมกันสรางองค
ความรู นวัตกรรมเพื่อการยกระดับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ตัวชี้วัดของเปาประสงค : ดัชนีความเชือ่ มั่นในคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒.๕๐

๒.๗๕

๓.๐๐

๓.๒๕

๓.๕๐

๓.๗๕

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๔.๐๐

๔.๒๕

๔.๕๐

หมายเหตุ

ดัชนีความเชือ่ มั่นในคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากําหนดเปน
ระดับนอยมาก นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด โดยกําหนดคะแนนความเชื่อมั่นที่
๑- ๕ ตามลําดับ

ผลผลิต:

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีการจัดการศึกษาที่ไดคุณภาพมาตรฐาน

ตัวชี้วัดของผลผลิต :

รอยละของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีการจัดการศึกษา
ที่ไดคุณภาพมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

๕๓

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๖๐

๘๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

หนา ๔๗

แนวคิดของผลผลิต
เปนการพัฒนาระบบการประคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่เนนการสราง
ระบบการจั ด การศึ ก ษาที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ และเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพมาตรฐานจากทุ ก ภาคส ว นทั้ ง ใน และ
ตางประเทศ เปนระบบการศึกษาที่เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่สังคมไทยยอมรับในคุณภาพวาสามารถผลิต
ผูเรียนที่เปนเยาวชนใหเปนมนุษ ยที่ มีความสมบูร ณทั้ งทางโลกและทางธรรมดวยมาตรฐานในการจัด
การศึกษาที่มีมาตรฐาน
ทั้งนี้เพื่อใหการบรรลุเปาประสงค และผลผลิต จึงกํา หนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร ซึ่ ง
ประกอบดวยกลยุทธ แผนงาน และโครงการ (ทั้งนี้กลยุทธ แผนงาน โครงการอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
ขึ้นอยูกับสภาพการณที่เกี่ยวของ และผลการดําเนินงานที่ผานมาของยุทธศาสตร) ดังมีรายละเอียด ดังนี้

กลยุทธ ๑. ขับเคลื่อนการศึกษาปริยตั ิสามัญที่มีประสิทธิภาพดวยระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย
มาตรการ ทางการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด

จํานวนระเบียบปฏิบัติ หรือกฎหมาย หรือมาตรการ ทางการบริหาร จัดการ และการจัด
การศึกษา ทีส่ ามารถนําสูก ารปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และครบวงจร

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

๑

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒

๓

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๓

๓

๓

๓

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๓

๓

๓

หมายเหตุ
ครบวงจรหมายถึงมีการวางแผนการดําเนินงาน (Plan) มีการนําสูการปฏิบัติ (Do) มีการติดตาม
ประเมินผล (Check) มีการปรับปรุงแกไข (Action) และมีการดําเนินการสรุปบทเรียน และพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง (Standard)

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 ศึกษาวิเคราะหปญหา และอุปสรรคที่เปนขอขัดของทางการบริหาร การจัดการศึกษาและการ
สรางคุณภาพการศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา และนํามากําหนดเปนวาระใน
การพัฒนาประจําปโดยกําหนดปละ ๑ เรื่องดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
ประจําปนั้นๆ
 จัดตั้งทีมงานเพื่อการสรางและขับเคลื่อนระเบียบปฏิบัติ หรือกฎหมาย หรือมาตรการ ทางการ
บริ ห ารจั ด การ พร อ มสร า งเครือขา ยทางการเมืองเพื่อ การผลักดันสู ค วามสํา เร็จ และติด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ

หนา ๔๘

 กําหนดกรอบการพัฒนาในระยะยาวโดยผลักดันการจัดทําพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ใหเปนตัวชี้ วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานพระพุ ทธศาสนา
แหงชาติ และเมื่อพรบ.ผาน จัดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการนําสูการปฏิบัติอยางเปน
ระบบ

กลยุทธ ๒. ปฏิรูประบบการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน และการพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพดวยระบบการนิเทศการศึกษาแบบครบวงจร

ตัวชี้วัด

จํานวนนักนิเทศการศึกษาปริยัติสามัญ

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๔๐

๔๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๔๐

๔๐

๔๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 สรางนักนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่ มีความรู ความสามารถมาทํ า
หนาที่ในเบื้องตนเพื่อการขับเคลื่อนระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ จากนั้นในระยะตอไป จะเปนการ
กําหนดใหอยูในโครงสรางการบริหาร
 พัฒนาระบบการติตดามผลการดําเนินงานภายในกลุมโรงเรียน และระดับโรงเรียนที่เนนการ
ตรวจติดตามเพื่อการพัฒนาดวยตนเอง
 การติดตามประเมินผล เนนการติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานตามนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร การประกันคุณภาพการศึกษา และอื่นๆ ที่จะกําหนดในรอบปงบประมาณนั้นๆ

กลยุทธ ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการสูโรงเรียนทีเ่ ปนเลิศดวยยุทธศาสตรการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัด

รอยละโรงเรียนที่ไดมาตรฐานในการบริหารแผนยุทธศาสตรอยางครบวงจร

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔
๒๐

๒๕๕๕
๔๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๖๐
๘๐
๑๐๐
๑๐๐

๒๕๖๐
๑๐๐

๒๕๖๑
๑๐๐

๒๕๖๒
๑๐๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 จัดทําแผนยุทธศาสตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในระดับองคกรและกระจาย
สูทุกกลุมโรงเรียน และโรงเรียนเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรใหมีความสอดคลองกัน

หนา ๔๙

 จัดใหมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร มีระบบการติดตาม การ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เชื่อมโยงผลงานสูการจัดสรรงบประมาณ และ
การพิจารณาความดี ความชอบ
 จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสรางนั กยุทธศาสตรปริยัติ สามัญ ที่ เชี่ยวชาญทั้งระดั บ
ผูบริหาร ผูรับผิดชอบนโยบายและแผนของโรงเรียน
 จัดสัมมนาประจําปเพื่อการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และหามาตรการเพื่อการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
 จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย เพื่อการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของทุก
โรงเรียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส
 นําระบบเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award : PMQA ) มาใชในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาของสวนกลาง
และนํารองในโรงเรียนที่มีความพรอม
 กระจายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสูระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานที่อิงตาม
ผลงานของแผนยุทธศาสตร

กลยุทธ ๔. สรางมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่เปนบริบทและภารกิจ
ของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาอยางแทจริง

ตัวชี้วัด

รอยละโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานการประกันสุขภาพการศึกษาของพระปริยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

-

-

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

-

๒๐

๓๐

๔๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๖๐

๘๐

๑๐๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 สรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ดวยการศึกษาแนวทาง และดําเนินการสรางระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เปนของพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ครอบคลุมทั้งมาตรฐาน
รูปแบบการประเมิน รูปแบบการพัฒนาตามการประเมิน การใหการรับรอง และผูตรวจประเมิน
เปนตน
 จัดระบบโครงสรางการดําเนินงานตามหลักการ การประกันคุณภาพการศึกษา พรอมพัฒนาขีด
ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการระบบ
 สรางความเขมแข็งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวของใน
โรงเรียนที่ยังไมไดมาตรฐานเปนการเรงดวน พรอมวิเคราะหปญหาที่เปนอยูในระบบการประกัน

หนา ๕๐

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ยังไมผานเกณฑ พรอมหามาตรการเชิงรุกเพื่อการปรับปรุงอยาง
เรงดวน
 สรางแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เนนการจัดการศึกษาที่การยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา การใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการ การมีสวนรวม รวมคิดรวมทํา
การกระจายอํานาจทางการศึกษา และการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได

กลยุทธ ๕. ปฎิรูปการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ใหมีมาตรฐานและเสริมสรางความสุข ขวัญ กําลังใจ
ความกาวหนา มั่นคงในอาชีพของบุคลากรที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

รอยละของความพึงพอใจ ความสุขในการปฎิบัติงานของบุคลากร

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๖๐

๗๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๗๐

๗๐

๗๐

๘๕

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๘๕

๘๕

๘๕

มาตรการและแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 สรางความมั่นคงในระบบการบริหารบุคลากรดวยการผลักดันใหมีการรับรองสถานภาพ ครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหเปนพนักงานศาสนการดานการศึกษา พรอมทั้ง
จะกําหนดคุณสมบัติของครู ที่จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งใหมีการตั้งคณะ
กรรมการบริหารการศึกษา ในการดําเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โดยจะมีกรรมการทั้งพระสงฆและฆราวาสที่เปนผูทรงคุณวุฒิ เพื่อดําเนินงานในลักษณะเดียวกับ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
 ดําเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อนํางบประมาณมาชวยสนับสนุนระบบการบริหารบุคลากร
หรือจัดตั้งเปนสหกรณครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 ปฏิรูประบบการสรรหา วาจาง แตงตั้ง การกํากับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดี
ความชอบ และคาตอบแทน โดยเนนการวางมาตรฐานการดําเนินงานที่เปนมาตรฐาน และสอด
รับกับบริบทของความเปนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของบุคลากรเปนสมาคมครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 แสวงหาความเปนเลิศ และพันธมิตรเครือขายเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

หนา ๕๑

กลยุทธ ๖. พัฒนาโรงเรียนใหเขมแข็งมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด

รอยละของโรงเรียนที่มรี ะบบการเงินการคลังที่เขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

-

-

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๖๐

๗๐

๘๐

หมายเหตุ
๑. ระบบการเงิน การคลังเขมแข็ง หมายถึง การมีระบบการบริหารจัดการ ดานการเงิน การบัญชี ที่
เปนไปตามระเบียบ ยึดหลักธรรมาภิบาล (นิติธรรม คุณธรรม โปรงใส มีสวนรวม รับผิดชอบ
และคุมคา) และเปนไปตามระเบียบปฏิบัติที่กาํ หนดโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๒. การพึ่งตนเองหมายถึง การมีรายไดนอกงบประมาณของโรงเรียน ที่เพียงพอตอการพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

มาตรการและแนวทางสูการปฏิบตั ิของของกลยุทธ
 สรางระบบการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังที่ผานมาของโรงเรียนใหเปนระบบ และปรับ
ระบบการจัดการทรัพยสินที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ
 สรางทัศนคติ และพัฒนาขีดความสามารถแกบุคลากรที่ดําเนินงานการเงิน การคลัง ใหมีความ
เชี่ยวชาญในการดําเนินการวางมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงิน
การคลัง และการพัสดุโรงเรียนใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
 สงเสริมใหโรงเรียนมีการแสวงหารายไดเพื่อการพึ่งตนเองดวยการจัดกิจกรรมหารายได การ
พัฒนาผลิตภัณฑที่มีความเปนไปได
 จั ด ทํ า ระบบการบริ ห ารการเงิ น การบั ญ ชี และการพั ส ดุ เ ชิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรที่คุมคาอยางสูงสุด

กลยุทธ ๗. ปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยเนนการใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาสูการเปนโรงเรียนอัจฉริยะ

ตัวชี้วัด

รอยละของโรงเรียนที่มรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๑๐

๒๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๗๐

๘๐

๙๐

หมายเหตุ
โรงเรียนที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐานหมายถึง มีการดําเนินการบริหารฐานขอมูล
การพัฒนาระบบการสื่อสารภายใน การจัดการการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
เปนไปตามมาตรการของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
หนา ๕๒

มาตรการและแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 พัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอิเล็คทรอนิคสเพื่อสรางแรงจูงใจ สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเองอยางทั่วถึงและไดมาตรฐานทั้งระบบ และเปนการลดภาระของครูผูสอนที่มีอยูอยาง
จํากัด และไมสามารถดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง
 ศึกษาวิเคราะหกลุมสาระ และวิชาที่สําคัญ ความจําเปนในการพัฒนาเปนระบบการเรียนการ
สอนแบบอิเล็คทรอนิกส (e- Learning) โดยจัดทําเนื้อหา แผนการสอน รายละเอียดการสอน คํา
บรรยาย รูปภาพ และเทคนิคการนําเสนอ โดยรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน
 จัดทําระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็คทรอนิกส (e-Learning) คัดเลือกโรงเรียนนํารองที่มี
ความพรอมจํานวนกลุมละ ๑ โรงเรียน
 จัดหาวัสดุ อุปกรณ สนับสนุนการพัฒนาสูโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส ฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร
ใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนดวยระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็คทรอนิกส
(e- Learning)
 จัดทําระบบฐานขอมูลการบริ หารจัดการ การจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และสรางเปนมาตรฐานระบบการจัดการฐานขอมูล ผลักดันสูการพัฒนาของทุก
โรงเรียน
 ปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานของโรงเรียนใหมีความทันสมัย รวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยง
โรงเรียนทั้งประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
 พัฒนาระบบเวบไซตของโรงเรียนใหมีความทันสมัย รวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงกับสวนกลาง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 สรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ ๘. สรางและพัฒนานักบริหารการศึกษาปริยัติสามัญใหเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
(๑ โรงเรียน ๑ ปริญญาโท ๑ กลุม ๑ ปริญญาเอก)

ตัวชี้วัด

รอยละบุคลากรผูสอนทั้งพระสงฆ และฆราวาสที่มีวุฒกิ ารศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๑๐

๑๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒๐

๒๐

๓๐

๓๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๔๐

๔๐

๕๐

มาตรการและแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 ศึกษา และวิเคราะหความจําเปนทางการศึกษา วาบุคลากรดานใดมีความสําคัญ จําเปน เรงดวน
จากนั้นจึงแสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยที่สามารถจัดการศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การบริหาร การศึกษาในระดับปริญญาเอก และจัดทํา
หลักสูตรรวมกันโดยกําหนดเปนการเรียนรวมใน ๔ พื้นที่ คือ ภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเรียนสัปดาหละ ๑ วันในทุกวันเสาร การเรียนเปนแบบ Block Course
หนา ๕๓

 จัดหาสถานที่ และอุปกรณในการเรียนการสอน โดยใหมหาวิทยาลัยบริหารการเรียนการสอน
และการประเมินผล
 เนนการทําวิจัยในสภาพการจัดการศึกษาปริยัติสามัญเปนสําคัญ
 คา ใชจ า ยในหลั กสูต รจะตกลงรวมกัน โดยกํ า หนดให ผูเรียนร วมจ า ยในบางสวน สํา นักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ อุดหนุนบางสวนภายใตสัญญาทางการศึกษา
 จัดหาทุนการศึกษาเพื่อการสงเสริมการพัฒนาทางวุฒิการศึกษาแกบุคลากร

กลยุทธ ๙. สรางองคความรู งานวิจยั นวัตกรรมทีเ่ อื้อตอการบริการ และบริหารการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มุงสูการเปนแหลงอางอิงทางวิชาการพระพุทธศาสนา
ของทองถิ่น

ตัวชี้วัด

จํานวนงานวิจยั องคความรู นวัตกรรมทางการศึกษาที่ตีพิมพในสือ่ ที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศ หรือเผยแพรในระดับสากลตอป

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

ตัวชี้วัด

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๐

๒๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๐

๒๐

๒๐

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและสอบผานเกณฑนกั วิจัยการศึกษาพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษาตอป

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๓๐

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๓๐

๓๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๓๐

๓๐

๓๐

มาตรการและแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 เสริมสรางขีดความสามารถทางการวิจัยใหกับโรงเรียน และบุคลากรใหโรงเรียนมีระบบการ
จัดการงานวิจัย องคความรู และใหบุคลากรมีสมรรถนะในการจัดการงานวิจัยแบบครบวงจร
 มุงสรางภาพลักษณของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากการดําเนินการ
จัดการศึกษาที่รับรูกันในวงจํากัด และภาคประชาสังคมเขาไมถึงในกระบวนการจัดการศึกษา ให
ยอมรับในขีดความสามารถของโรงเรีย น สงผลใหสวนหนึ่งนั้นมีผลตอคุณภาพของผูที่เขารับ
การศึกษาที่ออนดอยทางวิชาการ และการมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ซึ่งมีผลตอคุณภาพของ
ศาสนทายาท
 สร า งเวที วิ ช าการในลั ก ษณะงานวิ ช าการประจํ า ป เ พื่ อ การแสดงผลงานทางวิ ช าการ และ
ความสําเร็จที่ผานมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อการประชาสัมพันธ
และสรางภาพลักษณที่ดี เนนการจัดเวทีวิชาการ ที่มีกิจกรรมทางวิชาการที่เปนเอกลักษณปริยัติ
สามั ญ โดยตรงเพื่ อ ให นั ก เรี ย นได แ สดงออกถึ ง ความสามารถและนํ า เสนอความก า วหน า
นวัตกรรมทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียน
หนา ๕๔

และทําใหเกิดการไหลเวียนขององคความรู หรือแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหขยายกวางอออกไป และประการสําคัญคือการแสดงใหเห็นถึง
ความพรอมในการเปนศูนยกลางศาสนาพุทธของโลก ในระบบของปริยัติสามัญ
 แหลงรวบรวมขอมูลของทางดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาจากสถานศึกษาทุก
มหาวิ ท ยาลัย ทั้ ง ใน และตา งประเทศ
มุ งเนน การพัฒนาเป นแหลงอ า งอิง ทางวิช าการ
พระพุทธศาสนาของชุมชน

หนา ๕๕

เปาประสงค ๓ :

ประเทศไทยเปนศูนยกลางของโลกในการเรียนรู และการศึกษา
ระดับพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

แนวคิดของเปาประสงค
เปนการกําหนดผลสัมฤทธิ์ที่มุงยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ใหมีความเขมแข็งในการเปน
ศูนยกลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาหรือระดับพื้นฐาน และเปนศูนยกลางการเรียนรู
พระพุ ท ธศาสนาของโลกที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ จากสั ง คมทั้ ง ในประเทศและระดั บ นานาชาติ มี ผู เ รี ย นและ
พุทธศาสนิกชนที่มีความหลากหลายชนชาติใหความสนใจในการเขารับการเรียนรูพระพุทธศาสนาทั้งใน
ระดับการศึกษาปกติ การอบรมในหลักสูตรระยะสั้น พรอมทั้งการสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษานานาชาติตนแบบ และมีเครือขายในระดับสากลครอบคลุมทั่วโลก

ตัวชี้วัดของเปาประสงค : จํานวนผูเรียนที่เปนชาวตางชาติตอ ป
ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

๒๕๕๔

๒๕๕๕

-

๒๐

-

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๓๐

๓๐

๕๐

๕๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ตัวชี้วัดของเปาประสงค : จํานวนผูเขารับการอบรมหลักสูตรระยะสัน้ และระยะยาวที่เปนชาวตางชาติ
ตอป
ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

๒๕๕๔

๒๕๕๕

-

๒๐

-

ผลผลิต:

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๓๐

๕๐

๕๐

๑๐๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

มีโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษานานาชาติตนแบบ

แนวคิดของผลผลิต
พัฒนาโรงเรียนที่มีความพรอมใหเปนตนแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
นานาชาติตนแบบ เพื่อสรางภาพลักษณในการเปนศูนยกลางการศึกษาทางพระพุทธศาสนาของโลกที่มุง
พัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และการสานสัมพันธที่ดีกับประเทศตางๆ ที่เหมาะสมและเปนไป
ได รวมทั้งการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาระหวางกันกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในระดับสากล

หนา ๕๖

ระบบวัดผลของผลผลิต
ตัวชี้วัดของผลผลิต :

จํานวนโรงเรียนที่มคี วามพรอมในการพัฒนาใหเปนศูนยกลางของโลกใน
การเรียนรู และการศึกษา ระดับพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

-

๑

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๑

๑

๑

๑

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒

๒

๒

ทั้งนี้เพื่อใหการบรรลุเปาประสงค และผลผลิต จึงกําหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร ซึง่ ประกอบดวย
กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ดังนี้

กลยุทธ ๑. เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการสรางความสัมพันธผานกระบวนการ
ทางการศึกษาพระพุทธศาสนา

ตัวชี้วัด

จํานวนเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการสรางความสัมพันธผานกระบวนการ
ทางการศึกษาพระพุทธศาสนาที่มีความเขมแข็งตอป

ผลงานที่ผานมา
(Based Line)

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

ไมมี

-

๕

๕

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๕

๕

๕

๕

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๕

๕

๕

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 แสวงหาความรวมมือกับประเทศสังคมพุทธที่มีการจัดการศึกษาปริยัติสามัญที่มคี ุณภาพ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาระหวางกัน และใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการเชื่อม
ความสัมพันธ และการพัฒนารวมกัน ทั้งนี้เนนการมีพันธสัญญาที่เปนรูปธรรม ตอเนื่อง และเปน
ประโยชนทั้งสองฝาย
 สรางหลักสูตรที่มคี วามพรอมตอการจัดการศึกษา หรือการฝกอบรมในระดับนานาชาติ

หนา ๕๗

กลยุทธ ๒. เสริมสรางโรงเรียนนํารองใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาพระปริยัตธิ รรม แผนก
สามัญศึกษาระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด

รอยละความสัมฤทธิ์ผลของแผนงานการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษานานาชาติตนแบบ

ผลงานที่ผานมา
(Based Line)

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ไมมี

-

-

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

หมายเหตุ
แผนงานการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานานาชาติตนแบบ จะกําหนดใน
แตละปเปนแผนปฏิบัติการประจําป

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 คัดเลือกโรงเรียนที่มคี วามพรอม และจัดทําแผนพัฒนาสูความเปนโรงเรียนนานาชาติ
 พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการรองรับการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
 สรางหลักสูตร และวางระบบการดูแลนักศึกษานานาชาติ

กลยุทธ ๓. แสดงความโดดเดนทางวิชาการพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด

จํานวนประเทศที่เขารวมงานวันวิชาการปริยัติสามัญนานาชาติ

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๓๐

๓๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๓๐

๓๐

๓๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 แสวงหาความร ว มมื อ กั บ ประเทศสั ง คมพุ ท ธที่ มี ก ารจั ด วั น วิ ช าการ การศึ ก ษาปริ ยั ติ ส ามั ญ
นานาชาติที่มีคุณภาพ เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาระหวางกัน และ
ใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเชื่อมความสัมพันธ และการพัฒนารวมกัน ทั้งนี้เนนการมีพันธ
สัญญาที่เปนรูปธรรม ตอเนื่อง และเปนประโยชนทั้งสองฝาย
 จัดสัมมนาการศึกษาปริยัติสามัญนานาชาติปละครั้งเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษารวมกันในลักษณะงานวิชาการ การศึกษาพระพุทธศาสนานานาชาติ

หนา ๕๘

เปาประสงค ๔ :

พระพุทธศาสนามีความเจริญงอกงาม สังคมเขมแข็งอุดมปญญาพุทธ
ธรรม

แนวคิดของเปาประสงค
เปนการตอกย้ําในหนาที่หลักสําคัญของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกแหงตอ
ภาระการทํานุ บํารุงพระพุทธศาสนามีความเจริญงอกงาม และการรวมรับผิดชอบตอการพัฒนาสังคมไทย
ใหเป นสั ง คมเข ม แข็ งอุ ด มปญ ญาพุ ท ธธรรม ผา นกระบวนการในการสร า งและพั ฒ นาชุ ม ชนพระธรรม
ต น แบบตามมาตรฐานชุ ม ชนพุ ท ธธรรมที่ กํ า หนดไว พร อ มทั้ ง การวางมาตรการเพื่ อ การรั ก ษาผู จ บ
การศึกษาใหดํารงอยูในบรรพชิต รวมทั้งการนําสงธรรมแกประชาชน ใหไดรับการเสริมสรางความรู
ปญญา ดวยหลักพุทธธรรมอยางทั่วถึง ตอเนื่อง โดยมีการวัดผล ดังนี้

ตัวชี้วัดของเปาประสงค : จํานวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนา และไดมาตรฐานการเปนชุมชนพุทธธรรม
ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

ผลผลิต

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๑๔

๒๘

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๕๖

๗๐

๑๐๐

๒๐๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๑. มีผูจบการศึกษาที่ดํารงอยูในบรรพชิตมากขึ้น
๒. มีชุมชนพุทธธรรมทั่วทั้งประเทศและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

แนวคิดของผลผลิต
ความตองการของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือการผลิตผูเรียนที่มี
คุณภาพ เพือ่ สรางสรรคสงั คมที่อดุ มปญญาธรรม และการเสริมสรางโอกาสทางเลือกทางการศึกษาแก
สังคม ผลผลิตจึงเนนที่การมีผจู บการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผจู บ
การศึกษาทีด่ าํ รงอยูในบรรพชิตเพิ่มขึ้น พรอมกับการเสริมสรางพุทธธรรมแกประชาชน

ตัวชี้วัดของผลผลิต :รอยละการเพิ่มขึ้นของผูจบการศึกษาทีด่ าํ รงอยูในบรรพชิตไมนอยกวา ๕ ป
เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๐

๓๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๔๐

๔๐

๔๐

๕๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๕๐

๕๐

๕๐

หนา ๕๙

ตัวชี้วัดของผลผลิต :จํานวนประชาชนไดรับการเสริมสรางความรูปญญา ดวยหลักพุทธธรรม
ผานการฝกอบรมระยะสั้นตอป
ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ทั้งนี้เพื่อใหการบรรลุเปาประสงค และผลผลิต จึงกําหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร ซึง่ ประกอบดวย
กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ดังนี้

กลยุทธ ๑. สรางระบบสวัสดิการและปจจัยจูงใจ สนับสนุนการครองตนในบรรพชิต
ตัวชี้วัด

จํานวนทุนการศึกษาเพื่อการสนับสนุนผูเรียนศึกษาตอระดับปริญญา/ป

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๐๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๐๐

๓๐๐

๕๐๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 จัดหาทุนการศึกษาเพื่อการจัดสวัสดิการและปจจัยจูงใจสนับสนุนการครองตนในบรรพชิต
 สรางระบบการบริหารจัดการทุนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน
 ติดตาม ประเมินผลพัฒนาการของผูเรียนที่ไดรับทุนการศึกษา

กลยุทธ ๒. พัฒนาผูเรียนใหเปนนักเผยแผพระพุทธศาสนาทีถ่ ึงพรอมดวยคุณลักษณะที่ดี
ตัวชี้วัด

จํานวนผูเรียนที่มีขีดความสามารถในการเปนนักเทศนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ/ป

ผลงานที่ผานมา
(Based Line)

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ไมมี

-

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๕๐๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ในลักษณะของกลุมโรงเรียนเพื่อการพัฒนาผูเรียนใหเปนนักเผยแผ
พระพุทธศาสนาที่ถึงพรอมดวยคุณลักษณะที่ดขี องการเปนนักเทศน
 จัดการแขงขันการเปนนักเทศนประจําป และมีการสรางแรงจูงใจแกผูเรียน
 แสวงหาความรวมมือกับวัด และชุมชน เพื่อการเปนแหลงฝกปฏิบัติของผูเรียนที่เปนนักเทศน
 นํานักเทศนทมี่ ีชื่อเสียงมาเปนครูพี่เลี้ยง
 จัดทําคูมือการเปนนักเทศนที่ดีแกผูเรียน และเพิ่มขีดความสามารถทางธรรมแกผูเรียน
หนา ๖๐

กลยุทธ ๓. วางมาตรการเพื่อการสงเสริมใหเยาวชนพัฒนาตนเองตามหลักนักธรรมศึกษาดวย
ความรวมมือกับทุกภาคสวนในทองถิ่น
(๑โรงเรียนสรางเยาวชน ๑๐๐ คนเกงทางธรรม)

ตัวชี้วัด

จํานวนเยาวชนในชุมชนที่ไดรับการสงเสริมใหเรียนธรรมศึกษาและสอบผาน

วุฒิทางธรรม ผลงานที่
ระดับ ผานมา ๒๕๕๓
ตรี
โท
เอก
-

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๔
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๒๕๕๕
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

๒๕๕๘
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๒๕๕๙
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๒๕๖๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๒๕๖๑
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๒๕๖๒
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 แสวงหาความรวมมือกับองคกรปกครองส วนทองถิ่นและ โรงเรีย นสายสามัญในการรวมกัน
พัฒนาเยาวชนผูเรียนใหเรียนรูธรรมศึกษา
 จัดหาทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนเยาวชน
 จัดระบบการติว เนนการชวยเหลือเกื้อกูลของรุนพี่จากโรงเรียน สูเยาวชนรุนนองในชุมชน
 การวางมาตรการเพื่อการเสริมสรางขวัญกําลังใจแกผูสอบผาน
 การจัดหาครูผูสอน วัสดุ อุปกรณ และหนังสือที่เพียงพอ

กลยุทธ ๔. สรางพระวิปส สนาจารยทงั้ ปริมาณและคุณภาพ ใหเปนหลักในการเผยแผพทุ ธศาสนา
ที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

จํานวนพระวิปสสนาจารยที่ไดรับการพัฒนาตอป

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

๑๐๐

๒๕๕๔

๒๕๕๕

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 พัฒนาขี ดความสามารถครูสอนศาสนาในโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญ ศึ กษา และ
โรงเรียนในระดับพื้นฐานใหมีสมรรถนะทางพุทธธรรมที่เหมาะสม และเปนหลักในการเผยแผ
พุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพและแนวทางสูการปฏิบัติของกลยุทธ
 จัดประชุมประจําปพระวิปสสนาจารยในระดับกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เพื่อการกําหนดทิศทาง แผนงานการปฏิบัติงานรวมกัน
 วางมาตรการในการปฏิบัติของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อการสรางพระ
วิปสสนาจารยที่มีคุณภาพ และระบบการติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

หนา ๖๑

กลยุทธ ๕. สรางเครือขายชุมชนพุทธธรรมใหเพิ่มปริมาณ ผานกลไกของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา
ตัวชี้วดั

รอยละของโรงเรียนที่มีการสรางเครือขายชุมชนพุทธธรรมใหเพิ่มปริมาณ ผานกลไกของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๑๐

๓๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๕๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 จัดทํารูปแบบ และมาตรฐานชุมชนพุทธธรรม โรงเรียนคัดเลือกชุมชนจํานวน ๑ ชุมชนเพือ่ พัฒนา
เปนชุมชนพุทธธรรม โดยในแตละชุมชนใชเวลาในการดําเนินงานที่ตอเนื่องจํานวน ๓ ป โดยการ
มีสวนรวมของบาน วัด โรงเรียน เปนสําคัญ พรอมเปดโอกาสใหสมาชิกของชุมชนมีสวนรวมใน
การสรางสัญญาประชาคมในการพัฒนาเปนชุมชนพุทธธรรม
 ดําเนินการพัฒนาตามกิจกรรม และมาตรฐานการดําเนินงานชุมชนพุทธธรรม มีระบบการ
ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาที่ชัดเจน พรอมทั้งประกาศการเปนชุมชนพุทธธรรม มอบรางวัล
เพื่อเปนกําลังใจแกโรงเรียน และชุมชนที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑ
 จัดทํารูปแบบ และมาตรฐานหลักสูตรอยูอยางมีสุขดวยพุทธธรรม โดยการมีสวนรวมของโรงเรียน
ระยะเวลาของหลักสูตรจํานวน ๗ วัน เนนการเขาถึงหลักพุทธธรรม และการฝกปฏิบัติ โดยผูผาน
การอบรมจะไดรับมอบประกาศนียบัตร พรอมคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพรอมเพื่อดําเนินการ
เปดโอกาสใหสมาชิกของชุมชนมีสวนรวมในการสรางสัญญาประชาคมในการพัฒนาเปนชุมชน
พุทธธรรม ดําเนินการพัฒนาตามกิจกรรม และมาตรฐานการดําเนินงาน และมีระบบการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนา

หนา ๖๒

กลยุทธ ๖. สรางเครือขายการพัฒนาการศึกษาปริยัตสิ ามัญที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม
แบบบูรณา การและพันธสัญญาตอการเผยแผพระพุทธศาสนา ที่เปน
รูปธรรมและเขมแข็ง
ตัวชี้วัด

จํานวนเครือขายความรวมมือในการเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในและตางประเทศตอป

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๑๐

๑๐

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑๐

๑๐

๑๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 เสริมสรางความรวมมือจากโรงเรียนเครือขายในระดับพื้นฐานเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษา
รวมกัน และการมีสวนรวมในการทํานุ บํารุงพระพุทธศาสนาระหวางกัน
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหความชวยเหลือดานพุทธศึกษา โรงเรียนพื้นฐาน
ใหการชวยเหลือทางดานวิชาการ
 สงเสริมความรวมมือกับทองถิ่นในการเปนภาคีเครือขายเพื่อการพัฒนาระหวางกันเพื่อการสราง
ชุมชนอยูดีมีสขุ ดวยพุทธธรรม
 การทําบันทึกความรวมมือระหวาง สพฐ. และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในการยกระดับ
การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา

กลยุทธ ๗. พัฒนาโรงเรียนเปนศูนยเรียนรูการพัฒนาพุทธศาสนา และวิถชี ีวิตพอเพียงที่ยั่งยืน
สําหรับทุกคน

ตัวชี้วัด

รอยละของโรงเรียนที่มศี ูนยการเรียนรูวถิ ีพอเพียง ที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

ไมมี

-

๑๐

๑๕

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๔๐

๔๕

๕๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 จัดสรางศูนยบริการความรูทางพระพุทธศาสนาในการบริการประชาชน และพัฒนาระบบการ
บริการทางการศึกษาที่รองรับผูเรียน ในรูปแบบศูนยวิทยบริการ แบบเบ็ดเสร็จ
 นอมนําหลักปรัชญาความพอเพียงมาใชในการพัฒนาโรงเรียน และสรางโรงเรียนตนแบบความ
พอเพียงเพื่อเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
 จัดหาสื่อการเรียนรู หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสืออื่นๆ ที่มีความสมบูรณ เพียงพอเพื่อการเปน
ที่พึ่งทางความรู และปญญาแกประชาชนในชุมชน

หนา ๖๓

กลยุทธ ๘. นําสงพุทธธรรมถึงครัวเรือนดวยกลไกการสื่อสารทีม่ ีประสิทธิภาพ หลากหลาย เชิงรุก
และเขาถึงพุทธศาสนิกชน

ตัวชี้วัด

จํานวนเคเบิ้ลทีวีพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา

ผลงานที่ผานมา
(Based Line) ๒๕๕๓

ไมมี

ตัวชี้วัด

-

๒๕๕๔

๒๕๕๕

-

-

(Based Line) ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

หมายเหตุ

-

๑

-

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

-

-

-

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑๕

๒๐

๒๐

-

จํานวนวิทยุชมุ ชนของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา

ผลงานที่ผานมา

ไมมี

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

คาเปาหมาย (Target) (พ.ศ.)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๓
คาเปาหมาย เปนตัวเลขสะสม

๕

๕

๑๐

มาตรการ และแนวทางสูการปฏิบตั ิของกลยุทธ
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตของปริยัติสามัญในระดับประเทศ ระดับกลุม และระดับ
โรงเรียนทั้งประเทศใหมีลักษณะการเปนเว็บบริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ และมีคุณภาพสูงใน
การบริการ และการเผยแผพระพุทธศาสนา พรอมสรางระบบการดําเนินงานและพัฒนาบุคลากร
ใหมีสมรรถนะในการบริหารจัดการระบบ
 จัดตั้งวิทยุชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นํารองจํานวน ๑๒ แหง และ
สถานีโทรทัศน (เคเบิ้ลทีวี) จํานวน ๑ สถานี เพื่อเปนชองทางในการบริการวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาแกสังคม และเปนชองเผยแผพระพุทธศาสนา พรอมทั้งเปนชองทางในการจัด
การศึ ก ษาแก ผู เ รี ย น และผู ที่ ส นใจ โดยเน น การเป น สถานี ท างการศึ ก ษา และการเผยแผ
พระพุทธศาสนาผานระบบการศึกษาเปนหลัก
 เสริมสรางโรงเรียนใหมีความพรอมในการเปนศูนยบริการพระพุทธศาสนาแกชุมชน โดยการ
จัดตั้งศูนยวิชาการ และเผยแผพระพุทธศาสนาที่ไดมาตรฐานในโรงเรียน

หนา ๖๔

บทที่ ๓
กรอบแผนงาน โครงการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติในครั้งนี้ประกอบดวยแผนงาน จํานวน ๘ แผนงาน และ
๑๐ โครงการ โดยในแตละโครงการเมื่อจะนําไปสูการปฏิบัติผูที่รับผิดชอบหลักจะมีการจัดทําโครงการโดย
ละเอียดไมวาจะเปนการกําหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการ แนว
ทางการดําเนินงานอยางละเอียดของโครงการ เปนตน ซึ่งกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ จะไดเปนเจาภาพหลัก จัดทํารายละเอียดดังกลาวทั้ง ๑๐ โครงการ ในลําดับถัดไป
กรอบแผนงาน โครงการ กองพุ ท ธศาสนศึ ก ษา สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ เ พื่ อ การ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ก ารศึ ก ษาโรงเรี ย นประปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษาโดยสามารถแยกตาม
เปาประสงคไดดังนี้
เปาประสงค

แผนงาน

๑. ผูเรียนเปนศาสนทายาท ๑. การจัดการศึกษาปริยัติสามัญที่มี
ที่เปยมปญญาพุทธธรรม
คุณภาพมาตรฐาน
และมี คุ ณ ลั ก ษณะปริ ยั ติ
สามัญตามที่พึงประสงค
๒. การเพิ่มปริมาณนักธรรม-บาลี
๒. ระบบการศึกษาพระ
๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ประสิทธิภาพสูงและทันสมัย
ศึกษามีอัตลักษณพุทธ ๒. การพัฒนาบุคลากรและการสราง
ธรรมและมีคณ
ุ ภาพ
องคความรูท างการศึกษาพระ
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
และเชื่อมั่นของสังคม
๓. การพัฒนาประเทศไทยสูก ารเปน
ศูนยการศึกษา

โครงการ
๑. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพทีพ่ ึง
ประสงคดวยการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ
๒. โรงเรียนนาอยูนาเรียนรูอยางมี
ความสุข
๓. สงเสริมการศึกษาในหลักสูตรนัก
ธรรม-บาลี
๔. เพิ่มประสิทธิภาพและความคลองตัว
ในการบริหารการศึกษา
๕. พัฒนาระบบการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนดวย
เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา

หนา ๖๕

เปาประสงค

แผนงาน

๓. ประเทศไทยเปนศูนย
๑. การพัฒนาประเทศไทยสูการเปน
กลางของโลกในการเรียน
ศูนยการศึกษาและเรียนรู
รู และการศึกษาระดับ
พระพุทธศาสนาของโลก
พื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา
๔. พระพุทธศาสนามีความ ๑. การธํารงรักษาศาสนทายาท
เจริญงอกงาม สังคม
๒. การเผยแผพระพุทธศาสนา
เขมแข็งอุดมปญญาพุทธ
ธรรม

โครงการ
๗. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษานานาชาตินํารอง
๘. การสงเสริมวิชาการพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ
๙. สรางนักเผยแผพระพุทธศาสนา
๑๐.สรางชุมชนพุทธธรรม

ทั้งนี้ในแตละโครงการไดกําหนดกิจกรรมหลัก ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา และกรอบงบประมาณเพื่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรไวดังนี้

หนา ๖๖

กรอบแผนงาน โครงการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓- ๒๕๕๗

หนา ๖๗

เปาประสงคที่ ๑ : ผูเรียนเปนศาสนทายาทที่เปยมปญญาพุทธรรม และคุณลักษณะปริยัติสามัญที่พึงประสงค
แผนงาน

โครงการและกิจกรรมหลักของโครงการ

๑. การจัดการ
ศึกษาปริยัติ
สามัญที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน

โครงการ ๑. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพที่
พึงประสงคดวยการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
๑. พัฒนาผูเรียนใหสมบูรณดวยภูมิรูและ
ภูมิธรรม
๒. ปรับระบบการเรียน-การสอนและ
หลักสูตรปริยัติสามัญที่มีอัตลักษณและ
มีคุณภาพ
โครงการ ๒. โรงเรียนนาอยูนาเรียนรู
อยางมีความสุข
ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
๑. การจัดสวัสดิการแกผูเรียน

ผูรับผิดชอบ
หลัก
ผูเกี่ยวของ

งบประมาณ
ทั้ง ๕ ป

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

๖,๐๖๓
ลานบาท

๙๖๖
ลานบาท

๗๐

-

๑,๐๙๘ ๑,๒๐๘ ๑,๓๒๙ ๑,๔๖๒
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

- กลุมโรงเรียน - กองพุทธศาสน
- โรงเรียน
ศึกษา
- กองพุทธ
- กลุม โรงเรียน
ศาสนศึกษา - โรงเรียน

- โรงเรียน

๒. การสรางภูมิทศั นและสภาพแวดลอม
ทางการศึกษา

- โรงเรียน

๓. การพัฒนาระบบการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก

- โรงเรียน

- กองพุทธศาสน
ศึกษา
- โรงเรียน
- กองพุทธศาสน
ศึกษา
- โรงเรียน
- กองพุทธศาสน
ศึกษา
- โรงเรียน

ลานบาท

๒๐

๒๐

๒๐

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

๒๕๐

๒๐

ลานบาท

ลานบาท

๔๐

-

ลานบาท

๑๐

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

หนา ๖๘

เปาประสงคที่ ๑ : ผูเรียนเปนศาสนทายาทที่เปยมปญญาพุทธรรม และคุณลักษณะปริยัติสามัญที่พึงประสงค (ตอ)
แผนงาน
๒. การเพิ่ม
ปริมาณ
นักธรรมบาลี

โครงการและกิจกรรมหลักของโครงการ
โครงการ ๓. สงเสริมการศึกษาใน
หลักสูตรนักธรรม-บาลีประกอบดวย
กิจกรรมหลักดังนี้
๑. สงเสริมใหผูเรียนศึกษาหลักสูตร
นักธรรม-บาลี
๒. สนับสนุนโรงเรียนใหมีความพรอมใน
การสงเสริมผูเรียนใหมาสนใจเรียน
หลักสูตรนักธรรม-บาลี

ผูรับผิดชอบ
หลัก
ผูเกี่ยวของ

งบประมาณ
ทั้ง ๕ ป
๒๘.๒
ลานบาท

- โรงเรียน

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๖
๕
๙.๗
๗.๕
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

- กองพุทธศาสน
ศึกษา
- กลุมโรงเรียน

- กองพุทธศาสน
ศึกษา

หนา ๖๙

เปาประสงคที่ ๒ : ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีอัตลักษณพุทธรรม และมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
ผูรับผิดชอบ
หลัก
ผูเกี่ยวของ

แผนงาน

โครงการและกิจกรรมหลักของโครงการ

๑. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่
ประสิทธิภาพ
สูงและ
ทันสมัย

โครงการ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพและความ
คลองตัวในการบริหารการศึกษา
ประกอบดวยหลักดังนี้
๑. การพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน

- กองพุทธศาสน
ศึกษา

- กลุมโรงเรียน
- โรงเรียน

๒. การบริหารนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา

- กองพุทธศาสน
ศึกษา

- กลุมโรงเรียน
- โรงเรียน

๓. การสรางธรรมาภิบาลและระบบ
การเงิน-การคลัง

- กองพุทธศาสน
ศึกษา

- กลุมโรงเรียน
- โรงเรียน

๔. การปรับปรุงกฏระเบียบกฏหมายที่เอื้อ - กองพุทธศาสน
ศึกษา
ตอการดําเนินงาน

- กลุมโรงเรียน
- โรงเรียน

- กองพุทธศาสน
ศึกษา

- กลุมโรงเรียน
- โรงเรียน

๕. การพัฒนาสูโรงเรียนอัจฉริยะ

งบประมาณ
ทั้ง ๕ ป

๑๘

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

-

ลานบาท

๑๒

-

ลานบาท

๕

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

-

ลานบาท

๘๐

๕

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

ลานบาท

๔

๔

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

ลานบาท

๑๒

๔

๑

๑

๑

๑

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

-

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

หนา ๗๐

เปาประสงคที่ ๒ : ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีอัตลักษณพุทธรรม และมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
(ตอ)

แผนงาน
๒. การ
พัฒนา
บุคลากรและ
การสรางองค
ความรูทาง
การศึกษาพระ
ปริยัติธรรม
แผนกสามัญ
ศึกษา

โครงการและกิจกรรมหลักของโครงการ

ผูรับผิดชอบ
หลัก
ผูเกี่ยวของ

โครงการ ๕. พัฒนาระบบการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบดวยกิจกรรมหลักดังนี้
๑. สรางและพัฒนานักบริหารการศึกษา - กองพุทธศาสน
ศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๒. สรางองคความรู นวัตกรรมทาง
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา
๓. การพัฒนาระบบบริหารบุคลากร

งบประมาณ
ทั้ง ๕ ป

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

- กลุมโรงเรียน
- โรงเรียน

๓๑.๙

๖.๓๘

ลานบาท

ลานบาท

- กองพุทธศาสน
ศึกษา

- กลุมโรงเรียน

๑๐๒.๖

-

- กองพุทธศาสน
ศึกษา

- กลุมโรงเรียน
- โรงเรียน

ลานบาท

๒๒.๘
ลานบาท

๖.๓๘

๖.๓๘

๖.๓๘

๖.๓๘

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

๗๒.๖

๑๐

๑๐

๑๐

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

-

๕.๗

๕.๗

๕.๗

๕.๗

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

หนา ๗๑

เปาประสงคที่ ๒ : ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีอัตลักษณพุทธรรม และมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
(ตอ)

แผนงาน
๓. การ
พัฒนา
ประเทศไทย
สูการเปน
ศูนย
การศึกษา

โครงการและกิจกรรมหลักของโครงการ
โครงการ ๖. การเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ดวยเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบดวยกิจกรรมหลักดังนี้
๑. การยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนที่ยังไมผานเกณฑ
๒. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา
๓. การนิเทศการศึกษาครบวงจร

ผูรับผิดชอบ
หลัก
ผูเกี่ยวของ

- กองพุทธศาสน
ศึกษา
- กองพุทธศาสน
ศึกษา
- กองพุทธศาสน
ศึกษา

- กองพุทธศาสน
ศึกษา
- กลุมโรงเรียน
- โรงเรียน

งบประมาณ
ทั้ง ๕ ป

๒.๑๒

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

-

ลานบาท

๒๑.๖

๐.๕๓

๑๖
ลานบาท

๐.๕๓

๐.๕๓

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

-

-

ลานบาท

- กลุมโรงเรียน
- โรงเรียน

๐.๕๓

๗.๒

๗.๒

๗.๒

ลานบาท ลานบาท ลานบาท

-

๔

๔

๔

๔

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

หนา ๗๒

เปาประสงคที่ ๓ : ประเทศไทยเปนศูนยกลางของโลกในการเรียนรู และการศึกษาระดับพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
แผนงาน

โครงการและกิจกรรมหลักของโครงการ

๑. การพัฒนา
ประเทศไทยสู
การเปนศูนย
การศึกษาและ
เรียนรูพระ
พุทธ ศาสนา
ของโลก

โครงการ ๗. โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษานานาชาติ นํารอง
ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษานานาชาตินํารอง
โครงการ ๘. การสงเสริมวิชาการ
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
๑. พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เสวนาระดับนานาชาติ (Education
Form)

ผูรับผิดชอบ
หลัก
ผูเกี่ยวของ

- โรงเรียน

- กองพุทธศาสน
ศึกษา

งบประมาณ
ทั้ง ๕ ป

- โรงเรียน
- กองพุทธศาสน
ศึกษา

ลานบาท

- กลุมโรงเรียน
- โรงเรียน

๗๙.๔๕๖
ลานบาท

๓๐

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

-

-

๑๐

๑๐

๑๐

ลานบาท ลานบาท ลานบาท

-

๑๙.๘๖๔ ๑๙.๘๖๔ ๑๙.๘๖๔ ๑๙.๘๖๔
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

หนา ๗๓

เปาประสงคที่ ๔ : พระพุทธศาสนามีความเจริญงอกงาม สังคมเขมแข็งอุดมปญญาพุทธธรรม
แผนงาน
๑. การธํารง
รักษาศาสน
ทายาท

โครงการและกิจกรรมหลักของโครงการ

โครงการ ๙. สรางนักเผยแผ
พระพุทธศาสนา ประกอบดวยกิจกรรม
หลัก ดังนี้
๑. การพัฒนานักเผยแผพระพุทธศาสนา - กองพุทธศาสน
ศึกษา

- กลุมโรงเรียน
- โรงเรียน

- กองพุทธศาสน
ศึกษา

- กลุมโรงเรียน
- โรงเรียน

- กองพุทธศาสน
ศึกษา

- กลุมโรงเรียน
- โรงเรียน

- โรงเรียน

- กองพุทธศาสน
ศึกษา
- กลุมโรงเรียน
- กลุมโรงเรียน
- โรงเรียน

๒. การสรางพระวิปสสนาจารย

๓. การสงเสริมการครองตนในบรรพชิต
๒. การเผยแผ
พระพุทธ
ศาสนา

ผูรับผิดชอบ
หลัก
ผูเกี่ยวของ

โครงการ ๑๐. สรางชุมชนพุทธธรรม
ประกอบดวยกิจกรรมหลักดังนี้
๑. การพัฒนาโรงเรียนเปนศูนยเรียนรู
พุทธธรรม
๒. การสรางจัดทางการเผยแผ
พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ

- กองพุทธศาสน
ศึกษา

๓. สงเสริมเยาวชนศึกษาธรรม

- โรงเรียน

- กลุมโรงเรียน
- โรงเรียน

งบประมาณ
ทั้ง ๕ ป

๓

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

-

ลานบาท

๒.๔

-

๐.๖

๐.๖

๒.๕

๒.๕

-

๑๐

๑๕

ลานบาท

๐.๖

๐.๖

๒.๕

๒.๕

๒๐

๒๕

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

-

-

-

ลานบาท

๒๘

๑.๒

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

ลานบาท

๑๓

๐.๙

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

ลานบาท

๗๐

๐.๖

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

ลานบาท

๑๐

๐.๓

๓

๑๐

ลานบาท ลานบาท

-

๗

๗

๗

๗

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท
หนา ๗๔

บทที่ ๔
การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผล

การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓๒๕๕๗) ไปสูการปฏิบัติ จํา เปนตองใหความสําคัญ ตอการบริ หารจัดการเพื่อใหเกิดการประสานความ
รวมมือในการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการจัดทําแผนงานและโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการพัฒนาระบบขอมูลและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพื่อให
เกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงคดังนี้
๑. เพื่ อ เสริ ม สร า งความรู แ ละความเข า ใจร ว มกั น ขององค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งในเรื่ อ งแนวคิ ด และ
สาระสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๒. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการใหสามารถสนับสนุนการแปลงแผนพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีการกําหนดดัชนีชี้วัดเปนเครื่องมือ

เปาหมาย
๑. องคกรที่เกี่ยวของ ประกอบดวย สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และภาคสวนภายนอกที่เกี่ยวของ มีความรู
ความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และมีสวนรวมในกระบวนการแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติ
๓. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทําแผนงานและ
โครงการขององคกรที่เกี่ยวของในทุกระดับ ที่สอดคลองกับเปาหมายและตัวชี้วัด
๔. กําหนดเครื่องชี้วัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ไดอยางเปนรูปธรรม

หนา ๗๕

แนวทางการดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จึงวางมาตรการและ กําหนดแนวทางการ
แปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้
๑. เสริมสร างความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึ กษาพระปริยั ติธ รรม แผนก
สามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)พรอมกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันขององคกรที่เกี่ยวของทั้งภายใน และ
ภายนอกให มี ค วามพร อ มและมี ส ว นร ว มในการแปลงแผนไปสู ก ารปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งเป น
รูปธรรม โดย
๑.๑ สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผน และยุทธศาสตรการ
พัฒนา โดยการจัดเวทีสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)ใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและภูมิภาคทุกภาคสวน ใหทราบถึงบทบาทความ
รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
๑.๒ ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทาง
ของแผนงานและโครงการในแตละยุทธศาสตร โดยเนนผลลัพธของการดําเนินงานเปน
หลัก
๑.๓ ปรับวิธีการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
แตละระดับ และการจัดทํางบประมาณโดยกําหนดพื้นที่เปาหมายรวมกัน (Area /
Function / Participation: AFP) ที่เนนการมีสวนรวมและการไดรับประโยชนของการ
สรางศาสนทายาทเปนหลัก
๑.๔ สงเสริมใหกลุมโรงเรียน และโรงเรียนในสังกัด จัดทําแผนยุทธศาสตร ใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓๒๕๕๗) รวมทั้ ง สามารถเชื่ อ มโยง และประเมิ น ผลงานของหน ว ยงานตามแผน
ยุ ท ธศาสตร ที่ กํ า หนดไว และนํ า ไปสู ก ารพิ จ ารณาการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรจาก
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๕ จัดใหมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงานเพื่อสรางพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตรทั่ว
องค ก ร คื อ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ รองผู อํ า นวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา ประธานกลุม
โรงเรี ย น และผู อํ า นวยการโรงเรีย นพระปริยัติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ กษา ทั้ ง ระบบ
พรอมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร สูการประเมิ นผลงาน และอุ ดหนุ น
ทรัพยากรจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติตอไป
๑.๖ มาตรการในการประชาสัมพันธ และสรางบรรยากาศยุทธศาสตร อยางตอเนื่องผาน
สื่อภายในองคกรผานกิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุน ปลุกเรา และขับเคลื่อนงานตามแผน
ยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง
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๒. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ
พรอมกับมีการจัดลําดับความสําคัญ เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติ
โดย
๒.๑ สนับสนุ นการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน ภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวของกับภารกิจ
และยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา
(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)
๒.๒ กําหนดขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหชัดเจนมุงเนนที่
การสร างกระบวนทั ศนคติใ หม (Paradigm
Shift) แกผูปฏิบัติมีก ารจัด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของภารกิจและกิจกรรมที่มุงผลสัมฤทธิ์ กับระบบการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน
๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ไดจากการดําเนินแผนงาน/โครงการ สามารถตอบสนอง
ต อ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา (พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๕๗) รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรมทันสมัย
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จของ
แผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร โดย
๓.๑ ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันและ
เปนเครือขายเชื่อมโยงกัน เพื่อนํามาเปนขอมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และ
แผนเงินอยางเปนระบบ
๓.๒ สนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ มี
การกําหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เนนผลลัพธของงานเปนหลัก
๓.๓ นําผลที่ไดจากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการ
เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๓.๔ พัฒนาองคความรูและเสริมสรา งความเขา ใจเรื่องการติ ด ตามประเมินผลและการ
กําหนดดัชนีชี้วัดแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผล
และสามารถนํามาใชประโยชนรวมกันอยางเปนรูปธรรม
๓.๕ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)อยางตอเนื่อง
และสนั บ สนุ นให มีก ารเชื่ อ มโยงเป น เครื อข า ยเพื่อ ใชป ระโยชน รว มกั น ในทุ ก ระดั บ
โดยเฉพาะการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการ การติดตาม
ประเมินผลและเชื่อมโยงสูการตัดสินใจทางการบริหาร
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๓.๖ กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ทุกๆ ไตรมาส (๓ เดือน) พรอมทั้ง
ใหแตละโรงเรียน และเจาของรายการหรือโครงการงบประมาณ และผูรับผิดชอบใน
ภารกิจ คือ กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ทําการวิเคราะห
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เพื่อนําสูการตัดสินใจของผูบริหารทุกๆ เดือน
(ในเวทีการประชุมของผูบริหาร)
๓.๗ เสริมสรางศักยภาพของหนวยงาน ซึ่งรับผิดชอบรายการคําของบประมาณใหเปนนัก
จั ด การยุ ท ธศาสตร มื อ อาชี พ ที่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การยุ ท ธศาสตร ข องโรงเรี ย น
สามารถติดตามความกาวหนา และประเมินผลการดําเนินงานของรายการตามแผนให
มีประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถนําสงผลสัมฤทธิ์แกยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)
๓.๘ สรางทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร (Strategic Assess๐r Team: SAT) เพื่อทําหนาที่
เป น ผู ต รวจประเมิ น การดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร โดยจะทํ า การคั ด เลื อ ก
บุคลากรระดับรองผูอํานวยการโรงเรียน หรือหัวหนางาน มาอบรม พัฒนาสมรรถนะ
และแต ง ตั้ ง ให เ ป น ทางการให ทํ า งานคู ข นานกั บ กองพุ ท ธศาสนศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
๔. แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตรก ารพัฒนาการศึกษาพระปริ ยัติ ธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) สูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลในโครงการเรงดวน
ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ จะยึดการมุงที่ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร
เปนสําคัญ (Goal F๐cus) โดยการนําเปาประสงคมาเปนประเด็นหลัก จากนั้นจึงกําหนดระบบวัด
ผล จึงประกอบดวย ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย พรอมกําหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร ซึ่ง
ประกอบดวยกลยุทธ แผนงานโครงการ และผูรับผิดชอบ เพื่อเปนการดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ในโครงการที่สําคัญ เรงดวน และผลกระทบ ทําใหไดโครงการที่เปนโครงการเรงดวน (Flag Ship)
ดังนี้
 โครงการ : สงเสริมการศึกษาในระบบธรรม-บาลี
 โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดวยเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษา (การยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนที่
ยังไมไดผา นเกณฑ)
 โครงการ : พัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ (สราง
และพัฒนานักบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา)
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ภาคผนวก
 โครงสรางแผนยุทธศาสตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒
 คําสั่งสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โครงสรางแผนยุทธศาสตรโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา (Strategy Structure) พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒
วิสัยทัศน
(Vision)

สงเสริมพระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม ดวยศาสนทายาทที่เปยมปญญาพุทธธรรม ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของโลกที่มีคุณภาพมาตรฐาน
การสรางและพัฒนาผูเรียนใหเปนศาสน
ทายาทที่มคี ุณภาพ

การพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนใหเขมแข็ง
และมีมาตรฐานเปนโรงเรียนคุณภาพ

การเสริมสรางประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการ
ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของโลก

เปาประสงค
(Goal)

ผูเรียนเปนศาสนทายาทที่เปย มปญญาพุทธ
ธรรม และมีคุณลักษณะปริยัติสามัญตามที่พึง
ประสงค
ตัวชี้วัด รอยละของผูเรียนที่มีสมรรถนะที่
ผานเกณฑมาตรฐานการมีภูมิรู และภูมิธรรม
ที่สมบูรณ

ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษามีอัตลักษณพุทธธรรม และมีคุณภาพ
มาตรฐานเปนทีย่ อมรับและเชื่อมัน่ ของสังคม
ตัวชี้วัด ดัชนีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ตัวชี้วัด รอยละของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษามีการจัดการศึกษาที่ไดคุณภาพมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา

ประเทศไทยเปนศูนยกลางของโลกในการเรียนรู และ
การศึกษาระดับพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด จํานวนผูเรียนที่เปนชาวตางชาติตอป
ตัวชี้วัด จํานวนผูเขารับการอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นและระยะยาวที่เปนชาวตางชาติตอป

พระพุทธศาสนามีความเจริญงอกงาม สังคมเขมแข็ง
อุดมปญญาพุทธธรรม
ตัวชี้วัด จํานวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนา และได
มาตรฐานการเปนชุมชนพุทธธรรม

ผลผลิต
(Output)

๑. ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ
และคุณภาพ
๒. มีผูเรียนที่สอบผานหลักสูตรนักธรรม-บาลี
มากขึ้น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี
การจัดการศึกษาที่ไดคุณภาพ มาตรฐาน

มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
นานาชาติตนแบบ

๑.มีผูจบการศึกษาที่ดํารงอยูในบรรพชิตมากขึน้
๒. มีชุมชนพุทธธรรมที่เขมแข็งทั่วทั้งประเทศและ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issue)

การทํานุบํารุง เผยแผพุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม

กลยุทธ
(Strategy)

๑. จัดระบบสวัสดิการและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะ สม ให
ผูเรียน เรียนรูอยางมีความสุข โดยเนนการปฏิรูปงบประมาณการ
ดูแลอยางทั่วถึง ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางพัฒนาโรงเรียนสู
โรงเรียนนาอยูนาเรียน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

บริหาร จัดการ และการจัดการศึกษา ที่สามารถนําสูก
 าร

ทางการศึกษาพระพุทธศาสนาที่มค
ี วาม

ระหวางการศึกษา

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และครบวงจร

เขมแข็งตอป

รอยละของโรงเรียนทีผ
่ านเกณฑมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

๒.ปฏิรูประบบการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน และการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพดวย
ระบบการนิเทศการศึกษาแบบครบวงจร

๒. เสริมสรางโรงเรียนนํารองใหมีความพรอมในการ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

๓.พัฒนาระบบบริหารจัดการสูโรงเรียนที่เปนเลิศดวย
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มัธยมศึกษาปที่๑ และระดับมัธยมศึกษาปท๔
ี่

ตัวชี้วัด

รอยละของผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่
๓ และ ๖ ทีผ
่ านเกณฑคุณลักษณะ มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สุขภาพการศึกษาของพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

รอยละของผูจบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาป
ที่ ๓ และ ๖ ทีผ
่ านเกณฑคณ
ุ ลักษณะ
มาตรฐานของ โรงเรียนดานพุทธธรรม

๕. ปฎิรูปการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใหมีมาตรฐาน และ
เสริมสรางความสุข ขวัญ กําลังใจ ความ กาวหนา มั่นคงใน
อาชีพของบุคลากรที่ยั่งยืน

หลัก

พุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๕. สรางความพรอมแกผูเรียนใหมีศักยภาพที่สมดุลกับการรับ
การศึกษาจากระบบปริยัติสามัญ
อัตราการลาออกระหวางภาคเรียนของผูเ รียน
เฉลี่ยทัง้ ระบบตอป

๖. สรางความแข็งแกรงในภูมิความรูทางวิชาการแกผูเรียนให
เปนที่ประจักษ และเปนที่ยอมรับจากสังคม
จํานวนครัง้ ในการจัดงานชุมนุมวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน
ระดับประเทศ
จํานวนผูเรียนทีป
่ ระสบความสําเร็จในเวที
วิชาการระดับการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐานทัง้ ในและ
ตางประเทศ

๗. สรางความแข็งแกรงในการเรียนธรรม-บาลีศึกษาแกผูเรียน
ดวยการประสานกลไกทั้งระบบแบบบูรณาการ
ตัวชี้วัด

รอยละของโรงเรียนทีม
่ ีมาตรการในการ พัฒนา

๒. พัฒนาผูเรียนใหเปนนักเผยแผพระพุทธศาสนาที่
ถึงพรอมดวยคุณลักษณะที่ดี
ตัวชี้วัด จํานวนผูเรียนที่มข
ี ีดความสามารถในการเปน
นักเทศนที่มป
ี ระสิทธิภาพตามเกณฑ/ป

พัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษานานาชาติ ตนแบบ

ตัวชี้วัด

จํานวนเยาวชนในชุมชนที่ไดรับการสงเสริมให
เรียนธรรมศึกษาและสอบผาน

จํานวนประเทศที่เขารวมงานวันวิชาการปริยต
ั ิ

๔. สรางพระวิปสสนาจารยทั้งปริมาณและคุณภาพ ใหเปนหลัก
ในการเผยแผพุทธศาสนา ที่มีประสิทธิภาพ

สามัญนานาชาติ

ตัวชี้วัด

จํานวนพระวิปสสนาจารยทไ
ี่ ดรับการพัฒนาตอ
ป

๕. สรางเครือขายชุมชนพุทธธรรมใหเพิ่มปริมาณ ผานกลไก
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ตัวชี้วัด

รอยละของโรงเรียนทีม
่ ีการสรางเครือขาย
ชุมชนพุทธธรรมใหเพิม
่ ปริมาณผานกลไกของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๖. พัฒนาโรงเรียนใหเขมแข็งมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

รอยละของความพึงพอใจ ความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
รอยละของโรงเรียนทีม
่ ีระบบการเงินการคลังที่

๗. ปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยเนนการใชใน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อการ พัฒนาสูการเปนโรงเรียน
อัจฉริยะ
ตัวชี้วัด

รอยละของโรงเรียนทีม
่ ีระบบเทคโนโลยี

๗. พัฒนาโรงเรียนเปนศูนยเรียนรูการพัฒนาพุทธศาสนา และ
วิถีชีวิตพอเพียงที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

๙. สรางองคความรู งานวิจัย นวัตกรรมที่เอื้อตอการบริการ และ
บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามุงสูการ
เปนแหลงอางอิงทางวิชาการพระพุทธศาสนาของทองถิ่น
ตัวชี้วัด

จํานวนงานวิจย
ั องคความรู นวัตกรรมทางการ
ศึกษาที่ตพ
ี ิมพในสือ
่ ทีไ
่ ดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือเผยแพรในระดับสากลตอป

ตัวชี้วัด

๘. นําสงพุทธธรรมถึงครัวเรือนดวยกลไกการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ หลากหลาย เชิงรุก และเขาถึงพุทธศาสนิกชน
ตัวชี้วัด

จํานวนบุคลากรที่ไดรบ
ั การพัฒนาและสอบ
ผานเกณฑนักวิจัยการศึกษาพระปริยต
ั ิธรรม

นักธรรม-บาลีศก
ึ ษาทีไ
่ ดเกณฑมาตรฐานตามที่

แผนกสามัญศึกษาตอป

จํานวนเคเบิ้ลทีวีพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา

รอยละบุคลากรผูสอนทั้งพระสงฆ และฆราวาส
ที่มีวุฒก
ิ ารศึกษาปริญญาโทขึน
้ ไป

รอยละของโรงเรียนทีม
่ ีศูนยการเรียนรูวิถี
พอเพียง ที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนือ
่ ง

สารสนเทศที่ไดมาตรฐาน

๘. สรางและพัฒนานักบริหารการศึกษาปริยัติสามัญให
เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ (๑ โรงเรียน ๑ ปริญญาโท ๑
กลุม ๑ ปริญญาเอก)

จํานวนเครือขายความรวมมือในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาทัง้ ในและตางประเทศตอป

เขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได

และสงเสริมใหผเู รียนสอบผานหลักสูตร
กําหนดไว

ศึกษา ตอระดับปริญญา/ป

๓. วางมาตรการเพื่อการสงเสริมใหเยาวชนพัฒนาตนเองตามหลัก
นักธรรมศึกษาดวยความรวมมือกับทุกภาคสวนในทองถิ่น
(๑โรงเรียนสรางเยาวชน ๑๐๐ คนเกงทางธรรม)

รอยละความสัมฤทธิผ
์ ลของแผนงานการ

๓. แสดงความโดดเดนทางวิชาการพระพุทธศาสนา
ในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด

๑. สรางระบบสวัสดิการและปจจัยจูงใจสนับสนุน
การครองตนในบรรพชิต
ตัวชี้วัด จํานวนทุนการศึกษาเพื่อการสนับสนุนผูเรียน

๖. สรางเครือขายการพัฒนาการศึกษาปริยัติสามัญที่ทุกภาค
สวนมีสวนรวมแบบบูรณาการและพันธสัญญาตอการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ที่เปนรูปธรรมและเขมแข็ง

ตัวชี้วัด

รอยละของวิชาที่มีการเรียนการสอนที่มี การ

สอนที่ไดมาตรฐานตามที่ กําหนดโดยกอง

ตัวชี้วัด

รอยละโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐาน การประกัน

ของโรงเรียนดานสังคม (ภาษา, คอมพิวเตอร)

พระพุทธศาสนาและสามารถจัดการเรียนการ

ตัวชี้วัด

รอยละโรงเรียนที่ไดมาตรฐานในการบริหาร
แผนยุทธศาสตรอยางครบวงจร

๔. สรางมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่เปนบริบทและภารกิจของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาอยางแทจริง

ปรับปรุงหลักสูตรใหมก
ี ารบูรณาการ

ตัวชี้วัด

จํานวนนักนิเทศการศึกษาปริยัติสามัญ

รอยละการเพิ่มขึน
้ ของจํานวนผูเขาเรียนระดับ

๔. ปรับระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมาตรฐานเนนอัต
ลักษณพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด

จํานวนเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ

รอยละของความพึงพอใจ ความสุขของผูเ รียน

๓. สรางผูเรียนที่มีความพรอม และสมบูรณในการดําเนินชีวิต
ดวยหลักธรรมและปญญาทางสังคมอยางรูเทาทันกันและ
เปนอัตลักษณของปริยัติสามัญ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

เพื่อการสรางความสัมพันธผา นกระบวนการ

๒. สรางภาพลักษณโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ใหเปนที่ยอมรับดวยการสื่อสารองคกร การประชาสัมพันธ และ
การตลาดเชิงรุกแบบมืออาชีพ

ตัวชี้วัด

๑. เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการสราง
ความสัมพันธผานกระบวนการทางการศึกษาพระพุทธศาสนา

จํานวนระเบียบปฏิบัติ หรือกฎหมาย หรือมาตรการทางการ

โรงเรียนนาเรียนรู

ตัวชี้วัด

๑. ขับเคลื่อนการศึกษาปริยัติสามัญที่มีประสิทธิภาพดวย
ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย มาตรการ ทางการบริหารจัดการ และ
การจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด

จํานวนวิทยุชุมชนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

กรอบแผนงาน
โครงการ

แผนงาน ๑. การจัดการศึกษาปริยัติสามัญที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน
โครงการ ๑. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพที่พึงประสงค
ดวยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
กิจกรรม ๑ พัฒนาผูเรียนใหสมบูรณดวยภูมิรูและ ภูมิธรรม
กิจกรรม ๒ ปรับระบบการเรียน-การสอนและ หลักสูตรปริยัติ
สามัญที่มีอัตลักษณ

โครงการ ๒. โรงเรียนนาอยูนาเรียนรูอยางมีความสุข
กิจกรรม ๑ การจัดสวัสดิการแกผูเรียน
กิจกรรม ๒ การสรางภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
กิจกรรม ๓ การพัฒนาระบบการสื่อสารและการ

แผนงาน ๒. การเพิ่มปริมาณนักธรรม-บาลี
โครงการ ๓. สงเสริมการศึกษาในหลักสูตรนักธรรมบาลี
กิจกรรม ๑ สงเสริมใหผูเรียนศึกษาหลักสูตรนักธรรม-บาลี
กิจกรรม ๒ สนับสนุนโรงเรียนใหมีความพรอมในการสงเสริม
ผูเรียนใหมาสนใจเรียน

แผนงาน ๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ประสิทธิภาพสูงและทันสมัย
โครงการ ๔. เพิ่มประสิทธิภาพและความคลองตัว ในการ
บริหารการศึกษา
กิจกรรม ๑ การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการเนินงาน
กิจกรรม ๒ การบริหารนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กิจกรรม ๓ การสรางธรรมาภิบาลและระบบการเงิน-การคลัง
กิจกรรม ๔ การปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายที่เอื้อตอการ
ดําเนินงาน
กิจกรรม ๕ การพัฒนาสูโรงเรียนอัจฉริยะ

แผนงาน ๒. การพัฒนาบุคลากรและการสรางองค
ความรูทางการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
โครงการ ๕. พัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม ๑ สรางและพัฒนานักบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
กิจกรรม ๒ สรางองคความรู นวัตกรรมทางการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา
กิจกรรม ๓ การพัฒนาระบบบริหารบุคลากร

แผนงาน ๓. การพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนย
การศึกษา
โครงการ ๖. การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนดวยเกณฑระกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนที่ยังไม
ผานเกณฑ
กิจกรรม ๒ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กิจกรรม ๓ การนิเทศการศึกษาครบวงจร

แผนงาน ๑. การพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนย
การศึกษาและเรียนรูพระพุทธ ศาสนา
ของโลก
โครงการ ๗. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
นานาชาติ นํารอง
กิจกรรม ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานานาชาติ
นํารอง

โครงการ ๘. การสงเสริมวิชาการพระพุทธศาสนาระดับ
นานาชาติ
กิจกรรม ๑ พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเสวนาระดับ
นานาชาติ

แผนงาน ๑. การธํารงรักษาศาสนทายาท
โครงการ ๙. สรางนักเผยแผพระพุทธศาสนา
กิจกรรม ๑ การพัฒนานักเผยแผพระพุทธศาสนา
กิจกรรม ๒ การสรางพระวิปสสนาจารย
กิจกรรม ๓ การสงเสริมการครองตนในบรรพชิต
แผนงาน ๒. การเผยแผพระพุทธศาสนา
โครงการ ๑๐. สรางชุมชนพุทธธรรม
กิจกรรม ๑ การพัฒนาโรงเรียนเปนศูนยเรียนรูพุทธธรรม
กิจกรรม ๒ การสรางจัดทางการเผยแผพระพุทธศาสนาที่มี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรม ๓ สงเสริมเยาวชนศึกษาธรรม

คําสั่งสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ที่ ๒๑๗ / ๒๕๕๒
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
------------------------แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ยังคงยึด “คนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา” เพื่อมุงสู “สังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน” โดยนําแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ “คน”
จึงเปนทั้งเปาหมายสุดทายที่จะไดรับผลกระทบจากการพัฒนา และเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสูเปาหมายที่ตองการ
ดังนั้น คนจึงเปนปจจัยชี้ขาดของความสําเร็จหรือความลมเหลวของการพัฒนาประเทศ ในชวง ๕ ปขางหนาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ ทุกภาคสวนในสังคมตองตระหนักใหความสําคัญและระดมพลังรวมกัน ในการพัฒนาคุณภาพคนในชาติใหมี
ความรูคูคุณธรรมมีสุขภาวะทีด่ ีทั้งกายและใจ มีความมั่นคงในชีวิต รวมทั้งมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน
ใหเกิดภูมิคุมกันที่ดี พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทัน สิ่งเหลานี้ตองไดรับการแปลงสูยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา เพื่อดําเนินงานที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนหนึ่งในสถานศึกษาที่สรางองคความรูทางธรรมและ
ทางโลกแกกลุมเปาหมาย คือ พระภิกษุสามเณร แตยังไมมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนที่ชัดเจน จึงแตงตั้ง
คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนี้
๑. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ที่ปรึกษา
๒. รองผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ที่ปรึกษา
(นายนพรัตน เบญจวัฒนานันท)
๓. ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ที่ปรึกษา
๔. ดร.พิสัณฑ นุนเกลื้ยง
ที่ปรึกษา
๕. รองผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ประธานคณะทํางาน
(นางบุญศรี พานะจิตต)
๖. ผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา
รองประธานคณะทํางาน
๗. ประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๓
คณะทํางาน

/ ๘. ประธานกลุม...

-๒๘. ประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๔
คณะทํางาน
๙. ประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๕
คณะทํางาน
๑๐. พระครูปลัดเถรานุวัฒน
คณะทํางาน
๑๑. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน
คณะทํางาน
๑๒. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ
คณะทํางาน
๑๓. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ
คณะทํางาน
๑๔. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร
คณะทํางาน
๑๕. หัวหนาฝายแผนงาน
คณะทํางาน
๑๖. นายสมบัติ เจนสระคู
คณะทํางาน
๑๗. หัวหนาฝายการศึกษาพระปริยัติธรรม
คณะทํางานและเลขานุการ
๑๘. นายดํารงค สอนอน
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
๑๙. นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
๒๐. นางสาวนันทวัน แสนบัวคํา
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
ใหคณะทํางานฯ มีหนาที่ ดังนี้
๑. ศึกษาสภาพการณการบริหารการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ ในบริบทของการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร
๒. จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นางจุฬารัตน บุณยากร)
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

