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บทคัดย่อ
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน ถือเป็นการบริหารแนวใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารรู้จักวิธีการบริหารจัดการ
ด้วยตนเอง ซึ่งมีนักวิชาการ ผู้บริหาร บุคลากร หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปในสังคมปัจจุบัน จะมีการคิดและทำสิ่ง
ใหม่ๆ อยู่เสมอ นวัตกรรมจึงมีการพัฒ นาและเกิดขึ้นใหม่อยู่เรื่อยๆ ผู้บริหารจึงจำเป็นต้อง มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในเครื่องมือที่จะใช้ในการบริหารจัดการนวัตกรรม ซึ่งในการบริหารโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมาย ผู้บริ หาร
จึงจำเป็นต้องนำนวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร และให้บุคลากรในโรงเรียนอบรมเรื่องการใช้สื่อการ
สอนต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่เข้ามามีบทบาททางสั งคมด้วย ดังนั้น การบริการจัดการจะประสบ
ผลสำเร็จหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยและบริบทต่างๆ อีกมากมายหลายประการ ผู้บริหารและบุคลากรจะต้อง
มีองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในการบริหารจัดการโรงเรียน สามารถปฏิบัติเป็น ถ่ายทอดได้ สามารถรองรับ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
คำสำคัญ : นวัตกรรม, การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม

Abstract
Innovation of school administration is a new trend, in order to help the administrator
to be able to manage by himself with the support of the academic staff, the administrative
team members and personnel including general population in the society. Because the
creation of new innovation, the new trend of development, the administrators are required
to have knowledge and understanding of innovation management tools. In order to
administer the school to achieve the final goals the administrator must bring an innovation
system to be the important part of an administration. Besides that, the school personnel
need to be trained to are new media including in the social environment. Besides that to be
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successful in administration depends on many factors and contexts that the administrators
need to be knowledgeable in educational innovation, be able to practice and be able to
transfer the new innovation to an efficiency goals.
Keywords: Innovation, Administration in the Prapariyatidhamma School.

บทนำ
นวัตกรรม (Innovation) เป็นการปฏิบัติและการกระทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒ นา
ดัดแปลงจากของเดิมให้ดียิ่งขึ้น แปลกจากเดิมซึ่งก็อาจจะเป็นความคิด วิธีการ อุปกรณ์ และเมื่อนำมาใช้งานก็
ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารโรงเรี ยนเราก็เรียกว่า นวัตกรรมการ
บริหารโรงเรียน
ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหาร และมีเครื่องมือในการ
บริ ห ารจั ด การ นวั ต กรรม และเป็ น เครื่ อ งมื อ ประเภทหนึ่ งที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพในการบริ ห ารโรงเรีย นไปสู่
เป้าหมาย การบริหารสถานศึกษาแนวใหม่จึงจำเป็นต้องนำ นวัตกรรม มาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
เพื่อให้โรงเรียนมีหลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ความหมายของนวัตกรรม
นวั ต กรรม (Innovation) มี ร ากศั พ ท์ ม าจาก Innovare ในภาษาลาติ น แปลว่ า ทำสิ่ งใหม่ ขึ้ น มา
ซึ่งสอดคล้องกับ ความหมายของคำ ว่ า นวัตกรรม ที่รูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว + อตต + กรรม
กล่าวคือ นว แปลว่าใหม่ อตฺต แปลว่า ตัวเองและกรรม แปลว่า การกระทำเมื่อนำคำ นว มาสนธิ กับอตฺต จึง
เป็น นวัตต และเมื่อรวมคำ นวัตต มาสมาส กับกรรม จึงเป็นคำ ว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การ
กระทำทีใ่ หม่ของตนเอง หรือการกระทำของตนเองใหม่
โธมัส ฮิวซ์ : นวัตกรรม เป็นการนำวิธีการใหม่ๆมาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการ
พัฒ นามาเป็นขั้นๆแล้ว โดยมีขั้นตอนตามลำดับ คือ การคิดค้น การพัฒนา และนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความ
แตกต่างจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา (กีรติ ยศยิ่งยง : 2552)
กีรติ ยศยิ่งยง : นวัตกรรม เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ คิดค้น พัฒนา สามารถนำไปปฏิบัติจริง และมี
การเผยแพร่ออกสู่ชุมชน ในลักษณะเป็นของใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือของเก่าที่มีอยู่แต่เดิมแต่ได้รับการ
ปรับปรุงเสริมแต่งพัฒ นาขึ้นใหม่ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำไปใช้ในเชิงพานิชย์ได้ (กีรติ ยศยิ่งยง :
2552)
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นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะองค์ความรู้
ในประเทศไทย เทคโนโลยีทางการศึกษาในฐานะที่เป็นองค์ความรู้พบได้จากการที่มหาวิทยาลัยต่าง
เปิ ด สอนวิ ช าเทคโนโลยี ท างการศึกษา ทั้งในระดับปริญ ญาตรี ปริญ ญาโท และปริญ ญาเอก โดยระดับ
ปริญญาตรีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อไปปฏิบัติงานในลักษณะนักปฏิบัติใน
สถาบั น การศึกษาและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับระดับปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก มุ่งเน้นผลิ ต
บัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นทั้งนักออกแบบ นักจัดการระบบ ผู้ควบคุมการผลิตและการใช้
สื่อต่างๆ เนื้อหาที่สอนจะครอบคลุมถึงแนวคิดพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา สื่อทางการศึกษาที่จะ
ครอบคลุมงานทางด้านกราฟิก เครื่องฉายต่างๆ เครื่องเสียง ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ การใช้สื่อ
โทรคมนาคมเพื่อการศึกษา เช่น การใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษา การใช้วีดิโอเทกซ์ การใช้ดาวเทียม การใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเครื่องมือในการบริหาร
ในฐานะเครื่องมือทางการบริหาร เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญซึ่งจำแนกได้ ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือในด้านการบริหารองค์กร เพื่อให้ดำเนินงานตามวิธีระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วจะจัดการเกี่ยวกับ :(1) การกำหนดจุดมุ่งหมายและนโยบายเกี่ยวกับ บทบาท วัตถุประสงค์ การเรียนการสอน ตัว
ผู้เรียน และการจัดทรัพยากรการเรียน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน
(2) การให้การสนับสนุน จะต้องมีการวางแผนการจั ด หาทรั พ ยากร ตลอดจนสิ่งอำนวยความ
สะดวก รวมทั้งการวางแผนปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน
(3) การจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ
(4) การสร้างความประสานสัมพันธ์ให้ มีการร่วมมือในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานย่อยใน
องค์กร ตลอดจนวิ ธี ก ารเผยแพร่ ข่ า วสาร และการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและสำเร็จตามวัตถุประสงค์
2. การเป็ น เครื่ อ งมื อ ด้ า นธุ ร การ ได้ แ ก่ การผลิ ต เอกสาร การนั ด หมาย การทำ ทะเบี ย น
นักศึกษา ทะเบียนครุภัณฑ์ การทำบัญชีการเงิน และการควบคุมงบประมาณ
3. ด้านการบริห ารงานบุ คลากร เป็ นการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้านการบริห ารงานบุคลากรเพื่ อการ
แต่งตั้งบุ คลากรเข้ารับตำแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ โดยสอดคล้องกับความสามารถของแต่ละบุคคล ทั้งนี้
เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการแต่งตั้งแล้ว เทคโนโลยียังสามารถใช้
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ในการสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การนิเทศงาน การบำรุงขวัญการทำงาน สวัสดิการ
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. การบริ ห ารวิ ช าการ จะใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการเก็ บ ระเบี ย นผลการเรี ย น การวั ด และการ
ประเมินผล พร้อมทั้งการรายงานผลการเรียน
ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจการของ
สถาบันการศึกษา และการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน

เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเครื่องมือทางวิชาการ
สถาบันการศึกษาใช้เทคโนโลยีการศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ ยึดสื่อคนเป็นกลางกับยึดสื่อสิ่งของเป็น
หลัก
การยึดสื่อคนเป็นหลัก หมายถึง การให้ครู อาจารย์ เป็นแหล่งความรู้ หลัก แล้วใช้สื่อสิ่งของเสริมการ
สอนของครู เป็นวิธีที่พบเห็นทั่วไปในสถาบันการศึกษาแบบปิดที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบผู้เรียนกับ
ผู้สอนเผชิญหน้ากัน
การยึดสื่อสิ่ งของเป็ นหลั ก การใช้รูปแบบนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า การเรียนรู้อาจเกิดขึ้นได้โดยที่
ผู้ เรี ย นไม่ ต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บ ผู้ ส อน แต่ อ าจเรี ย นได้ จ ากสื่ อ ประสมประเภทต่ า งๆ ในรู ป ของการศึ ก ษา
ทางไกล โดยทั่วไปการใช้ในลักษณะนี้จะพบในมหาวิทยาลัยแบบเปิด ซึ่งมีการใช้อยู่ 3 ลักษณะ คือ
1. การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นแกน เสริมด้วยสื่อโสตทัศน์ (AV Media) รายการวิทยุ กระจายเสียงรายการ
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ การสอนเสริ ม และสื่ อ โทรคมนาคม เป็นต้น เช่นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
มหาวิทยาลัยเปิดแห่งอังกฤษ เป็นต้น
2. การใช้สื่อวิทยุห รือโทรทัศน์เป็ นแกน โดยใช้วิทยุห รือโทรทัศน์เป็นสื่ อ ใช้กันที่มหาวิทยาลัยทาง
อากาศของญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยทางโทรทัศน์ของประเทศจีน
3. การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์เป็นแกน เช่น ที่มหาวิทยาลัยเปิดในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
นอกจากนี้ ใน ปัจจุบันการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน มหาวิทยาลัยแบบปิดทั้ง
ในอเมริกาและยุโรป โดยระบบที่เราเรียกว่า e – Learning

เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเครื่องมือบริการทางวิชาการ
หน้ า ที่ ที่ ส ำคั ญ อย่างหนึ่งของสถาบันการศึกษาก็คือ การบริการทางวิชาการ ให้ แ ก่ บุคลากรภายใน
และให้บริการแก่ชุมชน ในฐานะเครื่ อ งมื อ สำหรั บ การ บริการทางวิชาการเทคโนโลยี การศึกษาจะช่วย
เผยแพร่ ค วามรู้ ให้ แก่ ป ระชาชนได้ ไม่ ว่าจะอยู่ ในระบบการศึ ก ษาหรือ อยู่น อกระบบ โดยจั ด ในรูป ของสื่ อ
สิ่งพิมพ์ สื่อฝึกอบรม รายการทางวิทยุกระจายเสียง รายการโทรทัศน์และวัสดุบันทึก และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
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รูป แบบต่างๆ ซึ่งวัส ดุเหล่ านี้ จ ะเก็บ ไว้เพื่อให้ บริการในห้ องสมุด สำนักวิท ยบริการ ศูนย์วิช าการ ศูนย์การ
เรียนรู้ ฯลฯ โดยผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหรือยืมไปศึกษาที่เคหะสถานของตนเองได้

เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียน
ทรัพยากรการเรียน หมายถึง ทรัพยากรทุกชนิดที่ผู้เรียนสามารถใช้แบบเชิงเดี่ยวหรือแบบผสมอย่าง
ไม่เป็นทางการ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ ข้อสนเทศ/ข่าวสาร บุคคล วัสดุ เครื่องมือ เทคนิค และ
อาคารสถานที่
1. ข้อสนเทศ/ข่าวสาร คือข้อเท็จจริงที่ได้ประมวลและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่
บุคคลที่สนใจ
2. บุคคล (People) บุคลากรแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ทำหน้าที่รวบรวมและจัดระบบ
การเก็บข้อสนเทศและข่ า วสาร กลุ่ ม ที่ ส องคื อ คณะบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และทำหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดข้อสนเทศและข่าวสาร ซึ่งได้แก่ ครู นักการศึกษา นักวิชาการ
3. ผู้เชี่ยวชาญ คือบุคลากรที่เตรียมงาน ปรับปรุง ผลิต ดำเนินการประเมินผลและพัฒนาเพื่อให้การ
เรียนการสอนประสบผลสำเร็จ
4. วัสดุ ได้แก่ สิ่งของ จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ
(1) ประเภทที่บรรจุหรือบันทึกข่าวสารที่จะต้องถ่ายทอดด้วยเครื่องมืออื่น เช่น แผ่นเสียง ฟิล์ม
สตริป สไลด์ ภาพยนตร์ วิดีโอเทป ไมโครฟิลม์ ไมโครพิช ฯลฯ
(2) ประเภทที่ ตัว ของมั น เองสามารถใช้ งานได้ เลยโดยไม่ ต้ อ งอาศั ย เครื่อ งมื ออื่ น เช่ น แผนที่
ลูกโลก หนังสือ ของจริง ของจำลอง ฯลฯ
5. เครื่องมือ คื อ อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น ตั ว ถ่ า ยทอด ข่าวสารที่บรรจุหรือบันทึกไว้ในวัสดุ ส่วนมากจะเป็น
เครื่ อ งกลไกไฟฟ้ าและอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ บางอย่ า งก็ ไม่ จ ำเป็ น จะต้ อ งเป็ น เครื่อ งกลไกที่ ใช้ ไฟฟ้ า หรือ เครื่อ ง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพเครื่องฉาย
ภาพทึบแสง กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องโทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ และอ่านไมโครฟิล์ม/ไมโครชิพ
6. เทคนิค เป็นกลวิธีในการถ่ายทอดข่าวสารหรือเสนอเนื้อหาวิชาความรู้ให้แก่ผู้เรียน ได้แก่
(1) เทคนิ คทั่ วไป (General technique) ได้แก่ เทคนิคการสอนแบบต่างๆ เช่น การสาธิตการ
สังเกต การอภิปราย การแสดงนาฏการ การบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติการเรียน แบบแก้ปัญหาหรือ
แบบค้ น พบ และแบบสอบสวนและสื บ สวน การเรี ย นการสอนแบบโปรแกรม สถานการณ์ จ ำลอง เกม
ต่างๆ การเรียนการสอนแบบโครงการ ฯลฯ
(2) เทคนิคการใช้ทรัพยากร (Resource-based technique) ได้แก่ การศึกษานอกสถานที่การใช้
ทรัพยากรชุมชน การจัดห้องเรียน
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(3) เทคนิคการใช้วัสดุและเครื่องมือ ได้แก่ กลวิธีการใช้วัสดุและเครื่องมือในการจัดการศึกษาและ
การเรีย นการสอน เช่ น ใช้ โสตทัศนู ป กรณ์ ในการเรียนการสอน เทคนิคการใช้สื่ อประสมเพื่อ ให้ ผู้ เรียนได้
ความคิดรวบยอดที่กระจ่างจากตัวอย่าง หรือการแสดงด้วยสื่อหลายชนิด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
ในการพัฒนาบุคลากร การอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่สถาบันการศึกษาและองค์การต่างๆ ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในฐานะเครื่องมือในด้านการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานที่จัดอบรมจะต้องรู้ว่าหัวข้อในการจัดอบรม
ได้แก่หัวข้ออะไร ส่วนผู้สอนก็จะต้องรู้ว่าในบรรดาเทคนิคการสอนต่างๆ ที่ใช้กันอยู่นั้นต้องใช้เทคนิคการสอน
แบบใดจึงจะเหมาะสม และจะจัดสภาพแวดล้อมของห้องอบรมอย่างไร เช่น ระบบแสง ระบบเสียง ระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ จะจัดที่นั่งของผู้เข้าอบรมแบบไหน แบบวงกลม ครึ่งวงกลม สีเหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส รูป
ตัว U หรือจัดเป็นกลุ่ม ๆ และจะใช้ โสตทัศน์อุปกรณ์ประเภทไหน เช่นโปรเจคเตอร์ จอภาพ เครื่องเล่นเทป
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องฉายสไลด์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในฐานะเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้
ดังที่กล่าวแล้วว่า การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นได้จากการฟัง การอ่าน การเห็น และการสัมผัสดังนั้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาจึงสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 3 วิธี คือ
1. นำหลั กสู ตรซึ่งตั้งอยู่ บ นพื้น ฐานที่เร้าใจเข้าสู่ ห ้ อ งเรี ย น นั่น คือ หลั ก สู ต รจะเกี่ยวข้องกับตั ว
นักเรียนโดยตรง นักเรียนจะค้นหาปัญหาของเขาเอง ทดสอบความคิด รั บ ข้ อ มู ล ย้อนกลับ และทำงานร่วมกับ
นักเรียนคนอื่นๆ หรือฝึกหัดนอกห้องเรียน
2. จัดหาเครื่องมือซึ่งจะกระตุ้นการเรียนรู้ สนั บ สนุ น การคิดและการแก้ปัญหา กำหนดรูปแบบของ
กิจกรรมและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติ
3. ให้โอกาสแก่นักเรียนและครูมากขึ้นในการให้ข้อมูลย้อนกลับ รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ทั้งหลายที่นักเรียน
ประเมิ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของความคิ ด และผลผลิ ต ของเขา ให้ โ อกาสนั ก เรี ย นได้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
นักวิทยาศาสตร์ รับข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งเพื่อนของเขา และผู้ที่มีประสบการณ์ในเชิงวิชาการ
ในสิ่งที่เขาจำเป็นต้องปรับปรุง (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา, ออนไลน์)

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนปริยัติธรรม
1. ความหมายการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ภายหลั งจากที่ การศึก ษาในมหาวิทยาลั ยสงฆ์ทั้ งสองแห่ ง คือ มหาวิท ยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 และ พ.ศ. 2489
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ตามลำดับได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดแผนกมัธยมศึกษาขึ้นมา
เรียกว่า โรงเรียนมัธยมศึกษา กำหนดให้มีการเรียนบาลี นักธรรม และความรู้ชั้นมัธยม โดยรับผู้ที่สำเร็จชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาเมื่อโรงเรียนบาลี มัธยมศึกษานี้ ได้แพร่ขยายออกไปยังต่างจังหวัดหลายแห่ง จึงมี
พระภิกษุสามเณรมาเรียนมากขึ้น ทางคณะสงฆ์โดยองค์การศึกษา จึงได้กำหนดให้เรียกโรงเรียนประเภทนี้ใหม่
ว่า โรงเรียนบาลีสามัญศึกษาสำนักเรียนวัด โดยมติคณะสังฆมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบ
กระทรวงให้ โ รงเรี ย นบาลี วิ ส ามั ญ ศึ ก ษาสำนั ก เรี ย นวั ด นี้ เปิ ด ทำการสอนสมทบในตั ว ประโยค คื อ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา และเมื่อสอบได้แล้วก็ยังจะได้รับ
ประกาศนี ย บั ตรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย ด้ว ยเหตุนี้จึงทำให้ ภิกษุ สามเณรนิยมเรียนกันมาก และ
แพร่หลายออกไปยังจังหวัดต่างๆ อย่างกว้างขวาง จนทำให้ทางการคณะสงฆ์เกรงว่าการศึกษาธรรมและบาลี
จะเสื่อม เพราะพระภิกษุสามเณรต่างมุ่งศึกษาวิชาทางโลกมากเกินไป เป็นเหตุให้ต้องละทิ้งการศึกษาธรรมและ
บาลี เสีย แต่ทางคณะสงฆ์ก็ยังพิจารณาเห็นความจำเป็นของการศึกษาวิชาทางโลกอยู่ ดังนั้น แม่กองธรรม
สนามหลวง พระธรรมปัญญาบดี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) จึงได้ตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ขึ้นใหม่ มีวิชาบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรียกว่าบาลีศึกษา สามัญ
ศึกษา และปริทัศน์ศึกษา พ.ศ. 2507 พร้อมกับได้ยกเลิกระเบียบของคณะสังฆมนตรี ว่าด้วยการศึกษาของ
โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษา กำหนดให้พระภิกษุสามเณรต้องเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ที่คณะสงฆ์ได้จัด
ขึ้นมาใหม่ แต่ปรากฏว่า การตั้งสำนักเรียนตามแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ใหม่นี้มีน้อย นักเรียน
ก็นิ ย มเรี ย นน้ อยมาก เพราะพระภิ กษุ ส ามเณรส่ ว นใหญ่ ยังพอใจที่จ ะเรีย นโดยรับ ใบประกาศนี ยบั ตรจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว จึงพากันเข้าชื่อกันเป็นนักเรียนโรงเรียนราษฎร์ของ
วัด ซึ่งตั้งขึ้นโดยระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการบ้าง สมัครสอบเทียบบ้าง เข้าเป็นนักเรียนผู้ใหญ่บ้าง ทำให้
การศึกษาของคณะสงฆ์ช่วงนั้นเกิดความสับสนเป็นอันมาก (พระสาย แวงคำ, 2547:2-3)
กระทรวงศึกษาธิการได้รับเรื่องจากมติของสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการเปิดการสอบสมทบในชั้น
ตัวประโยคให้ แก่พระภิกษุสามเณร แต่กรมการศาสนาร่วมกับกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาลงมติเห็ น
ร่วมกันว่าควรจะจัดตั้งโรงเรียนประเภทหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของพระภิกษุสามเณร โดยให้สอนวิชา
ธรรมและวิชาสามัญศึกษาควบคู่กันไป มีการสอบสมทบแต่ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสอบเอง และโดย
ปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก (จวน อุฏฐายีมหาเถระ) ว่า
การศึกษาทางโลกเจริญก้าวหน้ามากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การศึกษาพระปริยัติธรรม ก็
จำเป็นต้องอนุวัต ไปตามความเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลกบ้าง จึงเห็นสมควรที่จะมีหลักสูตร ในการเรียนพระ
ปริยัติธรรมเพิ่มเติมขึ้นอีกแผนกหนึ่ง คือหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ได้
ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2514
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2. ความเป็นมาและการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของคณะสงฆ์ไทยนั้นเกิดขึ้นหลังจากโรงเรียนวิสามัญ
ศึกษาสำนักเรียนวัดถูกยกเลิกตามมติเถรสมาคมแล้วนักเรียนที่เรียนอยู่ก็ดิ้นรนหาที่เรียนใหม่ขณะนั้นมีโรงเรียน
ราษฎร์ของวัดซึ่งตั้งขึ้นโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนส่วนมากก็เข้าเรียนที่โรงเรียนราษฎร์ของวัด
บ้ าง สมั ค รสอบเที ย บบ้ าง เข้ าเป็ น นั ก เรี ย นผู้ ใหญ่ บ้ างในขณะเดีย วกั น นั้ น ได้ มี ผู้ แทนราษฎรคื อ นายอ ยุ ธ
ฝ่ายคุณวงศ์ ส.ส.มหาสารคามกับคณะยื่นเรื่องราวขอให้พระภิกษุสามเณรและกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเรื่อง
มายังกรมการศาสนาซึ่งกองศาสนศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้โดยตรงได้มีการประชุมพิจารณากันในระดับ
เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องของกรมการศาสนาและต่างกรมลงความเห็นว่าควรจะตั้งโรงเรียนสนองความต้องการ
ของพระภิ ก ษุ ส ามเณรให้ ไ ด้ เ รี ย นทั้ ง วิ ช าธรรมและวิ ช าสามั ญ ควบคู่ กั น ไปโดยไม่ มี ก ารสมทบสอบ
ให้ กระทรวงศึก ษาธิก ารเป็ น ผู้ ส อบเองจากการประชุ ม ระดั บ เจ้าหน้ าที่ นี้ ได้เสนอกระทรวงเห็ น ชอบได้ ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้ น โดยมี นายจรู ญ วงศ์ สายั น ห์ อธิ บ ดี ก รมวิ ช าการในขณะนั้ น เป็ น ประธานและ
คณะกรรมการต่างๆ ผู้แทนมหามกุฎราชวิทยาลัย ผู้แทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้แทนกรมการ
ศาสนา ยกร่างระเบียบหลักสูตรวิธีการวัดผลในระดับขั้นป.7, ม.ศ.3, ม.ศ.5 และให้ชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา” (กองศาสนศึกษา, 2527: 141-152)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานี้ย่อมเป็นฐานรองรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป
เป็นรายการศึกษาที่จะขึ้นสู่ระดับมหาวิทยาลัยและประกาศนียบัตรมีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับโรงเรียนใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกประการจึงมีผู้นิยมตั้งและเรียนมากขึ้นตามลำดับ (มานพ ผลไพรินทร์ , 2535)
ฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการอาศัยอำนาจตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 266 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515
ได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2514 ขึ้นเพื่อให้
เป็นการศึกษาแบบประยุกต์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ในปี พ.ศ. 2545 ฝ่ายการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมกองศาสนศึกษากรมการศาสนาได้สำรวจจำนวนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ
ทั้งหมด 406 โรงซึ่งสามารถแบ่งตามขนาดของโรงเรียนได้ดังนี้ (ฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม, 2546)
(1) โรงเรียนขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 200 รูป) จำนวน 282 โรงเรียน
(2) โรงเรียนขนาดกลาง (200-499รูป) จำนวน 107 โรงเรียน
(3) โรงเรียนขนาดใหญ่ (500 รูปขึ้นไป) จำนวน 17 โรงเรียน
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนรู้
ตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ กษาธิการ (เจริ ญ ผล สุ ว รรณโชติ , 3536) ซึ่งปั จ จุบั น สำนั ก งานพระพุ ท ธศาสนา
แห่งชาติเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการศึกษาของสงฆ์ประเภทนี้ ภายใต้การควบคุมของสภาการศึกษาคณะสงฆ์ซึ่งมี
สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน และยังมีคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
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2.1 สภาการศึกษาสงฆ์
สภาการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของมหาเถรสมาคมเมื่อ พ.ศ. 2512
ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธาน แม่กองบาลีและแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นรองประธาน 2
รูป นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดีสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย เลขาธิการมหาจุฬา
ลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เลขาธิก ารสภาการศึ ก ษาของคณะสงฆ์ และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ไม่ เกิ น 9 ท่ า น ที่ ส มเด็ จ
พระสังฆราชทรงแต่งตั้งตามคำกราบทูลของสภาการศึกษาของคณะสงฆ์หน้าที่สำคัญของสภาการศึกษาของ
คณะสงฆ์ คื อควบคุม และส่ งเสริ ม การจั ด การศึ กษาของคณะสงฆ์ โดยมี อำนาจพิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบ
นโยบายงานโครงการต่ างๆ นอกจากนี้ ยั งมีห น้ าที่ พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบหลั กสู ตรและแบบเรียนตาม
โครงการศึกษาทุกระดับพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาตลอดจนพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
ตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมายทั้งนี้อำนาจแต่งตั้งกรรมการทำหน้าที่อย่างใดอย่ างหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาอีก
ด้วย (กิตติ ธีรศานต์, 2539)
2.2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม ปีพุทธศักราช 2545 ซึ่งมีฐานะเป็นกรมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2546)
(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จ
การศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนารวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) รับสนองงานประสานงานและถวายการสนับสนุนกิจการของคณะสงฆ์การบริหารการ
ปกครอง
(3) เสนอแนวทางกำหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
(4) ส่งเสริมดูแลรักษาและทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
(5) ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางทางพระพุทธศาสนา
(6) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
(7) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
(8) ทำนุบำรุงส่งเสริมการพุทธศาสนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
(9) ปฏิบั ติการอื่น ใดตามที่กฎหมายกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่
กระทรวงหรื อคณะรั ฐมนตรีมอบหมาย สำหรับหน่ว ยงานราชการสำนักงานพระพุท ธศาสนาแห่ งชาตินั้ น
ประกอบด้วยกองกลางกองพุทธศาสนศึกษา กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานศาสน
สมบัติ สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม
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2.3 กองพุทธศาสนศึกษา
เป็นหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ทำหน้าดูแลการบริการงานโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาโดยตรงซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2546)
(1) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลจัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา
การจั ด การศึก ษาโรงเรี ย นพระปริ ยั ติธ รรมแผนกสามั ญ ศึกษาและรับ ผิ ดชอบงานการศึก ษาของคณะสงฆ์
การศึกษาสังเคราะห์และการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศาสนา
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้านศาสนาวิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นระบบและอ้างอิงได้
(3) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ รวมทั้ งการนิ เทศติ ด ตามและ
ประเมินผลการศึกษาทุกประเภท
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2.4 คณะกรรมการการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาประกอบด้วยอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธาน ผู้แทนกรมสามัญศึกษา ผู้แทนกรมวิชาการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจำนวนไม่เกิน 4 ท่าน เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ
กองศาสนศึกษากรมการศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน
(2) กำหนดนโยบายและแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
(3) พิจารณาวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ผู้อำนวยการ
ครู และเจ้าหน้าที่
(4) ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นหลักและป้องกันมิให้มีการ
เปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยให้ผิดไปจากพระบาลีในพระไตรปิฎก
(5) ให้คำแนะนำส่งเสริมการจัดการศึกษา
(6) ตรวจสอบการดำเนินการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตลอดจนหลักฐาน
เอกสารต่างๆ ทุกประเภทถ้าปรากฏมีความบกพร่องให้พิจารณาเสนอกรมการศาสนาเพื่อขอความเห็นจาก
ประธานสภาการศึกษาของคณะสงฆ์เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วกรมการศาสนามีอำนาจสั่งปิดโรงเรียนได้
(7) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษามอบหมาย (วิชัย ธรรมเจริญ, 2541)
2.5 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประกอบด้วยผู้แทนโรงเรียนต่างๆโรงเรียนละ 1
ท่านยกเว้นกลุ่มโรงเรียนที่มีโรงเรียนไม่เกิน 10 โรงเรียนให้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผู้จัดการโรงเรียน
(2) ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่
(3) ครูคฤหัสถ์จากโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนละ 1 ท่าน
ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเลือกประธานกรรมการและรองประธานกรรมการสำหรับ
รองประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนใดมีโรงเรียน 40 โรงเรียนให้เลือกรองประธานได้ 2 รูปและให้เลือกรอง
ประธานเพิ่มขึ้นอีก 1 รูป ต่อ 20 โรงเรียนที่เพิ่มขึ้นจาก 40 โรงเรียนส่วนตำแหน่งกรรมการและเลขานุการให้
ประธานกรรมการเป็นผู้เลือก การเลือกผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้เลือกจากบุคคลในคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
โรงเรียนเว้นแต่ประธานกรรมการ ในการแต่งตั้งกรมการศาสนาจะแต่งตั้งเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการ
ส่วนตำแหน่งอื่นให้ประธานเป็นผู้แต่งตั้งแล้วรายงานกรมการศาสนาทราบ ผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
ให้อยู่ในตำแหน่งคราวละ๒ปีงบประมาณถ้าผู้ได้รับเลือกพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้เลือกผู้ดำรงตำแหน่ง
แทนจนครบวาระ สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการถ้าวาระดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึง 60 วันไม่ต้องเลือกผู้
ดำรงตำแหน่งแทน
3. หลักการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีการปฏิบัติงานตามภาระงานของ
สถานศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา โดยจำแนกออกเป็ น 4 ด้ า น ประกอบด้ ว ย การบริ ห ารงานวิ ช าการ
การบริหารบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ซึ่งรายละเอียดในการบริหารในแต่
ละด้านก็จะคล้ายกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วไป

บทสรุป
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม หมายถึง จัดการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้เล่า
เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม หรือเป็น กระบวนการบริหารที่มี
ความสำคัญและการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ และผู้บริห ารจะต้องใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย และความสำเร็จ
ซึ่งปัจจัยสำคัญคือ การนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ หากโรงเรียนหรือบุคลากรไม่มีความพร้อมใน
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การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ก็ไม่สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาปฏิบัติหรือถ่ายทอดได้ เช่น สื่อทางการศึกษา
ด้านกราฟิก เครื่องเสียง วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรศัพท์ การใช้ดาวเทียม ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ฉะนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดฝึกอบรมบุคลากรในโรงเรียนและคณะผู้บริหาร
ให้ทันต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อที่จะได้นำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

องค์ความรู้ใหม่
ผู้เขียนบทความ ได้ศึกษาเกี่ยวกับ นัตกรรม เทคโนโลยี และการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ดังนี้
เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหาร
ค ว าม เจ ริ ญ ก้ าว ห น้ าท าง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น มาใหม่ใน
ปัจจุบัน มีการนำมาใช้ในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

การบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม
มี ก ารนำหลั ก ธรรมต่ า ง ๆ มา
บู รณาการในการบริห ารให้ เกิด
ประสิทธิภาพ

นวัตกรรมในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
การนำเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มา
บริหารจัดการภายในโรงเรียน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
เกิ ดวิ ธี ก ารให ม่ ๆ ใน การ
บริหาร
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