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การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม ปญหาและ
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานสื่อและ
วัสดุ อุปกรณ ดานการวัดผลและการประเมินผล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 40 คน/รูป 
ไดแก พระสอนศีลธรรมจํานวน 20 รูป ครูพี่เลี้ยงจํานวน 10 คน นักเรียนจํานวน 10 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิเคราะหใน
รูปแบบพรรณาความเชิงเนื้อหา
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พื้นฐาน  2) ดานการเรียนการสอน  พระสอนศีลธรรมจํานวนมากจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธี
ที่หลากหลายไดแก การสนทนา การบรรยายประกอบสื่อการสอน การทํากิจกรรมกลุม 3) ดานสื่อ
และวัสดุ อุปกรณ พระสอนศีลธรรมทุกรูปใชสื่อการเรียนการสอนประเภทสิ่งพิมพและประเภทวัสดุ
จัดการเรียนการสอน 4) ดานการวัดผลและการประเมินผล พระสอนศีลธรรมจํานวนคอนขางมาก
วัดผลและประเมินผลผูเรียนดวยแบบทดสอบตามตัวชี้วัดและมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา

2. ปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานใน 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานเนื้อหาหลักสูตร พระ
สอนศีลธรรมทุกรูปขาดโอกาสรวมเขียนหลักสูตรกับสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาควรใหพระสอน
ศีลธรรมมีโอกาสรวมเขียนหลักสูตรกับสถานศึกษาดวย 2) ดานการเรียนการสอน ในการสอนของ
พระสอนศีลธรรมมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนคอนขางนอยดังนั้นสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของตองใหการสนับสนุนทั้งโอกาสและอบรมใหความรูแกพระสอนศีลธรรมใหศักยภาพสามารถ
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The objective of this study emphasizes on teaching operation of the morality 
teaching monks in Bangkok Education Bureau Area 2 which aims to study about teaching 
method, problems and some suggestions to improve  teaching  capability. The study is 
categorized  into  4 parts,  i.e. curriculum,  teaching implementation, media, and the 
appraisal measurement. There were 40 participants in the sampling group which included 
of 20 morality teaching monks, 10 coaching teachers and 10 students.  The study is based 
on basic research with the conceptual framework on interview schedule. The analytical 
results are submitted in descriptive form.  From this study,  there have been some 
problems that may be considerable fault with the adequacy of institutionalized support and 
need to be resolved.  The result of the study has shown that the teaching monks perform 
their works as follows:

1. Teaching operation of the monks in the abovementioned  should be performed 
in 4 parts: (1) a lot of teaching monks have better understanding and good knowledge of 
curriculum that corresponds to the national education plan; (2) teaching method will be vary 
in techniques such as class conversation, subject lecturing with media and group activity; 
(3) the monks will provide media, printed matters and materials to stimulate and improve 
the quality of learning; and (4) the monks consider to use the standard appraisal technique 
as referred to the national plan for their evaluation.

2. Problems and some suggestions will be given for problem solving as shown in 
4 themes: (1) most of the monk lacks of the opportunity to participate and issue their 
lecture notes for the school program, the institutions should be considered this matter as an 
urgent; (2)  the institutions or concerned organizations should encourage, support and 
organize training program for the monks to improve their teaching activity and enable them 
efficiently; (3) there are  some monks who initiate and provide their teaching aids in the 
classroom because of the insufficient of funds and institute support,  the schools and 
concerned organizations should consider to promote and support them; (4) there are not so 
many monks have good knowledge for the teaching appraisal measurement, they need to 
be trained and given the opportunity for making student evaluation.
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บทที่ 1
บทนํา

ภูมิหลัง
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ หากประเทศใดจัดระบบการศึกษาที่ดี 

ใหแกประชาชนประเทศนั้นก็จะมีความเจริญกาวหนาในดานตางๆ ทั้งนี้เพราะประชาชนในประเทศ
จะถายทอดความรูความสามารถที่ไดรับออกมาในรูปของการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ตนเอง 
รับผิดชอบ อันจะสงผลโดยรวมตอประเทศชาติตอไป ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวตอนหนึ่งวา “...การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด 
ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล สังคม และบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยาง 
ครบถวนพอเหมาะกันทุกๆ ดานสังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพที่สามารถดํารง 
รักษาความมั่นคงของประเทศไว และพัฒนาใหกาวหนาตอไปโดยตลอด . . . ” (สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 24)

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 18 วรรค(2) และวรรค (3) ใหสถาบันพระพุทธศาสนาหรือสถาบันสังคมอื่นสามารถจัด
การศึกษาไดและในอดีตวัดเคยเปนศูนยกลางการศึกษาสําหรับชาวบาน หรือเปนแหลงการศึกษา
สําหรับมวลชน ครั้นถึงรัชกาลที่ 5 แมจะทรงจัดการศึกษาอยางสมัยใหมตามแบบตะวันตกก็ไมทรง
ทิ้งวัด และยังทรงใหพระสงฆมีบทบาทสําคัญในการศึกษา ทรงใหใชศาลาวัดเปนโรงเรียนบาง 
ใหโรงเรียนตั้งอยูในวัดบาง ทรงใหพระเปนครูสอนเด็ก เปนผูบริหารการศึกษาชั้นตน และใหมีสวน
รวมในการดําเนินงานทางการศึกษาระดับสูง เชน ในระยะเริ่มแรกจัดการศึกษาขั้นตน เมื่อ พ.ศ.
2418 ก็มีพระบรมราชโองการเรื่อง “โปรดเกลาฯ จะใหมีอาจารยสอนหนังสือไทยแลสอนเลขทุกๆ 
พระอาราม” (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). 2529: 22-23) คนไทยสวนใหญในสมัยกอนๆ 
จึงดําเนินชีวิตโดยยึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปนแกนนําแทบทั้งสิ้น การดําเนินชีวิตทํานองนั้น 
คนไทยรุนหลังมักจะเรียกขานอยางชื่นชมวา วิถีไทย นั่นคือ พอ แม ปู ยา ตา ยาย จะใหการ
ฝกอบรมแกบุตรหลานของตนใหครองชีวิตแบบไทยๆ โดยมีพระพุทธศาสนาเปนพื้นฐานของชีวิต 
สั่งสอนใหอนุชนทุกคนมี ศีล สมาธิ ปญญาทําใหครองชีพอยูในสังคมอยางสงบสุขได 
(วรวิทย วศินสรากร. 2547: 43) ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงถือกันวาเปนศาสนาประจําชาติ 
การถืออยางนี้เปนประเพณีที่สืบตอมาโดยถูกตองตามสมควรแกเหตุ คือ การที่พระพุทธศาสนากับ
ชนชาติไทยไดมีความสัมพันธ แนบแนนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
คนไทยทั่วทั้งหมด ตั้งแตองคพระเจาแผนดินลงมา จนถึงผูชายชาวบานสามัญแทบทุกคนไดบวช
เรียนรับการศึกษาจากสถาบันพระพุทธศาสนาดังมีประเพณีบวชเรียนเปนหลักฐานสืบมา วัดจึง
เปนศูนยกลางการศึกษาของสังคมไทย เปนแหลงคําสั่งสอนการฝกอบรมและอํานวยความรูทั้ง
โดยตรงแกผูเขาไปบวชเรียนอยูในวัดและโดยออมแกทุกคนในชุมชนที่อยูแวดลอมวัด ชุมชนทุก
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แหงแมแตหมูบานในชนบทหางไกลตางก็มีวัดประจําเปนศูนยรวมจิตใจและเปนศูนยกลางกิจกรรม
ของชุมชน (พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต). 2537: 1-3) การศึกษาของไทยในสมัยกอนจึงเริ่ม
ตนที่วัดแตเมื่อวันเวลาผานไปรูปแบบการศึกษาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปมีสถานศึกษาที่เรียกวา 
โรงเรียน เขามาแทนที่ทําใหบทบาทของพระสงฆในการเปนครูลดนอยถอยลงไปจนในที่สุดวิชา
ศีลธรรมก็หายไปจากหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งหลักสูตร
ใหมที่ไมมีวิชาศีลธรรม แลวพบวามีปญหาเพราะโรงเรียนไมเนนวิชาศีลธรรม

ปจจุบันปรากฏวา ปญหาสังคมไทยไดทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากขึ้นกวา 
ในอดีตที่ผานมาสาเหตุแหงปญหาที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอมและเปลี่ยนแปลงไปตาม 
กระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไรพรมแดนในแนวทางโลกาภิวัตน ซึ่ง 
ตางมุงเนนการแขงขันเพื่อสรางความมั่นคงในดานเศรษฐกิจทําใหคนมีความเปนวัตถุนิยมมากขึ้น 
แตเกิดปญหาดานพฤติกรรม คือ การยอหยอนในศีลธรรมจริยธรรม  นอกจากนี้ปญหาสังคมหลาย 
ดานยังรุมลอมคุกคามเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาใหหลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจาก 
เดิม ขาดระเบียบวินัยสงผลใหวิถีชีวิตและคานิยมดั้งเดิมที่ดีงามตามโครงสรางของสังคมไทยจาง 
หายไปพรอมกับการลมสลายของสถาบันครอบครัว  ซึ่งทําใหภูมิคุมกันของเด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาที่จะตานทานกับสภาพปญหาแวดลอมตองขาดความมั่นคงจนเกิดปญหาตางๆ ของสังคม
ตามมา เชน ปญหาการกอเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาปญหาการแพรระบาดของยาเสพ
ติดในกลุมนักเรียน นักศึกษา ปญหานักเรียน นักศึกษาประพฤติตนไมเหมาะสมในเวลาเรียน
ปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน และปญหาอาชญากรรมเปนตน

สถานการณที่เกิดขึ้นดังกลาว พบวา รากเหงาแหงปญหาที่แทจริง คือ การที่นักเรียน
นักศึกษาไมไดรับการกลอมเกลาดานจิตใจ ถูกละเลยจากสถานศึกษาที่จะปลูกฝงในเรื่องศีลธรรม 
จริยธรรม จนทําใหขาดความสํานึกตอหนาที่ขาดความรูสึกผิดชอบชั่วดี ขาดการใชสติพิจารณายั้ง 
คิด และแสดงออกมาเปนพฤติกรรมภายนอกที่ไมเหมาะสม กอปรดวยสภาพแวดลอมรอบตัว 
นักเรียน นักศึกษา ที่ยุยงสงเสริม ชักจูง และโนมนําอยางตอเนื่องดวยรูปแบบที่มีการพัฒนาอยาง 
หลากหลาย ทําใหยากตอการควบคุม ปองกัน และแกไขปญหานักเรียน นักศึกษาใหสัมฤทธิ์ผลได 
ภายใตโลกาภิวัตน เวนแตนักเรียน นักศึกษา จะถูกจัดระเบียบทางความคิดจนมีจิตใจที่ใฝดี และมี 
พลังใจที่เขมแข็งสามารถเปนภูมิคุมกันตานทานเหตุปจจัยในทางเสื่อมที่จะเขามาทําลายคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีงามไดดวยหลักธรรมทางศาสนา (กรมการศาสนา. 2548: 5) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐ
ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 73 ซึ่งมีขอความระบุวา 
“ รัฐตองสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสราง คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
” และในวรรคตนของมาตรา 81 มีขอความวา “ รัฐตองจัดการศึกษา อบรมและสนับสนุนใหเอกชน
จัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม ”  และนโยบายที่รัฐกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 79 ซึ่งมีขอความระบุวา “ รัฐตองใหความอุปถัมภและ
คุมครองพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานานและศาสนาอื่น 
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ทั้งตองสงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้ง
สนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ”
(สํานักนายกรัฐมนตรี.  2550: 26)

กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญของพระสงฆในการเปนบุคลากรทางศาสนา จึงได
มอบใหกรมการศาสนาดําเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และใหสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเขารวมเพื่อรองรับรัฐธรรมนูญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงศีลธรรม และ
จริยธรรมใหเด็กและเยาวชนของชาติไดเรียนรู(เขาถึง)หลักธรรมของพระพุทธศาสนา สามารถนํา
หลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได (กรมการศาสนา.  2543: 1) การสงพระเขาไปสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนเริ่มดําเนินการตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2542 เปนตนมาโดยนํารองในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 รูป (กรมการศาสนา.2544 : 3) และในการติดตามผลการดําเนินงาน
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจําป พ.ศ.2544 พบวามีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ 
484 รูป (กรมการศาสนา.2544 : 73) และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 พบวาไดเนนความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เนนการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งสอดคลองกับนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได
ประกาศเพิ่มเติมเนื้อหาพระพุทธศาสนาวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกรายวิชาในป 
พ.ศ.2525 และกําหนดใหมีรายวิชาเลือกเสรีพระพุทธศาสนาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย    
ในป พ.ศ.2527 เนื้อหาพระพุทธศาสนาที่เพิ่มมายากเกินความรูความสามารถที่มีอยูของครูผูสอนจะ
ตีความ และปรับยอยใหเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน ผลจึงปรากฏวา  ครูรอยละ 92 
สอนตามหนังสือเรียนและครูรอยละ 90 ใชวิธีสอนแบบบรรยายอยางเดียว นักเรียนจึงขาดทักษะใน
การคนควาหาความรูดวยตัวเอง ขาดความกระตือรือรนจะเขารวมกิจกรรม ที่สําคัญก็คือนักเรียนเกิด
ความเบื่อหนายตอการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ทั้งๆ ที่เปนวิชาที่มีความหมายตอการพัฒนา
คุณภาพจิต สมรรถภาพจิตและสุขภาพจิตของนักเรียน และจากรายงานการสังเคราะหงานวิจัยของ
กรมวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลายไดพบและยืนยัน
สอดคลองกันวานักเรียนไมมีคานิยม และจริยธรรมที่พึงประสงค และไมเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลัง
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนา รวมทั้งไมสามารถใฝหาความรูอยางมีหลักการแตรูเทาที่ครูบอกทั้งนี้
นักเรียนขาดประสบการณในการคิดอยางเปนระบบ เนื่องจากไมไดรับการฝกฝนอบรมมา นอกจากนี้ 
ยังพบปญหาและอุปสรรคที่ประพฤติปฏิบัติแกนักเรียนไมได ดังนั้น จึงปรากฏวาการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในดานคุณธรรมและศีลธรรมยังคงเปนปญหาใหญปญหาหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ
(กรมวิชาการ.2536 : 2-3)

อยางไรก็ตาม การสอนศีลธรรมในโรงเรียนนับวายังเปนโครงการที่ใหม และมีความ
ไมพรอมอยูหลายดานไมวาจะเปนดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ หรือดานบุคลากร โดยเฉพาะ 
พระที่เขาไปสอนไมไดมีความรูดานวิชาชีพครูโดยตรง โดยมีการกําหนดคุณสมบัติวาผูที่จะเขาสอน 
ศีลธรรมในโรงเรียนจะตองจบนักธรรมเอก หรือประโยค 1 -2 ขึ้นไป หรือสําเร็จการศึกษาจาก 



4

มหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหง คือมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือเปนพระ 
ครูสัญญาบัตรชั้นตรีขึ้นไป (กรมการศาสนา. 2548: 38) ซึ่งพระที่มีคุณสมบัติดังกลาวแลวไมได 
บงชี้วาจะตองเปนผูมีความรูดานวิชาชีพครู อีกอยางหนึ่งการอบรมถวายความรูแกพระสอนศีลธรรม
ก็เปนไป ในระยะเวลาอันสั้น เชน ในปการศึกษา 2549 กําหนดอบรมพระสงฆเพียง 3 วัน คือ
ระหวางวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 (กรมการศาสนา. 2548: 84) จึงทําใหมีความไมพรอม
ในการปฏิบัติงานอยูหลายดาน จากโครงการศึกษาวิจัยการศึกษาทบทวนโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยการศึกษาภาคสนามและการตอบแบบสอบถาม 
พบวา พระไดรับการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาจากหนวยงานที่เกี่ยวของคือ กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนอยมาก เทาที่ปรากฏมี
การจัดประชุม อบรมโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อยางเปนทางการเปนครั้งคราวและไม
ตอเนื่อง ทั้งยังมีรายงานวาไมไดมีการบังคับใหพระสงฆเขารวมประชุม เชน การวัดประเมินผล 
แจงแกพระวา พระสงฆที่คิดวามีความรูแลวไมจําเปนตองเขารวมประชุม ทําใหมีผูเขารวมประชุมไม
กี่สิบรูป ทั้งๆ ที่จัดไวสําหรับพระสงฆประมาณ 100 รูป เปนตน การนิเทศในโรงเรียนมีนอยมาก 
โดยขาราชการกระทรวงวัฒนธรรมไปเยี่ยมและสังเกตการณ แตไมทั่วถึง กระทรวงศึกษาธิการไม
แสดงบทบาทนอกเหนือจากการดูแลของผูอํานวยการโรงเรียนที่พระสงฆเขาไปสอนซึ่งเปนงาน
ประจําอยูแลว (กรมการศาสนา. 2549: ออนไลน) 

จากปญหาและความสําคัญของการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนดังกลาว ผูวิจัยใน
ฐานะที่เปนพระสงฆมีหนาที่เปนกรรมการดําเนินงานโครงการและรับผิดชอบการประสานงาน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมและความสามารถในการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อสนับสนุนขอมูลเบื้องตนใหแกคณะสงฆ 
และหนวยงานที่เกี่ยวของเปนแนวทางกําหนดนโยบายพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคได

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการเรียนการสอน
ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ และดานการวัดผลและการประเมินผล

2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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ปญหาการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ตองการอธิบายการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในปจจุบันวาเปนอยางไร  จึงไดกําหนด
ประเด็นปญหาการวิจัยไว ดังนี้

1. การปฏิบัติงานสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการ
เรียนการสอน ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ และดานการวัดผลและการประเมินผลเปนอยางไร

2. การปฏิบัติงานสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีปญหาและขอเสนอแนะการ
แกปญหาดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ และดานการวัดผล
และการประเมินผลเปนอยางไร

 
ความสําคัญของการวิจัย

1.  ผลของการวิจัยครั้งนี้ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงการปฏิบัติงานของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 อันจะสามารถ
นําไปเปนขอมูลเพื่อการกําหนดนโยบายและพัฒนาการปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอนได

2.  ผลของการวิจัยครั้งนี้สามารถใชเปนขอมูลสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวางแผน
แกปญหาและหาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดเขต
สํานักงานพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ของคณะสงฆและหนวยงานที่เกี่ยวของให
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพัฒนาตอไปได

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใน 4 ดาน 
ไดแก ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ  ดานการวัดผลและการ
ประเมินผล 

2.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยประกอบดวยพระสอนศีลธรรมที่ลงทะเบียนไวที่มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 100 รูป

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวยพระสอนศีลธรรมที่ลงทะเบียนไวที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครูพี่เลี้ยง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปการศึกษา 2552 รวมจํานวนทั้งสิ้น 40 
รูป/คน



6

นิยามศัพทเฉพาะ
1.  การปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถการปฏิบัติงานสอนของพระ

สอนศีลธรรมในการจัดการเรียนรูใหเปนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระ
การเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาของพระสอนศีลธรรมถายทอดใหแกนักเรียน
ผานกระบวนการใน 4 ดาน ไดแก 

1.1 ดานเนื้อหาหลักสูตร หมายถึง ความรูความเขาใจ การมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรและใชหลักสูตรโดยกําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรูหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับ
มาตรฐานสาระระดับชั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 ดานการเรียนการสอน หมายถึง การใชเทคนิคการเรียนการสอนโดยผูเรียนมี
บทบาทตอการเรียนการสอนตลอดจนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองตอความตองการ
ของผูเรียนและชุมชน การวิเคราะหผูเรียนและสอนแบบใหผูเรียนไดมีสวนรวมจัดกิจกรรม การ
ปลูกฝงสงเสริมและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะพึงประสงคในการจัดการเรียนรู 
รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนเพื่อการดูแลตนเองจนเกิดทักษะในการเรียนรู การทํางาน การ
อยูรวมกันในสังคมรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและสอดแทรกความเปนประชาธิปไตยรักความเปนไทย

1.3 ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ  หมายถึง การเลือกใชสื่อและวัสดุ อุปกรณในการ
เรียนการสอนทั้งสื่อภายในและภายนอกโรงเรียนประกอบดวยสื่อวัฒนธรรม สื่อชุมชน สื่อเทคโนโลยี
การใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู การใช
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนการสอน 

1.4 ดานการวัดผลและการประเมินผล หมายถึง การออกแบบและสรางรวมถึงการ
ใชเครื่องมือเพื่อวัดและประเมินผลผูเรียนอยางถูกตอง เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู
การวัดผลและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงสอดคลองกับการเรียนรูดานความรู ทักษะ และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

2. ปญหา หมายถึง ขอขัดของที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมใน
ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ  ดานการวัดผลและการ
ประเมินผล และขอขัดของอื่นๆ

3.  พระสอนศีลธรรม หมายถึง พระภิกษุที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูสอนวิชา
พระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2

4. ครูพี่เลี้ยง หมายถึง ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมผูไดรับมอบหมายจากโรงเรียนเพื่อถวายการตอนรับและใหคําแนะนําเพื่อใหพระสอน
ศีลธรรมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาผูรับการเรียนการสอนจากพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปการศึกษา 2552
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและการ

กําหนดตัวแปรที่ศึกษาโดยผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาตัวแปรการปฏิบัติงานของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนตามแนวคูมือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดกรมการศาสนา 
ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ 
ดานการวัดผลและการประเมินผล (กรมการศาสนา. 2548 : 20-117) และสอดคลองกับพฤติกรรม
ในแตละดานดังนี้

ดานเนื้อหาหลักสูตร นําพฤติกรรมการสอนของทองคูณ หงสพันธุ (2542: 9) ไดแกศึกษา
หลักสูตรใหกระจาง ทําการวิเคราะหเนื้อหาและรูเนื้อหาสาระที่จะสอนมาปรับใชกับดานเนื้อหา
หลักสูตร ตามแนวคูมือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดกรมการศาสนา 

ดานการเรียนการสอน นําพฤติกรรมการสอนของทิศนา แขมณี (2551: 204) 
ประกอบดวยการวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมสรางเสริมทักษะ  
พัฒนายุทธวิธีการสอน วิธีสอนหลายหลากมากชนิดจากงายไปหายาก และสอนใหคิดมากกวาจํา 
มาปรับใชกับดานการเรียนการสอนตามแนวคูมือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดกรมการศาสนา

ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ  นําพฤติกรรมของอาภรณ ใจเที่ยง (2546: 8) กลาวถึง การ
พัฒนาและเลือกวัสดุการเรียนการสอน (Develop and Select Instructional  Materials)  เทคนิคการ
เลือกและใชสื่อการสอน มาปรับใชกับดานสื่อและวัสดุ อุปกรณตามแนวคูมือพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน สังกัดกรมการศาสนา 

ดานการวัดผลและการประเมินผล นําองคประกอบการสอนของยุทธนา ปฐมวรชาติ 
(2540: 30) ไดกลาวถึงพฤติกรรมการเรียนการสอนวาองคประกอบของการเรียนการสอนไดแกการ
วัดผลและประเมินผล และการใชเทคนิคการประเมิน มาปรับใชกับดานการวัดผลและการประเมินผล
ตามแนวคูมือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดกรมการศาสนา 



บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยไดศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
นํามาเปนพื้นฐานในการวิจัย ดังนี้

1.  การสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 2
1.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2
1.2 การจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

1.2.1 คุณสมบัติของผูสมัครเปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1.2.2 ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1.2.3 การคัดเลือกโรงเรียนและกําหนดใหพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1.2.4 หนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1.2.5 ขอมูลที่ตั้งสํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

2. บทบาทของพระสงฆในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
3.  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา

3.1 ดานเนื้อหาหลักสูตร
3.2 ดานการเรียนการสอน

3.2.1 หลักการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
3.2.2 มาตรฐานการเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนา
3.2.3 วิธีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา

3.3 ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ
3.4 ดานการวัดผลและการประเมินผล

4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1  งานวิจัยในประเทศ
4.2  งานวิจัยตางประเทศ
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1.  การสอนศีลธรรมในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     กรุงเทพมหานครเขต  2

แนวคิดโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไดเริ่มจากรัฐบาลของพันตํารวจโททักษิณ 
ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี และนางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
นอกจากนี้  พระมหาพงศนรินทร  ฐิตวํโส วัดสุทัศนเทพวราราม, พระครูโสภนศาสนกิจ ผูชวยเจา
อาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร, และพระมหาสุริยา อาจิณฺณปุ ฺโญ วัดขันเงิน อําเภอ
หลังสวนจังหวัดชุมพร ไดกลาวถึงโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ดังนี้ โครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมของ คณะรัฐมนตรีในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 
โดยใหกระทรวงวัฒนธรรมอุดหนุนโครงการดังกลาวเพื่อมีเปาหมายที่จะใหพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนตําบลละ 1 รูปทั่วประเทศใหพระสงฆจํานวน  4,000 รูป สอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาและก็ไดดําเนินการตามโครงการทันทีโดยเนนเรื่อง
หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาซึ่งเปนประโยชนมากๆ จะไมเนนเรื่องพิธีกรรม (กรมการ
ศาสนา. 2549 : 1)

การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน กระบวนการจัดการ
ศึกษาที่สมบูรณจึงเปรียบเสมือนเหรียญสองดานคือ ดานหนึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนและ    
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแตละชวงชั้น เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิด
วิเคราะห เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถและประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจาก
การฝกหัด สามารถใชความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกดานหนึ่ง
คือเปนการบมเพาะ กลอมเกลา ปลูกฝง และปลูกจิตสํานึก เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม       
มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดลอม เกิดความตระหนักในบทบาทหนาที่ขึ้น
ในจิตใจ เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูในสังคมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สถานศึกษาทุก
ระดับ ทุกสังกัด และหนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่สงเสริม สนับสนุนและรวมจัดการศึกษา จึงมีสวน
สําคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนอยาง
เหมาะสม โดยการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมที่มุงเนนภารกิจทั้ง 3 ดาน ( 3D) 
ไดแก ดานประชาธิปไตย (Democracy) ดานคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย (Decency) 
และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความ
เปนไทย การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และ 
ชุมชน เชน สงเสริมพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมจิตอาสา     
คายพุทธบุตร พุทธธรรม คายคุณธรรมจริยธรรม จัดใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูทางศาสนา
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 1)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดมีนโยบายสนองงานตาม
นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายสงเสริมใหนักเรียนนําหลักธรรมทางศาสนา
มาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยนิมนตพระภิกษุสงฆเขาไปสอนในโรงเรียนทั้งระดับ



ประถมศึกษา มัธยมศึกษาเปนการปลูกฝ
คุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสม ภายใต
โรงเรียน สังกัดสํานักงาสนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
เพื่อเขาปฏิบัติงานสอนไวกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีจํานวน 

1.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
ที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 

ถนนลาดพราว แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
หลายสาย เมื่อเดินทาง มาจากปากทางลาดพราว
เขต ๒ จะอยูฝงขวา ถาเดินทางมาจาก
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 

ภาพประกอบ 1 แผนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 

นการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียนใหสามารถนําไปใช
างเหมาะสม ภายใตโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงาสนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ในปจจุบันที่ไดลงทะเบียน
เพื่อเขาปฏิบัติงานสอนไวกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีจํานวน 100 รูป

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
ที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ตั้งอยูที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ

ถนนลาดพราว แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ การเดินทางมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ นั้นสามารถเดินทางมาไดสะดวกมีรถผาน
หลายสาย เมื่อเดินทาง มาจากปากทางลาดพราว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 

จะอยูฝงขวา ถาเดินทางมาจาก บางกะป มาตามถนนลาดพราว สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ จะอยูฝงซาย

งานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

10

สามารถนําไปใชพัฒนา
ะสอนศีลธรรมใน

ในปจจุบันที่ไดลงทะเบียน

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ตั้งอยูที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ
การเดินทางมา

มารถเดินทางมาไดสะดวกมีรถผาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 

บางกะป มาตามถนนลาดพราว สํานักงานเขตพื้นที่
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โครงสรางการแบงสวนราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
โครงสรางการแบงสวนราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ดังโครงสรางดังตอไปนี้

ภาพประกอบ 2 โครงสรางสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

การติดตอสื่อสาร
การติดตอสื่อสารกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

โทรศัพทหมายเลข 0-2930-4491-2 , 0-2930-4494 , 0-2939-8364 
หรือติดตอไดที่ Home page: www.edubangkok2.org
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โรงเรียนของรัฐบาลในกํากับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ดังรายละเอียด ดังนี้

ตาราง 1 รายนามโรงเรียนของรัฐบาลในกํากับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
     เขต 2

ลําดับ ชื่อโรงเรียน เขต
1. จันทรหุนบําเพ็ญ หวยขวาง
2 ดอนเมืองจารุจินดา ดอนเมือง
3. ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง ดอนเมือง
4. เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สะพานสูง
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ออนนุช
6. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา หวยขวาง
7. เทพลีลา บางกะป
8. เทพศิรินทรรมเกลา ลาดกระบัง
9. ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ สายไหม
10 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา สะพานสูง
11. นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา วังทองหลาง
12. นวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย คลองสามวา
13 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 คลองสามวา
14. นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร บึงกุม
15. บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) วังทองหลาง
16. บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2 บึงกุม
17. บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4 สุวินทวงศ
18. บางกะป บางกะป
19. สุขุมนวพันธอุปถัมภ บึงกุม
20. บางบัว บางเขน
21. พตรพิทยพยัต ลาดกระบัง
22. พระยาประเสริฐสันทราศรัย วังทองหลาง
23. พิบูลอุปถัมภ หวยขวาง
24. มัธยมวัดบึงทองหลาง บางกะป
25. มัธยมวัดหนองจอก หนองจอก
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ตาราง 1 (ตอ)

ลําดับ ชื่อโรงเรียน เขต
26. รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน บางเขน
27. รัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง ลาดกระบัง
28. ราชดําริ ประเวศ
29. ราชวินิจบางเขน บางเขน
30. ฤทธิยะวรรณาลัย บางเขน
31. ฤทธิยะวรรณาลัย 2 สายไหม
32. ลาดปลาเคาพิทยาคม ลาดพราว
33. วัดมหาบุศย ออนนุช
34. วัดใหมชองลม หวยขวาง
35. วัดอุทัยธาราม หวยขวาง
36. ศรีพฤฒา ลาดกระบัง
37. เศรษฐบุตรบําเพ็ญ มีนบุรี
38. สตรีวิทยา 2 ลาดพราว
39. สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ มีนบุรี
40. สารวิทยา จตุจักร
41. สีกัน (วัฒนานันทอุปภัมภ) ดอนเมือง
42. หอวัง จตุจักร
43. เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สุวินทวงศ สะพานสูง

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร.  (2553).   รายนามโรงเรียนของ
รัฐบาลในกํากับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2.  (ออนไลน).
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1.2 การจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
การจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประกอบดวยรายละเอียด คือ
1.2.1  คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

พระภิกษุผูมีความประสงคจะสมัครเปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะตองนํา
เอกสารสําเนาใบสุทธิ และหลักฐานวุฒิการศึกษาเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผานการอบรมดานการ
เผยแผการเรียนการสอน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง โดยตองมีคุณสมบัติ (กรมการศาสนา. 2548 : 
38) ดังนี้

1. สําเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก หรือประโยค 1-2 ขึ้นไป 
2. สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทาลัย) หรือ
3. เปนพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีขึ้นไป

นอกจากนี้ผูที่จะเปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนยังตองมีคุณสมบัติ (กรมการ
ศาสนา. 2546 : 1) ดังนี้

1. ผานการอบรมในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจากศูนยวัฒนธรรมหรือ
เจาคณะจังหวัด

2. มีหนังสือตอบรับหรือหนังสืออาราธนาใหเปนผูสอนศีลธรรมเฉพาะในปการศึกษา
นั้นๆจากผูบริหารโรงเรียนพรอมหนังสืออนุญาตใหเปนผูสอนจากเจาอาวาสสําหรับในสวนกลางและ
จากเจาคณะจังหวัดในสวนภูมิภาค

3. ไมไดเปนพระปริยัตินิเทศก พระสอนพระปริยัติธรรมอาสา พระธรรมทูต ของ
กรมการศาสนาหรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

1.2.2  ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
การรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีขั้นตอนการดําเนินงาน (กรมการ

ศาสนา. 2548: 71 - 79) ดังนี้
1. กรมการศาสนากําหนดจํานวนพระในเขตปกครองคณะสงฆ จังหวัด และ

ระดับการศึกษาในสถานศึกษา
2. กรมการศาสนาประกาศรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
3. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดทําใบสมัคร 
4. สํานักงานเจาคณะจังหวัดทั่วประเทศ  รับสมัครพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนโดยรวมมือกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการรับ
สมัคร เชน เปนเจาหนาที่รับสมัคร   ตรวจสอบเอกสารการรับสมัคร รวบรวมรายชื่อพระสงฆที่สมัคร
เพื่อรายงานเจาคณะจังหวัด 

5. เจาคณะจังหวัดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกพระสงฆ เพื่อคัดเลือกเปน
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พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยดําเนินการดังนี้ 
5.1 คัดเลือกจากผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของกรรมการ

ศาสนา
5.2 ในกรณีที่มีผูสมัครเกินจํานวนที่กําหนดใหเจาคณะจังหวัดแตงตั้ง 

คณะกรรมการคัดเลือกประกอบดวย เจาคณะจังหวัดที่มีอาวุโสสูงทางสมณศักดิ์เปนประธาน และ
เจาคณะจังหวัดที่มีอาวุโสรองลงมาเปนรองประธาน  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษานิเทศก 
ผูทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวนตามความเหมาะสม โดยมีผู
อํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเปนฝายเลขานุการ ใหคณะกรรมการดังกลาวพิจารณาโดยมี
หลักเกณฑ ดังนี้ 

5.2.1 พิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่ดําเนินการสอนอยูในสถานศึกษาใน
ตําบลอําเภอ จังหวัดนั้นๆ กอน หากยังมีจํานวนเกินใหพิจารณาจากผลงานและประสบการณของผู
สมัคร

5.2.2 พิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ 
คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หากมี
จํานวนเกินใหพิจารณาจากผลงานและประสบการณของผูสมัคร 

5.2.3 พิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่ผานการอบรมสอนพระพุทธศาสนา
ตามมติมหาเถรสมาคมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ 
หากมีจํานวนเกินใหพิจาณาจากผลงานและประสบการณของผูสมัคร

6. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดทําประกาศผลการคัดเลือกพระสอนศีลธรรมใน 
โรงเรียนของแตละจังหวัดโดยเจาคณะจังหวัดลงนามในประกาศแตงตั้ง

7. ผูสมัครรายงานตัว โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดทําทะเบียนประวัติและ
แจงพระสงฆที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการในจังหวัดที่กําหนดเปนสถานที่ประชุม

1.2.3  การคัดเลือกโรงเรียนและการกําหนดใหพระสอนในโรงเรียน
การคัดเลือกโรงเรียนพระสอนศีลธรรม ดําเนินการคัดเลือก ดังนี้
1. เจาคณะจังหวัดรวมกับผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก

เขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามความเหมาะสมในแต
ละบริบท โดยพิจารณาจากโรงเรียนในตําบล อําเภอ และจังหวัดตามลําดับดังนี้ 

1.1 เปนโรงเรียนที่พระสามารถเดินทางไปสอนไดสะดวก
1.2 ควรมีการกระจายพระใหครอบคลุมพื้นที่ 1 รูป 1 ตําบล
1.3 กําหนดใหสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาละ 5 รูป 
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2. เขตการศึกษาประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เขารวมโครงการพระสอน
ศีลธรรม

3. เขตพื้นที่การศึกษาแจงโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกและชี้แจงวัตถุประสงค
ตลอดจนแนวทางในการดําเนินการของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดพระเขาสอนในแตละชวงชั้น

4. สํานักงานเจาคณะจังหวัด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด แจงพระใหปฏิบัติ
หนาที่สอนในโรงเรียนและประสานกับโรงเรียน ตลอดจนสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของพระเปนไป
อยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

5. การจัดใหพระสอนในโรงเรียนใหสํานักงานเจาคณะจังหวัด ผูอํานวยการเขต
พื้นที่การศึกษา ผูบริหารการศึกษา และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม 
โดยพระ 1 รูป อาจเขาสอนในสถานศึกษาใกลเคียงไดมากกวา 1 โรง ขึ้นอยูกับบริบทและความ
เปนไปไดของพระตามความเหมาะสม 

1.2.4  หนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจําเปนจะตองไดรับความรวมมือจาก

หลายหนวยงานจึงจะสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได เพราะฉะนั้นจึงมีหลายหนวยงานที่
เกี่ยวของ (กรมการศาสนา. 2548 : 91) ดังนี้ คือ 

1. คณะสงฆ ไดแก เจาคณะหน เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัดใหการ
สนับสนุนโดยมี พระภิกษุสงฆที่จะเปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และพระนิเทศกที่จะเปนผูนิเทศ
ติดตามเยี่ยมเยียนพระซึ่งพระนิเทศกนี้มีจังหวัดละ 1 รูป 

2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยสวนกลางและวิทยาเขตตางๆ ทั่วประเทศจะเปนผูบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในสวนภูมิภาค 76 จังหวัดที่มีพระสอนศีลธรรมเขาไปปฏิบัติการสอน 

3. กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ที่พระจะไปปฏิบัติการสอน 

4. กระทรวงมหาดไทย ไดแก ผูวาราชการจังหวัด อบต. ใหสนับสนุน
โครงการฯ 

5. ผูวาราชการจังหวัด แจงหนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของใหความรวมมือ และ
สนับสนุนฯ 

ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงจึงไดแก ภาคคณะสงฆ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานศึกษา ผูเรียน ไดแก นักเรียน 
นักศึกษา และหนวยงานที่สนับสนุน ไดแก กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะผูวาราชการจังหวัด เป
นกําลังสําคัญที่จะชวยขับเคลื่อนโครงการนี้ โดยจะสงผลกระทบในวงกวางทั่วประเทศ ซึ่งเป
นโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพตามนโยบายรัฐบาล และเป
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นโครงการที่รัฐบาลไดใหความสําคัญโดยประโยชนสูงสุด คือ ผูเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และอาชีวศึกษาทั่วประเทศจะไดรับการปลูกฝงในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจากพระภิกษุสงฆโดยตรง 
โดยมุงเนนในเรื่องใหเด็กเยาวชนของชาติไดมีความรูคูคุณธรรม ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 เพื่อประโย
ชนสูงสุดแก เด็ก เยาวชนของชาติตอไป 

1.2.5  ขอมูลที่ตั้งโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1.2.5.1 ที่ตั้งสํานักงาน

สํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งอยูที่วัดเทพลีลา (พระอารามหลวง) เลขที่ 47 ถนน
รามคําแหง  ซอยรามคําแหง 39 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร รหัสไปษณีย 10240

1.2.5.2 รายนามพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
   พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ลงทะเบียนไวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย และปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 มีจํานวนทั้งสิน 100 รูป ดังรายนามตอไปนี้

ตาราง 2 รายชื่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
     เขต 2

ที่ ชื่อ - ฉายา สังกัดวัด โรงเรียนที่เขาไปปฏิบัติงาน

1 พระมหาปญญา  ปฺญาวโร เทพลีลา บดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)
2 พระมหาชาญชัย  พฺรหฺมปติฏโฐ เทพลีลา บดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)
3 พระมหาสุรพร  สุรวโร เทพลีลา บดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)
4 พระมหาพิชัย  ชวนปฺโญ เทพลีลา พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)

5 พระมหาปฐม  ชาคโร เทพลีลา บดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)
6 พระมหาประจักษ   ทีปธมฺโม เทพลีลา ศิริกุลพิทยา
7 พระมหานรินทร    ชินวโร เทพลีลา เทพลีลา
8 พระมหาไพฑูรย   ชาตเมโธ เทพลีลา พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)

  9 พระมหาชลอ  สุสิกฺขิโต เทพลีลา วัดเทพลีลา

10 พระสมจิตร  ปสนฺโน เทพลีลา วัดเทพลีลา
11 พระมหาเชิดชัย  ชินวํโส เทพลีลา พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)

12 พระมหาไพศาล  ภทฺทวํโส เทพลีลา เทพลีลา
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ตาราง 2 (ตอ)

ที่ ชื่อ - ฉายา สังกัดวัด โรงเรียนที่เขาไปปฏิบัติงาน

13 พระมหาภูชิต   ภูริปฺโญ เทพลีลา วัดเทพลีลา
14 พระมหาอภิวัฒน  ธมฺมโชโต เทพลีลา เทพลีลา
15 พระมหาประสาน  อิทฺธิปฺโญ เทพลีลา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
16 พระมหาอภิรักษ  อภิปฺโญ เทพลีลา วัดเทพลีลา
18 พระครูสมุหเทวินทร  ฐิตจิตฺโต บัวแกวศรัทธาธรรม สุดใจวิทยา
19 พระครูสมุหมนัส  มานิโต บัวแกวศรัทธาธรรม นวมินทราชิโนทิศสตรีวิทยา 2
20 พระปลัดประจวบ  กิตฺติปาโล บัวแกวศรัทธาธรรม สุดใจวิทยา
21 พระสมศักดิ ์ ชาตวีโร บัวแกวศรัทธาธรรม ขุมทองวิทยา

22 พระครูอุดมจารุวรรณ   บําเพ็ญเหนือ มีนประสาทวิทยา
23 พระมหาพีรพันธ  สุเมธี บึงทองหลาง ลาดปลาเคาพิทยาคม
24 พระเสนาะ  ปยสีโล บึงทองหลาง พิบูลอุปถัมภ
25 พระอี๊ด  ฐิตสีโล บึงทองหลาง พิบูลอุปถัมภ
26 พระกฤษดา  จิตฺตธมฺโม บึงทองหลาง พิบูลอุปถัมภ
27 พระบุญมั่น  รตนญาโณ บึงทองหลาง พิบูลอุปถัมภ
28 พระพิชิตชัย  ชิตชโย บึงบัว วัดบึงบัว
29 พระเทวา  ภทฺราวุโธ ปากบอ มูลนิธิวัดปากบอ
30 พระมหาทองมา  อรุณรํสี พรหมวงศาราม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
31 พระมหาประยูร  สุนฺทโร มหาบุศย ภักดีวิทยา
32 พระมหาศักดิ์กริณ  จิตปฺโญ เทพลีลา เทพลีลา
33 พระนิคม  ปฺญาสีโห ราษฎรศรัทธาธรรม เศรษฐบุตรบําเพ็ญ
34 พระมหาสกาย  อินฺทปฺโญ เทพลีลา เทพลีลา
35 พระใบฎีกาบุญเลิศ  กาฺจโน ราษฎรศรัทธาธรรม เศรษฐบุตรบําเพ็ญ
36 พระครูวินัยธรสฤษฏ  กิตฺติญาโณ ราษฎรศรัทธาธรรม เศรษฐบุตรบําเพ็ญ
37 พระบุญลือ  ฐิตวีโร ลํากะดาน ขุมทองวิทยา
38 พระประหยัด  ญาณสิทฺโท ลํากะดาน ขุมทองวิทยา
39 พระทรงศักดิ์  ภทฺทธมฺโม ลาดปลาเคา กองทัพบกอุปถัมภเพ็ชราวุธฯ
40 พระมหาเขมานันท  ปยสีโล ลาดปลาเคา กองทัพบกอุปถัมภเพ็ชราวุธฯ
41 พระมหาสมพงษ  ปฺญาธโร เวฬุวนาราม อนุบาลวัดไผเขียว
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ตาราง 2 (ตอ)

ที่ ชื่อ - ฉายา สังกัดวัด โรงเรียนที่เขาไปปฏิบัติงาน
42 พระมหารัชตบดินทร  กนฺตจารี เวฬุวนาราม สีกัน
43 พระมหาประยูร  สุนฺทโร มหาบุศย ภักดีวิทยา
44 พระมหาพินิจ  สุนทโร ศรีบุญเรือง รัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง
45 พระชัย  ปวรชโย ศรีบุญเรือง โสมาภานุสสรณ
46 พระไทวัฒน  กิตฺติวฑฺฒโน ศรีบุญเรือง โสมาภานุสสรณ
47 พระสมคิด  จิตฺตวิปุโล ศรีบุญเรือง โสมาภานุสสรณ
48 พระจําเนียร  ธมฺมานนฺโท ศรีบุญเรือง ศิริเพ็ญ
49 พระสันติ  กิตฺติโสภโณ ศิริพงษธรรมนิมิต ปยะพงษวิทยา

50 พระสายัณห  อาภากโร ศิริพงษธรรมนิมิต ไทยรัฐวิทยา75
51 พระสัมฤทธิ์  ชาตเมโธ เทพลีลา เทพลีลา
52 พระมหาวีระศักดิ์  วชิรเมธี ศิริพงษธรรมนิมิต รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน
53 พระมหาวันชัย  วรเมธี ศิริพงษธรรมนิมิต รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน
54 พระมหาปฎิภาณ  อตฺตทนฺโต เทพลีลา เทพลีลา
55 พระมหารุงโรจน  อรุโณ แสนสุข ปรัชชาธร
56 พระมหานพดล  อนาลโย แสนสุข ปรัชชาธร
57 พระมหาณรงค  กิตฺติโสภโณ แสนสุข มีนประสาทวิทยา
58 พระมหากิตติ  กวิวชิโร แสนสุข มีนประสาทวิทยา
59 พระมหาศักฎา  ปภากโร แสนสุข ปรัชชาธร
60 พระมหาสิทธิชัย  สิทธินนฺโท แสนสุข สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
61 พระมหาจวน  กลฺยาโน แสนสุข ณัฐวุฒิวิทยา
62 พระมหานิโรจน  ปภสฺสโร แสนสุข พรอมมิตรพิทยา
63 พระปลัดธรรมรัตน  ธมฺมรตโน แสนสุข สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
64 พระเบญจา  สุวโจ แสนสุข วัดแสนสุข
65 พระมหาสุวิทย  ปฺญาวุฑฺโฒ สีกัน(พุทธสยาม) สีกัน
66 พระหัสนัย  ปยธมฺโม สีกัน(พุทธสยาม) สีกัน
67 พระมหาบุญรวม  ปฺุญกาโม สังฆราชา วัดสังฆราชา
68 พระสําเนียง  เขมจาโร สามงาม วัดสามงาม
69 พระมนัส  สมจิตฺโต สุวรรณประสิทธิ์ ณัฐวุฒิวิทยา



20

ตาราง 2 (ตอ)

ที่ ชื่อ - ฉายา สังกัดวัด โรงเรียนที่เขาไปปฏิบัติงาน
70 พระเอกลักษณ  กลฺยาณธมฺโม  สุวรรณประสิทธิ์ ณัฐวุฒิวิทยา
71 พระบุญธรรม  วุฑฺฒิธมฺโม สุวรรณประสิทธิ์ พรอมมิตรพิทยา
72 พระมหาจวน  กลฺยาโน แสนสุข ณัฐวุฒิวิทยา
73 พระบัญชายุธ  ญาณฉนฺโท สุขใจ ศศิภา
74 พระธีรศักดิ์  ธนปฺโญ สุทธิสะอาด วัดสุทธิสะอาด
75 พระเฉลิมพล  ฉนฺทชาโต สุทธิสะอาด วัดสุทธิสะอาด
76 พระมหาชรินทร  ปฺญาวชิโร เสมียนนารี วัดเสมียนนารี
77 พระมหาสิทธิศักดิ์  อคฺควีโร เสมียนนารี รัตนโกสินทรสมโภชบางบางเขน
78 พระมหาสมบูรณ  จนฺทสโม เสมียนนารี วัดเสมียนนารี
79 พระมหาชาญ  รตินฺธโร แสนสุข วัดแสนสุข
80 พระมหาทัชชพงษ  ทชฺชวํโส แสนสุข วัดแสนสุข
81 พระครูอนุรักษศาสนกิจ  ใหมชองลม วัดใหมชองลม
82 พระครูใบฎีกาสุวรรณชัย  จารุวณฺโณ ใหมชองลม วัดอุทัยธาราม
83 พระเวชรัตม  ธมฺมรโต หนองใหญ วัดหนองใหญ
84 พระอนันต  วรปฺโญ หนองจอก มัธยมวัดหนองจอก
85 พระกัมปนาท  สุวีโร หนองจอก มัธยมวัดหนองจอก
86 พระศักดิรินทร  จกฺกวโร หนองจอก มัธยมวัดหนองจอก
87 พระมหาจิราธิวัฒน  อตฺถยุตฺโต หลักสี่ เจริญผลวิทยา
88 พระมหาสุพัฒน  สุภทฺโท หลักสี่ วัดหลักสี่
89 พระมหาทองสา  อาภสฺสโร หลักสี่ วัดหลักสี่
90 พระมหาวิทยา  วิสุทฺโธ หลักสี่ วัดหลักสี่
91 พระมหาสมพงษ  ธมฺมโฆสโก เวฬุวนาราม เทคนิคดอนเมือง
92 พระมหาวัชชิระพร  อริยวาที เวฬุวนาราม เทคนิคดอนเมือง
93 พระมหาอุดม  อภิวฑฺฒโน สีกัน เทคนิคดอนเมือง
94 พระครูสมุหวรขันธ  สุหชฺโช บึงทองหลาง วัดบึงทองหลาง
95 พระมหาเดนศักดิ์    สุขุมาโล เทพลีลา พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)

96 พระมหาสมถวิล  สายจีน เทพลีลา พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)

97 พระครูสมุหนิคม   นาควโร ลาดพราว พิบูลอุปถัมภ
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ตาราง 2 (ตอ)

ที่ ชื่อ - ฉายา สังกัดวัด โรงเรียนที่เขาไปปฏิบัติงาน
98 พระครูใบฏีกาเนติ   ธมฺมทินฺโน ลาดพราว พิบูลอุปถัมภ
99 พระมหาอมรินทร   อมรินฺโท ลาดพราว พิบูลอุปถัมภ
100 พระครูใบฎีกาสมชาย ลาดพราว พิบูลอุปถัมภ

ที่มา : โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน.  (2552).   รายชื่อพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2.  (ออนไลน).

2. บทบาทของพระสงฆในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เนื่องจากพระสงฆไทยสวนใหญมิไดแยกตัวออกไปอยูอยางโดดเดี่ยวหางจากชุมชน 

พระสงฆจึงตองรับรูสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู และมีบทบาทที่เกี่ยวของกับชุมชนในดาน 
ตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน บทบาทดังกลาวมิไดจํากัดอยูเฉพาะในเรื่องการสั่งสอนศาสนธรรม 
และการปฏิบัติธรรมเทานั้น แตยังรวมถึงการชวยเหลือประชาชนทั้งทางวัตถุ และการแกปญหา 
พัฒนาชีวิตอีกดวย และการเปนผูนําของชุมชน พระสงฆยังคงทําหนาที่พัฒนาศีลธรรมของ
ประชาชนอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน พระสงฆหลายรูปไดรับการยอมรับนับถือและยกยองจากคน
ทั่วไปวามีคุณูปการกลอมเกลาผูคนใหรูจักบาปบุญคุณโทษและเปนคนดีของสังคม เชน ทานพุทธ
ทาส พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) เปนตน (ภัทรพร สิริกาญจน. 2535: 2) ดังนั้น บทบาทของ
พระสงฆ ในการสอนศีลธรรมในโรงเรียนจึงไมไดอยูเฉพาะแตเรื่องการใหความรูในดานศาสนากับ
นักเรียนเทานั้น แตยังแฝงบทบาทอยางอื่นอยูอีกมากมายโดยแยกไมออกจากบทบาทในฐานะเปน
พระในพระพุทธศาสนา ซึ่งตองทําหนาที่ทุกอยางเทาที่จะทําไดและมีโอกาสจะทํา ทั้งนี้ก็เพื่อใหหลัก
คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจายังดํารงอยูตอไป แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆที่มี
ตอสังคมนั้น มีนักการศึกษาไดใหทัศนะไว ดังนี้

พระมหากฤษฎา นันทเพชร (2540 : 156) ไดเสนอบทบาทของพระสงฆตอการพัฒนา
สังคมไว 5 ประการ คือ

1. บทบาทดานการพัฒนาจิตวิญญาณ พระสงฆทําหนาที่ในการนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาขัดเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนใหมีคุณภาพดีขึ้น โดยหลักธรรมทางพุทธ 
ศาสนาชี้ชัดวา “ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐที่สุด สําเร็จไดเพราะใจ” คําสอนนี้ไดมา 
เปนคติแบบไทยๆ ที่วา “ใจเปนนาย กายเปนบาว” เพราะฉะนั้น หากมองในแงของการพัฒนาแลว 
การพัฒนาที่สําคัญที่สุดและละเลยไมไดก็คือการพัฒนาจิตใจ เพราะจิตที่พัฒนาแลวเทานั้นจึงจะทํา 
ใหการพัฒนาภายนอกคือการพัฒนาทางกายหรือวัตถุเปนไปอยางถูกตอง พระสงฆจึงใชหลักการ 
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ของการฝกสมาธิเขามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนใหเกิดการพัฒนา 
จากภายในสูภายนอกเพื่อใหเปนคนที่สมบูรณ

2. บทบาทดานสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม พระสงฆมี
บทบาทอยางมากในการสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม จะเห็นไดจากการที่พระสงฆ
จัดใหมีการบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามที่สรางมาเปนเวลานานและมีคุณคาทางวัฒนธรรม จัดใหมี
การรักษาประเพณีทางพระพุทธศาสนา เชน การเทศมหาชาติ การตักบาตรเทโว เปนตน จัดใหมี
การรักษาสิ่งแวดลอม จะเห็นไดจากการที่พระสงฆจัดใหมีการบวชปา เพื่ออนุรักษปาไม เปนตน 
เปนบทบาทที่เนนใหประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรในทองถิ่นของตน

3. บทบาทดานการเผยแผธรรม เปนบทบาทหลักของพระสงฆในฐานะที่เปนสาวกของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา พระสงฆทําหนาที่ในการศึกษาธรรมและนําธรรมที่ตนไดศึกษาแลวไปเผยแผ 
ใหประชาชนไดรูตาม และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได โดยแบงบทบาทการเผยแผธรรม 
ของพระสงฆในปจจุบันออกเปน 3 ลักษณะ คือ

3.1 พระธรรมจาริก คือ พระสงฆไทยที่เสียสละและสมัครใจเดินทางไปปฏิบัติงาน
เผยแผพระพุทธศาสนาแกขาวเขาในทองถิ่นจังหวัดตางๆ ที่มีชาวเขาอาศัยอยู

3.2 พระธรรมทูต คือ พระภิกษุที่มีความรูในทางพระพุทธศาสนาพอสมควรที่จะ
ดําเนินการเผยแผได แลวเสียสละไปพบปะกับประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ เพื่อโนมนาวประชาชนให 
เกิดความสนใจเลื่อมใสในคุณคาแหงศีลธรรม และพระพุทธศาสนาโดยเผยแผทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ

3.3 การเผยแผพระศาสนาโดยทั่วไป เชน การเทศน การเผยแผโดยผานสื่อวิทยุ 
โทรทัศน สิ่งพิมพ เปนตน

4. บทบาทดานใหการศึกษา เปนบทบาทที่พระสงฆไดปฏิบัติมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันในอดีตประชาชนมักนําลูกหลานที่เปนผูชายมาฝากใหอยูกับพระสงฆ แลวพระสงฆจะทําการ
สอนศิลปะวิทยาการตางๆ ใหตามสมควร วัดก็บริจาคที่ดินใหเปนสถานที่จัดสรางอาคารของ
สถานศึกษาตางๆ พระยังทําหนาที่เปนครูชวยสอนในบางรายวิชาที่ขาดแคลนครูผูสอน เปนการให 
การศึกษาแกชุมชน

5. บทบาทดานสังคมสงเคราะห การสงเคราะหชาวบานของพระสงฆเปนไปทั้งใน
ดานวัตถุ และจิตใจ ทั้งนี้สอดคลองกับหลักธรรมที่เรียกวา สังคหวัตถุ ซึ่งเปนธรรมเครื่องสงเคราะห
โลก ประดุจสลักเพลาคุมรถที่แลนไปอยู มีอยู 4 ประการ คือ

5.1 ทาน ใหปนสิ่งของตาง ๆ แกผูอื่นที่ควรใหปน
5.2 ปยวาจา เจรจาวาจาที่ออนหวาน 
5.3 อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชน
5.4 สมานัตตตา ความเปนคนมีตนเสมอไมถือตัว 
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3.  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดกรอบการวิจัยจากคูมือการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียนของกรมการศาสนา ซึ่งกลาวไววาการจัดการเรียนการสอนประกอบดวยดานตางๆ 4 
ดาน ดังนี้ 1.ดานเนื้อหาหลักสูตร  2.ดานการเรียนการสอน  3.ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ และ 4.ดาน
การวัดผลและการประเมินผล ซึ่งในแตละดานผูวิจัยไดศึกษาแนวปฏิบัติดังนี้

3.1 ดานเนื้อหาหลักสูตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักสูตร 
ในอดีตเมื่อพูดถึงหลักสูตรวิชาที่นํามาสอน เชน หลักสูตรประถมศึกษา หมายถึงวิชา

ตางๆ ที่สอนระดับนี้ ไดแก อานออก เขียนได คิดเลขเปน หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษวา “3Rs” 
(Reading, Writing and Arithmetics) สวนระดับมัธยมจะมีวิชาอื่นๆ เขามาประกอบ ไดแก วิชา
วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สวนวิชา “ 3Rs ” ก็จะยกระดับกลายเปนวิชาภาษาและ
วรรณคดีทั้งของ ภาษาแมและภาษาตางประเทศ คณิตศาสตรก็ขยายความไปเปนเลขคณิต 
เรขาคณิต และพีชคณิต หลักสูตรตามความหมายดังเดิม ที่เขาใจกันจึงเปนเนื้อหาวิชาที่จะนํามา
สอนแตมาถึงยุคสมัยปจจุบัน หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในชวงหลายสิบปที่แลวในสังคมไทย 
หลักสูตรเริ่มมีนัยความหมายกวางขวาง รวมถึงปรัชญาแนวคิด หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหา
วิชาการ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล การวิเคราะหศึกษาเรื่องการบวนการ “ 
พัฒนา ” หลักสูตรจึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญ และไดรับความสนใจจากนักการศึกษาอยางกวาง
ขวาง (วิชัย ตันศิริ. 2549: 215-216)

ความหมายของหลักสูตร 
“ หลักสูตร ” มาจากภาษาอังกฤษวา “curriculum” ซึ่งเปนคําที่มาจากภาษาลาติน

คําวา “ currere ” ซึ่งหมายถึง “ racecourse ” หรือ ลูวิ่ง เมื่อนํามาใชในทางการศึกษาไดมีผูใหคํา
นิยามในลักษณะแตกตางกัน (นพเกา ณ พัทลุง. 2550?: 3) ดังนี้

อดิศักดิ์ สิงหสีโว (2549: 157) ไดสรุปความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไววา
หมายถึง แนวทางที่สถานศึกษาใชในการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถสรางความรู 
ไดดวยตนเอง และสามารถประยุกตความรูไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได

อรนันท นิ่มนุช (2550: 89) ใหความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไววา 
หมายถึงเนื้อหากิจกรรมและประสบการณที่ไดกําหนดไว เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมตามความเหมาะสมกับวัยของเด็ก ซึ่งเปนประสบการณที่ไดรับทั้งภายในและภายนอกหอง
เรียนตอบสนองตอความตองการ ความสนใจของเด็ก สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และ
สังคม และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

ฆนัท ธาตุทอง (2550) ไดกลาวสรุปไววา หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การบูร
ณาการศิลปะการเรียนรู และมวลประสบการณตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งสามารถนําไปสูการจัดกิจกรรม
การเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามสิ่งที่สังคมคาดหวัง และมีการกําหนดแผนงานไวลวงหนา 
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โดยสามารถปรับปรุง พัฒนา ใหเอื้อประโยชนตอผูเรียนไดมีความรู ความสามารถสูงสุดตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล 

นพเกา ณ พัทลุง (2550?: 4) ไดใหความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไววา 
หมายถึงสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตางๆ และทําใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามเปาหมาย

ชัชวาลย คัมภีราวัฒน (2550: ออนไลน) ไดกลาวสรุปไววา หลักสูตรสถานศึกษา 
หมายถึง มวลประสบการณที่สถานศึกษาจัดใหกับผูเรียนไดเรียนรูตามความถนัด ความสนใจ และ 
ความสามารถของผูเรียน

จากที่นักการศึกษาไดกลาวมา สรุปไดวา หลักสูตรสถานศึกษาหมายถึง หมายถึง 
การบูรณาการการเรียนรู และมวลประสบการณตางๆ ตามที่สถานศึกษาจัดใหกับผูเรียนไดเรียนรู 
เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถสรางความรูไดดวย 
ตนเอง และประยุกตความรูไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได 

ความสําคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรมีความสําคัญตอการพัฒนาคนในสังคมใหมีคุณลักษณะที่สังคม

คาดหวังเปนเครื่องมือที่จะทําใหการจัดการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายที่กําหนดไว โดยมีสวนสําคัญ
ในการสงเสริมความเจริญงอกงามของบุคคล สามารถปลูกฝงพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม 
วางรากฐาน ความคิดที่เปนการสนับสนุน และสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครองเพื่อใหผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ทําใหผูเรียนคนพบความสามารถ ความสนใจ ความ
ถนัด ที่แทจริงของตนเอง และพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังเปนโครงการ แผนงาน 
ขอกําหนดที่ชี้แนะใหผูบริหารการศึกษา ครู อาจารย และผูที่มีสวนเกี่ยวของนําไปดําเนินงานสูการ
ปฏิบัติอยางเปนระบบ (ฆนัท ธาตุทอง.   2550: 5) ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูนําที่มีความจํา
เปนและสําคัญตอหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนอยางยิ่ง ซึ่งจะทําไดดีจําเปนตองมีความรู 
ความเขาใจในหลักการ แนวคิด และวิธีการดําเนินการ ซึ่งจะนําไปสูเปาหมายของการศึกษาไทยได
อยางมีประสิทธิภาพนับวาเปนผูมีบทบาทสําคัญหลักตอการจัดการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ. 2550: 
255)

จากที่ไดกลาวมา สรุปไดวา หลักสูตรมีความสําคัญตอการพัฒนาคนในสังคม ที่
จะเปนเครื่องมือในการจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะนําไป
สูเปาหมายของการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

องคประกอบของหลักสูตร
หลักสูตรเปนองคประกอบที่สําคัญของการศึกษา ซึ่งเปนพื้นฐานของการพัฒนา

มนุษย หลักสูตรเปรียบเสมือนเครื่องมือที่กําหนดทิศทางในการเรียนการสอนใหเปนไปตามความมุ
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งหมาย ของการศึกษา เคอรรี;่ และ เทมเพิล (นพเกา ณ พัทลุง. 2550?: 3-5; อางอิงจาก Curry’; & 
Temple. 1992: unpaged) หลักสูตรจึงมีองคประกอบดังตอไปนี้

1. ปรัชญา เปาหมายของโรงเรียน ซึ่งกําหนดขึ้นสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และทองถิ่น 

2. คุณลักษณะของโรงเรียน และผูเรียนที่คาดหวัง 
3. มาตรฐานดานเนื้อหา หรือสิ่งที่คาดวาผูเรียนจะตองเรียนรู 
4. มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติ 
5. ประเด็น (Themes) และมโนทัศน (Concepts) ของกลุมสาระวิชา
6. การพัฒนาวิชาชีพ / กลวิธีการสอนโดยใชเทคโนโลยี 
7. ตัวอยางโปรแกรม หนวยการเรียนรู
8. เกณฑ วัสดุการสอนที่ใชในการเรียนการสอน 
9. วิธีการบูรณาการเนื้อหาสาระตางๆ 
สรุปไดวาหลักสูตรมีองคประกอบ คือ ปรัชญา เปาหมายคุณลักษณะ ผูเรียนที่คาดหวัง 

มาตรฐานดานเนื้อหาและการประเมินการปฏิบัติ กลุมสาระวิชา วิธีสอนโดยใช เทคโนโลยี หนวยการ
เรียนรู วัสดุการสอน และการบูรณาการเนื้อหาสาระตางๆ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระการเรียนรูไว 
8 กลุมกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งบังคับใหผูเรียนทุกคนตองเรียนตามมาตรฐานที่กําหนดใน
ลักษณะของหลักสูตรแกนกลางที่เนนความเปนเอกภาพของความเปนไทย (เอกรินทร สี่มหาศาล. 
2546: 112) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ตอง
เรียนตลอด 12 ปการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 1-51) เปนกลุมสาระการเรียนที่ประกอบ
มาจากหลายแขนงวิชา โดยการนําวิทยาการแขนงตางๆ ในสาขาสังคมศาสตรมาหลอมรวมเขาดวย
กันเปน 5 สาระ ไดแก 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่วาดวย

การอยูรวมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งแตกตางกันอยางหลากหลาย การปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม ทําใหเปนพลเมืองที่
รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม โดยที่ผู
เรียนเกิดความเจริญงอกงามในแตละดาน ดังนี้ 
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1. ดานความรู 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะใหความรูแกผูเรียนในเนื้อหา

สาระความคิดรวบยอดและหลักการสําคัญๆ ในสาขาวิชาตางๆ ทางสังคมศาสตร ไดแก ภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร รัฐศาสตร จริยธรรม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร กฎหมาย ประชากรศึกษา และสิ่ง
แวดลอมศึกษาตามขอบเขตที่กําหนดไวในแตละระดับชั้น โดยจัดการเรียนรูในลักษณะ บูรณาการ
หรือสหวิทยาการ 

2. ดานทักษะและกระบวนการ 
ในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น ผูเรียนควรจะได

พัฒนากระบวนการตางๆ จนเกิดทักษะและกระบวนการดังนี้ 
ทักษะการคิด เชน การสรุปความคิด การแปลความ การวิเคราะห หลักการและการนําไป

ใชตลอดจนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ทักษะการแกปญหาตามกระบวนการทางสังคมศาสตร กระบวนการสืบสวน เชน 

ความสามารถในการตั้งคําถามและการตั้งสมมติฐานอยางมีระบบ การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
การทดสอบสมมติฐาน และสรุปเปนหลักการ 

ทักษะการเรียนรู เชน ความสามารถแสวงหาขอมูลความรูโดยการอาน การฟง และการ
สังเกต ความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด การเขียน และการนําเสนอความสามารถในการ
ตีความ การสรางแผนภูมิ แผนที่ ตารางเวลา และการจดบันทึก รวมทั้งการใชเทคโนโลยีและสื่อ
สารสนเทศตางๆ ใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรู 

ทักษะกระบวนการกลุม เชน ความสามารถในการเปนผูนําและผูตามในการทํางานกลุม
มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานของกลุม ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวย
ความรับผิดชอบ สรางสรรคผลงาน ชวยลดขอขัดแยงและแกปญหาของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ดานเจตคติและคานิยม 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะชวยพัฒนาเจตคติและ คานิยม

เกี่ยวกับประชาธิปไตยและความเปนมนุษย เชน รูจักตนเอง พึ่งตนเอง ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความ
กตัญ ู รักเกียรติภูมิแหงตน มีนิสัยในการเปนผูผลิตที่ดี มีความพอดีในการบริโภค เห็นคุณคาของ
การทํางาน รูจักคิดวิเคราะห การทํางานเปนกลุม เคารพสิทธิของผูอื่น เสียสละเห็นแกประโยชนสวน
รวม มีความผูกพันกับกลุม รักทองถิ่น รักประเทศชาติ เห็นคุณคาอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอม ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา และการปกครองของศาสนา และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

4. ดานการจัดการและการปฏิบัติ 
กิจกรรมการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะชวยใหผู

เรียนเกิดทักษะในการทํางานกลุม สามารถนําความรู ทักษะ คานิยมและเจตคติที่ไดรับการอบรม
บมนิสัยมาใชในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผูเรียนได 
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มาตรฐานการเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนา
สาระและมาตรฐานการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา.  2552: 2)

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รูและเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศัทธาที่ถุกตอง ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรมเพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข

มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนศาสนิกชนที่ดี และ
ธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

มาตรฐาน ส 1.3 : ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมและศาสนพิธีของ
พระพุทธศาสนาคานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนบําเพ็ญประโยชน
ตอสังคมสิ่งแวดลอมเพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข

คําอธิบายรายวิชาตามมาตรฐานการเรียนรูแกนกลางสาระการเรียนรูวิชา
พระพุทธศาสนาแบงตามชวงชั้น ดังนี้

คําอธิบายรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3)
มีจุดมุงหมายใหรูการทําสังคายนาเพื่อรักษาและเผยแผพระพุทธศาสนา  สราง

คุณคาใหแกสังคมโลก และใหเกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยดวยการคิดวิเคราะหพุทธประวัติที่เรียน
มาแลวอยางละเอียดและเปนระบบ เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับคุฯของพระรัตนตรัยใหเขาใจขันธ 5 ธาตุ 
4 และหลักธรรมที่มีความสัมพันธกับชีวิต และความเจริญของชีวิตทั้งสวนที่ควรรูคือ ทุกข สวนที่ควร
ละ คือ สมุทัย สวนที่ควรทําใหแจงคือ นิโรธ และสวนที่ควรเจริญ คือ มรรคมีองค 8 และดําเนินชีวิต
อยางมีสติสัมปชัญญะ

คําอธิบายสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1
ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอด นําภูมิปญญาทองถิ่น สภาพ

ปญญาชีวิต สภาพแวดลอมเขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพื่อใหความเขาใจตระหนัก 
และเห็นคุณคาในเรื่องตอไปนี้

พระพุทธ  เกี่ยวกับประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา  เรื่องการ
สังคายนา  การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอ
สังคมไทยในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ  สถาบันหลักของสังคมไทย  สภาพแวดลอมที่กวางขวาง
และครอบคลุมสังคมไทย  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและครอบครัว  พุทธประวัติ  สรุปและ
วิเคราะหพุทธประวัติเรื่อง  ประสูติ  เทวทูต  4  การบําเพ็ญทุกกิริยา  การแสวงหาความรู  ชาดก  
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เรื่องอัมพชาดก  ติดติรชาดก  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเรื่อง ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียนการ
ปฏิบัติตนในมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา  วันอาสาฬบูชา  ประวัติและความสําคัญของวัน
ธนนมสวนะและเทศกาลสําคัญ  คือ  วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา  และวันเทโวโรหณะ  ศึกษา  
วิเคราะหคุณคาผลงานภูมิปญญาทองถิ่นดานพระพุทธศาสนา  มุงอนุรักษศาสนวัตถุ  และศาสน
สถานในทองถิ่น

พระธรรม  เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เรื่อง  พระรัตนตรัย (พุทธคุณ  
9)  อริยสัจ  4  ทุกข(ธรรมที่ควรรู)  :  ขันธ 5 – ธาตุ 4 , สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)  :   หลักธรรม
อบายมุข  6  นิโรธ  (ธรรมที่ควรบรรลุ)  :   สุข  2  (กายิก,เจตสิข, มรรค  (ธรรมที่ควรเจริญ)  :    
ไตรสิขา  กรรมฐาน 2  ปธาน 4 โกศล  3  มงคล  38  ในเรื่องไมคบคนพาล  คนบัณฑิต  บูชาผูควร
บูชา  พุทธศาสนสุภาษิต  คือ  ยํ เว เสวติ  ตาทิโส  (คบคนเชนไร  เปนคนเชนนั้น)  อตฺตนา  โจทยฺ
ตานํ (จงเตือนตนดวยตน)  นิสมฺท กรณํ  เสยฺโย  (ใครครวญกอนทําจึงดี)  ทุราวาสา  ฆราทุกฺขา  
(เรือนที่ครองไมดี  นําทุกขมาให)  พระไตรปฎก  โครงสราง  ชื่อคัมภีร  และสาระสังเขปของพระ
วินัยปฎก  เรื่องนารูจากรพไตรปฎก อภิณพปจจเวกขณ  5  ศัพททางพระพุทธศาสนา คือ  ปริยัติ-
ปฏิบัติ-ปฏิเวธ  การบริหารจิตและเจริญปญญา  สวดมนตแปล  และแผเมตตา  วิธีปฏิบัติและ
ประโยชนของการบริหารจิตและเจริญปญญา  ฝกการบริการจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน
เนนอานาปานสติ  นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในชีวิตประจําวัน  พัฒนาการเรียนรู
ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  2  วิธีคือ  วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียมและความคิดแบบคุณ-
โทษ  และทางออก  ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการนําหลักธรรมไปในชีวิตประจําวัน

พระสงฆ  เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  พระมหากัสสปะ พระอุบาลี
อนาถบิณฑิกะ  นางวิสาขา  ชาวพุทธตัวอยาง  พระเจาอโศกมหาราช  พระโสณะ  พระอุตตระ  
หนาที่ชาวพุทธ  เรื่องวิถีชีวิตของพระภิกษุที่ตองศึกษาคันถธุระและวิปสสนาธุระ การปฏิบัติตัวที่
เหมาะสมดานกาย วาจา  และใจ  การเปนเพื่อนที่ดีตามหลักทิศเบื้องซายในทิศ  6  มิตรแท-มิตร
เทียม  การเขาคายพุทธบุตร  การเขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  การแสดงตนเปนพุทธมาม
กะ  มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนตอพระภิกษุ  เรื่องการไปวัด  การแตงกาย  และการนําเด็ก
ไปวัด  การปฏิบัติตนในเขตวัด  การเขาพบพระภิกษุ  การแสดงความเคารพ  (การประนมมือ  การ
ไหว  การกราบ  การเคารพพระรัตนตรัย  การฟงเจริญพระพุทธมนต  การฟงสวดอภิธรรม  การฟง
พระธรรมเทศนา)  ศาสนาพิธี  เรื่อง  การจัดโตะหมูบูชา  (แบบหมู  5  หมู  7  และ  หมู  9)  การ
จุดธูปเทียน  จัดเครื่องประกอบโตะหมูบูชา  คําอาราธนาตาง ๆ  และศึกษาศาสนาพิธีและการปฏิบัติ
ตนเปนชาวพุทธที่ดีในทองถิ่นตาง ๆ  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแกปญหาและการพัฒนา  เรื่อง  
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและครอบครัวเพื่อใหเกิดศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย  และการ
เรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู
รวมกันในสังคม และสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางานอยางมีคุณคา
ตอชีวิตตนและสังคมโดยสวนรวม
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ผลการเรียนรูสาระพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
รู และเขาใจ ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต พระไตรปฎก เรื่องนารูจากพระไตรปฎก ศัพท
ทางพระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก หนาที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธและ
การปฏิบัติตนตอพระภิกษุ ชาวพุทธตัวอยาง การบริหารจิตและเจริญปญญา วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาศาสนพิธี สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาและพัฒนา  และการเขาใจวา
การทําสังคายนาพระธรรมวินัยเปนไปเพื่อการรักษาและเผยแผพระพุทธศาสนา  สรางคุณคาใหแก
สังคมโลก  เห็นคุณคุณคาและศรัทธาในพระรัตนตรัยดวยดารคิดวิเคราะหอยางละเอียดและเปน
ระบบมีนิสัยดี  เห็นคุณคาและอนุรักษ ศาสนวัตถุ  ศาสนสถานในทองถิ่น  ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามีวิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม  วิธีคิดแบบคุณ – โทษ  และทางออก  และ
ดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ

คําอธิบายสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2
ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอด นําภูมิปญญาทองถิ่น สภาพ

ปญญาชีวิต สภาพแวดลอมเขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพื่อใหความเขาใจตระหนัก 
และเห็นคุณคาในเรื่องตอไปนี้

พระพุทธ  เกี่ยวกับประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา  เรื่องการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศเพื่อนบาน  การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบาน
ในปจจุบัน  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบาน  ความสําคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม  
พุทธประวัติ  สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติเรื่อง  การผจญมาร  การตรัสรู  การสั่งสอน  ชาดก  
เรื่องมิตติวินทุกชาดก  ราโชวาทชาดก  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  เรื่องหลักธรรมเบื้องตนที่
เกี่ยวเนื่องในวันมาฆบูชา  วันวิสาขบุชา  วันอัฏฐมีบูชา  วันอาสาฬบูชา  ระเบียบและการปฏิบัติตน
ในวันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญ  วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา  และวันเทโวโรหณะ  ศึกษา  
วิเคราะหคุณคา  ผลงานภูมิปญญาทองถิ่นดานพระพุทธศาสนา  มุงอนุรักษศาสนวัตถุและศาสน
สถานในทองถิ่น

พระธรรม  เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เรื่อง  พระรัตนตรัย  
(ธรรมคุณ  6)  อริยสัจ  4  ทุกข  (ธรรมที่ควรรู)  :   ขันธ 5 – อายตนะ  สมุทัย  (ธรรมที่ควรละ)   :  
หลักธรรม –สมบัติ 4 วิบัติ 4 อกุศลกรรมบถ 10 อบายมุข  6  นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)  : สุข 2 
(สามิส , นิรามิส) มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) :บุพพนิมิตของมัชณิมาปฏิปทา  ดรุณธรรม 6 กุลจิรัฐิติ
ธรรม  4  กุศลกรรมบถ  10  สติปฏฐาน  4  มงคล  38  ในเรื่องประพฤติกรรม  เวนจากการทํา
ความชั่ว  เวนจากการดื่มน้ําเมา พุทธศาสนาสุภาษิต  คือ  กมฺมุนา  วตฺตตี  โลโก  (สัตวโลก  
ยอมเปนไปตามกรรม)  กลฺยาณการี  กลฺยาณํ  ปาปการี จ ปาปกํ  (ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว)  สุโข  
ปุญฺสฺส   อุจฺจ  โย   (การสั่งสมบุญ  นําสุขมาให)  ปูชโก  ลภเต  ปูชํ  วนฺทโก  ปฏิวนฺทนํ  (ผูบูชา
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เขายอมไดรับการบูชาตอบ  ผูไหวเขายอมไดรับการไหวตอบ)  พระไตรปฏก  โครงสราง  คัมภีร  
และสาระสังเขปของพระสุตตันตปฏก  เรื่องนารูจากพระไตรปฏก  จูฬกัมมวิภังคสูตร  ศัพททาง
พระพุทธศาสนา  คือ  ฌาน – ญาณ  การบริหารจิตและเจริญปญญา  สวดมนตแปล  และแผเมตตา  
วิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิตและเจริญปญญา  ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญาตาม
หลักสติปฏฐานเนนอานาปานสตินําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในชีวิตประจําวัน  
พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  2  วิธีคือ  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมและ
วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน

พระสงฆ  เกี่ยวกับ  ประวัติพุทธสาวก  พระพุทธสาวิกา เรื่องพระสารีบุตร 
พระโมคคัลลานะ  นางขุชชุตตรา  พระเจาพิมพิสาร  ชาวพุทธตัวอยาง  เรื่อง  สมเด็จพระมหาสมณ
เจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  พระมหาธรรมราชาลิไท  หนาที่ชาวพุทธ  เรื่องการเขาใจบทบาท
ของพรระภิกษุในการเผยแผพระพุทธศาสนา  การแสดงธรรท  ปาฐกถาธรรม  การประพฤติตนให
เปนแบบอยางการฝกบทบาทของตนเองในการชวยเผยแผพระพุทธศาสนา  การบรรยาย  การจัด
นิทรรศการการเขาคายพุทธบุตร  การเขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  การเปนลูกที่ดีตาม
หลักทิศเบื้องหนาใน  6  ทิศ  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ  มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนตอ
พระภิกษุ  เรื่องการตอนรับ(ปฏิสันถาร)  มรรยาทของผูเปนแขก  ฝกปฏิบัติระเบียบพิธี  การยืน  
การใหที่นั่งการเดินสวนทาง  ดารสนทนา  การรับสิ่งของ  การแตงกายไปวัด  การแตงกายไปงาน
มงคล  งานอวมงคล  ศาสนพิธี  เรื่องการทําบุญตักบาตร  การถวายภัตตาการ  สิ่งของที่ควรถวาย
และสิ่งของตองหามสําหรับพระภิกษุ  ดารถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน  การถวายผาอาบน้ําฝน  
การจัดเครื่องไทยธรรม  การกรวดน้ํา  การทอดกฐิน  การทอกผาปา  และการปฏิบัติตนเปนชาว
พุทธที่ดีในทองถิ่นตางๆ  สัมมนาพระพุทธศาสนากันการแกไขปญหาและการพัฒนา  
เรื่อง  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและระเบียบสังคมเพื่อใหเกิดศรัทธาอยางยิ่งตอพระ
รัตนตรัย  และการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม และสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การ
ทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิตตนและสังคมโดยสวนรวม

ผลการเรียนรูสาระพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2
รู และเขาใจ ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต พระไตรปฎก เรื่องนารูจากพระไตรปฎก ศัพท
ทางพระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก หนาที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธและ
การปฏิบัติตนตอพระภิกษุ ชาวพุทธตัวอยาง การบริหารจิตและเจริญปญญา วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาศาสนพิธี สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาและพัฒนา  และการเขาใจวา
การทําสังคายนาพระธรรมวินัยเปนไปเพื่อการรักษาและเผยแผพระพุทธศาสนา  สรางคุณคาใหแก
สังคมโลก  เห็นคุณคุณคาและศรัทธาในพระรัตนตรัยดวยดารคิดวิเคราะหอยางละเอียดและเปน
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ระบบมีนิสัยดี  เห็นคุณคาและอนุรักษ ศาสนวัตถุ  ศาสนสถานในทองถิ่น  ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามีวิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม  วิธีคิดแบบคุณ – โทษ  และทางออก  และ
ดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ

คําอธิบายสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3
ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอด นําภูมิปญญาทองถิ่น สภาพ

ปญญาชีวิต สภาพแวดลอมเขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพื่อใหความเขาใจตระหนัก 
และเห็นคุณคาในเรื่องตอไปนี้

พระพุทธ  เกี่ยวกับ  ประวัติปละความสําคัญของพระพุทธศาสนา  เรื่องการเผย
แผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตางๆ  ทั่วโลก การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเหลานั้นใน
ปจจุบัน  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรม  และความสงบสุข
ใหแกโลก  พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง  พุทธประวัติ   สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติ
เรื่องปฐมเทศนา  โอวาทปาฏิโมข  ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตางๆ  เชน  ปางมารวิชัย  
ปางปฐมเทศนา  ปางลีลา   ปางประจําวันเกิด   ชาดก  เรื่องนันวิสาลชาดก  สุวัณณหังสุชาดก  
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  เรื่องประวัติทางวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
วันวิสาขบูชา  วันสําคัญสากล  หลักปฏิบัติตนการฟงพระธรรมเทศนา  การแตงกาย  ในการ
ประกอบศาสนพิธีที่วัด  การงดเวนอบายมุข  การประพฤติวิรัติในวันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญ
ศึกษาวิเคราะหคุณคาผลงานภูมิปญญาทองถิ่นดานพระพุทธศาสนา  มุงอนุรักษศาสนวัตถุ  และ
ศาสนสถานในทองถิ่น

พระธรรม  เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เรื่องพระรัตนตรัย(สังฆคุณ  
9)  อริยสัจ  4  ทุกข  (ธรรมที่ควรรู)  : ขันธ  5 – ไตรลักษณ ,สมุทัย(ธรรมที่ควรละ)  :  หลักธรรม
วัฏฏะ  3  ปญจธรรม  3  -ตัณหา  มานะ  ทิฏฐิ,  นิโรธ  (ธรรมที่ควบบรรลุ)  :  อัตถะ  3,  มรรค  
(ธรรมที่ควรเจริญ)  : มรรคมีองค  8  ปญญา 3  สัปปุริสธรรม  7  บุญกิริยาวัตถุ  10  อุบาสกธรรม  
7  มงคล  38  ในเรื่องศิลปวิทยา  พบสมณะ  ฟงธรรมตามกาล  สนทนาธรรมตามกาล  พุทธศาสน
สุภาษิต  คือ  อตฺตา  หเว  ชิตํ  เสยฺโย  (ชนะตนนั่นแลดีกวา)  ธมฺมจารี  สุขธติ  (ผูประพฤติธรรม
ยอมอยูเปนสุข) ปมาโท  มจฺจโน  ปทํ(ความประมาทเปนทางแหงความตาย)  สุสฺสูสํ  สภดต ปฺญํ  
(ผูฟงดวยดียอมไดปญญา)  พระไตรปฏก  โครงสราง  ชื่อคัมภีร   และสาระสังเขปของพระ
อภิธรรมปกฎ  เรื่องนารูจากพระไตรปฏก  พุทธปณิธาน  4  ในมหาปรินิพพานสูตร  ศัพททาง
พระพุทธศาสนาคือ  อัตตา –อนัตตา  การบริหารจิตและเจริญปญญา  สวดมนตแปล  และแผเมตตา  
วิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิตและเจริญปญญา  ฝกการบริหารจิตเจริญปญญาตามหลัก
สติปฏฐานเนนอานาปานสติ  นําวิธีการบริการจิตและเจริญปญญาไปใชในชีวิตประจําวัน  พัฒนาการ
เรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  2  วิธีคือ  วิธีคิดแบบอริยสัจ  และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย  
ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน
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พระสงฆ  เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิก  เรื่องพระอัญญาโกณฑัญญ
พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรีพระเจาปเสนทิโกศล  ชาวพุทธตัวอยาง  ม.จ. หญิง  พูนพิสมัยดิศ
กูล  ศาสตราจายสัญญา  ธรรมศักดิ์  หนาที่ชาวพุทธ  เรื่องหนาที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตาม
หลักพระธรรมวินัยและพระจริยาวัตรอยางเหมาะสม  การปลูกจิตสํานึกในดานการบํารุงรักษาวัดและ
พุทธศาสนสถานใหเกิดประโยชน  การปฏิบัติหนาที่ชาวพุทธปณิธาน  4  ในมหาปรินิพพานสูตร  
การศึกษาเรียนรูเรื่ององคประกอบของพระพุทธศาสนา  นําไปปฏิบัติและเผยแผตามโอกาส
การศึกษาการรวบรวมตัวองคกรชาวพุทธ  การเปนศิษยที่ดีตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ  6  การเขา
คาพุทธบุตร  การเขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ  ศาสนพิธี  
เรื่องพิธีบุญมงคล  งานอวมงคล  การนิมนตพระภิกษุ  การเตรียมพระพุทธรูปและเครื่องบูชา  
กาวางดายสายสิญจน  การปูลาดอาสนะ  การเตรียมเครื่องรับรอง  การจุดธูปเทียน  ขอปฏิบัติใน
การเลี้ยงพระ  การถวายขาวพระพุทธเจา  การถวายไทยธรรม  การกรวดน้ํา  มรรยาทชาวพุทธและ
การปฏิบัติตนตอพระภิกษุในงานศาสนพิธีที่บาน  การจัดเตรียมยมสถานที่  การสนทนา  การแตง
กาย  มรรยาทการพูด  การใชคําพูดกับพระภิกษุตามฐานะ  และการปฏิบัติตนเปนชาวพุทธที่ดีใน
ทองถิ่นตาง  ๆ  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแกปญหาและการพัฒนา  เรื่องพระพุทธศาสนากับ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย  และการเรียนรูพระพุทธศาสนา 
ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม และ
สามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิตตนและสังคม
โดยสวนรวม

ผลการเรียนรูสาระพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  
รู และเขาใจ ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต พระไตรปฎก เรื่องนารูจากพระไตรปฎก ศัพท
ทางพระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก หนาที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธและ
การปฏิบัติตนตอพระภิกษุ ชาวพุทธตัวอยาง การบริหารจิตและเจริญปญญา วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาศาสนพิธี สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาและพัฒนา  และการเขาใจวา
การทําสังคายนาพระธรรมวินัยเปนไปเพื่อการรักษาและเผยแผพระพุทธศาสนา  สรางคุณคาใหแก
สังคมโลก  เห็นคุณคุณคาและศรัทธาในพระรัตนตรัยดวยดารคิดวิเคราะหอยางละเอียดและเปน
ระบบมีนิสัยดี  เห็นคุณคาและอนุรักษ ศาสนวัตถุ  ศาสนสถานในทองถิ่น  ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามีวิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม  วิธีคิดแบบคุณ – โทษ และทางออก และ
ดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ
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คําอธิบายรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 –ม.6)
มีจุดมุงหมายใหรูวา พระพุทธศาสนา มีคําสอนวิธีการที่เปนสากล มีขอปฏิบัติยึด

ทางสายกลาง  เพื่อการอยูรวมกันอยางมีสันติสุข ใหเห็นวา พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนเชื่อมโยง
ไดกับศาสตรสมัยใหม  เรารูจักแกปญหาตามวิธีการของอริยสัจ 4 ในขณะเดียวกันก็ใหตระหนักถึง
คุณคาของชีวิตที่ดําเนินไปตามกระบวนหารแหงปฏิจจสมุปบาท สรรพสัตวตองอิงอาศัยกัน  ทั้งนี้ 
เพื่อใหเปนคนมีน้ําใจกวางและมีเหตุผลสําหรับการเปนผลเมืองดีของสังคมประเทศชาติและโลก

คําอธิบายสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอด นําภูมิปญญาทองถิ่น สภาพ

ปญญาชีวิต สภาพแวดลอมเขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพื่อใหความเขาใจตระหนัก 
และเห็นคุณคาในเรื่องตอไปนี้

พระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะเปนศูนย
รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน พระประวัติ สรุปพุทธประวัติ เกี่ยวกับการตรัสรู ประกาศธรรมโปรด
ชฏิล โปรดพระเจาพิมพิสาร อัครสาวก และแสดงโอวามปาฏิโมกข ชาดก เรื่องกุฏิทูสกชาดก มหา
อุกกุสชาดก วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วิธีปฏิบัติตนและการเขารวมกิจกรรมในวันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬบูชา ศึกษาวิเคราะห คุณคาของศาสนวัตถุและศาสนสถาน
ในทองถิ่น

พระธรรม เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องศรัทธา พระรัตนตรัย 
(ศรัทธา 4) พระพุทธ(พระคุณ 3) พระธรรม (หลักธรรม) และพระสงฆ ไตรสิขา (คือสมาธิ ปญญา)
โอวาท 3 การไมทําชั่ว (เบญจศีล) ทําความดี (เบญจธรรม สุจริต 3 พรหมวิหาร 4 กตัญู กตเวที
ตอประเทศชาติ มงคล 38 ในเรื่องเคารพ ถอมตน ทําความดีใหพรอมไวกอน)  ทําจิตใหบริสุทธิ์ 
(บริหารจิตและเจริญปญญา) พุทธศาสนสุภาษิต คือ สุขา สงฺฆสส สามคฺคี (ความพรอมเพรียงของ
หมูใหเกิดสุข)  โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา (เมตตาธรรมค้ําจุนโลก)พระไตรปฎก ความหมายของ
พระไตรปฎก เรื่องนารูจากพระไตรปฎก พระโมคคัลลานะเรียนวิชาแกงวง  ศัพททาง
พระพุทธศาสนา คือ อุเบกขา อัญญาณุเบกขา การบริหารจิตและเจริญปญญา ฝกสวดมนตไหวพระ
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แผเมตตา ความหมายและประโยชนของสติและปญญา วิธีปฏิบัติและ
ประโยชนของการบริหารจิตและปญญา การฝกการยืน การเดิน การนั่ง การนอนอยางมีสติ ฝกการ
กําหนดความรูสึกเมื่อตาเห็นรูป หูฟงเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ ฝกใหมี
สมาธิในการฟง การคิด การถาม และการเขียน 

พระสงฆ เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา เรื่อง พระอุรุเวลกัสสปะหนาที่
ชาวพุทธ อานิสงสของการสวดมนต ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัด การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแก
วัด การเรียนธรรมศึกษา กิจกรรมพระพุทธศาสนา 1 วันโรงเรียน การเขาคายพระพุทธบุตร และการ
เขารวมพิธีกรรมทางศาสนาและสูการปฏิบัติ การแสดงตนเปนพุทธมามกะ ฝกปฏิบัติมรรยาทชาว
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พุทธและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอพระภิกษุ การยืน การเดิน และการนั่งที่เหมาะสมในโอกาสตาง 
ๆ และศึกษากรณีชาวพุทธตัวอยาง เรื่อง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและชาวพุทธตัวอยางในชุมชน ศึกษาศาสนพิธี เรื่อง
เกี่ยวกับการอาราธนาศีล การอาราธนาธรรม การอาราธนาพระปริตรระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน
ในวันธรรมสวนะ การประพฤติ การปฏิบัติตนตอศาสนวัตถุ ศาสนาสถาน แนวประพฤติปฏิบัติตน
ในศาสนพิธีและพิธีกรรมของชุมชนในทองถิ่น  เพื่อใหเกิดศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย  และการ
เรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู
รวมกันในสังคม และสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางานอยางมีคุณคา
ตอชีวิตตนและสังคมโดยสวนรวม

ผลการเรียนรูสาระพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4
รู และเขาใจ ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต พระไตรปฎก เรื่องนารูจากพระไตรปฎก ศัพท
ทางพระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก หนาที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธและ
การปฏิบัติตนตอพระภิกษุ ชาวพุทธตัวอยาง การบริหารจิตและเจริญปญญา วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาศาสนพิธี เห็นคุณคาและศรัทธาในพระรัตนตรัย มีนิสัยดี เห็นคุณคาและอนุรักษ
ศาสนวัตถุ ศาสนสถานในทองถิ่น ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีสติในการเรียนรู 
การทํางาน การอยูรวมกัน และการดําเนินชีวิต

คําอธิบายสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอด นําภูมิปญญาทองถิ่น สภาพ

ปญญาชีวิต สภาพแวดลอมเขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูเพื่อใหความเขาใจตระหนัก  
และเห็นคุณคาในเรื่องตอไปนี้

พระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมล้ําคาขิงชาติไทย เปนหลักในการพัฒนาชาติไทย พระประวัติ สรุปพุทธประวัติ 
เกี่ยวกับการเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ และพุทธกิจสําคัญอื่น ๆ  ชาดก เรื่องจูฬเสฏฐิชาดก วัณณาโร
หาชาดก วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา สรุปประโยชนของการเขารวมและหลักการปฏิบัติตนในวัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬบูชา ศึกษาวิเคราะห คุณคาของศาสนวัตถุและ
ศาสนสถานในทองถิ่น

พระธรรม เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องศรัทธา พระรัตนตรัย 
(ศรัทธา 4) พระพุทธ(พุทธจริยา 3) พระธรรม (อริยสัจ 4 หลักธรรม) และพระสงฆ ไตรสิขา (คือ ศีล 
สมาธิ ปญญา)  โอวาท 3 การไมทําชั่ว (เบญจศีล อบายมุข 4) ทําความดี (เบญจธรรม  บุญกิริยา
วัตถุ 3   อคติ  4   อิทธิบาท  4  กตัญูกตเวทีตอพระพุทธศาสนา มงคล 38 ในเรื่องใฝรู ใฝเรียน 
การงาน ไมอากูล อดทน)  ทําจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปญญา) พุทธศาสนสุภาษิต คือ
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วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ (คนจะลวงทุกขไดเพราะความเพียร) ปฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปญญาคือแสง
สวางในโลก)พระไตรปฎก การแบงพระไตรปฎกเปน 3 ปฎก คือ พระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม  
เรื่องนารูจากพระไตรปฎก อสรพิษราย 4 ตัว  ศัพททางพระพุทธศาสนา คือ สันโดษ (ในสิ่งเสพ
เสวย) ไมสันโดษ (ในกุศลกรรม) การบริหารจิตและเจริญปญญา สวดมนตไหวพระสรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัย แผเมตตา ความหมายของสมาธิและปญญา วิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิต
และเจริญปญญา การฝกการยืน เดิน นั่งและนอนอยางมีสติ ฝกการกําหนดรูความรูสึกเมื่อตาเห็นรูป 
หูฟงเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ ฝกใหมีสมาธิในการฟง การคิด การถาม 
และการเขียน

พระสงฆ เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา เรื่องพระโสณโกฬิวิสะหนาที่
ชาวพุทธ การจัดพิธีกรรมที่เรียบงาย ประหยัด และถูกตองตามหลักศาสนา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ศาสนาสถาน การสรางความสํานึกในประโยชนและคุณคาของการรักษาศีลการเขาคายพุทธบุตรและ
การแสดงตนเปนพุทธมามกะ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนตอพระภิกษุ ฝกปฏิบัติในเรื่องการ
ขวนขวายและการมีสวนรวมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา การปฏิบัติ
ตนขณะประกอบพิธีกรรม หารไหวพระรัตนตรัย บิดา มารดา ครูอาจารย ผูที่เคารพนับถือและบุคคล
ตามฐานะ การกราบพระรัตนตรัย กราบบุคลคลตามฐานะและการกราบศพ และศึกษากรณีชาวพุทธ
ตัวอยาง คือ สมเด็จพระสังฆราช (สา) อาจารยเสถียร โพธินันทะ และชาวพุทธตัวอยางในชุมชน 
ศาสนพิธี เกี่ยวกับพิธีกรรมในการทําบุญงานมงคล พิธีถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน การประพฤติ 
ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมของชุมชนในทองถิ่น  เพื่อใหเกิดศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย  
และการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การอยูรวมกันในสังคม และสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางานอยาง
มีคุณคาตอชีวิตตนและสังคมโดยสวนรวม

ผลการเรียนรูสาระพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5
รู และเขาใจ ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต พระไตรปฎก เรื่องนารูจากพระไตรปฎก ศัพท
ทางพระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก หนาที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธและ
การปฏิบัติตนตอพระภิกษุ ชาวพุทธตัวอยาง การบริหารจิตและเจริญปญญา วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาศาสนพิธี เห็นคุณคาและศรัทธาในพระรัตนตรัย มีนิสัยดี เห็นคุณคาและอนุรักษ
ศาสนวัตถุ ศาสนสถานในทองถิ่น ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีสติในการเรียนรู 
การทํางาน การอยูรวมกัน และการดําเนินชีวิต
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คําอธิบายสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอด นําภูมิปญญาทองถิ่น สภาพ

ปญญาชีวิต สภาพแวดลอมเขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพื่อใหความเขาใจตระหนัก 
และเห็นคุณคาในเรื่องตอไปนี้

พระพุทธ  เกี่ยวกับประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะเปน
ศาสนาประจําชาติ พระประวัติ สรุปพุทธประวัติ เกี่ยวกับการการปลงอายุสังขาร ปจฉิมสาวก 
ปรินิพาน การถวายพระเพลิง แจกพระบรมสารีริกธาตุ สังเวชนียสถาน 4 ชาดก เรื่องทีฆีติโกสล
ชาดก สะพพทาฐิชาดก วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา   สรุปความหมาย   ความสําคัญ  ประโยชน  
การเขารวมและหลักการปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬบูชา 
ศึกษาวิเคราะห คุณคาของศาสนวัตถุและศาสนสถานในทองถิ่น

พระธรรม เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องศรัทธา พระรัตนตรัย 
(ศรัทธา 4) พระพุทธ(พุทธกิจ 5) พระธรรม (อริยสัจ 4 หลักธรรม) และพระสงฆ ไตรสิขา (คือ ศีล 
สมาธิ ปญญา)โอวาท 3 การไมทําชั่ว (เบญจศีล อบายมุข 6 อกุศลมูล 3) ทําความดี (เบญจธรรม 
กุศลมูล3 พละ 4 คาราวะ  กตัญูกตเวทีตอพระหมากษัตริย มงคล 38 ในเรื่อง  มีวินัย  การงาน  
ไมมีโทษ  ไมประมาทในธรรม)  ทําจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปญญา) พุทธศาสนสุภาษิต 
คือ  สจฺเจน กิตฺตึ  ปปฺโปติ  (คนจะไดรับเกียรติดวยสัจจะ)  ยถาวาที ตถาการี (พูดเชนไร ทําเชนนั้น) 
พระไตรปฎก ลักษณะเฉพาะและความสําคัญของพระไตรปฏก  เรื่องนารูจากพระไตรปฎก หากินผิด
ถิ่นยอมพินาศ  ศัพททางพระพุทธศาสนา คือ ตัณหา ฉันทะ  การบริหารจิตและเจริญปญญา สวด
มนตไหวพระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แผเมตตา ความหมายของสมาธิและปญญา วิธีปฏิบัติและ
ประโยชนของการบริหารจิตและเจริญปญญา การฝกการยืน เดิน นั่งและนอนอยางมีสติ ฝกการ
กําหนดรูความรูสึกเมื่อตาเห็นรูป หูฟงเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ ฝกใหมี
สมาธิในการฟง การคิด การถาม และการเขียน

พระสงฆ เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา เรื่อง พระโสณโกฬิวิสะหนาที่
ชาวพุทธ ความรูเบื้อตนเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ  ภายในวัด   เขตพุทธาวาส-สังฆาวาส และการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  การเขารับการบรรพชาในพระพุทธศาสนา  การเขาคายพุทธบุตร การแสดง
ตนเปนพุทธมามกะ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนตอพระภิกษุ  ฝกปฏิบัติในเรื่องการถวาย
ของแกพระภิกษุ  การปฏิบัติตนในขณะฟงธรรม  การปฏิบัติตนตามแนวทางของพระศาสนิกชน
เพื่อประโยชนตอศาสนา  และศึกษากรณีชาวพุทธตัวอยาง  เรื่องพอขุนรามคําแหงมหาราช  สมเด็จ
พระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิดชิโนรส  และชาวพุทธตัวอยางในชุม  ทบทวน   ศาสนพิธี  
เกี่ยวกับการอาราธนาศีล  อาราธนาธรรม  และการอาราธนาพระปริตร  พิธีทอดผาปา พิธีทอดกฐิน  
ระเบียบพิธีในการทําบุญงานอวมงคล  การประพฤติปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมของชุมชน
ในทองถิ่นเพื่อใหเกิดศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย  และการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม และสามารถนํา
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หลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิตตนและสังคมโดยสวน
รวม

ผลการเรียนรูสาระพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6
รู และเขาใจ ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต พระไตรปฎก เรื่องนารูจากพระไตรปฎก ศัพท
ทางพระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก หนาที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธและ
การปฏิบัติตนตอพระภิกษุ ชาวพุทธตัวอยาง การบริหารจิตและเจริญปญญา วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาศาสนพิธี เห็นคุณคาและศรัทธาในพระรัตนตรัย มีนิสัยดี เห็นคุณคาและ
อนุรักษศาสนวัตถุ ศาสนสถานในทองถิ่น ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีสติในการ
เรียนรู การทํางาน การอยูรวมกัน และการดําเนินชีวิต

จากเนื้อหาและสาระการเรียนรูของหลักสูตรในแตละชวงชั้นตลอดถึงแนวความคิด
ของนักวิชาการผูวิจัยจึงนําสภาพการปฏิบัติงานสอนของพระสอนศีลธรรมดานเนื้อหาหลักสูตรดัง
ขางตนเปนตัวแปรหนึ่งในการวิจัย  จึงสรุปไดวาสภาพการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนดานเนื้อหาหลักสูตร หมายถึง การใชหลักสูตรตามสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งกรมการศาสนาประกาศใชกับโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน พ.ศ. 2548 การนิเทศการเรียนการสอน ความสามารถในการกําหนดจุดประสงค
การเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ความสามารถในการปรับเนื้อหาบทเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตประจําวันของผูเรียน และความสามารถในการกําหนด
เนื้อหาสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับชั่วโมงของการเรียนการสอน

แนวทางการดําเนินงานจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และความตองการของทองถิ่นสูการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  อีกทั้งเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลัก
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใตการดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่การศึกษาใหจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาผูเรียนไปสูมาตรฐานการเรียนรูซึ่งเปน
เปาหมายที่กําหนดไวรวมกันในระดับชาติ  นอกจากนั้น จะตองปลูกฝงใหผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน  มีความรักความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองจัดทํากรอบ
หลักสูตรระดับทองถิ่น  สําหรับสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง
เกี่ยวกับชุมชน  ทองถิ่น  โดยดําเนินการใหฝายตางๆ อาทิ โรงเรียน  ผูปกครอง ปราชญในทองถิ่น 
นักธุรกิจในชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นเพื่อใหไดแนวคิด  
มุมมองที่หลากหลายครอบคลุมเรื่องสําคัญที่ผูเรียนในทองถิ่นควรเรียนรูและมีความสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 
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2552) การกําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรูทองถิ่น เพื่อใหสถานศึกษานําไปใชจัดประสบการณให
ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง ทั้งในดานความสําคัญประวัติความเปนมา สภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปญญา ฯลฯ ตลอดจนสภาพปญหาในชุมชนและสังคมนั้น ๆ อันจะทําใหผูเรียนเกิด
ความรัก ความผูกพัน มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน ยินดีที่จะรวมสืบสานพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของทองถิ่นนั้นมีขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ

การดําเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษาเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการที่จะตองนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ที่

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูจัดทํานําไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม เพื่อใหผูเรียน ไดเรียนรู
เกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง เกิดความรัก ความผูกพัน และมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น สถานศึกษา
จึงตองนํา กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น มาจัดทํา รายละเอียดของเนื้อหา องคความรูที่เกี่ยวกับ
ทองถิ่น ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพชุมชนนั้น ๆ แนวทางการดําเนินงาน

1. ควรดําเนินงานในรูปคณะกรรมการระดับสถานศึกษา  ซึ่งประกอบดวย ครู ผูบริหาร 
ผูนําทางศาสนา ผูนําชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรูและประสบการณหลากหลายเพื่อจะไดรวมกัน
พิจารณาจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่น ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และสภาพของชุมชน 
ตามกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดไว

2. วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดไวเพื่อจะ
ไดทราบถึงขอบขายในการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถิ่นของ
สถานศึกษา

3. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจะไดทราบถึงจุดเนน หรือประเด็นที่สถานศึกษาให
ความสําคัญ และการจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่น วาควรอยูในกลุมสาระการเรียนรูใด ชั้นปใด เปน
รายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาเพิ่มเติมและควรจะมีเนื้อหามากนอยอยางไรตามที่หลักสูตร
สถานศึกษากําหนดไว

4.  ศึกษา/วิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน เพื่อนํามาเปนขอมูลจัดทํา
สาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาใหสมบูรณขึ้น

5.  จัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษา  เมื่อคณะกรรมการไดวิเคราะห/
สังเคราะห กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ชุมชน และวิเคราะห
หลักสูตรสถานศึกษา ทราบแลววาในกลุมสาระการเรียนรูใด ชั้นปใดบางที่จะตองจัดทําสาระการ
เรียนรูทองถิ่น และจะจัดทําเปนรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม จากนั้น จึงรวมกันพิจารณา
กําหนดเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถิ่นอยางเหมาะสม ใหสอดคลองกับบริบท และจุดเนนของ
สถานศึกษาและสภาพชุมชนซึ่งอาจจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นเปนชวงชั้น หรือเปนชั้นปก็ไดการ
นําสาระการเรียนรูทองถิ่นไปจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนนั้นสถานศึกษาหรือครูผูสอน
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สามารถนําไปวางแผนจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง ในกลุมสาระ
การเรียนรูตาง ๆ ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรู ในโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาที่กําหนด โดย
สามารถดําเนินการได ในลักษณะจัดทําเพิ่มเติมหรือสอดแทรกในรายวิชาที่เปนสาระการเรียนรู
พื้นฐาน และหรือรายวิชาที่เปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมของสถานศึกษานั้นๆ ก็ไดในการจัดทํา
ครูผูสอนอาจปรับปรุงพัฒนารายวิชาที่มีอยูเดิม หรือจัดเปนรายวิชาใหมๆ เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู และระดับชั้นนั้นๆ หรือ ปรับกิจกรรมการ
เรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมหรือบูรณาการในรายวิชาตางๆ เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณการ
เรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเองตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรู และ
ระดับชั้นนั้น ๆ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนอาจเชิญวิทยากร/ภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
นํานักเรียนออกไปเรียนรูสภาพจริงในทองถิ่น ก็จะทําใหการเรียนรูมีความหมายตอผูเรียนมากยิ่งขึ้น

การจัดประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นนี้ ครูผูสอนอาจพัฒนาสื่อ  สิ่งพิมพ หรือ
จัดทําสื่อประกอบการเรียนรูอื่น ๆ ใหผูเรียนศึกษาคนควา หรือเรียนรูดวยตนเองก็ได เมื่อดําเนินการ
จัดกิจกรรมเรียนรูเสร็จแลว ครูผูสอนควรประเมินคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู และ
ประเมินสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษา รวมทั้ง ควรปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูใหมีความเหมาะสมและเปนปจจุบันอยูเสมอ

จากเนื้อหาและสาระการเรียนรูของหลักสูตรในแตละชวงชั้นตลอดถึงแนวความคิดของ
นักวิชาการผูวิจัยจึงนําสภาพการปฏิบัติงานสอนของพระสอนศีลธรรมดานเนื้อหาหลักสูตรดังขางตน
เปนตัวแปรหนึ่งในการวิจัย  จึงสรุปไดวาสภาพการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดาน
เนื้อหาหลักสูตร หมายถึง การใชหลักสูตรตามสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งกรมการศาสนาประกาศใชกับโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน พ.ศ. 2548 การนิเทศการเรียนการสอน ความสามารถในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ความสามารถในการปรับเนื้อหาบทเรียนวิชาพระพุทธศาสนาให
สอดคลองกับวิถีชีวิตประจําวันของผูเรียน และความสามารถในการกําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรูให
สอดคลองกับชั่วโมงของการเรียนการสอน
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3.2 ดานการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอนจะประกอบดวยกิจกรรมตางๆ หลายชนิดและจะตอง 

อาศัยความรูในทฤษฎีหรือหลักการตางๆ จากหลายแขนงวิชา เชน ความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอน 
การใชทรัพยากรและเครื่องมือตางๆ และการแนะแนวการเรียนการสอน เปนตน (สงัด อุทรานันท. 
2532: 84) กระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนวิธีการหรือกลวิธีในการใชความพยายามของครูที่ 
จะดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่วางแผนไวใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้นตองบูรณาการสวน 
ตางๆ อยางเหมาะสมและกลมกลืนกับหลักการ ทฤษฎี ความกาวหนาทางวิชาการ ผูเรียน ผูสอน 
สื่อ รูปแบบวิธีการ ศิลปการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนปจจัยสภาพแวดลอม และ 
ทรัพยากรที่มีอยูในชวงเวลาขณะที่สอนไดอยางดี (ชาญชัย ยมดิษฐ. 2548: 66) ดังนั้น ครูผูสอนจึง 
ตองมีความรูในดานการเตรียมการสอนซึ่งประกอบดวยการศึกษาวิเคราะหเรื่องที่จะสอนใหเขาใจ 
การศึกษาหาแหลงความรูที่หลากหลาย การวางแผนการสอน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 
ประกอบการสอนตางๆ ตลอดถึงหองเรียน เปนตน และในระหวางการสอนครูก็ตองมีความสามารถ 
ในการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี การกระตุนผูเรียนใหสนใจในการเขารวมกิจกรรมตลอดถึง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนที่ไดวางไว ซึ่งอาจจะมีการปรับแผนใหเหมาะสมกับผูเรียนและ 
สถานการณที่เปนจริง

การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตองจัด ให
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียนใหผูเรียนมีสวนรวมจัดการเรียนรูของตนเอง พัฒนาและ 
ขยายความคิดของตนเองจากความรูที่เรียน 

หลักการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใหมี 
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 1-51) ไดแก 

1. จัดการเรียนการสอนที่มีความหมายโดยเนนแนวคิดที่สําคัญๆ ที่ผูเรียน
สามารถนําไปใชทั้งในและนอกโรงเรียนได เปนแนวคิดความรูที่คงทนยั่งยืนมากกวาที่จะศึกษาในสิ่ง 
ที่เปนเนื้อหาหรือขอเท็จจริงที่มากมายกระจัดกระจายแตไมมีแกนสารดวยการจัดกิจกรรมที่มี 
ความหมายตอผูเรียนและดวยการประเมินผลที่ทําใหผูเรียนตองใสใจในสิ่งที่เรียน เพื่อแสดงใหเห็น
วาเขาไดเรียนรูและสามารถทําอะไรไดบาง 

2. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การบูรณาการตั้งแตหลักสูตร หัวขอที่จะเรียนโดย
เชื่อมโยงเหตุการณพัฒนาการตางๆ ทั้งในอดีตและปจจุบันที่เกิดขึ้นในโลกเขาดวยกัน บูรณาการ
ความรู ทักษะ คานิยมและจริยธรรมลงสูการปฏิบัติจริงดวยการใชแหลงความรู สื่อและเทคโนโลยี
ตางๆ และสัมพันธกับวิชาตางๆ 

3. จัดการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาคานิยม จริยธรรม จัดหัวขอหนวยการเรียนที่  
สะทอนคานิยม จริยธรรม ปทัสถานในสังคม การนําไปใชจริงในการดําเนินชีวิตชวยผูเรียนใหได 
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คิดอยางมีวิจารณญาณ ตัดสินใจแกปญหาตางๆ ยอมรับและเขาใจในความคิดเห็นที่แตกตางไปจาก
ตน และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม

4. จัดการเรียนการสอนที่ทาทาย คาดหวังใหผูเรียนไดบรรลุเปาหมายที่วางไวทั้งในสวน
ตนและการเปนสมาชิกกลุม ใหผูเรียนใชวิธีการสืบเสาะจัดการกับการเรียนรูของตนเอง ใสใจ และ
เคารพในความคิดของผูเรียน

5. จัดการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติใหผูเรียนไดพัฒนาความคิด ตัดสินใจ สรางสรรค
ความรูดวยตนเอง จัดการตัวเองได มีวินัยในตนเองทั้งดานการเรียนและการดําเนินชีวิต เนนการจัด
กิจกรรมที่เปนจริงเพื่อใหผูเรียนนําความรูความสามารถไปใชในชีวิตจริง

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตองมีความเชื่อ 
วาผูเรียนทุกคนเรียนรูได แมวาอาจจะไมใชเด็กทุกคนจะประสบความสําเร็จในการเรียนในระดับที่ 
เทากัน ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น 
ครูผูสอนควรใชวิธีการสอนที่หลากหลายผสมผสานกันเหมือนกับการสอนอื่นๆ เพราะเหตุวาไมมี 
การสอนวิธีในวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว การสอนที่ดีคือการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
กับสถานการณ ครูผูสอนที่มีประสบการณในการสอนและนักการศึกษาในปจจุบันรูวาการพัฒนา 
รูปแบบการสอนแบบตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับครูผูสอนซึ่งมีบุคลิกภาพตางกัน ผูเรียนที่มีความ 
แตกตางกัน และบริบทที่แตกตางกันเปนสิ่งที่ทําได ครูผูสอนบางคนและนักเรียนบางกลุมอาจชอบ 
ใชวิธีการสอนเปนรายบุคคล ครูบางคนและนักเรียนบางกลุมอาจชอบใชวิธีสอนดวยการอภิปราย 
การทํางานกลุมนักเรียนบางคนและบางกลุมอาจชอบใชทั้งสองวิธี อยางไรก็ตามตัวครูผูสอนเองก็ 
จะตองมีความยืดหยุน ใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเรียนบาง พรอมทั้งมีการวางแผนการ 
สอนไวลวงหนาเปนอยางดี (พระมหาสมศักด ศรีสมบูรณ.  2551: 88)

ในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 
ครูผูสอนจะตองสามารถจัดการเรียนการสอนที่ทาทายตอบสนองตอความแตกตางของนักเรียนแตละ
คน โดยใหนักเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงสามารถแกปญหาดวยตนเองได ทั้งนี้ก็เพื่อให
นักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคและไดตอยอดองคความรูที่ไดเรียนรูมา และครูจะตองสามารถบูรณา
การองคความรูตางๆ โดยการใชแหลงการเรียนรู สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เนนใหความรู
อันเปนหลักการสําคัญสอดคลองกับการดํารงชีวิตจริงมากกวาการสอนเนื้อหาซึ่งมีอยูมากมาย
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคานิยมที่ดีงามสอดคลองกับปทัสถานของสังคมและสามารถทํางานรวมกันกับผู
อื่นได 

3.2.1 หลักการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน เปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติ ใหผูเรียนมีความรู

ความสามารถ มีคุณธรรมที่เหมาะสมในการดํารงชีวิต มุงเนนใหสามารถนําหลักธรรมไป 
ปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันได สอดคลองกับพนม พงษไพบูลย (2540: 78) ที่ไดกลาวไววา
“ จุดเนนของการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาไมไดอยูที่เนื้อหาสาระวาผูเรียนไดเรียนรู
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อะไรบาง แตอยูที่ผูเรียนคิดอยางไร เชื่ออยางไร และปฏิบัติตนอยางไร ” การสอนวิชา
พระพุทธศาสนามีหลักการสอนที่ควรยึดถือเปนแนวทางการสอน ดังนี้ (พนิดา สินสุวรรณ ; และคน
อื่นๆ. 2532: 21-23)

1. การสอนควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก วัยของนักเรียน ความสนใจ
ของผูเรียน พื้นฐานสภาพทางครอบครัว สภาพแวดลอม สติปญญาเปนพื้นฐานสําคัญตอการเรียน
พระพุทธศาสนา 

2. การสอนพระพุทธศาสนาตองใชวิธีสอนหลายๆ วิธี และเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเองใหมากที่สุด 

3. ในการสอนพระพุทธศาสนา ตองใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ดานความรูควบคูกับการ
ปฏิบัติดวย และการปฏิบัตินั้นจะตองใหนักเรียนอภิปรายหาแนวทางที่ดีที่สุดในการนําหลักธรรมไปสู
การปฏิบัติ 

4. การสอนพระพุทธศาสนา  ตองมีกิจกรรมอยางหลากหลายใหผูเรียนมีโอกาส เขารวม
กิจกรรมดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ เชน การตั้งชุมนุมการปฏิบัติธรรมตางๆ 

ในทํานองเดียวกัน พระมหาสมศักด ศรีสมบูรณ (2551: 89-90) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ
หลักการสอนศีลธรรมหรือพระพุทธศาสนาไวดังนี้

1.  การสอนใหเขาใจเหตุผล สอนโดยยกตัวอยางใหเห็นผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา
เมื่อประพฤติปฏิบัติ 

2. สอนใหคิด การสอนใหคิดเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะผูเรียนจะตองเผชิญกับปญหาที่
ขัดแยงตางๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งตองรูจักตัดสินใจเลือกประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองการติดสิน
ใจเชนนี้เรียกวา “ ดุลพินิจทางศีลธรรม ” 

3. การสอนโดยการปฏิบัติใหดูเปนตัวอยาง
4. สอนโดยแสดงผลแหงการปฏิบัติใหเห็นจริง โดยการยกตัวอยางใหเห็น เชน ทําดีไดดี 

ทําชั่วไดชั่ว เปนตน 
5. สอนโดยใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง 
6. สอนจากเนื้อหางายไปสูเนื้อหายาก จากสิ่งที่ใกลตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัวจากรูปธรรมไปสู

นามธรรม และจากชีวิตไปสูอุดมการณ 
7. สอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดังเชน พระพุทธองคไดเปรียบเทียบ

บุคคลกับบัวสี่เหลา 
8. สอนดวยการแนะแนว เพราะการแนะแนวทางที่ถูกตองควรเปนหนาที่ของครูผูสอน

โดยตรงเพราะโรงเรียนเปรียบเสมือนบานที่สองของนักเรียน และการแนะแนวจะสามารถแกปญหา
ในสวนของพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนได 

9. การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา ดวยการจัดสภาพที่เอื้ออํานวยตอการ 
สอนศีลธรรมใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการปลูกฝงคุณธรรมมาก 
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ทั้งเปนเครื่องกระตุนทางใจใหผูเรียนไดสัมผัสอยูทุกเมื่อเชื่อวัน ยอมจะโนมนาวจิตใจใหคลอยตามได 
งาย 

นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 15-16) ไดเสนอ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาไวดังนี้

1.  การนําพุทธธรรมเขามาประยุกตในการศึกษา และการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในชั้น
เรียนนั้น ควรจะเปนวิธีการที่ใหนักเรียนเปนจุดศูนยกลางหรือเรียกวา เนนผูเรียนเปนสําคัญ
นั่นคือวาจะสอนเรื่องอะไร ควรจะนําตัวอยางเรื่องนั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนํามาเลาใหนักเรียนฟง 
หรือนําเขาไปสูความสนใจของนักเรียน ครูไมจําเปนตองอธิบายใหนักเรียนฟงเองทั้งหมด ควรถาม
ใหนักเรียนในชั้นแตละคนไดแสดงความคิดเห็นที่เขาทําอยางนั้นดี ไมดี ผิดหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาในขอไหน อยางไร 

2. ครู อาจารยจะตองเปนนักเก็บขอมูลจะตองจดบันทึกยกตัวอยางใหนักเรียนอภิปรายวา 
ผิดคําสอนพระพุทธศาสนาตรงไหนและควรแกไขอยางไร

3. วิชาพระพุทธศาสนานั้นเปนวิชาพิเศษ ควรใหอิสระกับครูผูสอนในการทําหลักสูตร 
สาระ เนื้อหาวิชา จุดประสงค การวัดและการประเมินผล

4. ควรมีการกําหนดวาเด็กวัยไหนควรจะสอนพระพุทธศาสนาหรือศีลธรรมอะไรบาง 
ควรกําหนดขั้นตอนตางๆ ตั้งแตระดับอนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา และชี้เหตุการณที่
เกิดขึ้นในปจจุบันนํามาสอนใหคิด วิเคราะห และครูควรมีจิตวิญญาณในการสอน และใหความสําคัญ
ในวิชาที่สอน

การเรียนการสอนพุทธศาสนามีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจ ศรัทธา 
ซาบซึ้ง อันจะนําไปสูการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพราะวัตถุประสงคหลักจริงๆ ของการ
จัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาก็คือ การเนนใหนักเรียนนําหลักการทางศาสนาไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน  ดังนั้น ครูที่สอนพุทธศาสนาจึงควรเนนการสอนโดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการ 
ปฏิบัติ เนนใหนักเรียนไดนําหลักคําสอนทางศาสนาปฏิบัติจริงและที่สําคัญที่สุดก็คือผูสอนจะตอง 
ดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีอันจะทําใหนักเรียนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวผูสอน และเปนการ 
ตอกย้ําถึงความเชื่อมั่นในหลักการที่ผูสอนนํามาสอนอยางแทจริงเหมือนอยางคําที่นักปราชญทาน 
กลาวไววา ทําใหดู อยูใหเห็น เย็นใหสัมผัส อันเปนหลักการสอนคนโดยอุบายแยบคายของ 
นักปราชญทั้งหลาย โดยสรุปแลวครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนาจําเปนจะตองรูจักบุคคลที่จะสอน 
รูจักเลือกและจัดเนื้อหา และใชวิธีการใหสอดคลองเหมาะสมกับอุปนิสัยของผูเรียน จึงจะสามารถ 
จัดการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ (พระมหาสมศักด 
ศรีสมบูรณ.  2551: 90-91)

ในการทําวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคูมือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไดกลาวถึงดานการ
เรียนการสอน ดังนี้

การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรูตามชวงชั้น 
(กรมการศาสนา.  2548: 3-7) วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกําหนดไวดังนี้
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3.2.2 มาตรฐานการเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนา
คูมือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูพระพุทธศาสนา

และสอดคลองกับตัวชี้วัดสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศานาและ
วัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังตอไปนี้

มาตรฐาน ส 1.1 : เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และ 
สามารถนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน

สรุปไดวา จากมาตรฐาน ส 1.1 เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และสามารถนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน 
มีจุดประสงคใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (Knowledge) เนนการพัฒนาความรูซึ่ง
รวมทั้งความรู ความเขาใจทั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และความเห็นที่ถูกตองตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่เรียกวา โลกิยสัมมาทิฏฐิ ซึ่งมาตรฐานนี้เทียบไดกับหลักอธิปญญาสิกขาซึ่งเปน
การฝกอบรมในเรื่องปญญา
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ตาราง 3 มาตรฐาน ส 1.1 เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

มาตรฐานการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6

1. รูเขาใจประวัติความเปนมา ความหมาย     
   องคประกอบความสําคัญของศาสนา คัมภีร    
   ศาสนาที่ตนนับถือและวิเคราะหพระจริยาวัตร
   ของศาสดา-สาวกที่สําคัญของศาสนาตางๆ

2. สามารถนําหลักธรรมในศาสนาไปใชในการ
   ดําเนินชีวิตอยางสันติสุข

3. รูและเขาใจความหมาย ประโยชน และ
   กระบวนการของการฝกบริหารจิตและเจริญ
   ปญญา และใชชีวิตประจําวัน

1. เขาใจและวิเคราะหเกี่ยวกับประวัติความ  
   เปนมาองคประกอบของศาสนาตางๆ ใน
   เรื่องศาสดาหลักธรรม สาวก ผูสืบทอด
   ศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธี และ
   เปาหมายสูงสุดของชีวิต

2. สามารถเลือกสรรหลักธรรมของศาสนาที่
   ตนนับถือไปประยุกตใชในการกําหนด
   เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมี
   เหตุผลเพื่อการอยูกันไดอยางสันติสุข

3. วิเคราะหกระบวนการบริหารจิต และ
เจริญปญญา
   โดยใหรูการคิดที่ถูกตอง เพื่อใชใน
ชีวิตประจําวัน
   และใหคําปรึกษาแกผูอื่นได
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ตาราง 4 มาตรฐาน ส 1.2 : ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม และศรัทธาใน
     พระพุทธศาสนา

มาตรฐานการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6

1. เชื่อมั่นการทําความดีตามหลักจริยธรรมโดยใช
   ขอมูลสารสนเทศมาสนับสนุนการอยูรวมกันได
   อยางสันติสุข

2. ตระหนักถึงการกระทําความดีของบุคคลที่เปน
   แบบอยางทางศีลธรรมจากการศึกษาวิเคราะห
   ขอมูล ขาวสาร ความเปนเหตุผลของ 
   สถานการณที่ตองเผชิญและนําเสนอเปน
   ทางการประพฤติปฏิบัติของตนเอง กลุมเพื่อน 
   ชุมชน และสังคมเพื่อการอยูกันไดอยางสันติสุข

3. ตระหนักในคุณคาและความสําคัญของการ
   บริหารจิตและเจริญปญญาและสามารถปฏิบัติ
   ได

1. ตระหนักถึงผลของการกระทําความดีและ
    ความเชื่อจากการศึกษาวิเคราะหขาวสาร 
    สารสนเทศ ความเปนเหตุผลของ
    สถานการณที่ตองเผชิญเพื่อการตัด
    สินใจเลือกแนวทางปฏิบัติตามหลัก  
    ศีลธรรมจริยธรรม และกําหนดบทบาท 
    เปาหมายในการดํารงชีวิตเพื่อการอยู
    รวมกันไดอยางสันติสุข

2. เห็นความสําคัญของคานิยมและจริยธรรม
    ทางสังคมที่เปนตัวกําหนดความเชื่อและ
    พฤติกรรมที่แตกตางกันของแตละบุคคล 
    เพื่อขจัดความขัดแยงและนําไปสูการอยู
    รวมกันอยางสันติสุข

3. ศรัทธาและเห็นคุณคาความสําคัญของการ
   บริหารจิตและเจริญปญญาและสามารถ
   ปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน

สรุปไดวา จากมาตรฐาน ส 1.2 : ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม 
และศรัทธาในพระพุทธศาสนา เนนใหผูเรียนมีคานิยมที่ดีงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
(Attitude) เนนเรื่องการพัฒนาคุณธรรมที่ดี เชน สมาธิ ศรัทธา ซึ่งมาตรฐานนี้เทียบไดกับอธิจิตตสิก
ขาเปนการฝกอบรมในเรื่องจิต คือ คุณสมบัติที่ดีภายในจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือสมาธิ
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ตาราง 5 มาตรฐาน ส 1.3 : ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา 
     คานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
     สิ่งแวดลอมเพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

มาตรฐานการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6

1. รูและปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรม 
   คานิยมที่ดีงาม หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับ
   ถือ โดยนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน 
   สังคม สิ่งแวดลอมในชุมชนที่ตนเกี่ยวของและ
   ประเทศชาติเพื่อการอยูกันไดอยางสันติสุข

2. ใชภาษาในคัมภีรทางศาสนาที่ตนนับถือและ
   รวมศาสนพิธี พิธีกรรมวันสําคัญทางศาสนา
   ดวยความเต็มใจและเห็นคุณคา

3. มีทักษะในการบริหารจิตและเจริญปญญา 
   และนํามาใชในการคิดที่ถูกวิธีเพื่อพัฒนาการ
   เรียนรูและแกปญหาในชีวิตประจําวัน

1. รูและปฏิบัติตนตามศีลธรรม จริยธรรม 
   คานิยมที่ดีงามหลักธรรมทางศาสนาที่ตน
   นับถืออยางมีเหตุผลโดยนํามาประยุกตใช
   ในการพัฒนาตน สังคม และสิ่งแวดลอมใน 
   สังคมไทย สังคมโลก เพื่อการอยูกัน
   ไดอยางสันติสุข

2. ใชภาษาในคัมภีรที่ใชในศาสนาที่ตนนับถือ
   และรวมศาสนพิธี พิธีกรรมวันสําคัญทาง
   ศาสนาและสนับสนุนเผยแพรแนวปฏิบัติ
   ตามหลักธรรมทางศาสนา

3. มีทักษะในการบริหารจิตและเจริญปญญา
   นํามาใชในการคิดที่ถูกวิธีเพื่อพัฒนาการ 
   เรียนรูคุณภาพชีวิตและสังคม

สรุปไดวา จากมาตรฐาน ส 1.3 : ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม และศาสนพิธีของ 
พระพุทธศาสนา คานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชน 
ตอสังคม สิ่งแวดลอมเพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข เนนใหผูเรียนประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม
และศาสนพิธี ทั้งสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต (Process) ซึ่งเปนการประพฤติปฏิบัติ
ที่แสดงออกมาใหปรากฏแกคนอื่น มาตรฐานนี้สามารถเทียบไดกับหลักอธิสีลสิกขาซึ่งเปนการ
ฝกอบรมในเรื่องศีล คือการรักษากาย วาจา ใหเรียบรอย
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3.2.3 วิธีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรในปจจุบัน เนนใหจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบ

เพื่อหวังใหผูเรียนเกิดทักษะวิธีหาความรู สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดจริง ดังนั้นผูสอน
จึงตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแบบตางๆ และสามารถใชวิธีการสอนเหลานั้น
ไดอยางถูกตอง(กรมการศาสนา. 2548 : 189-254) วิธีการสอนผูสอนสามารถเลือกใชในกิจกรรมการ
เรียนการสอนหลายวิธี เชน

1. วิธีสอนแบบบรรยาย
2. วิธีสอนแบบอภิปราย
3. วิธีการสอนแบบมุงกลุมกิจกรรม
4. วิธีสอนแบบแกปญหา
5. วิธีสอนแบบทดลอง
6. วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน
7. วิธีสอนแบบศูนยการเรียน
8. วิธีสอนแบบอุปนัย
9. วิธีสอนแบบนิรนัย
10. วิธสอนโดยใชบทบาทสมมุติ
11. วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง

1. วิธีการสอนแบบบรรยาย
วิธีการสอนแบบบรรยาย หมายถึง วิธีสอนที่ผูสอนพูด บอกเลา อธิบาย เนื้อหาหรือ

เรื่องราวตางๆ ใหแกผูเรียนโดยที่ผูสอนเปนฝายเตรียมการศึกษาคนควาเนื้อเรื่องมาแลวเปนอยางดี
จากผูสอนไปสูผูเรียน ผูเรียนจะมารับผลการศึกษาคนควานั้น โดยทั่วไปมักเปนการสื่อความหมาย
ทางเดียว คือ จากผูสอนไปสูผูเรียนโดยผูเรียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนนอย 
เพียงแตฟง จดบันทึก หรือซักถามบางครั้ง วิธีสอนแบบนี้จะยึดบทบาทผูเรียนเปนหลักสําคัญ

ความมุงหมาย
1. เพื่อใหความรูหรือประสบการณใหมแกผูเรียน เปนความรูที่คนควาหาไดยาก หรือ

ประสบการณเฉพาะของผูสอนเอง
2. เพื่อชวยนําทางการอานหนังสือของผูเรียน และชวยสรุปประเด็นสําคัญในกรณีที่ผูสอน

มอบหมายใหไปอานหนังสือลวงหนามาแลว
3. เพื่อมุงถายทอดความรูใหผูเรียนไดอยางเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหนวยในเวลาอันจํากัด
ขั้นตอนในการสอนแบบบรรยาย
ขั้นตอนการสอนแบบบรรยายมี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการสอน ประกอบดวย
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1.1 วินิจฉัยผูเรียน โดยพิจารณาถึงพื้นความรู ประสบการณเดิม ความสามารถของ
ผูเรียนอาจใชวิธีการพูดคุย ซักถาม หรือใชแบบสอบถามกอนเรียนเพื่อประโยชนในการเตรียม
เนื้อหาและวิธีการสอน

1.2 เตรียมเนื้อหา โดยพิจารณาถึงความละเอียด ลึกซึ้ง มากนอย และลําดับของ
เนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลาและลักษณะของผูเรียน

1.3 เตรียมคําถาม เพื่อใชถามผูเรียนระหวางการบรรยายจะชวยใหผูเรียนตื่นตัวและ
สนใจไดดีขึ้น

1.4 เตรียมสื่อการเรียนการสอน โดยเตรียมสื่อใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี อาจเปน
แผนใส ภาพจําลอง ของจริง ฯลฯ จะชวยใหผูเรียนเขาใจไดดียิ่งขึ้น

1.5 เตรียมการวัดผลการประเมิน อาจจัดทําเปนแบบทดสอบหลังการเรียนเปน
แบบฝกหัด หรือการถามคําถามเพื่อวัดดูวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม 
และมากนอยเพียงใด

2. ขั้นการสอน ประกอบดวย
2.1 ขั้นนํา อาจใชวิธี

2.1.1 ซักถามพูดคุยกับผูเรียนเพื่อเตรียมความพรอมกอนเริ่มเรียน
2.1.2 ทบทวนการบรรยายในครั้งกอนเพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหาใหม

2.2 ขั้นอธิบาย เปนขั้นที่สําคัญที่จะทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาที่
เรียนผูสอนควรไดดําเนินการ ดังนี้

2.2.1 บอกโครงเรื่อง ขอบขายเนื้อหา และแจงจุดประสงคของบทเรียน
2.2.2 อธิบายเนื้อหาใหชัดเจนตามลําดับตอเนื่องกัน
2.2.3 สังเกตปฏิกิริยาของผูเรียนตลอดเวลาเพื่อการย้ําซ้ํา หรือทบทวนใหม
2.2.4 ถามคําถามในบางตอนเพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียน และทดสอบความ

เขาใจ
2.2.5 ยกตัวอยางประกอบเพื่อความแจมแจงในบทเรียน
2.2.6 ใชน้ําเสียง บุคลิกทาทาง ทาทีการพูดอธิบาย การใชภาษา และอารมณขันที่

เหมาะสม
2.3 ขั้นสรุป  เปนการปดทายชั่วโมงการบรรยาย อาจใชวิธี

2.3.1 สรุปเนื้อหาตั้งแตตนจนจบ
2.3.2 ตั้งปญหาใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหวิจารณ
2.3.3 ฝากปญหาใหผูเรียนไปคิดตอ
2.3.4 เปดโอกาสใหผูเรียนไดไดถามปญหา
2.3.5 มอบหมายงานใหผูเรียนไปคนควาเพิ่มเติม
2.3.6 ควรบอกเนื้อหาที่ตองเรียนครั้งตอไป
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3. ขั้นสรุปประเมินผล
3.1 ผูสอนเปนผูสรุปความสําคัญ ขั้นตอนของสิ่งที่สาธิตดวยตนเอง
3.2 ใหผูเรียนเปนผูสรุป เพื่อประเมินวาผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียนนั้นๆ มากนอย

เพียงใด
3.3 ผูสอนอาจใชวิธีการตางๆ เพื่อประเมินวาผูเรียนเขาใจเนื้อเรื่อง ขั้นตอนการสาธิต

มากนอยเพียงใด เชน  ใหตอบคําถาม  ใหเขียนรายงาน  ใหแสดงการสาธิตใหดู  ฯลฯ
3.4 ผูสอนควรเปดโอกาสผูเรียนไดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นภายหลังการสาธิต

แลว
2. วิธีสอนแบบอภิปราย

วิธีสอนแบบอภิปราย หมายถึง วิธีสอนที่มุงใหผูเรียนไดมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือพิจารณาหัวขอที่กลุมมีความสนใจรวมกันโดยมีจุดมงหมายเพื่อหาคําตอบแนวทาง
หรือเพื่อแกปญหาใดปญหาหนึ่งรวมกัน  วิธีสอนแบบอภิปรายจึงเปนวิธีสอนแบบที่ผูเรียนมีสวนรวม
ในการเรียน คือ ไดคิด ไดทํา ไดแกปญหา และไดฝกการรวมกันทํางานแบบประชาธิปไตยผูเรียนจึง
เปนศูนยกลางของการเรียนมีการเรียนรูแบบกระตือรือรน ( Active  Learning ) เปนการพัฒนา
ผูเรียนทั้งดานความรู ดานเจตคติ และดานทักษะการเรียนรู เชน ทักษะการคิด การพูด การรับฟง 
การแสดงความคิดเห็น การทํางานรวมกับกลุมเปนตน

ความมุงหมายของการสอนแบบอภิปราย
1. เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน เปนการพัฒนาทักษะการ

พูดและการคิด
2. เพื่อฝกการทํางานรวมกันเปนกลุม ฝกการเปนผูนํา  ผูตาม การรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น  และการเปนสมาชิกที่ดีของกลุม
3. เพื่อฝกการคนควาหาความรูมาเพื่ออภิปรายใหผูอื่นรับทราบ
ขั้นตอนการสอนแบบอภิปราย
ขั้นตอนการสอนแบบสาธิต มี 3 ขั้นตอน  ดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมการอภิปราย ผูสอนตองเตรียมในสิ่งตอไปนี้

1.1 หัวขอและรูปแบบการอภิปราย  เตรียมใหสอดคลองเหมาะสมกับจุดประสงค
ของบทเรียนเวลาเรียน จํานวนผูเรียน สถานที่ ฯลฯ เชน ถามีเวลาจํากัดควรใชแบบซุบซิบปรึกษา 
(Phillips หรือ Buzz Group) ถาตองการรวบรวมความคิดอาจใชแบบระดมสมอง (Brain  Storming) 
ถามีเวลาใหผูเรียนไดเตรียมเนื้อหาสาระมาลวงหนาควรใชแบบซิมโพเซียม (Symporium)

1.2 ผูเรียนผูสอนควรไดใหผูเรียนเตรียมตัวการอภิปรายมาลวงหนาทั้งดานเนื้อหา
สาระและประเด็นความคิดสําคัญและวิธีการพูดจะทําใหผูเรียนไดรับประโยชนจาการเรียนแบบ
อภิปรายอยางแทจริง

1.3 หองเรียน  ผูสอนควรจัดโตะเกาอี้ใหเหมาะสมกับรูปแบบการอภิปราย เชน
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1.3.1 จัดแบบวงกลม หรือครึ่งวงกลม เหมาะสําหรับการอภิปรายแบบระดม
สมอง

1.3.2 จัดแบบรูปตัวยู หรือสี่เหลี่ยมผืนผาเหมาะสําหรับการอภิปรายกลุมใหญ
1.3.3 จัดแบบรูปตัวที (T)  หรือแบบเรียงแถวหนากระดานเหมาะสําหรับการ

อภิปรายหมูแบบพาเนล(Panel)
1.3.4 สื่อการเรียน  อาจตองใชเอกสารไวแจกประกอบการอภิปราย อาจมีการ

ใชสไลดภาพ  แผนภูมิ  แผนใส ฯลฯ เพื่อสรุปผลการอภิปรายของแตละกลุมผูสอนตองเตรียมตัวไว
ใหพรอม

2. ขั้นดําเนินการอภิปราย ผูสอนมีบทบาทสําคัญในการควบคุมการอภิปรายให
ดําเนินไปดวยดีจึงตองดําเนินการดังตอไปนี้

2.1 บอกหัวขอหรือปญหาที่อภิปรายใหชัดเจน
2.2 ระบุจุดประสงคการอภิปรายใหชัดเจน
2.3 บอกเงื่อนไขหลักเกณฑในการอภิปราย เชน ระยะเวลาที่ใช  รูปแบบวิธีการ

อภิปรายบทบาทหนาที่ของผูอภิปราย การายงานผล ตลอดจนมารยาทในการพูด การรับฟงผูอื่น  
และการเคารพมติของสวนรวม

2.4 ใหดําเนินการอภิปรายโดยผูสอนควรชวยเหลือใหการอภิปรายดําเนินไปได
ดวยดีขณะที่ผูเรียนเขากลุมอภิปราย ผูสอนไมควรเขาไปกํากับหรือแทรกแซงผูเรียนตลอดควรคอย
ดูแลอยูหางๆ คอยกระตุนใหกําลังใจ ใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนตองการเทานั้น

3. ขั้นสรุป ประกอบดวย
3.1 สรุปการอภิปราย เปนชวงผูแทนกลุมสรุปผลการอภิปรายนําเสนอผลการ

อภิปรายตอที่ประชุมเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปดโอกาสใหผูฟงซักถามผูอภิปรายตอบ
คําถาม ผูสอนอาจถามคําถามผูอภิปรายไดในสาระที่ตองการใหผูเรียนไดรับ ขณะเดียวกันชวยกลุม
อภิปรายใหเกิดความกระจางในเนื้อหาบางตอนได

3.2 สรุปบทเรียน ผูสอนเปนผูสรุปเนื้อหาสาระสําคัญที่ไดจากการอภิปราย ควรได
เสริมขอความแทรกความรูย้ําประเด็นสําคัญและสรุปแนวคิดหลักใหแกผูเรียน ตลอดจนแนวทางการ
นําความรูไปใชใหเปนประโยชนในชีวิต การสรุปนั้นควรสรุปเปนหัวขอบนกระดานดําเพื่อผูเรียนจะ
ไดเขาใจชัดเจนและบันทึกไวไดงาย

3.3 ประเมินผลการเรียน ผูสอนควรมีการประเมินผลการอภิปรายภายหลังที่
สิ้นสุดบทเรียนเพื่อดูวาการเรียนการสอนในคาบเรียนนั้นๆ ดวยวิธีการอภิปรายมีคุณคาหรือมี
ขอบกพรองอยางไรโดยประเมินใหครอบคลุมถึงเนื้อหา หัวขอหารอภิปราย จุดประสงค รูปแบบ
พฤติกรรมของผูเรียน บรรยากาศ สิ่งแวดลอมตางๆ ในการอภิปราย ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนดวยวิธีการอภิปรายครั้งตอไป
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3. วิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจกรรม
วิธีสอนแบบแบงกลุมทํากิจกรรม หมายถึง วิธีสอนที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทํางาน

รวมกันเปนกลุมชวยกันคนควาหรือทํากิกรรมที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ เพื่อชวยใหเกิดความรู
ความเขาใจในบทเรียนยิ่งขึ้น  ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีเพราะไดลงมือปฏิบัติงานดวยตนเอง

ความมุงหมายของการสอนแบบแบงกลุมทํากิจกรรม
1. เพื่อฝกทักษะการคนควาหาความรูจากแหลงวิทยาการตางๆ
2. เพื่อฝกการทํางานรวมกับผูอื่นจนเกิดทักษะกระบวนการกลุม สามรถนําไปใชเปน

ประโยชนในชีวิตได
3. เพื่อฝกคุณลักษณะนิสัยของผูเรียน เชน ความรับผิดชอบในการทํางาน  ความมี

ระเบียบวินัย ความตรงตอเวลา ความซื่อสัตย ความมีน้ําใจ ฯลฯ
4. เพื่อฝกทักษะการพูด การคิด การเขียนรายงาน การวิเคราะห การสรุป ฯลฯ
5. เพื่อฝกความกลาในการแสดงออก
ขั้นตอนการสอนแบบแบงกลุมทํากิจกรรม
ขั้นตอนการสอนแบบแบงกลุมทํากิจกรรมมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียม เปนขั้นที่ผูสอนจัดเตรียมวางแผนการสอน โดยเตรียมหัวของานที่จะ

มอบหมายใหเปนกลุม กําหนดจุดมุงหมาย เวลา วิธีการ ตลอดจนการเตรียมสื่อการสอนและเอกสาร
ที่ตองใชในการสอน

2. ขั้นดําเนินการสอน ประกอบดวย
2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นจูงความสนใจของผูเรียนเขาสูบทเรียนใหผูเรียน

เกิดความพรอมที่จะเรียนรู อาจใชวิธีทบทวนความรูเดิม สนทนา ซักถาม อภิปรายนําเรื่อง ฯลฯ 
นอกจากนี้ผูสอนควรไดแจงจุดประสงคการสอน แจงขั้นตอนการทํากิจกรรม กําหนดเวลา และ
ขอตกลงอื่นๆ ใหผูเรียนเขาใจตรงกันกอนเขากลุมทํากิจกรรม

2.2 ขั้นสอน มีลําดับขั้นดังนี้
2.2.1 แบงผูเรียนออกเปนกลุมตามจํานวนที่เหมาะสมใหใชวิธีแบงกลุมที่

นาสนใจ
2.2.2 ใหแตละกลุมเลือกประธาน เลขานุการ
2.2.3 แจกเอกสาร บัตรคําถาม หรือสื่อการเรียนที่กลุมจําเปนตองใชในการทํา

กิจกรรมกลุม
2.2.4 ใหกลุมทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายภายในเวลากําหนด

2.2.5 ใหแตละกลุมรายงานผลงานของกลุมตามที่ผูสอนกําหนด
2.3 ขั้นสรุป

2.3.1 ใหผูเรียนอภิปรายรวมกันเพื่อสรุปความสําคัญจากการรายงานของแต
ละกลุมและผูสอนใหขอเสนอแนะพรอมแนวคิดในการประยุกตใช
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2.3.2 สนทนาและซักถามผูเรียนถึงประเด็นปญหาสําคัญเพื่อเปนการวัดผล
2.3.3 ขั้นประเมินผล เปนขั้นที่ผูสอนประเมินผลการทํางานของผูเรียนวา  

ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในบทเรียน เกิดเจตคติและทักษะในการทํางานกลุมมากนอยเพียงใด  
บรรลุตามจุดประสงคหรือไม  ผูสอนควรไดประเมินพฤติกรรมของผูเรียนในดานตางๆ ดวย เชน 
ความกระตือรือรนในการแบงกลุม การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  
ความรวมมือ ความรับผิดชอบ ความสนใจ ความกลาแสดงออก ลักษณะการเปนผูนํา ผูตามที่ดี  
เปนตน

4. วิธีสอนแบบแกปญหา
วิธีสอนแบบแกปญหา เปนวิธีที่ใหผูเรียนคิดแกปญหาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร

(Scientific  Method ) ซึ่งมีวิธีการแกปญหาที่มีขั้นตอน มีเหตุผล มีการรวบรวมขอมูล มีการทดลอง  
วิเคราะหขอมูล และสรุปผล ดังนั้น จึงอาจเรียกวิธีการสอนแบบนี้วา วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร

ความมุงหมายของการสอนแบบแกปญหา
1. มุงฝกทักษะการสังเกต การเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล ตีความ และสรุป
2. มุงฝกทักษะการคิดแกปญหาแบบวิทยาศาสตรอันเปนวิธีที่มีเหตุผล ซึ่งจะมี

ประโยชนตอการที่ผูเรียนจะนําวิธีการไปใชแกปญหาที่พบในชีวิตประจําวันได
3. มุงฝกทักษะการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลและความคิดริเริ่มสรางสรรค
4. มุงฝกความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดอิสระ และการทํางานรวมกลุมกับเพื่อน

ขั้นตอนการสอนแบบแกปญหา
ขั้นตอนการสอนแบบแกปญหา มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนเตรียม

1.1 ผูสอนศึกษาแผนการสอน เนื้อหา และจุดประสงคการสอนอยางละเอียด
1.2 ผูสอนวางแผนกําหนดกิจกรรมที่จะใหผูเรียนปฏิบัติเปนขั้นตอนตามลําดับ

2. ขั้นดําเนินการสอน
2.1 ขั้นกําหนดขอบเขตของปญหา เปนขั้นที่ใหผูเรียนมองเห็นปญหา และกําหนด

ขอบเขตของปญหา ผูสอนอาจใชวิธีเลาเรื่อง สรางสถานการณจําลอง อภิปราย ศึกษากรณีเฉพาะ
ราย ฯลฯ  เพื่อใหผูเรียนไดเห็นปญหานั้น ถามีหลายปญหา อาจแยกเปนขอๆ ดังนั้นบทบาทของ
ผูสอนในขั้นนี้คือ

2.1.1 นําทางใหผูเรียนเห็นปญหา
2.1.2 จัดสิ่งแวดลอมใหผูเรียนเขาใจปญหา
2.1.3 ชวยตั้งจุดมุงหมายในการแกปญหาใหทุกคนเขาใจไดตรงกัน
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2.2 ขั้นตั้งสมมุติฐาน  เปนขั้นวางแนวทางที่จะหาคําตอบของปญหา  โดยให
ผูเรียนตั้งสมมุติฐานวา ปญหานั้นนาจะมีสาเหตุมาจากอะไร หรือวิธีการแกปญหานั้นนาแกไขไดโดย
วิธีใดบาง บทบาทของผูสอนในขั้นนี้คือ

2.2.1 ชวยผูเรียนวางแผนจะแกปญหาไดโดยวิธีใดบาง
2.2.2 แบงผูเรียนเปนกลุมรับผิดชอบงานตามความสามรถและความสนใจ
2.2.3 ขั้นรวบรวมขอมูล เปนขั้นที่ผูเรียนศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ เพื่อ

เปนขอมูลในการแกปญหา โดยอาจคนควาจากตํารา เอกสารตางๆ จากการสัมภาษณ  ซักถาม
ผูเชี่ยวชาญ ฯลฯ แลวจดบันทึกขอมูลไวบทบาทของผูสอนในขั้นนี้คือ

  2.2.3.1 แนะนําแหลงความรูเพื่อคนควาหาขอมูล
  2.2.3.2 ติดตอบุคคลที่เปนผูเชี่ยวชาญลวงหนาเพื่อใหสัมภาษณแก

ผูเรียน
2.3 ขั้นทดลองและวิเคราะหขอมูล เปนขั้นที่ผูเรียนนําขอมูลมาพิจารณาโดยเริ่ม

จากการทดลองปฏิบัติดู  และนําจากการมาวิเคราะหวาวิธีใดใชไดผลในการแกปญหา อาจใชได
หลายวิธีแตกตางกันไปบทบาทของผูสอนในขั้นนี้คือ

2.3.1 สังเกตการณทดลองหรือวิธีการแกปญหาของผูเรียนและใหคําแนะนํา
เมื่อจําเปน

2.3.2 อํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณ และสิ่งจําเปนตางๆ ที่ผูเรียน
ตองการใชในการทดลองและการวิเคราะหขอมูล

2.4 ขั้นประเมินและสรุปผล เปนขั้นสุดทายของลําดับขั้นสอน เมื่อผูเรียนไดทําการ
ทดลองและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากขั้นที่ 2.3 แลว ผูเรียนยอมสามรถประเมินผลวิธีการแกปญหาและ
สรุปไดวาวิธีการใดไดผลดีที่สุดในการแกปญหานั้นบทบาทของผูสอนในขั้นนี้คือ

2.4.1 ใหผูเรียนแตละกลุมรายงานวิธีการแกปญหาตั้งแตขั้นที่ ๑ จนถึงขั้นที่ 
๕

2.4.2 ผูสอนอภิปรายซักถามผูเรียนชวยเสริมและสรุปประเด็นสําคัญของ
การเรียนการสอนครั้งนี้

3. ขั้นประเมินผล 
ผูสอนประเมินผลการทํางานของผูเรียน แลวแจงใหผูเรียนทราบขอดีและ

ขอบกพรองเพื่อแกไขปรับปรุง

5. วิธีสอนโดยใชบทบาทสมมุติ
วิธีสอนโดยใชบทบาทสมมุติ หมายถึง วิธีสอนที่ผูสอนสรางสถานการณและบทบาท

สมมุติขึ้นจากความเปนจริงมาใหผูเรียนไดแสดงออกตามที่ผูเรียนคิดวาควรจะเปนผูสอนจะใชการ
แสดงออกทั้งทางดานความรู  ความคิด  และพฤติกรรมของผูแสดงมาเปนพื้นฐานในการใหความรู
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และสรางความเขาใจแกผูเรียนอันจะทําใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาสาระของบทเรียนอยางลึกซึ่งและ
รูจักปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรม  และการแกไขปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม

ความมุงหมายของการสอนโดยใชบทบาทสมมติ
1. เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจในพฤติกรรมและความรูสึกของผูอื่น
2. เพื่อใหผูเรียนไดปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
3. เพื่อใหผูเรียนไดฝกการใชความรูความคิดในการแกปญหา และการตัดสินใจ
4. เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงออกไดเรียนดวยความเพลิดเพลิน
5. เพื่อใหการเรียนการสอนมีความใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงมากขึ้น

ลักษณะของบทบาทสมมุติ
บทบาทสมมุติที่ผูเรียนแสดงออกแบงไดเปน 2 ลักษณะ  คือ
1. การแสดงบทบาทสมมุติแบบละคร เปนการแสดงบทบาทตามเรื่องราวที่มีอยูแลว  

ผูแสดงจะไดรับทราบเรื่องราวทั้งหมด  แตจะไมไดรับบทที่กําหนดใหแสดงตามอยางละเอียด ผูแสดง
จะตองแสดงออกเองตามความคิดของตน  และดําเนินเรื่องไปตามทองเรื่องที่กําหนดไวแลว  ซึ่งมี
ลักษณะเหมือนละคร

2. การแสดงบทบาทสมมุติแบบแกปญหา เปนการแสดงบทบาทสมมุติที่ผูเรียนไดรับ
ทราบสถานการณหรือเรื่องราวแตเพียงเล็กนอยเทาที่จําเปน ซึ่งมักเปนสถานการณที่เปนปญหาหรือ
มีความขัดแยงแฝงอยู  ผูแสดงบทบาทจะใชความคิดของตนในการแสดงออกและแกปญหาตาง ๆ 
อยางเสรี

ขั้นตอนการสอนโดยใชบทบาทสมมุติ
การสอนโดยใชบทบาทสมมุติ มี 5 ขั้นตอน ในแตละขั้นตอนมีวิธีการสอน ดังนี้(กรม

วิชาการ.2527 : 37-40)
1. ขั้นเตรียมการสอน เปนการเตรียมใน 2 หัวขอใหญ ไดแก

1.1 เตรียมจุดประสงคของการแสดงบทบาทสมมุติใหแนชัดและเฉพาะเจาะจงวา
ดวยการมใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจอะไรบางจากการแสดง

1.2 เตรียมสถานการณสมมุติ เพื่อเลาใหผูเรียนฟงโดยใหผูเรียนฟงโดยสอดคลอง
กับจุประสงคกําหนดไว  การเตรียมสถานการณและบทบาทสมมุตินี้อาจเตรียมเขียนไวอยางละเอียด
เพื่อมอบใหแกผูเรียน   หรือเตรียมการเฉพาะสถานการณเพื่อเลาใหผูเรียนฟง สวนรายละเอียด
ผูเรียนตองคิดเอง การเตรียมสถานการณและบทบาทสมมุตินี้ควรใหมีความชัดเจน  มีความยากงาย
ใหเหมาะสมกับระดับผูเรียน  มีเนื้อหาที่ใกลเคียงกับความจริง  และควรใหมีความขัดแยงหรือปญหา
ที่จะตองแกไขเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกคิดและแกปญหา
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2. ขั้นดําเนินการสอน จัดแบงยอยได  7 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นนําเขาสูการแสดงบทบาทสมมุติ เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ

และกระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรมโดยผูสอนอาจใชวิธีโยงประสบการณใกลตัวผูเรียนเลาเรื่องราว
หรือสถานการณสมมุติชี้แจงประโยชนของการแสดงบทบาทสมมุติและการรวมกันชวยกันแกปญหา

2.2 เลือกผูแสดง เมื่อผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเขารวมกิกรรมแลวผูสอน
จะจัดตัวแสดงในบทบาทตางๆ ในการเลือกตัวผูแสดงนั้นอาจใชวิธีดังนี้

2.2.1 เลือกอยางเจาะจง เชน เลือกผูที่มีปญหาออกมาแสดงเขาไดรูสึกใน
ปญหาและเห็นวิธีแกปญหา

2.2.2 เลือกผูที่มีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติ มีความสามารถเหมาะสมกับ
บทบาทที่กําหนดไว

2.2.3 เลือกผูแสดงโดยใหอาสาสมัครเพื่อใหเสรีภาพแกผูเรียนในการเรียน
และการตัดสินใจ

2.3 การเตรียมความพรอมของผูแสดง เมื่อเลือกผูแสดงไดแลว ผูสอนควรใหเวลา
ผูแสดงไดเตรียมตัวและตกลงกันกอนการแสดง ผูสอนควรชวยใหกําลังใจชวยขจัดความตื่นเตน  
ประหมา  และความวิตกกังวลตางๆ เพื่อแสดงไดแสดงอยางเปนธรรมชาติ

2.4 การจัดการฉากการแสดง  การจัดฉากการแสดงจะจัดแบบงายๆ คํานึงถึง
ความประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร เชน อาจสมมุติโดยการเลื่อนโตะเพียงตัวเดียว เพราะการจัด
ฉากนี้เปนเพียงสวนประกอบยอยของการแสดง

2.5 การเตรียมผูสังเกตการณ ในขณะที่ผูแสดงเตรียมตัวผูสอนควรไดใชเวลานั้น
เตรียมผูชมดวยโดยควรทําความเขาใจกับผูชมวาควรสังเกตอะไรจึงจะเปนประโยชนตอการวิเคราะห
และอภิปรายในภายหลัง ผูสอนอาจเตรียมหัวขอการสังเกต หรือจัดทําแบบสังเกตการณเตรียมไวให
พรอม แลวเลือกผูสังเกตการณชวยกันดู และบันทึกพฤติกรรมและเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนเรื่อง ๆ 
ไป

2.6 การแสดง เมื่อทุกฝายพรอมแลวจึงเริมแสดง การแสดงนี้ควรปลอยใหเปนไป
ตามธรรมชาติผูสอนแลผูชมไมควรเขาขัดกลางคันนอกจากในกรณีที่ผูแสดงตองการความชวยเหลือ
ในขณะที่แสดงผูสอนควรสังเกตพฤติกรรมของผูแสดงและผูชมอยางใกลชิด

2.7 การตัดบท ผูสอนหรือผูกํากับควรตัดบทหรือหยุดการแสดงเมื่อการแสดงผาน
ไปเปนเวลาพอสมควร  ไมควรปลอยใหการแสดงเยิ่นเยอเกินไปจะทําใหเสียเวลาและผูชมเกิดความ
เบื่อหนาย การตัดสินบทควรจะทําเมื่อ

2.7.1 การแสดงไดใหขอมูลแกกลุมเพียงพอที่จะนํามาวิเคราะหและอภิปราย
2.7.2 ผูชมและผูแสดงพอจะเลาไดวา เรื่องราวจะเปนอยางไรถามีการแสดง

ตอไป
2.7.3 ผูแสดงไมสามารถแสดงตอไปได เพราะเกิดการเขาใจผิดบางประการ  

หรือเกิดอารมณสะเทือนใจมาเกินไป
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2.7.4 การแสดงยืดเยอไมยอมจบหรือจบไมลง  และผูชมหมดความสนใจที่
จะชมการแสดงจนจบเรื่อง   

3. ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดง (ขั้นประเมินผล) ขั้นนี้ถือเปนขั้นที่สําคัญยิ่ง
ในการสอนเพราะเปนขั้นที่ชวยใหผูเรียนไดรวบรวมขอมูลตางๆ ที่ไดสังเกตเห็นและนํามาวิเคราะห
อภิปรายจนเกิดเปนการเรียนรูที่มีความหมายสําหรับตนเอง ในขั้นนี้ครูควรจะเตรียมคําถามตางๆ ไว
เปนแนวทางสําหรับตนเองที่จะใชกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะหและอภิปรายรวมกันโดยทั่วๆ ไป
วิธีการที่ใชในการดําเนินการในขั้นนี้มีดังนี้

3.1 ชี้แจงใหทั้งผูแสดงและผูชมเขาใจวา  การอภิปรายจะเนนที่เหตุผลและ
พฤติกรรมที่ผูแสดงไดแสดงออกมาไมใชเนนที่ใครแสดงดีไมดีอยางไร

3.2 สัมภาษณความรูสึกและความคิดของผูแสดง
3.3 สัมภาษณความรูสึกและความคิดของผูสังเกตการณหรือผูชม
3.4 ใหกลุมผูแสดงและผูชมวิเคราะหเหตุการณเสนอความคิดเห็นและอภิปราย

รวมกันโดยครูอาจใชคําถามตางๆ กระตุนใหผูเรียนคิด ขอสําคัญขอหนึ่งของครูพึ่งระวังในการ
ดําเนินการอภิปรายก็คือ ครูควรแสดงความเปนประชาธิปไตย  ใหเสรีภาพแกผูเรียนอยางเต็มที่ใน
การคิด ตัดสินใจ ไมประเมินคาตัดสินความคิดเห็นของผูเรียน อันอาจทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกไม
ปลอดภัยไมกลาเปดเผยความรูสึกที่แทจริง

4. ขั้นแสดงเพิ่มเติม หลังจากการวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดงแลว กลุมอาจจะ
เสนอแนวทางใหมๆ ในการแกปญหาหรือการตัดสินใจ ครูอาจจะใหมีการแสดงเพิ่มเติมก็ได แตถา
การแสดงเพิ่มเติมนี้ไมจําเปนครูสามารถขามขั้นไปถึงขั้นที่ 5 เลยก็ได

5. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณและสรุป 
หลังจากจบการอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงแลวครูควรกระตุนใหผูเรียนได

แลกเปลี่ยนประสบการณที่มีสวนสัมพันธหรือเกี่ยวของกับเรื่องที่ไดศึกษาแกกันและกันการ
แลกเปลี่ยนประสบการณนี้จะชวยใหผูเรียนไดแนวความคิดกวางขวางขึ้น และสงเสริมใหผูเรียนเห็น
วาสิ่งที่เรียนนั้นเกี่ยวของกับความจริงจะทําใหผูเรียนสามารถที่จะหาขอสรุป หรือไดแนวความคิด
รวบยอดที่ตนสามรถเขาใจไดอยางดี  

นอกจากนี้ยังมีวิธีการสอนในแนวการสอนพุทธวิธีตามการจัดสาระการเรียนรูทาง
พระพุทธศาสนา (กรมการศาสนา. 2548 : 242-246) ในการสอนตามวิธีทางพุทธศาสนามีวิธีการ
สอนในหลายรูปแบบ ไดแก

1. วิธีการสอนแบบอุปมา อุปไมย
วิธีสอนแบบอุปมาอุปไมย หมายถึง วิธีการสอนโดยการบรรยายเนื้อหาเปรียบเทียบ

กับคนสัตวหรือสิ่งของเพื่อใหนักเรียนเขาใจและมองเห็นภาพ เกิดโมทัศนงาย ชัดเจนและสมจริง ใช
วิธีการบรรยายอธิบายเนื้อหาที่เปนนามประธรรมหรือเรื่องที่เขาใจยาก เปรียบเทียบกับสิ่งที่นักเรียน
จะเขาใจและมองเห็นเปนรูปธรรมได ในการเปรียบเทียบอุปมา อุปไมย จะตองเลือกตัวอยางสิ่งของที่
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นํามาเปรียบเทียบอุปมา อุปไมย ที่ชัดเจนและตรงกับเนื้อหาตรงกับจุดมุงหมายของการสอนเรื่อง
นั้นๆ มากที่สุด

2. วิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนา
วิธีการสอนแบบปุจฉาวิสัชนา หมายถึง วิธีการสอนที่ใชการถาม-ตอบ ระหวางผูสอน

กับนักเรียน โดยผูสอนเปนผูถาม นักเรียนเปนผูตอบ หรือนักเรียนเปนผูถาม นักเรียนเปนผูตอบ 
เพราะในการถาม-ตอบนี้ผูสอนจะไมตอบคําถามเอง แตจะกระตุนใหเราหรือสงเสริมใหนักเรียน
ชวยกันตอบ เปนวิธีทําใหนักเรียนเกิดปญญาขึ้นในตนเอง คิดเปนทําเปน แกปญหาเปน

3. วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา หมายถึง วิธีสอนที่ผูสอนเสนอสถานการณที่เปนปญหาของ

การปฏิบัติศีล หรือการขาดหลักธรรม ใหนักเรียนสนทนากันจนไดขอสรุปความรูทางธรรมโดยมี
ลักษณะการสนทนาดังนี้

3.1 อภิปรายตามหัวขอธรรมในหมูนักเรียน จนนักเรียนสรุปหลักธรรมได
3.2 ซักถามกันระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครูผูสอน โดยนักเรียนเปน

ฝายถาม หรือเปนฝายตอบสลับกัน หรือนักเรียนและครูผูสอนผลัดกันถาม-ตอบ จนนักเรียนสรุป
หลักธรรมได

3.3 ตั้งตัวแทนขึ้นซักถามกันระหวางนักเรียนสองฝายจนสรุปหลักธรรมไดวิธีสอนแบบ
นี้เหมาะกับนักเรียนที่มีพื้นความรูในเนื้อหาพอสมควร และตองการที่จะหาความกระจางในเนื้อหา
เพิ่มขึ้น วิธีนี้ใชไดดีกับนักเรียนจํานวนนอยและมีความสามารถในการใชภาษา การซักถาม โตตอบ 
แสดงความคิดเห็น อภิปราย อธิบายไดดีพอสมควร

4. วิธีสอนแบบอริยสัจ 4
วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนดังนี้
4.1 ขั้นตอนกําหนดปญหา หรือขั้นตอนทุกข ครูชวยนักเรียนใหไดศึกษาพิจารณาที

เกิดขึ้นดวยตนเอง ดวยความรอบคอบ และพยายามกําหนดคอบเขตของปญหา ซึ่งนักเรียนจะตอง
คิดแกไขใหได

4.2 ขั้นตั้งสมมุติฐาน หรือขั้นสมุทัย
4.2.1 ครูชวยนักเรียนใหไดพิจารณาตัวเองวาสาเหตุของปญหาที่ยกขึ้นมากลาวใน

ขั้นที่ ๑ นั้นมีอะไรบาง
4.2.2 ครูชวยนักเรียนใหเกิดความเขาใจวา ในการแกปญหาใดๆ นั้นจะตองกําจัด

หรือดับที่ตนตอ หรือแกปญหาเหลานั้น
4.2.3 ครูชวยนักเรียนใหคิดวาจะแกที่สาเหตุนั้น อาจจะกระทําอะไรไดบาง คือให

กําหนดสิ่งที่กระทําเปนขอๆ ไป
4.3 ขั้นการทดลองและเก็บขอมูล หรือขั้นนิโรธ

4.3.1 ขั้นทําใหแจง ครูตองสอนใหนักเรียนไดกระทําหรือทําการทดลองดวยตนเอง
ตามหัวขอตางๆ ที่ไดกําหนดไวในขั้นที่ 2 ขอ 4.2.3
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4.3.2 เมื่อทดลองไดผลประการใด ตองบันทึกผลการทดลองแตละอยางหรือที่
เรียกวาขอมูลไวเพื่อพิจารณาในขั้นตอไป

4.4 ขั้นวิเคราะหขอมูล และสรุปผล หรือขั้นมรรค
4.4.1 จากการทดลองกระทําดวยตนเองหลายๆ อยางนั้น ยอมจะไดผลออกมาให

เห็นชัดเจน ผลบางประการบงขี้ใหเห็นวา แกปญหาไดบาง แตไมคอยชัดเจนนัก ผลที่ถูกตอง
ชี้ใหเห็นวาแกปญหาไดแนนอนแลว และไดบรรลุจุดหมายแลว ไดแนวทางหรือขอปฏิบัติที่เรา
ตองการแลวเหลานี้หมายความวา จะตองวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลที่ไดบันทึกไวในขั้นที่ 3
ขอ ข. นั้นจนแจมแจงวาทําอยางไรจึงจะแกปญหาที่กําหนดในขั้นที่ 1 ไดสําเสร็จ

4.4.2 จากกการวิเคราะหดังกลาวนั้น จะทําใหเห็นวาสิ่งใดแกปญหาไดจริง ตอไป 
ก็สรุปการกระทําที่ไดผลนั้นไวเปนขอๆ หรือเปนระบบ หรือเปนแนวทางปฏิบัติและใหลงมือกระทํา
หรือปฏิบัติอยางเต็มที่ตามแนวทางนั้นโดยทั่วกัน

4.5 วิธีสอนแบบสืบสวน สอบสวนตามแนวพุทธศาสตรระบบการเรียนการสอนแบบ
สืบสวน สอบสวน มีแนวคิดวา การสืบสวน สอบสวนเปนกระบวนการหาความจริงและวิธีแกปญหา
ดวยการตั้งคําถามในแนวกระบวนการวิทยาศาสตรทั้งทางโลกและทางธรรม โดยมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้

4.5.1 การเห็นปญหา และการวิเคราะหปญหา
4.5.2 การเสนอเหตุแหงปญหาในรูปของการตั้งสมมติฐาน
4.5.3 การรวบรวมขอมูล
4.5.4 การทดสอบสมมติฐานดวยขอมูล
4.5.5 การสรุปผล

5. วิธีการสอนแบบไตรสิกขา
วิธีการสอนแบบไตรสิกขา เปนวิธีสอนที่ประกอบดวย ขั้นตอนในการศึกษา 3 ขั้นตอน

ดังนี้
5.1 ขั้นศีล (ศีลสิกขา) คือ การควบคุมใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัยทั้งทางการและ

วาจาใหอยูในสภาพเรียบรอยเปนปกติพรอมที่จะเรียน
5.2 ขั้นสมาธิ (จิตตสิกขา) คือการฝกสมาธิขั้นตนในการควบคุมสติ ใหนักเรียนรวม

จิตใจความคิดแนวแนเปนจุดเดียว นักเรียนตัดสิ่งรบกวนอื่นๆ ออกจากความคิดและจิตใจ
5.3 ขั้นปญญา (ปญญาสิกขา) คือ ขั้นนักเรียนใชสมาธิ ความมีจิตใจแนวแนทําความ

เขาใจในปญหา การหาสาเหตุของปญหาเพื่อการแกไข พิจารณาผลที่เกิดขึ้นจนเกิดความรูแจงเขาใจ
และแกปญหาได เกิดการเรียนรู เกิดปญญาญาณขึ้นในตนเอง มีมโนทัศนในเรื่องนั้นไดถูกตองตาม
ความเปนจริง กลาวโดยสรุป วิธีสอนแบบไตรสิกขา มีความเชื่อวา คนจะมีปญญาเกิดจากการฝกฝน
กําลังใจใหแนวแนมีสมาธิการที่จะมีสมาธิแนวแนก็ตอเมื่อรางกายอยูในสภาพปกติอยูในระเบียบวินัย



60

อันไดแก การมีศีล เมื่อทางกายควบคุมสติได จิตใจก็จะสงบ ชวยใหกําลังความคิดคมกลาเกิดปญญา
รูแจง

6. วิธีสอนแบบเบญจขันธ
การสอนแบบเบญจขันธ ใชหลักการยึดมั่น ถือมั่นในขันธ 5 อันไดแก รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งมี 5 ขั้นตอนคือ
6.1 ขั้นกําหนดและเสนอสิ่งเรา (ขั้นรูป) โดยครูกําหนดสิ่งเราเปนสิ่งที่สัมผัสรับรูแลว

เกิดอารมณความรูสึก และสถานการณหลายๆ สถานการณ
6.2 ขั้นรับรู (ขั้นเวทนา) ครูควบคุมการสัมผัสโดยอายตนะทั้งนักเรียนคิดแยกแยะวามี

อะไรเกิดขึ้น ใครทําอะไรเกิดขึ้น ใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ผลเปนอยางไร ใชคําถามเพื่อใหนักเรียน
สรุปความรูสึกที่รูสึกขั้นตนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ

6.3 ขั้นวิเคราะหเหตุผลและสังเคราะหความรูสึก (ขั้นสัญญา) ครูตั้งคําถามเพื่อให
นักเรียนคิดแยกแยะ วาอะไรเกิดขึ้น ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ผลเปนอยางไร ใชคําถามเพื่อให
นักเรียนสรุปความรูสึกขั้นตนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ

6.4 ขั้นตัดสินความดีงาม (ขั้นสังขาร) เปนขั้นที่นักเรียนวิจารณความผิด ความรัก 
ความดีงาม ความชั่วราย ความเหมาะสม ควรประพฤติและไมควรประพฤติ

6.5 ขั้นกอเกิดอุปนิสัยหรือคุณธรรมฝงใจ (ขั้นวิญญาณ) เปนขั้นที่ใชคําถามเพื่อโนมนํา
ความดีหรือความรูสึกอันชอบธรรมเขามาไวในใจตนเอง เปนคําถามที่นักเรียนตอบโดยคํานึงถึงตน
เปนที่ตั้ง

จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนตลอดถึงแนวความคิดของ
นักวิชาการ ผูวิจัยจึงนําสภาพการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดานการเรียนการสอน
เปนตัวแปรหนึ่งในการวิจัย  จึงสรุปไดวา สภาพการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดาน
การเรียนการสอน หมายถึง การวางแผนการสอน การเตรียมการสอนการบันทึกการสอน 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสรางบรรยากาศในการเรียนการ
สอนใหเอื้อตอการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
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3.3 ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ
สื่อการสอนมิใชเปนเพียงวัสดุอุปกรณที่มนุษยใชเทคโนโลยีประดิษฐขึ้นมาเทานั้น

แตทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในโลกสามารถนํามาใชเปนสื่อการสอนไดทั้งสิ้น  ไมวาจะเปนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน แรธาตุ หิน แหลงน้ํา ฯลฯ สิ่งมีชีวิตทั้งคนสัตวพืชพันธุไมตางๆ หรือ
สิ่งที่สรางสรรคขึ้นโดยฝมือมนุษย เชน อาคารสถานที่ วัด พิพิธภัณฑ ชุมชน ตลาด ฯลฯ หรือแมแต
เทคนิควิธีการ เชน การแสดง การจัดนิทรรศการ การสาธิต ฯลฯ สิ่งเหลานี้นํามาเปนสื่อการสอนเพื่อ
ผลแหงการเรียนรูไดทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะทุกสิ่งนับเปนทรัพยากรการเรียนรูตามหลักการ 
ของเทคโนโลยีการศึกษา (กิดานันท มลิทอง. 2548: 101) สื่อการสอนเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยให
การจัดการเรียนการสอนบรรลุไดตามจุดมุงหมาย เพราะจะทําใหผูเรียนไดมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติ 
จริงและเรียนรูไดจากสื่อการสอนตางๆ ที่มีอยางหลากหลาย นอกจากนั้นสื่อเปนสิ่งที่จะชวยให
กิจกรรมการเรียนการสอนนาสนใจและเราใจแกผูเรียน

 สื่อการเรียนการสอนตรงกับภาษาอังกฤษวา Media  Instruction  เปนตัวกลางที่ 
เชื่อมโยงความรู ความเขาใจระหวางสารที่ผูสอนสงไปยังผูเรียนทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ไปตามวัตถุประสงคที่ผูสอนกําหนดไว  สื่อการเรียนการสอนมีความสําคัญประดุจเสาหลักของการ 
สอนเพราะเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดงายมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ (ชาญชัย ยมดิษฐ. 
2548: 416-417) ดังนั้น ครูผูสอนจึงตองมีความรู ความสามารถในการเลือก การใช การผลิตและการ
ปรับปรุงพัฒนาสื่อที่มีอยูแลวเพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีหลักการโดยทั่วไป 
(บูรชัย ศิริมหาสาคร. 2545: 56) ดังนี้ 

1. สื่อการสอนจะตองสัมพันธกับจุดมุงหมายและเรื่องที่สอน 
2. จะตองเหมาะสมกับความรูและประสบการณของผูเรียน 
3. เหมาะสมกับวัย และระดับชั้นของผูเรียน 
4. เนื้อหาและวิธีใชไมยุงยากซับซอน 
5. นาสนใจ ทันสมัย 
6. เทคนิคการผลิตดี 
7. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน 
8. สามารถนําเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนไดดี 
9. ถามีสื่อการสอนหลายอยางในเรื่องเดียวกัน ใหพิจารณาวาสื่อใดเหมาะสมที่สุดที่จะให

ความรูความเขาใจแกผูเรียนไดดีที่สุด และระยะเวลาสั้นที่สุด 
ในทํานองเดียวกัน โดนัลดสัน (Donaldson. 1983) ไดเสนอหลักในการเลือกสื่อการสอน

ไวดังนี้
1. วัตถุประสงคของวิชา (Session Objectives)  เปนจุดแรกที่จะตองพิจารณากอน   

เชน ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางไรแลวเลือกสื่อที่แสดงใหเห็นจุดประสงค
นั้นไดใกลเคียงที่สุด
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2. ขนาดของกลุมผูเขารับการฝกอบรม (Group Size) สื่อที่ใชตองมีขนาดเหมาะสมเพื่อให
ผูเขารับการอบรมมองเห็นไดชัดเจน

3. ขนาดและลักษณะของหอง (Size and Shape of Room) ในบางครั้งการฝกอบรมไมได
จัดในสถานที่เดิม อาจเปลี่ยนแปลงไปจึงตองพิจารณาวาสถานที่ใหมนั้นเหมาะสมที่จะใชสื่อที่ตอง
การไดหรือไม

4. ความชอบ (Your  Preferences) ของวิทยากรแตละคนจะมีความชอบในสื่อแตละชนิด
แตกตางกัน

5. เนื้อหาวิชา(Session   Content) เนื้อหาบางเรื่องอาจแสดงใหเห็นไดชัดเจน ดวยภาพ
ที่งายๆ ดังนั้น ในการใชสื่อจึงควรทบทวนเนื้อหาดูกอนวาควรจะเลือกภาพอยางไรที่จะอธิบาย
เนื้อหานั้นใหเขาใจไดดีที่สุด

6. ผูชวยดานโสตทัศน(Audiovisual Assistance) พิจารณาวาในองคกรนั้นมีฝายผลิตโสต
ทัศนูปกรณหรือไม ถามีควรมีการปรึกษาของคําแนะนํากอน เพื่อที่จะไดชวยแนะนํา การนําเสนอที่
แปลกใหมและนาตื่นเตน

7. คาใชจาย(Cost) ตองพิจารณาวา มีผูสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อตางๆ ได
หรือไม

8. ความสะดวก (Portability) ในบางครั้งอาจมีการนําสื่อไปใชในที่ไกลๆ ควรพิจารณาวา 
มีความสะดวก เหมาะสม และปลอดภัยในการเคลื่อนยายสื่อนั้นหรือไม ซึ่งตองระวังในการขนยาย
ดวย

ในการทําวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคูมือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไดกลาวถึงดานสื่อ
และวัสดุ อุปกรณ ดังนี้

สื่อการสอนนับวาเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูเนื่องจากเปนตัวกลางในการถายทอดเนื้อหา
จากผูสอนไปยังผูเรียน หรือเปนสื่อที่ผูเรียนใชเรียนรูไดดวยตนเอง อยางไรก็ตาม สื่อการสอนจะมี
คุณคาตอเมื่อผูสอนไดนําไปใชอยางเหมาะสมและถูกวิธี ดังนั้น กอนที่จะนําสื่อแตละอยางไปใช 
ผูสอนควรจะศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอน ขอดีและขอจํากัดอันเกี่ยวเนื่องกับ
ตัวสื่อและการใชสื่อแตละอยาง ตลอดจนการผลิตและการใชสื่อใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการ
สอนดวย ทั้งนี้เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่
วางไว สื่อการเรียนการสอน วัสดุและอุปกรณในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (กรมการศาสนา.  
2548 : 274-288) ตองมีองคประกอบ ไดแก

ทักษะการใชสื่อการสอน
สื่อการสอนเปรียบไดกับมือที่สามของครู  เพราะครูสามารถนํามาใชเปนเครื่องทุนแรงชวย

เสริมใหการสอนนาสนใจ  และลดพลังงานการที่ครูตองพูดอธิบายใหนอยลงไดเปนการประหยัดเวลา
การสอนลงสื่อการสอนจะชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน  ชวยสรางความเขาใจใหชัดเจนขึ้น  
และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้น  ตลอดจนจําไดนาน  สื่อการสอนแบงไดเปนสื่อประเภท
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วัสดุ เชน ของจริง ของจําลอง รูปภาพ บัตรคํา แผนภูมิ แผนที่ หนังสือ ฯลฯ สื่อประเภทอุปกรณ  
เชน  เครื่องฉายภาพขามศีรษะ โทรทัศน เครื่องบันทึกเสียง วิทยุ ฯลฯ และสื่อประเภทวิธีการ  
ไดแก กิจกรรมทุกอยางที่ครูหรือนักเรียนจัดขึ้นทั้งในและนอกหองเรียน เชน การสาธิต การแสดง
บทบาทสมมุติ การแสดงละคร การเชิดหุน การศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ เนื่องจากสื่อมีหลายประเภท  
ผูสอนจึงตองเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชา จุดประสงคของบทเรียน ลักษณะของผูเรียน  
และสภาพแวดลอมตางๆ

ประโยชนของสื่อการสอน
สื่อการสอนใหประโยชนทั้งตอผูเรียนและผูสอน ดังนี้
สื่อกับผูเรียน
เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ

เนื้อหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และสามารถชวยใหเกิดความคิดรวบ
ยอดในเรื่องนั้นไดอยางถูกตองและรวดเร็ว สื่อจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียนทําให
เกิดความสนุกและไมเบื่อหนายการเรียน การใชสื่อจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และเกิด
ประสบการณรวมกันในวิชาที่เรียนนั้นชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมาก
ขึ้น  ทําใหเกิดมนุษยสัมพันธอันดีในระหวางผูเรียนดวยกันเองและกับผูสอนดวยชวยสรางเสริม
ลักษณะนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรู และชวยใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคจากการใช
สื่อเหลานั้นชวยแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล โดยการจัดใหมีการใชสื่อในการเรียนการ
สอนรายบุคคล

สื่อกับผูสอน
การใชสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ ประกอบการเรียนการสอน ชวยใหบรรยากาศในการเรียน

นาสนใจยิ่งขึ้นทําใหผูสอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกวาวิธีการที่เคยใชการบรรยายแตเพียง
อยางเดียวเปนการสรางความเชื่อมั่นในตัวเองใหเพิ่มขึ้นดวยสื่อจะชวยแบงเบาภาระของผูสอนใน
ดานการเตรียมเนื้อหาเพราะบางครั้งอาจใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อไดเองเปนการกระตุนให
ผูสอนตื่นตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหมๆ เพื่อใชเปนสื่อการสอน ตลอดจนคิดคนเทคนิค
วิธีการตางๆ เพื่อใหการเรียนรูนาสนใจยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามสื่อการสอนจะมีคุณคาก็ตอเมื่อผูสอนได
นําไปใชอยางเหมาระสมและถูกวิธี ดังนั้นกอนที่จะนําสื่อแตละอยางไปใช ผูสอนจึงควรที่จะไดศึกษา
ถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอน  ขอดีและขอจํากัดอันเกี่ยวเนื่องกับสื่อและการใชสื่อแตละ
อยาง  ตลอดจนการผลิตและการใชสื่อใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนดวย  ทั้งนี้เพื่อใหการ
จัดกิจกรรมการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่วางไว(กรมการศาสนา.  2548 : 76
; อางอิงจาก กิดานันท  มลิทอง. 2531 : 81-82)
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หลักการเตรียมสื่อการสอน
ในการเตรียมสื่อการสอน ผูสอนควรมีหลักการ ดังนี้
1. จัดทํา จัดหาสื่อการสอนใหสอดคลองเหมาะสมกับบทเรียน ตามแผนการสอนที่เตรียม

ไว เชน ภาพ บัตรคํา กระเปาผนัง วิทยุ แผนภูมิ ฯลฯ
2. สํารวจวัสดุอุปกรณทุกชิ้นที่จํานํามาใชกอนวาอยูในสภาพที่ใชการไดมีความชัดเจนไม

ขาดไมชํารุดอาจจําเปนตองปรับปรุงแกไขกอนใช  เชน เติมสีใหเขมขนถาของเดิมสีออนหรือจางไป
3. ทดลองใชวัสดุอุปกรณกอนที่จะใชจริง  เพื่อการใชไดอยางคลองแคลว  ถูกตองตาม

ขั้นตอนทําใหไปเสียเวลาในขณะสอน
4. สํารวจและจัดเตรียมหองเรียนกอนใชจริงเพื่อมิใหเกิดความบกพรองในการใชอุปกรณ  

เชน มีสําหรับวางอุปกรณ มีสายไฟ มีปลั๊กไฟ มีที่แขวนจอฉาย เปนตน จัดเรียงลําดับวัสดุอุปกรณ
การใชกอนหลังเพื่อความคลองตัวในขณะสอน

หลักการเลือกใชสื่อการสอน
ในการเลือกใชสื่อการสอน ผูสอนควรไดกําหนดจุดประสงคการสอนเสียกอน เพื่อเปน

เครื่องชี้นําในการเลือกใชสื่อการสอน และควรมีหลักการในการเลือกใชสื่อการสอน ดังนี้
1. เลือกใชสื่อการสอนที่สัมพันธกับบทเรียนและตรงเปาหมายกับเรื่องที่จะสอน  ตัวอยาง  

เชน  ถาตองการจะสอนแหลงเพาะปลูกขาวที่สําคัญของประเทศไทย  ก็ตองเลือกใชแผนที่ประเทศ
ไทยที่แสดงอาณาบริเวณที่ปลูกขาว ไมใชใชแผนที่ประเทศไทยแบบทั่วๆ ไป เปนตน

2. เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกตอง ทันสมัย นาสนใจ และเปนสื่อที่จะใหผลตอการเรียนการ
สอนมากที่สุด  ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาวิชานั้นไดดีเปนลําดับขั้นตอน

3. เปนสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู และประสบการณของผูเรียน
4. สื่อนั้นควรสะดวกในการใช  มีวิธีใชไมซับซอนยุงยากเกินไป
5. ตองเปนสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี  มีความชัดเจนและเปนจริง
6. มีราคาไมแพงจนเกินไป หรือถาจะผลิตเอง ควรคุมกับเวลาและการลงทุน
7. พิจารณาเลือกสื่อในปริมาณที่พอเหมาะที่จะใชประกอบการสอนอยางแทจริงไมมาก

จนเกินไปจนทําใหการเรียนการสอนสวนอื่นบกพรอง หรือเหลือใชในแตละชั่วโมงเรียน
8. เลือกสื่อการสอนที่ไมเปนอันตรายแกผูเรียน
9. เลือกใชสื่อการสอนที่มีสีสันดึงดูดความสนใจผูเรียน ควรใชสีที่เย็นตาและสีสดใส
10. เลือกใชสื่อที่มีขนาดถูกตองตามหลักเกณฑ เชน บัตรคํา ควรมีตัวอักษรประมาณ  1/5 

นิ้ว ความหนาตัวอักษรประมาณ 1/8 นิ้ว และเขียนดวยหมึกที่มีสีชัดเจน  สีที่ควรใชคือสีเขียว  น้ํา
เงินบนกระดาษสีขาว จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  สวนรูปแบบของตัวอักษรควรเปนแบบที่
อานงาย  มีหัวตัวอักษรชัดเจน  หัวไมทึบเพื่อเปนตัวอยางแกผูเรียน

11. ควรเลือกใชสื่อที่แปลกไปจากสิ่งที่ผูเรียนเคยเห็นจําเจแลว  หรือเลือกใชสื่อที่สามารถ
เคลื่อนไหวได (Movement)  จะชวยเราความสนใจผูเรียนไดดีเปนพิเศษ
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ขั้นตอนการใชสื่อการสอน
การใชสื่อการสอนนั้นอาจจะใชเฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการสอน  หรือจะใชในทุก

ขั้นตอนก็ได ดังนี้ (กรมการศาสนา.  2548 : 278 อางอิงจาก กิดานันท  มลิทอง. 2531 : 97-88)
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่กําลังจะเรียนนั้น

สื่อที่ใชในขั้นนี้จึงเปนสื่อที่แสดงเนื้อหากวาง ๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการเรียนในครั้งกอนยังมิใช
สื่อที่เนนเนื้อหาเจาะลึกอยางแทจริง  อาจเปนสื่อที่เปนแนวปญหา  หรือเพื่อใหผูเรียนคิด  และควร
เปนสื่อที่งายตอการนําเสนอในระยะเวลาอันสั้น  เชน  ภาพ  บัตรคํา  หรือบัตรปญหา  เปนตน

2. ขั้นดําเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน  เปนขั้นสําคัญในการเรียนเพราะ
เปนขั้นที่จะใหความรูเนื้อหาอยางละเอียดเพื่อสนองวัตถุประสงคที่ตั้งไวผูสอนจะตองเลือกสื่อใหตรง
กับเนื้อหาและวิธีการสอน หรืออาจะใชสื่อผสมก็ไดตองมีการจัดลําดับขั้นตอนการใชสื่อใหเหมาะสม
และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการใชสื่อในขั้นนี้จะตองใหผูเรียน ไดรับความรูนั้นอยางละเอียด
ถูกตองและชัดเจน เชนแผนภูมิ ภาพยนตร สไลด แผนโปรงใส วีดีทัศน หรือชุดการเรียน  เปนตน

3. ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ เปนการเพิ่มพูนประสบการณตรงแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียน
ไดทดลองนําความรูดานทฤษฎี หรือหลักการที่เรียนมาแลวไปใชแกปญหาในขั้นฝกหัดโดยลงมือ
ปฏิบัติเอง สื่อในขั้นนี้จึงเปนประเด็นปญหาใหผูเรียนไดขบคิด โดยผูเรียนเปนผูใชสื่อเองมากที่สุด  
เชน  สมุดแบบฝกหัดภาพ บัตรปญหา แถบบันทึกเสียง หรือชุดการเรียนรายบุคคลเหลานี้ เปนตน

4. ขั้นสรุปบทเรียน  เปนขั้นสุดทายของการเรียนการสอนเพื่อการย้ําเนื้อหาบทเรียนให
ผูเรียนมีความเขาใจที่ถูกตองและตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวดวยขั้นสรุปนี้ควรใชระยะเวลาสั้น ๆ 
เชนเดียวกับขั้นนําสื่อที่ใชสรุปจึงควรครอบคลุมเนื้อหาที่สําคัญทั้งหมดโดยยอและใชเวลานอย  เชน  
แผนภูมิ  หรือแผนโปรงใส  เปนตน

ขอควรคํานึงในการใชสื่อการสอน
การใชสื่อการสอนใหถูกตองเปนการใชที่มีประสิทธิภาพทําใหสื่อการสอนนั้นมีคุณคาตอ

ผูเรียนกอใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนอยางแทจริง การใชสื่อการสอนจึงตองคํานึงถึงขอ
ตอไปนี้

1. ควรฝกใชกอนสอนเสมอเพื่อความคลองตัวในการสอน
2. ควรแสดงสื่อการสอนใหเห็นไดชัดทั่วทั้งหอง เชน การยกภาพใหผูเรียนดู  ควรยกให

สูงในระดับอกของผูสอนและอยูขางหนา พยายามยืนชิดกระดานดําใหมากที่สุด โดยเฉพาะหองที่มี
ชองวางเล็กนอยระหวางที่นั่งของผูเรียนกับกระดานดําเพื่อชวยใหผูเรียนที่นั่งหนาสุดสามารถ
มองเห็นได

3. ควรหาที่ตั้งวงแขวนสื่อที่มีขนาดใหญและมีน้ําหนักเบา เชน แผนภูมิ  แผนที่ เปนตน  
ในจุดที่จะทําใหผูเรียนเห็นไดชัดทั่วทั้งหองไมควรยืนถือแลวอธิบาย จะทําใหผูสอนไมคลองแคลว
เทาที่ควรและระหวางที่ผูสอนอธิบายมักมีทาทางเคลื่อนไหวไปมาซึ่งจะทําใหผูเรียนเห็นสื่อนั้นไม
ชัดเจน
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4. ควรใชไมยาวและมีปลายแหลมชี้ แผนภูมิ แผนที่ กระดานดําแทนการใชนิ้วมือโดยที่
ผูสอนยืนชิดไปดานใดดานหนึ่งเพื่อมิใหบังสายตาของผูเรียนสวนใดสวนหนึ่งจากสื่อนั้นๆ 

5. ควรนําสื่อการสอนมาวางเรียงกันไวเปนลําดับที่หนาชั้นเรียนกอนถึงเวลาสอน  เพื่อ
สะดวกในการหยิบใช เชน การใชภาพ ภาพใดใชกอนควรเรียงไวขางบน เปนตน และควรจะจัดวาง
ไวในลักษณะที่จะไมหันเหความสนใจของผูเรียนเมื่อยังไมถึงเวลาใชโดยคว่ําหนาภาพหรือแผนภูมิที่
ยังไมใช  หรือนําหุนจําลองใสถุงหรือกลอง เปนตน

6. ควรเลือกใชเครื่องมือประกอบการใชสื่อใหเหมาะสม เชน ถาตองการจะติดแผนภูมิ  
ภาพแผนที่ ฯลฯ บนกระดานนิเทศควรใชหมุดติดแตถาจําเปนตองติดบนกระดานดําก็ไมควรใชหมุด
ควรใชดินน้ํามัน หรือเทปกาวแทนและควรตัดเทปกาวเปนชิ้นๆ โดยติดปลายขางหนึ่งไวกับแผนภูมิ
ใหครบทุกมุมเสียกอนเมื่อจะใชก็สามารถติดกระดานดําไดเลยหรือตัดเทปกาวเปนชิ้น ๆ ขนาดที่
ตองการแลวติดไวที่มวนเทปกาวกอนโดยไมตองเสยเวลาตัดเทปจากมวนแลวนํามาติดแผนภูมิ

7. ในบางกรณีควรมีการเตรียมผูเรียนลวงหนากอนใชสื่อการสอน เชน ผูสอนตองการให
ผูเรียนมีการสังเกตในเรื่องใด ตอนใดควรบอกใหผูเรียนทราบเสียกอนผูเรียนจึงจะทําตามความ
ประสงคของผูสอนได เชน การทดลองทางวิทยาศาสตรที่ตองการใหมีการสังเกตผล

8. ควรใชสื่อการสอนใหคุมคากับที่ไดเตรียมมา และใชอยางทะนุถนอม กลาวคือพยายาม
ใชใหเปนประโยชนมากที่สุด เชน ไดใชแผนภูมิแสดงสวนประกอบของตนไมในขั้นการสอนแลว ครู
อาจจะใชแผนภูมินั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งในขั้นสรุปบทเรียน แตตองมีวิธีใชที่แตกตางกับขั้นการสอน  
ผูสอนควรใชแผนภูมิเปนสื่อชวยอธิบายเนื้อหา จึงควรใหผูเรียนไดเห็นคําอธิบายประกอบแผนภูมิ
นั้น  ไดแก ราก ใบ หนอ ฯลฯ แตถาใชในขั้นสรุปบทเรียนผูสอนควรหากระดาษแผนเล็กๆ ปด
คําอธิบายนั้นเสีย เมื่อตั้งคําถามถามผูเรียนในแตละสวนของตนไมแลว  จึงดึงออกเพื่อเฉลยคําตอบ
ทีละสวน เพื่อจะไดวัดผลการเรียนในชั่วโมงนั้นดวยการใชสื่อการสอนเชนนี้  นอกจากจะทําให
ประหยัดแรงงานในการทําสื่อแลวยังใชประโยชนไดเต็มที่ และเปนการใชที่บรรลุจุดมุงหมายของการ
สอนในแตละขั้นตอนดวย

9. พยายามเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีกิจกรรมรวมหรือไดศึกษาจากสื่อการสอนนั้นดวย
ตนเอง เชน การใหผูเรียนอธิบายภาพ สะกดและอานบัตรคํา การเลือกภาพจับคูกับคํา เปนตน

10. ควรฝกใหผูเรียนเกิดระเบียบในการใชสื่อการสอน เชน ในโอกาสที่ตองการแจกสื่อไป
ตามโตะผูเรียน เพื่อทําการทดลอง ผูสอนควรสงสื่อทั้งหมดใหกับผูเรียนที่นั่งหนา  หยิบสวนของตน
ไว แลวสงที่เหลือใหแกคนตอไป หรือในโอกาสที่ตองการใหผูเรียนมาใชสื่อหนาชั้นเรียน ควรฝกให
ผูเรียนหันหนาเขาหาชั้นเรียน และไมยืนบังสายตาของเพื่อน

11. ควรคํานึงความปลอดภัยในการใชสื่อบางชนิด โดยเฉพาะในกรณีที่จําเปนตองให
ผูเรียนใชเองควรกําชับผูเรียนใหระมัดระวังในการใชเปนพิเศษ เชน การใชของมีคม การใชสิ่งของที่
เกี่ยวกับไฟ เชน การจุดไมขีด ควรมีฝาโลหะ หรือจานแกวรองรับกานไมขีดที่จุดแลวมากกวาจะวาง
ทิ้งไวบนโตะ ซึ่งอาจทําใหโตะเปนรอยไหม และอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นไดเสมอ
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จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีดานสื่อและวัสดุ อุปกรณตลอดถึงแนวความคิดของ
นักวิชาการ ผูวิจัยจึงนําสภาพการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดานสื่อและวัสดุ
อุปกรณเปนตัวแปรหนึ่งในการวิจัย  จึงสรุปไดวา สภาพการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ หมายถึง ความสามารถในการใชสื่อประเภทตางๆ เพื่อสราง
แรงจูงใจในการเรียนการสอน ความสามารถในการคิดคน ดัดแปลง ผลิต ประยุกต สื่อการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับความสนใจและวัยของผูเรียนวิชาพระพุทธศาสนา

4.4 ดานการวัดผลและการประเมินผล
การวัดและประเมินผลเปนกิจกรรมที่ทําใหทราบพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมของผูเรียน เพื่อนํามาเปนขอมูลในการดําเนินการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ 
ตัดสินผลการเรียนตามระเบียบวาดวยการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ (นภัสวรรณ ตลับไธสง. 
2546: 36) การวัดและประเมินผลจัดเปนกิจกรรมสําคัญที่สอดแทรกอยูในทุกขั้นตอนของ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตกอนการเรียนการสอนจะเปนการประเมินเพื่อตรวจสอบ 
ความรูพื้นฐานของผูเรียน ระหวางการเรียนการสอนจะเปนการประเมินเพื่อปรับปรุงผลการเรียน 
และเพื่อใหผูเรียนทราบผลการเรียนของตนเปนระยะๆ และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละ 
รายวิชา/ภาคเรียน จะเปนการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน เพื่อตรวจสอบใหแนชัดวาผูเรียนบรรลุ 
จุดประสงคการเรียนที่กําหนดไว (วัฒนาพร ระงับทุกข. 2542: 124) การวัดผลและประเมินผลนี้ 
ประกอบดวยองคประกอบ 2 สวนดวยกัน คือ การวัดผล (measurement) หมายถึง กระบวนการ 
รวบรวมขอมูลที่ไดมาซึ่งตัวเลข จํานวนหรือปริมาณใดหรือปริมาณหนึ่ง โดยอาศัยเครื่องมือหรือ 
วิธีการตางๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน และการใชแบบทดสอบ เปนตน 
(พิสมัย ถีถะแกว. 2535 : 225) ทั้งนี้ก็เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรมทางดานความรู ทักษะ 
และเจตคติเปลี่ยนไปตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม สวนการจะใชเครื่องมือชนิดใดนั้นก็ขึ้นอยูกับ 
จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการสอน และอีกสวนหนึ่งก็คือ การประเมินผล 
(evaluation) คือ การตัดสินวาผูเรียนมีคุณภาพเปนอยางไร เมื่อนําคะแนนที่ไดจากการวัดผลมา 
เปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว การประเมินผลจะออกมาในเชิงคุณภาพ เชน สอบผานหรือไมผาน 
หรือแบงเปนระดับ 4 3 2 1 0 คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และตองแกไข เปนตน 
(วัฒนาพร ระงับทุกข. 2542 : 124) จากความหมายของการวัดผลและการประเมินผลที่นักวิชาการ
ไดใหไวดังกลาวแลวสรุปไดวา การวัดผลและประเมินผลเปนกระบวนการตอเนื่องกันที่ใชเพื่อ
ตรวจสอบผลการ เรียนรูทั้งทางดานความรู ทักษะ และเจตคติของผูเรียน โดยการใชเครื่องมือที่
หลากหลายและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่ไดกําหนดไวในแผนการสอน

ในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมใชหลักการประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner-Centered Assessment) มี
จุดหมายเบื้องตนคือเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ การกําหนดมาตรฐาน และการ
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ออกแบบระบบการประเมินควรเปนผลที่เกิดจากการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความสามารถที่แท
จริงออกมา และสะทอนใหเห็นถึงแรงจูงใจและความตั้งใจในการเรียนรู พรอมทั้งสงเสริมใหผูเรียน
รูจักกํากับดูแลและประเมินการเรียนรูดวยตนเอง (สุนันท ศลโกสุม. 2545: 5) ดังนี้ 

1. การวัดความรู ทักษะกระบวนการและยุทธศาสตรที่ประเมินสอดคลองตามที่ นักเรียนใช
ในกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรและตามประสบการณในชีวิตประจําวัน

2. การประเมินผลควรอาศัยขอมูลจากการปฏิบัติภาระงานที่มอบหมายใหนักเรียนปฏิบัติที่
สอนคลองกับงานที่เปนสภาพจริง และสอดคลองกับหลักสูตรและแผนการเรียนรูในชั้นเรียน 

3. การประเมินและการตัดสินผลการเรียนใชขอมูลจากผลการสอบแบบทดสอบมาตรฐาน
ประกอบกับผลการเรียนรูระหวางเรียนที่เปนพฤติกรรมในการเรียนรู การปฏิบัติงานและผลงานของ
ผูเรียน

4. การประเมินตองเปนธรรมกับผูเรียนทุกคน โดยไมมีความลําเอียงทางพื้นฐาน ทาง
วัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ เพศ และภูมิหลังทางผลสัมฤทธิ์

5. การประเมินในชั้นเรียนควรกระทําอยางตอเนื่องเพื่อใชเปนขอมูลระยะยาวสําหรับใช
เปนหลักฐานการเรียนการพัฒนาและความกาวหนาของผูเรียนเปนรายบุคคล 

6. การประเมินควรจะรวมถึงการวัดแรงจูงใจ เจตคติ และจิตพิสัยของผูเรียนตอการเรียน
7. ผลการประเมินควรใหขอมูลปอนกลับอันเปนประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนผูเกี่ยวของ

และการปรับปรุงแผนการเรียนรู 
8. การวัดผลจากการปฏิบัติงานของผูเรียนและผลการสอบวัด ผูสอนตองพิจารณาคําตอบ

ที่เปนไปไดและสมเหตุสมผล และเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการทํางานที่ผิดพลาด
9. การประเมินควรเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจทักษะกระบวนการ ที่สราง

สรรคและเปนอิสระ
ในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมครูผู

สอนจะตองสามารถใชวิธีการประเมินการเรียนรูที่หลากหลายตอเนื่องสอดคลองกับสภาพการจัดการ
เรียนการสอนจริง สามารถวัดพัฒนาการของผูเรียนไดทุกดานตามจุดประสงคของหลักสูตร การ
ประเมินตองเที่ยงตรงและเปนธรรมกับนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ครูผูสอนจะตองใหขอมูลปอน
กลับกับตัวผูเรียนและผูที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาตนเองและการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

การประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียนนั้น ครูผูสอนสามารถเลือกใชไดหลายวิธีในแต 
ละวิชาที่สอน และอาจเลือกใชหลายๆ วิธีในการประเมินแตละครั้ง หรืออาจจะเลือกใชเพียงวิธีเดียว 
ในการประเมินผลคราวนั้นๆ ก็ได วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียนที่ครูสามารถ 
กระทําไดมีหลายวิธีดังตอไปนี้ (ยนต ชุมจิต. 2544: 253-254)

1. การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะกําลังเรียนหรือกําลังทํางาน 
การรวมกิจกรรมกลุม ความตั้งใจฟงขณะที่ครูกําลังอธิบายหนาชั้น เปนตน
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2. การสัมภาษณ หมายถึง การสัมภาษณเพื่อตองการทราบความเจริญกาวหนาทางดาน
การเรียนของนักเรียน ซึ่งอาจจะเปนการสัมภาษณในเนื้อหาวิชาที่สอน วิธีการทํางานหรือวิธีการ
เรียนของนักเรียน เปนตน

3. การทดสอบ หมายถึง การทดสอบความรูในเนื้อหาวิชาที่เรียน อาจจะเปนการทดสอบ
ความรูทางดานทฤษฎีหรือการทดสอบภาคปฏิบัติก็ได ถาจะใหไดผลดีจะตองทําการทดสอบ
ทั้งดานความรูและภาคปฏิบัติควบคูกันดวย

4. การจัดอันดับคุณภาพ หมายถึง การนําผลงานของผูเรียนในกลุมมาเปรียบเทียบกันใน
ดานคุณภาพ แลวประเมินคุณภาพของนักเรียนแตละคนวาคนใดควรอยูระดับใด

5. การใชแบบสอบถามและแบบสํารวจ เปนวิธีการประเมินผลอีกแบบหนึ่งเพื่อสํารวจ
ตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนทั้งของนักเรียนและของครู

6. การบันทึกยอและระเบียนสะสม เปนวิธีการที่ครูจดบันทึกพฤติกรรมความเจริญกาว
หนาของนักเรียนแตละคนไวเปนลายลักษณอักษร

7. การศึกษาเปนรายบุคคล เปนวิธีการที่นิยมใชกับนักเรียนที่มีปญหาเปนราย กรณีปญหา
ในที่นี้มีความหมายครอบคลุมทั้งเด็กนักเรียนที่เรียนเกงและเรียนออน รวมทั้งเด็กที่มีปญหา
ดานพฤติกรรมอื่นๆ ดวย

8. การใชวิธีสังคมมิติ เปนวิธีที่นิยมใชเพื่อใหสมาชิกในกลุมเดียวกันประเมินคุณภาพของ
สมาชิกในกลุมเดียวกัน เพื่อตรวจสอบดูวาสมาชิกคนใดไดรับความนิยมสูงสุดในดานใด ดานหนึ่ง
หรือหลายๆ ดานก็ได

9. การใหปฏิบัติและนําไปใช เปนวิธีการที่ครูอาจารยตองการทราบพัฒนาการ ทางดาน
ทักษะหรือการปฏิบัติงานของนักเรียนจากที่ไดแนะนําวิธีการปฏิบัติใหแลว

ในการทําวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคูมือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไดกลาวถึงดานการ
วัดผลและการประเมินผล ดังนี้

การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนานั้นจะเนนการวัดผล 
ประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งเปนการประเมินเชิงคุณภาพอยางตอเนื่องในดานความรู ความคิด 
พฤติกรรม วิธีการปฏิบัติและผลการปฏิบัติของผูเรียน การประเมินลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพเมื่อ 
ประเมินการปฏิบัติของผูเรียนในสภาพที่เปนจริง วิธีการที่ใชประเมิน ไดแก การสังเกต การ 
สัมภาษณ การบันทึกจากผูเกี่ยวของ แบบทดสอบวัดความสามารถจริง การรายงานตนเอง และ 
แฟมสะสมผลงาน (portfolio) (วัฒนาพร ระงับทุกข. 2542: 53-56) สอดคลองกับการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนาตามสภาพจริง (กรมการศาสนา.  2548 : 292-297) กลาว
ไววา การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จะวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามสภาพ
จริง โดยยึดธรรมชาติของวิชาและชีวิตจริงของผูเรียนเปนตัวตั้ง ในสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา
จะเนนการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับหลักการของพระพุทธศาสนา คือนอกจากวัดองคความรู  
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กระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะอันพึงประสงคแลวยังอาจใชกระบวนการวัดตามระบบศีล – 
สมาธิ – ปญญา  เพื่อใหครอบคลุมและดูดานที่ฝกปฏิบัติ  คือ

ศีล พฤติกรรมดีงามทั้ง กาย วาจา และอินทรียทั้ง 6 เคยชิน คลองแคลว อยูตัวเปนวินัย  
เขาสูชีวิต โดยการสังเกต การบันทึก

สมาธิ จิตใจมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โดยการสังเกต การสัมภาษณการตรวจสอบตนเอง
ปญญา ความรู คิด เขาใจ การมองเห็นความจริงเทาทัน ทั้งระบบความสัมพันธเปนเหตุ

เปนผลเชื่อมโยงประยุกตเขาสูวิถีชีวิตใหม โดยการสังเกต การสัมภาษณ การตรวจสอบตนเองหรือ
ถาจะใหชัดเจนขึ้น ควรประเมินตามสภาพจริงเพื่อดูการพัฒนาวุฒิภาวะทางธรรมจริยา ตามหลัก
อริยวัฑฒิ 5 คือ

1. ศรัทธา วัดวามีความเชื่อที่ไมงมงาย มีเหตุผลประกอบดวยปญญา  ซึ่งไมเบียดเบียน
ชีวิตและสังคม โดยการสังเกต การสะทอนความคิด การตรวจสอบตนเอง

2. ศีล วัดวามีความประพฤติและวิถีชีวิต ไมเบียดเบียน แตเกื้อกูล มีวินัย เอื้อตอ
วัฒนธรรม โดยการสังเกต การตรวจสอบตนเอง การบันทึกพฤติกรรม

3. สุตะ วัดวามีความรูเกี่ยวกับขาวสาร ขอมูล ทันตอเหตุการณ สถานการณ และมี
ความรูเหมาะแกการดําเนินชีวิต กิจการของตน โดยการสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ

4. จาคะ วัดวามีจิตใจกวางขวาง ไมคับแคบเห็นแกตัว รูจักเสียสละ บําเพ็ญประโยชน  
โดยการสังเกต การสัมภาษณ และการบันทึก

5. ปญญา วัดวาคิด เขาใจ ทําการตางๆ ดวยปญญา รูจักแยกแยะชั่วดี คุณโทษ  
ประโยชน – มิใชประโยชน มองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง หยั่งถึงเหตุปจจัย และความสัมพันธ
ระหวางสิ่งทั้งหลายโดยการสอบถาม การสัมภาษณ การตรวจสอบตนเอง

หลักการสําคัญของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
เปนการประเมินในสถานการณที่ปฏิบัติจริง หรือเกี่ยวของในชีวิตจริง ผสมผสานไปกับการ

เรียนการสอน โดยสอดคลองกับเปาหมาย / ผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนการประเมินที่ครอบคลุม
การแสดงออก การกระทํากิจกรรม และกระบวนการทํางานผลงาน / ผลการกระทํารวมถึงแฟมสะสม
ผลงานของผูเรียนเนนการประเมินความคิดริเริ่มสรางสรรค การคิดคน การใชเหตุผลกระบวนการคิด
การแกปญหา การประยุกตใชและการปรับปรุงพัฒนางาน เนนการประเมินพัฒนาการ คนหาสิ่งที่ดี
งามของผูเรียน เปนการประเมินเชิงบวกไมใชการประเมินเพื่อจับผิดหรือคนหาขอบกพรอง และมี
ขอมูลจากการประเมินไปใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนดวย เปนการประเมินที่
ตอเนื่องโดยใชวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมเปนการประเมินเชิงคุณภาพ โดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนด โดยจําแนกองคประกอบของสิ่งที่ประเมิน และอธิบายถึงระดับคุณภาพของผลงาน / 
การปฏิบัติ (Rubic Assessment)เปนการประเมินที่ผูเกี่ยวของหลายดานมีสวนรวมในการประเมิน  
ไดแก ผูสอน ผูเรียน เพื่อนักเรียน และผูปกครอง
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ขั้นตอนการดําเนินงานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
1. กําหนดผูประเมิน ไดแก ผูสอน ผูเรียน เพื่อนนักเรียน และผูปกครอง
2. กําหนดเปาหมาย / วัตถุประสงคในการประเมิน
3. กําหนดขอบเขต  องคประกอบของสิ่งที่จะประเมิน  พรอมทั้งระบุเกณฑการประเมิน
4. เลือกวิธีการ  และสิ่งที่จะประเมินใหเหมาะสมสอดคลองกับกิจกรรมและงาน
5. กําหนดเวลา  และสถานที่ที่จะประเมิน
6. รวบรวมขอมูล  วิเคราะห  และสรุปผลการประเมิน  และนําผลการประเมินไปใช

พัฒนาผูเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู

วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในการเรียนการสอนตามหลักสูตรพระพุทธศาสนานี้

จะผสมผสานไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหแกผูเรียนในสถานการณที่ผูเรียนปฏิบัติจริง
โดยเนนใหครอบคลุมพฤติกรรมการแสดงออก กระบวนการผลผลิต และแฟมสะสมผลงานดังนั้น
วิธีการ  และเครื่องมือที่ใชมีหลากหลาย เชน การสังเกต มีทั้งการสังเกตอยางเปนทางการและไม
เปนทางการ สามารถทําไดตลอดเวลาทั้งในระหวางการเรียนการสอนหรือทํากิจกรรมอื่นๆ นอก
หองเรียนจากการสังเกตผูสอนสามารถเห็นพฤติกรรมของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมได  
พฤติกรรมที่สังเกต ไดแก การแสดงอารมณ สีหนา กิริยาทาทาง การพูดคุยโตตอบ ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน การมีปฏิสัมพันธระหวางกัน พฤติกรรมการทํางานในกลุม ความอดทน วิธีการแกปญหา  
ความคลองแคลวในการใชอุปกรณเครื่องมือตางๆ เครื่องมือที่ใชในการสังเกต ไดแก แบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) แบบประมาณคา (Rating  scales) แบบบันทึกพฤติกรรม เปนตน

การประเมินแฟมสะสมผลงาน  (Portfolio  Assessment)
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดการเรียนการสอนในสภาพ

จริง  (Authentic  Learning) และบูรณาการความรูในวิชาตางๆ เขาดวยกัน ผลงานตางๆ ในระหวาง
การเรียนการสอนนั้นผูเรียนจะจัดเก็บไวในแฟม หรือกลอง หรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสมกับชิ้นงาน  
เรียกวาแฟมสะสมผลงาน เปนการสะสมงานอยางมีจุดมุงหมาย เพื่อแสดงความรู ความสามารถ  
ความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการเรียนรู  ดังนั้น ขั้นตอนสําคัญของการจัดทําแฟม
สะสมผลงาน คือการสะสมงาน (Collect) เปนระยะที่รวบรวมงานของผูเรียน การคัดเลือกงาน 
(Select) เปนระยะที่ผูเรียนคัดเลือกงาน / ชิ้นงานที่ดีที่สุด ซึ่งอาจมีหลายชิ้นที่เพียงพอที่จะแสดง
ความกาวหนา แสดงศักยภาพ และตอบสนองเปาหมายหรือจุดประสงคการเรียนรู แลวจัดระบบแฟม
ใหสมบูรณ การสะทอนความรูสึกตองาน (Reflect) เปนระยะการประเมินซึ่งอาจผสมผสานอยูใน
ผลงาน ประกอบดวยการประเมินตนเองของผูเรียน การประเมินของผูสอนความคิดเห็นของผูเรียน
ของผูเรียนตอชิ้นงาน / ผลงาน และตอแฟมสะสมผลงานของตน การประเมิน (Assess) เปนการ
ประเมินความสําเร็จของผูเรียนจากผลงานที่แสดงความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคใน
วิชา หรือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบูรณาการวิชาตางๆ ซึ่งจะตองครอบคลุมทั้งการประเมินตนเองของ



72

ผูเรียน การประเมินของผูสอน เพื่อน และผูปกครอง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการประเมิน ผูสอน
จะตองเขียนอธิบายระดับคุณภาพของชิ้นงานเพื่อใหเปนมาตรฐานและแนวทางใหผูเรียนจัดทําแฟม
สะสมผลงานที่แสดงความรูความสามารถและศักยภาพของตนอยางชัดเจน  ใหผูสอนสามารถทราบ
ความสามารถที่แทจริงและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนได

จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีดานการวัดผลและการประเมินผล ตลอดถึงแนวความคิดของ
นักวิชาการ ผูวิจัยจึงนําสภาพการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดานการวัดผลและการ
ประเมินผลเปนตัวแปรหนึ่งในการวิจัย  จึงสรุปไดวา สภาพการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนดานการวัดผลและการประเมินผล หมายถึง ความรู ความเขาใจในการวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง สรางและใชเครื่องมือเพื่อการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงได รวมถึงมีความ
เขาใจในการออกแบบคําถามเพื่อการประเมินผลการเรียนเพื่อการตัดสินผลการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาได

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศ

รัชฎาภรณ ทองแปน. (2545 : 127) ศึกษาสภาพปญหาการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาและความพรอมในการใชหลักสูตรสถานศึกษาสาระภูมิศาสตรระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 
และ 4 ของโรงเรียนนํารองทดลองใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ผลการวิจัย
พบวา 1. สภาพปญหาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสาระภูมิศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลางและเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานบุคลากร ดานหลักสูตร ดานสื่อเอกสารประกอบ
หลักสูตร ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่ และดานสภาพแวดลอมภายนอกมีปญหาในการจัดทํา
หลักสูตรอยูในระดับปานกลาง 2. ความพรอมในการใชหลักสูตรสถานศึกษาสาระภูมิศาสตร โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานบุคลากร ดานหลักสูตร และดาน
งบประมาณมีความพรอมในระดับมาก สวนดานสื่อเอกสารประกอบหลักสูตร ดานอาคารสถานที่
และดานสภาพแวดลอมภายนอกมีความพรอมในระดับปานกลาง 3. โรงเรียนนํารองทดลองใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นฐานพุทธศักราช 2544 ที่มีขนาดแตกตางกันมีสภาพปญหาในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาสาระภูมิศาสตรไมแตกตางกัน  4. โรงเรียนนํารองทดลองใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ที่มีขนาดแตกตางกันมีความพรอมในการใชหลักสูตรสถานศึกษาสาระ
ภูมิศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  5. ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสาระภูมิศาสตร
ในดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระภูมิศาสตร ทั้งมาตรฐาน ส 5.1 มาตรฐาน ส 5.2 ใน
ดานการนําความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระภูมิศาสตรไปจัดทําหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง      
6. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
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และ 4 ที่มีประสบการณการสอนแตกตางกันมีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสาระ
ภูมิศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มนตรี ยานะกิจ(2546 : 97) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปญหาการจัดการหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 3 ของสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีในโรงเรียนแกนนําการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พบวา ผูบริหารและผูสอนมีความเห็นวา การจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 3 ของสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในโรงเรียนแกนนําการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมสามัญศึกษามีปญหา
ระดับนอยกวาปานกลางทั้ง 5 ดาน คือ 1. ดานการเตรียมความพรอม 2. ดานการจัดการหลักสูตร
3. ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตร 4. ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตร
5. ดานการนิเทศกํากับติดตาม

สุรชาติ พันธุชาติ (2546 : 108) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการสอนของครูวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในจังหวัดเพชรบุรี พบวา ปญหาการสอนของครูวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในจังหวัดเพชรบุรีโดยรวมมีปญหานอย
รายดานพบวาเนื้อหาสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนมีปญหานอย สวนดานสื่อและอุปกรณการเรียน
การสอนมีปญหาปานกลาง ครูที่มีเพศและประสบการณในการสอนตางกันมีปญหาโดยรวมและราย
ดานแตกตางกัน ครูที่ทําการสอนในรงเรียนขนาดตางกัน มีปญหาโดยรวมแตกตางกันรายดานพบวา
กิจกรรมการเรียนการสอน ครูที่อยูในโรงเรียนขนาดใหญมีปญหาแตกตางกับครูที่สอนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก

ธนัญชัย มณีธรรม ( 2547 : 135) ไดศึกษาปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปญหาและ
แนวทางแกไขปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารอง คือ 1) งานบริหารและบริการ
หลักสูตรครูมีภาระรับผิดชอบทั้งงานสอนและงานพิเศษมาก แนวทางแกปญหา คือตองเพิ่ม
จํานวนครูเพื่อลดภาระงานใหนอยลง 2) งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ครูมีจํานวน
คาบที่สอนมาเกินไปทําใหการสอนขาดประสิทธิภาพ แนวทางแกปญหา คือ เพิ่มจํานวนครูเพื่อ
ลดชั่วโมงสอน 3) งานสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร ขาดงบประมาณ วัสดุอุปกรณ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหองสมุด แนวทางแกปญหา คือ ตองจัดหางบประมาณใหเพียงพอสําหรับ
ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการใชหลักสูตรของโรงเรียนเครือขาย คือ 1) งานบริหารและ
บริการหลักสูตร ไมมีหองสื่อเฉพาะที่จะใหสื่อการเรียนการสอน แนวทางแกปญหา คือ
ใชหองเรียนมุมตูเก็บสื่อ และจัดทําหองเก็บสื่อโดยเฉพาะพรอมทั้งครูรับผิดชอบ 2) งานดําเนินการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร ครูมีจํานวนคาบที่สอนมากเกินไปทําใหการสอนขาดประสิทธิภาพ
แนวทางแกปญหา คือ ปรับจัดตารางสอนใหมใหเหมาะสม 3) งานสนับสนุนและสงเสริมการใช
หลักสูตร ขาดบุคลากรทางการแนะแนว แนวทางแกปญหา คือ สงครูเขาอบรมหรือใหตนสังกัด
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สงครูแนะแนวมาโดยตรง
เสนห วิบูลรังสรรค (2546  : 109) ศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามทัศนะของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
เพชรบุรี ใน 3 ดาน คือ ดานครู ดานสื่อการสอนและอาคารสถานที่ และดานการบริหารหลักสูตร
ผลการวิจัย พบวา 1. ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความเห็นวา ปญหาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยรวมมีปญหาอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความเห็นวา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ดานสื่อการสอนและอาคารสถานที่มีปญหาอยูในระดับมาก สวนดานครู และดานการบริหาร
หลักสูตรมีปญหาอยูในระดับนอย  2. ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอายุตางกันมีทัศนะตอปญหาการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  3. ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสบการณในการสอนตางกัน มีทัศนะตอ
ปญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี
ประสบการณในการสอนตางกันมีทัศนะตอปญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ดานสื่อการสอนและอาคารสถานที่ และดานการบริหารหลักสูตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานครูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  4. ครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีทัศนะตอปญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

สํารวย สีเสนาะ (2544 : 97) ศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดานการใชหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดานการใชสื่อการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล ผลการวิจับพบวา
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ดานการใชหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และดานการใชสื่อการสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สวนดานการวัดผลและ
ประเมินผลมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  2. ปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ดานการ
ใชหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการใชสื่อการสอน มีปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง สวนดานการวัดผลและประเมินผลมีปญหาอยูในระดับมาก

สมศักดิ์ สรสินธุ (2540:68-69) ไดทําการวิจัยเรื่องปญหาของอาจารยเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนดานเนื้อหาวิชา การใชสื่อการสอน วิธีการสอน การวัดผลและการประเมินผล
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตของสหวิทยาลัยทวาราวดี 4 สถาบัน คือ
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี และสถาบัน
ราชภัฏนครปฐม พบวา ปญหาในดานเนื้อหาวิชาของอาจารยโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ขอที่เปนปญหามากที่สุด คือ เนื้อหาวิชาไมเหมาะสมกับสภาพสังคม รองลงมาคือรายวิชาที่เรียนจะ
เปนวิชาพื้นฐานมากกวาวิชาเอก และขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาดานเนื้อหาวิชา
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มีขอเสนอแนะมากที่สุด คือการกําหนดวุฒิ และรายวิชาใหตรงกับตลาดแรงงาน รองลงมาคือเนน
วาวิชาเอก เพื่อใหนักศึกษาเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน ปญหาดานวิธีการสอน พบวา ขอที่
เปนปญหามากที่สุด คือ ผูสอนสวนใหญยังเนนการบรรยาย สวนขอเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหามากที่สุด คือ ควรสงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกดานความคิดเห็นใหมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง และมีความชํานาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น ปญหาดานสื่อการเรียนการสอน
ขอที่เปนปญหามากที่สุด คือ สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ และขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหามากที่สุด คือ ควรมีการสนับสนุนในดานงบประมาณในการจัดหาซื้อสื่อการเรียนการสอน
และปญหาในการวัดผลและประเมินผล ขอที่เปนปญหามากที่สุด คือ การวัดผลประเมินผลใน
วิชาเดียวกันจะไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ขอเสนอแนะในการแกปญหามากที่สุด คือ ควรมีการ
จัดการสอบยอยใหมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษามีความกระตือรือรน

พรรณทิพย บัวชุม ( 2546 : 113-114) ไดศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและแนวทางการ
แกปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนนํารองและโรงเรียน
เครือขายในสังกัดการประถมศึกษาจังหวัดนครพนมและสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 37
สกลนคร ผลการวิจัยพบวา สภาพการใชหลักสูตรการศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน ทั้งในภาพรวมและดานบุคลากร ดานการจัดการเรียนรู ดานสื่อการ
เรียนรู และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ความคิดเห็นของนักเรียน
โดยรวมดานการจัดการเรียนรูและดานสื่อการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง สวนความคิดเห็นของ
ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาโดยรวมและดานการวางแผน ดานการใหบริการ ดานการ
สรางและเผยแพรดานการสนับสนุนอยูในระดับปานกลาง ผลการสัมภาษณ ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 8 คน สวนใหญมีความเห็นวาโรงเรียนและชุมชนไดรวมกันจัดหลักสูตรสถานศึกษาอยูใน
ระดับดี ถามีการนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตรไปพรอมกันจะทําใหเกิดผลมากขึ้น
สําหรับครูผูสอน จํานวน 40 คน สวนใหญมีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดทํา
สื่อการเรียนรูและใชสื่อสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู และมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนักเรียนไปดวยสําหรับนักเรียน 160 คน สวนใหญมีความสุขกับการเรียน เพราะนักเรียน
ไดคิด ไดปฏิบัติไดแกปญหาเอง และไดเลือกเรียนในสิ่งที่ตนถนัด สําหรับผูปกครองนักเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 120 คน สวนใหญมีบทบาทในการใชหลักสูตรสถานศึกษา
ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา ตามความคิดของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน นักเรียน
ผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนใหญเห็นวามีปญหาที่ตัวบุคลากร
เพราะทุกฝายยังไมพรอมในการใชหลักสูตร และมีปญหาดานงบประมาณ แนวทางแกไขตามความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน จะตองมีการปรับปรุง พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
สําหรับนักเรียนจะตองไดรับความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครอง
นักเรียนและคณะกรรมการการศึกษารวมมือกันในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
อยางเครงครัด
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พรศรี โรจนเมฆี (2540 : 72) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาการเรียนของอาจารยผูสอน
วิชาบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวา การนํา
เทคนิคของวิธีการสอนที่ทันสมัยมาสอนในวิชาบัญชีเปนปญหาในระดับมาก ปญหาดาน
การเตรียมการสอนของอาจารยผูสอบวิชาบัญชีเปนปญหาสูงสุด คือ การสอนหลายวิชาในหนึ่ง
ภาคเรียนทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุจุดประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และปญหาดาน
สื่อการสอนวิชาบัญชีเปนปญหาในระดับมาก และที่เปนปญหาสูงสุด คือ งบประมาณใน การจัดหา
และจัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาบัญชีและสื่อการเรียนที่มีอยูลาสมัยชํารุดทรุดโทรมไมมี
ประสิทธิภาพจํานวนไมเพียงพอ

พระมหาปรม  โอภาโส (2541 : 2) ทําการวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะหศรัทธาของชาว
พุทธไทยในปจจุบัน ผลการวิจัยพบวาในคัมภีรพระไตรปฎกที่มีเรื่องศรัทธาอยูเปนจํานวนมากซึ่ง 
แนวความคิดความเชื่อสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกยุคทุกสมัยมาจนปจจุบันวา    
มีความคิดความเชื่อในการดําเนินชีวิตประจําวันจนกลายมาเปนภูมิปญญา และประเพณีวัฒนธรรม
สืบตอมาจนถึงคนรุนใหมเปนความเชื่อที่มีเหตุผลยึดมั่นในหลักการกระทําดี กลาวโดยสรุปแลว   
หลักของศรัทธาในพระพุทธศาสนาไดมุงไปที่ความเชื่อที่ยึดหลักกรรม คือ การทําดีทําชั่ว ผลของ
การทําดีและชั่ว พุทธศาสนามีความสําคัญมุงไปในพระสัทธรรม คือปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวทมีจุด
มุงหมายไปเพื่อปญญานั่นเอง

โชติ จินตแสวง (2541 : 111) ทําการวิจัยเรื่องคุณคาของพุทธศาสนาทีมีตอ
สังคมไทย ในทัศนะของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานระบบความเชื่อในกฎแหงกรรม   
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสวนใหญเห็นวาเรื่องกฎแหงกรรมเปน
เรื่องของความเปนเหตุผล เปนประสบการณที่สามารถประจักษไดในชีวิตปจจุบันสวนใหญนับถือ
พุทธศาสนา กอปรกับอาจไดรับการสั่งสอนอบรมจากครอบครัวใหมีความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรมวา
เปนกฎธรรมชาติที่ประพฤติเชนใดก็ไดเชนนั้นโดยมิอาจหลีกเลี่ยง จึงสงผลใหนิสิตเห็นดวยก็อาจ
เปนไปได 

พระศิริชัย  ธรรมชาติ และคณะ (2543 : 133) ศึกษาเรื่องการศึกษาความเชื่อเรื่องบุญ
และบาปในเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี   โรงเรียน เตรียม
อุดมศึกษา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย โรงเรียนราชินี และโรงเรียนสตรีวิทยา 
พบวา ในเรื่องการทําบาปเยาวชนเชื่อวาการคิดเรื่องที่เปนอกุศลทั้งหลายบาปมากที่สุด ขอนี้เยาวชน
มีความเชื่อตรงกับหลักของพระพุทธศาสนา เนื่องจากวาการคิดที่เปนอกุศลนั้นสามารถคิดไดวันละ
หลายๆ ครั้ง ดังคําที่วาจิตสามารถบรรลุธรรมไดชั่วขณะชางกระดิกหูงูแลบลิ้น ตรงกันขามถาทําชั่ว
ก็ใหผลเร็วในชั่วพริบตาเดียวเหมือนการบรรลุธรรม ตราบใดเทาที่จิตยัง
เปนอกุศลอยู ก็ยังเปนบาปตลอดเวลาเมื่อมีจิตคิดถึงความดีกุศลจิตจึงเกิดขึ้นการที่คนเราจะทําชั่ว
นั้นก็เพราะวา ตองคิดกอนมที่จะลงมือกระทํา ขอดีของบาปที่เกิดทางจิตคือยังไมกอใหเกิดความ
เสียหายถาอดทน ขมจิตไวไดก็ไมสามารถสรางสาเหตุทําใหเกิดการกระทําชั่วดานอื่นได
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พระมหาวีระศักดิ์  อคคศรีวร (2544 : 82) ทําการวิจัยเรื่อง ทัศนคติในการนํา
หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิต ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
จังหวัดนครพนม มีขอเสนอแนะวาควรมีการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง ควร
ศึกษาเรื่องศีล 5 ใหเขาใจเพราะศีล 5 เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองตามหลักธรรม 
สามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณปจจุบันเพราะจะทําใหความตึงเครียดทางจิตใจผอน 
คลายลงไดและนํามาซึ่งความสงบจิตใจ

จักรพงษ  นิลพงษ (2542 : 141-142) ไดทําการศึกษาจริยธรรมนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2542 จํานวน 1,530 คน โดยใชเครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบวัดจริยธรรมของวิบูลยลักษณ 
สุขแป (2540) ซึ่งมีคาเชื่อมั่นเทากับ 0.95 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคุณลักษณะทางจริยธรรม 
ระดับสูง 3 ดาน คือ ความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล และความกตัญ ูกตเวที คุณลักษณะทาง 
จริยธรรมระดับปานกลาง 8 ดาน คือ ความอุตสาหะ ความสามัคคี ความเสียสละ ความซื่อสัตย 
ความประหยัด ความมีระเบียบ ความยุติธรรม และความเมตตากรุณา นักเรียนชายกับนักเรียน 
หญิงมีคุณลักษณะทางจริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 มีคุณลักษณะทางจริยธรรมที่แตกตางกัน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กับมัธยมศึกษาปที่ 2 แตกตางกันทางดานความซื่อสัตย ความสามัคคี ความประหยัด 
ความมีระเบียบวินัย ความยุติธรรม และความเมตตากรุณา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีคุณลักษณะที่แตกตางกันทางดาน ความกตัญ ูกตเวที ความสามัคคี และความ
ประหยัด สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคุณลักษณะทางจริยธรรม
แตกตางกันอยู 11 ดานคือ ความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล ความอุตสาหะ ความกตัญ ู กตเวที 
ความสามัคคี ความเสียสละ ความซื่อสัตย ความประหยัด ความมีระเบียบวินัย ความ 
ยุติธรรม และความเมตตากรุณา

เกง สุวรรณ (2541 : 141) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของพระสงฆกับงานสังคม
สงเคราะหทางการศึกษาในโรงเรียน พบวา ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ พระสงฆขาด
ความรู ความสามารถเฉพาะดาน ขาดความกระตือรือรนที่จะทํางานดานการศึกษาเนื่องจากขาด
บุคลากรพระสงฆจึงจําเปนตองทําหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน และไดใหขอเสนอแนะวา 
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองใหความสําคัญกับการศึกษาของคณะสงฆ 
สนับสนุนใหพระสงฆมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะในดานการจัดบริการสังคมสงเคราะหในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม 

พระมหาสายันต นามเมือง (2538 : 141-142) ไดศึกษาเรื่อง “ บทบาทของพระสงฆใน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนา :  ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพรอมของพระสงฆในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และบทบาท
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ของ พระสงฆในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบวา 1) ความพรอมของพระสงฆใน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมา
หาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ ความพรอมดานความรู ความพรอมดานประสบการณการสอน และความ
พรอมดานเงื่อนไขเวลาการสอนตอสัปดาห โดยที่ความพรอมของพระสงฆในการสอนวิชา 
พระพุทธศาสนาที่แตกตางกันมีผลตอบทบาทการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตางกัน 
ซึ่งเปนไปตามขอสมมติฐานที่กําหนดไว  2)การยอมรับบทบาทของพระสงฆในการสอนวิชา 
พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหาคะแนน 
เฉลี่ยต่ําสุด คือ การยอมรับของนักเรียน การยอมรับของครู การยอมรับของผูบริหารสถานศึกษา 
และการยอมรับของพระสังฆาธิการ โดยที่ระดับการยอมรับบทบาทของพระสงฆในการสอนวิชา 
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่แตกตางกัน มีผลตอ 
บทบาทการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตางกัน ซึ่งเปนไปตามขอสมมติฐานที่กําหนด 
ไว  3) บทบาทของพระสงฆในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา อยูในระดับปานกลางโดยแยกเปน 
บทบาทการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร พบวา ครูพระชวยสอนวิชาพระพุทธศาสนาได 
เตรียมการสอนมากที่สุด การวัดผลประเมินผลการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหอง
เรียน และการใชสื่อและอุปกรณการสอน รองลงไปเปนลําดับ สวนบทบาทการจัดการเรียนการ สอน
นอกหลักสูตรพบวา ครูพระชวยสอนวิชาพระพุทธศาสนาเปนแบบอยางที่ดีตอนักเรียนมากที่สุด 
รองลงมาคือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

วิชิต วงศสายตา (2544 : 89-90) ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาสมรรถภาพการสอนวิชา 
พระพุทธศาสนาของพระธรรมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบวา  
1) สมรรถภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระธรรมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช 
วิทยาลัย สวนมากมีสมรรถภาพอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พระธรรม
วิทยากรมีสมรรถภาพทั้ง 4 ดาน เรียงจากสูงไปหาต่ําไดแก ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดานการวัดผล 
และประเมินผล ดานการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการผลิตและการใชสื่อการเรียน 
การสอน   2)เมื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระธรรมวิทยากรจาก 
มหาวิทาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จําแนกตามสถานภาพของครู (อายุ,จํานวนปที่บวช, ระดับความรู 
ทางบาล,ี ระดับชั้นที่กําลังศึกษา, ประสบการณการสอน, ระดับชั้นที่สอน) พบวา แตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมพระธรรมวิทยากรที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ และกลุมที่ 
สอนในโรงเรียนขนาดกลาง มีระดับสมรรถภาพการสอน มากกวากลุมที่สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
และกลุมที่ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทาลัย มีสมรรถภาพการสอนสูงกวากลุมที่ไมไดรับการ 
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 3) แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของ
พระธรรมวิทยากร (มีสวนที่ตองเอาไปไวในแนวทางการพัฒนา)
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พระมหาวิโรจน   ธาระพุฒ (2544 : 88-93) ไดศึกษาเรื่อง “การปฏิบัติหนาที่
ตอสังคมดานการพัฒนาจริยธรรมของพระธรรมวิทยากร มหาวิทาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการสรางความรวมมือใหเกิดขึ้นระหวางบาน วัด และโรงเรียน ปญหา
อุปสรรคและแนว ทางการแกไข ผลการศึกษาพบวา  1) วิธีการสรางความรวมมือเพื่อใหเกิดความ
รวมมือขึ้นระหวางบาน วัดและโรงเรียนที่พระธรรมวิทยากรนํามาใชไดแกการติดตอสื่อสารและการ
ประสานงาน 2) สําหรับปญหาและอุปสรรค ที่พบคือ ปญหาดานบุคลากร ดานเงินทุน ดานวัสดุ
อุปกรณ ดาน วิชาการ ดานนิเทศงาน และดานความรวมมือและประสานงาน 3) การแกไขปญหา
ที่พระธรรม วิทยากรตองการ คือ การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนดานทรัพยากร การใชเทคโนโลยี
สมัยใหม การมีผูเชี่ยวชาญและคณะที่ปรึกษา และการสรางความรวมมือและประสานงาน และมี
ขอเสนอแนะ วาแผนกพระธรรมวิทยากรควรรวมมือกับหนวยงานภาครัฐที่ทํางานดานการเผยแผ
และพัฒนา จริยธรรมทั่วประเทศ ใหมีวิธีการปฏิบัติเปนรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ

พระมหานิมิต  สิขรสุวณฺโณ (2545 : 93-94) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผล
ตอความสําเร็จในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระศรีศิลปสุนทรวาที (ศิลป สิกฺขาสโภ)” 
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระศรีศิลปสุนทรวาที 
ตลอดจน จัดลําดับคามสําคัญของปจจัยดังกลาว โดยการศึกษาวิเคราะหจากหนังสือ เอกสารสิ่ง
ตีพิมพ มวน เทปบันทึกเสียง และสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จใน
การเผยแผ พระศาสนาของพระศรีศิลปสุนทรวาที (ศิลป สิกฺขาสโภ) ประกอบดวยปจจัยหลัก 3
ประการ คือ 1) เทคนิคแลวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา 2) อุดมการณ และ 3) บุคลิกภาพ

พระมหาถนอมศักดิ์   สูภิภักดิ์ (2546 : 117) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระ
ธรรมวิทยากรตอการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรมเยาวชน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการ 
ปฏิบัติงานและปญหาอุปสรรคของพระธรรมวิทยากรที่ออกไปปฏิบัติหนาที่ตามสถานศึกษา
ตางๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและวิทยาเขตทั้ง 7 แหง พบวา ลักษณะการปฏิบัติหนาที่
ของพระ ธรรมวิทยากรทุกดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดยพระธรรมวิทยากรสงเสริมให
นักเรียน นําหลักธรรมไปปฏิบัติที่บานมากที่สุด รองลงมาพระธรรมวิทยากรไดนําสถานการณที่
เกิดขึ้นใน ปจจุบันมาประยุกตใหเขากับการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
ดานปญหาและอุปสรรคในการ ปฏิบัติหนาที่ของพระธรรมวิทยากร โดยภาพรวมพบวา พระธรรม
วิทยากรประสบปญหาและ อุปสรรคทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยประสบปญหาและอุปสรรค
ดานไมไดรับการยอมรับจาก นักเรียน และผูปกครองมากที่สุด รองลงมาดานไมไดรับการยอมรับ
จากสถานศึกษา (ผูบริหาร)

พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร) (2547 : 120-121) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความ
คิดเห็นของครูพระสอนศีลธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูพระสอนศีลธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน
เขตกรุงเทพมหานครใน  4 ดาน คือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานสื่อและวัสดุ 
อุปกรณ ดานการวัดผลและประเมินผล และเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูพระสอนศีลธรรมใน
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โรงเรียน จําแนกตามตัวแปร อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการสอน ระดับชั้นที่สอน สถานที่ตั้ง
ของโรงเรียน ประเภทของโรงเรียน ตลอดจนรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สอน ผลวิจัยปรากฏวา 

1. ครูพระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน 
โดยรวม และรายดานในระดับปานกลาง 

2. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นครูพระสอนศีลธรรม ที่มีตอการปฏิบัติงานสอนใน 
โรงเรียน ตามตัวแปรปรากฏวา

2.1 ครูพระสอนศีลธรรม ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สอนใน โรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดาน เนื้อหาหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.2 ครูพระสอนศีลธรรม ที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน ระดับชั้นที่
สอน ที่ตั้งโรงเรียน และที่มีประเภทของโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอน
ใน โรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

3. ครูพระสอนศีลธรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติงานสอนใน
โรงเรียน ดังนี้

3.1 ดานเนื้อหาหลักสูตร หลักสูตรไมครอบคลุมทุกชั้นเรียน
3.2 ดานการเรียนการสอน เวลาในการเรียนคอนขางนอยไมเหมาะสมกับหลักสูตร
3.3 ดานสื่อและวัสดุอุปกรณ หนังสือที่ใชเนื้อหาไมครอบคลุมกับหลักสูตร
3.4 ดานการวัดผลและการประเมินผล ครูพระสอนศีลธรรมยังไมมีเอกภาพในการ 

วัดผลประเมินผล เพราะนําผลไปรวมกับวิชาอื่น
4. ครูพระสอนศีลธรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานสอนใน 

โรงเรียน ดังนี้
4.1 ดานเนื้อหาหลักสูตร ควรจัดพิมพแบบเรียนใหมีความสอดคลองกับหลักสูตร

ใหม(พ.ศ.2544)
4.2 ดานการเรียนการสอน ควรเพิ่มเวลาในการเรียนใหมากกวาเดิม
4.3 ดานสื่อและวัสดุอุปกรณ  ควรจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณใหสอดคลองและ 

ครอบคลุมกับหลักสูตร
4.4 ดานการวัดผลและการประเมินผล ควรเนนพฤติกรรมของผูเรียนมากกวาการ

วัดความรูดานวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 12) ไดรายงานการสังเคราะห

การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา โรงเรียนมีการกําหนดสาระการเรียนรูและเวลาเรียนไว
อยางชัดเจนโรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุมสาระเหมาะสมกับโรงเรียนและชุมชน มี
การวางแผนประชุมชี้แจงการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําหลักสูตร และมีแผนการพัฒนา
นักเรียนครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของนักเรียน ผูปกครอง
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ชุมชน และทองถิ่นและการกําหนดสาระการเรียนรูในสวนที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ทรัพยากร และ
สภาพการดํารงชีวิตที่เกี่ยวของกับชุมชนและทองถิ่น บทบาทที่เขามามีสวนรวม คือ สนับสนุน
สงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหเด็กทุกคน
ในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง แตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขารวม
จัดทําและพัฒนาหลักสูตรนอย

4.2 งานวิจัยตางประเทศ
โรไมน (Romine. 1974: 139-143)ไดศึกษาบรรยากาศที่เกี่ยวกับการสอนที่จะชวยให 

นักเรียนไดเรียนรูไดดีขึ้นโดยสํารวจความคิดเห็นจากอาจารยคณะตางๆ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา พบวาบรรยากาศที่จะทําใหกรสอนมีประสิทธิภาพ คือ
1. บุคลิกภาพของครู เปนผูกระฉับกระเฉง มีอารมณขัน มีความกระตือรือรนสนใจในวิชาที่ตนสอน
2. ดานการจัดและเตรียมการสอน มีการเตรียมการสอนเปนอยางดี ชี้แจงใหนักเรียน เขาใจในวิชา
ที่ตนสอน 3. ดานการสอน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน มิใชเปนเพียงผูฟง 4.ดานเนื้อหาครูตอง
พูดชัดเจน ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิด 5.ดานการประเมินผล การใหขอมูลยอนกลับการ
เสริมแรงทางการเรียน ตองมีการทดสอบหรือรายงานเมื่อประเมินผลแลวตองแจงใหผูเรียนทราบ
และใหรูสาเหตุที่เปนเชนนั้นดวย 6. ดานชวยเหลือนักเรียนเพิ่มเติม มีการจัดเวลาเพื่อสอนเปน
กลุมพิเศษ

คอลลินส (Collins. 1987: 2796) ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําทางวิชาการของครูใหญใน
โรงเรียนประถมศึกษาในรัฐเวอรจีเนีย 7 ดาน คือ การประเมินผล กระบวนการเรียนการสอน การ
ติดตามประเมินผลนักเรียน การเนนในผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การมีสวนรวมและควบคุมการเรียน
การสอน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศในการ
เรียนรู การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร พบวา ทั้งครูและครูใหญเห็นวาหนาที่ทั้ง 7 ดานมีผลทางบวก
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

เรด ฮอพกินส และฮอลลี (Reid; Hopkins; & Holly. 1988: 24-28) ไดสังเคราะหงานวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา ปจจัยที่สัมพันธและมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนไดแก ปจจัยดานการบริหารงาน ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดานครู 
ปจจัยดานผูบริหารและปจจัยดานโรงเรียน 

เพไฮ (Pehi. 1992 : 388-A) ไดศึกษาการประเมินสมรรถภาพครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
ของอเมริกัน ซามัวร โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อประเมินสมรรถภาพดานการจัดการเรียนการสอนของครู 
ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรีและครูที่มีประสบการณการสอนมากกวา 10 
ป  และนอยกวา 10 ป โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมครู ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมครูมี 
สมรรถภาพในระดับที่เหมาะสม และเมื่อเปรียบเทียบครูทั้ง 2 กลุม พบวามีความแตกตางกันอยาง 
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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กวิน (Gwen. 1993 : 3499-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการสอนของครู
ดานการ เตรียมการสอน และพฤติกรรมการสอนของครูโดยศึกษาครูที่เตรียมการสอนแบบเกากับครู
ที่เตรียมการสอนแบบใหม ผลการวิจัยพบวา ครูทั้ง 2 กลุมนี้ มีสมรรถภาพการสอนแตกตางกันใน
ดานการประยุกตใชหลักจิตวิทยาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน

วัสสัน (Wasson. 1994 : 232-A) ไดศึกษาสมรรถภาพทางการรับรูของครูประถมศึกษาที่ 
สอนภาษาอังกฤษในรัฐนิวแม็กซิโก โดยมีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหสมรรถภาพการสอนการรับรูของ 
ครูที่จัดการศึกษาตามความตองการของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ผลการวิจัย 
พบวา สมรรถภาพการรับรูของชาวอเมริกันและครูชาวอังกฤษ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติและสมรรถภาพการรับรูของครูเมื่อจําแนกตามความแตกตางในดาน เพศ ประสบการณ 
การสอนและวุฒิการศึกษา พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนกัน 

รีดเดล (พรณิชา ชาตะพันธุ. 2549: 68; อางอิงจาก  Riddle. 1995: 451) ไดศึกษาการใช
โปรแกรมมัลติมีเดียในหองเรียน พบวา มัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพจะทําใหครูสอนนักเรียนไดบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไวนักเรียนสามารถใชโปรแกรมมัลติมีเดียไดโดยงายและรวดเร็วดวยตนเองซึ่งผลดี
กวาการเรียนแบบดั้งเดิมในหองเรียนนักเรียนที่เรียนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะพัฒนาในเรื่อง
ความคิดสามารถใชภาพกราฟฟค การเคลื่อนไหวและเสียงในการเสริมความคิดนักเรียนจะสนใจการ
สอนมากกวาการสอนแบบธรรมดา 



บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาหลักสูตร ดาน
การเรียนการสอน ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ และดานการวัดผลและการประเมินผล โดยมีแนวทางใน
การดําเนินการวิจัยดังนี้

1. การเลือกพื้นที่
2. การเขาสูพื้นที่
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การตรวจสอบขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล

1. การเลือกพื้นที่
การเลือกพื้นที่วิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกกําหนดพื้นที่เพื่อการวิจัยคือโรงเรียนที่พระ

สอนศีลธรรมเขาไปปฏิบัติงานเนื่องจากสามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัย ปญหาการวิจัย และ
กรอบแนวคิดในการวิจัยไดซึ่งประกอบดวยพระสอนศีลธรรมจํานวน 20 รูป ครูพี่เลี้ยงจํานวน 10 คน 
และนักเรียนจํานวน 10 คน  รวมจํานวนทั้งสิ้น 40 รูป/คน
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ตาราง 6 รายนามพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ปฏิบติงานในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ไดรับการ 
     สัมภาษณ

ลําดับ โรงเรียน ชื่อ - ฉายา สังกัดวัด
1 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) พระมหาศักดิ์กริณ  ฐิตจิตฺโต เทพลีลา
2 เทพลีลา พระมหานรินทร  ชินวโร เทพลีลา
3 เทพลีลา พระมหาอภิวัฒน ธมฺมโชโต เทพลีลา
4 พิบูลยอุปถัมภ พระเสนาะ  ปยสีโล บึงทองหลาง
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา พระมหาทองมา  อรุณรํสี พรหมวงศาราม
6 กองทัพบกอุปถัมภเพ็ชราวุธฯ พระมหาเขมานันท  ปยสีโล ลาดปลาเคา
7 สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ พระปลัดธรรมรัตน  ธมฺมรตโน แสนสุข
8 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา พระมหาปญญา   ปฺญาวโร เทพลีลา
9 จันทรหุนบําเพ็ญ พระมหาประสาน  อิทฺธิปฺโญ เทพลีลา
10 รัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง พระมหาพินิจ   สุนฺทโร ศรีบุญเรือง
11 ศรีพฤฒา พระมหาเดนศักดิ์  สุขุมาโล เทพลีลา
12 มัธยมวัดบึงทองหลาง พระมหากําพล  สุนฺทโร บึงทองหลาง
13 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2 พระครูสมุหพรเทพ ภวธมฺโม บางเตย
14 มัธยมวัดหนองจอก พระกัมปนาท   วุฑฺฒิธมฺโม หนองจอก
15 สุขุมนวพันธอุปถัมภ พระครูอุดมจารุวรรณ บําเพ็ญเหนือ
16 บางกะป พระมหาสุพัฒน  สุภทฺโท ศรีบุญเรือง
17 บานบางกะป พระชัย วรชโย ศรีบุญเรือง
18 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง พระมหาชะลอ  สุสิกฺขิโต เทพลีลา
19 อุดมศึกษา พระเชวง  สุมงฺคโล พระราม 9 
20 วัดอุทัยธาราม พระครูใบฎีกาสุวรรณชัย ใหมชองลม

2. การเขาสูพื้นที่
การเขาสูพื้นที่เปนขั้นตอนที่สําคัญ และเปนหลักประกันวาผูวิจัยจะไดรับขอมูลที่เปน

จริง ในการวิจัยนี้ผูวิจัยทําความเขาใจกับทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีกับผูให
ขอมูลโดยกอนที่ผูวิจัยจะเขาสูพื้นที่ศึกษาผูวิจัยไดสรางแนวคําถามเพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
ซึ่งเปนวิธีการเก็บขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ แนวคําถามดังกลาวพัฒนาขึ้นจากวัตถุประสงค 
ปญหาและกรอบแนวคิดในการวิจัยมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด หลังจากนั้นนําไปทดลองใชกับ
ครูสอนพระปริยัติธรรม สํานักเรียนวัดเทพลีลาซึ่งคุณลักษณะคลายกับผูใหขอมูลหลักซึ่งอยูนอก
พื้นที่การวิจัย ทั้งนี้เพื่อเปนการตรวจสอบวาแนวคําถามที่สรางขึ้นไดใหขอมูลตรงตามวัตถุประสงค
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หรือไม แลวนําผลจากการทดลองดังกลาวไปปรับปรุงแนวคําถามและการสัมภาษณของผูวิจัยเพื่อให
ไดขอมูลที่ครอบคลุมชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงคของแนวคําถามแตละประเด็น  

ขั้นตอไป คือ การประสานงานกับผูบริหารสถานศึกษา ครูผูเกี่ยวของเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่จะทําวิจัยเพื่อแนะนําตัวและชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางของการวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหผู
มีสวนเกี่ยวของไดทราบถึงการเขาไปเก็บขอมูลในพื้นที่ และไดใหความอนุเคราะหในการทําวิจัยและ
เปนประโยชนตอการวางแผนในการเก็บขอมูลอีกดวย

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย
3.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนแบบคําถามที่ผูวิจัยไดเตรียมคําถามไว
ลวงหนากอนวันลงสูพื้นที่การวิจัย โดยมีกระบวนการหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ ดังนี้

3.1.1  ศึกษาหาขอมูลเพื่อสรางแบบสัมภาษณการปฏิบัติงานของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน และสอบถามผูมีความชํานาญในการเขียนแบบสัมภาษณเพื่อมาปรับตั้งคําถาม
ของแบบสัมภาษณ

3.1.2 นําแบบสัมภาษณที่ไดเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อพิจารณาแกไข       
หาขอบกพรองและครอบคลุมขอบเขตเนื้อหา นิยามศัพทเฉพาะ พรอมทั้งสํานวนของภาษาที่ใชใน
แบบสัมภาษณ

3.1.3 นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นหาคุณภาพของแบบสัมภาษณโดยผูเชี่ยวชาญ 
5 ทาน

3.1.4 นําแบบสัมภาษณที่ไดรับการตรวจแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับ
พระสอนปริยัติธรรมสํานักเรียนวัดเทพลีลาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 รูป

3.1.5 นําแบบสัมภาษณที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใชเพื่อการวิจัย
เปนลําดับตอไป

3.2 เทปบันทึกเสียง 
3.3 การบันทึก

การจดบันทึกขอมูล (notetaking) ผูวิจัยทําการบันทึกเปน 2 ชนิด คือ
1. บันทึกยอโดยผูวิจัยจดบันทึกขณะที่เก็บขอมูลอยู จดเฉพาะถอยคําสําคัญ
2. บันทึกฉบับสมบูรณ โดยผูวิจัยนําบันทึกยอมาเรียบเรียงใหมเปนบันทึกฉบับ

สมบูรณ
3.4 ตัวผูทําวิจัยเอง  ตัวผูวิจัยเปนเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยเปนผูเขาไปสัมผัสกับ

พื้นที่ในการทําวิจัยจึงสามารถสังเกตุพฤติกรรม เงี่ยหูฟง และหาขอมูลเชิงประจักษ
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดปรึกษา ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ

ถึงระเบียบวิธีวิจัยเพื่อทําใหการเก็บขอมูลมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังไดรับความอนุเคราะหจาก
ผูบริหารสถานศึกษาที่เขาไปเก็บรวบรวมขอมูลดวย

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยเลือกการสัมภาษณแบบเปน
ทางการเปนวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีแนวคําถามที่สรางและพัฒนาขึ้นจากวัตถุประสงคของ
การวิจัย ปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย และนําไปใชกับผูที่อยูนอกเหนือพื้นที่ของการวิจัย 
ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบวาแนวคําถามที่สรางขึ้นนั้นมีขอมูลตรงตามวัตถุประสงคหรือไม

ในขั้นของการเก็บขอมูล ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และทํา
การเลือกเวลาสถานที่สัมภาษณโดยผูวิจัยเลือกหองประชุมสํานักงานเลานุการวัดเทพลีลาเปน
สถานที่สัมภาษณตามความสะดวกของพระสอนศีลธรรมโดยสถานที่สัมภาษณไมมีกลุมอางอิงใดๆ 
ที่มีอิทธิพลตอการใหขอมูล สวนเวลาในการสัมภาษณ จะเลือกเวลาชวงบายที่ผูใหขอมูลหลักรูสึก
ผอนคลายและไมมีภาระในการประกอบธุระใดๆ ซึ่งในการสัมภาษณผูวิจัยใชเครื่องบันทึกเสียงชวย
ในการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณโดยชี้แจงและขอความยินยอมจากผูใหขอมูลหลักทุกครั้ง

5. การตรวจสอบขอมูล
การตรวจสอบขอมูลเริ่มขึ้นเมื่อการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักรายแรกสิ้นสุดลง ผูวิจัย

ทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน โดยการนําเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณมาถอดแบบคําตอคํา อาน
อยางวิเคราะหเพื่อสรางมโนทัศนจากขอมูลที่ได และจัดหมวดหมูของขอมูล สรางเปนสมมติฐาน
ชั่วคราว จากนั้นผูวิจัยจะสัมภาษณผูใหขอมูลหลักรายตอไปที่คาดวาจะใหขอมูลที่แตกตางไปจากมิติ
และคุณสมบัติของขอมูลที่พบจากการสัมภาษณครั้งที่ผานมา 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลจะดําเนินไปในลักษณะดังกลาวขางตน
จนกวาจะไมพบการใหคําอธิบายที่เพิ่มขึ้น หรือแตกตางจากขอมูลที่มีอยูจึงยุติการสัมภาษณ

การตรวจสอบขอมูลในชั้นนี้ ใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 
(triangulation) คือ การเปลี่ยนบุคคลที่จะใหขอมูลซึ่งจะพิจารณาดูวาเมื่อผูใหขอมูลเปลี่ยนไปขอมูล
จะเหมือนเดิมหรือไม (องอาจ นัยพัฒน.  2551:  347)

6. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยอาศัยหลักการกวางๆ สําหรับการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การตรวจสอบขอมูล

การตรวจสอบขอมูลเพื่อใหมั่นใจในความเชื่อถือของขอมูลวามีครบถวนหรือไม 
และประเมินคุณภาพของขอมูลวาอยูในระดับที่นํามาวิเคราะหและสามารถตอบปญหาการวิจัยได
เพียงใด หลังจากนั้นทําการตรวจสอบขอมูลดวยการใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 
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(triangulation) คือ การเปลี่ยนบุคคลที่จะใหขอมูลซึ่งจะพิจารณาดูวาเมื่อผูใหขอมูลเปลี่ยนไปขอมูล
จะเหมือนเดิมหรือไม

2. การจดบันทึกและการทําดัชนีขอมูล
การจดบันทึกขอมูล (notetaking)  ผูวิจัยจดขอมูลเพื่อนําขอมูลไปใชในการ

วิเคราะหโดยการบันทึกขอมูลยอขณะเก็บขอมูลอยูและเรียบเรียงใหมเปนฉบับสมบูรณในภายหลัง
ซึ่งจะแยกเปนสัดสวนกันระหวางขอมูลกับความเห็นของตัวผูวิจัย (องอาจ นัยพัฒน.  2551.  228)
หลังจากนั้นไดทําดัชนีขอมูล (Indexing)  เพื่อจัดหมวดหมูขอมูลและใหเกิดความสะดวกแกผูวิจัยเมื่อ
ตองการนําขอมูลมาใชในการวิเคราะห

3. การทําขอสรุปขอมูลชั่วคราวและการกําจัดขอมูล (memoing and data reduction)
การทําขอสรุปชั่วคราวเปนการนําความคิดของผูวิจัยมาประมวลผลซึ่งไดจากการ

ทําดัชนีขอมูลและเชื่อมดัชนีดวยการเชื่อมโยงดัชนีนั้นเขาดวยกันแลวลงมือเขียนประโยคหรือ
ขอความเชิงแนวคิดทฤษฎี

4. การสรางบทสรุปและการพิสูจนบทสรุป(drawing and verifying conclusion)
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยนําขอสรุปยอยๆ มาเชื่อมโยงเพื่อใหเปนบทสรุปซึ่งจะตอบ

ปญหาการวิจัย โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอสรุปยอยๆ เขาดวยกันจะกระทําอยางเปน
ระบบและปราณีต และขอความนี้จะเปนขอคนพบและเปนขอสรุปของการวิจัย โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนตอไปนี้

1. การอานทบทวนขอมูลปฐมภูมิที่อยูในรูปขอความทางภาษาเพื่อจับใจความ
โดยรวมกอนเริ่มตนดําเนินกิจกรรมการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนตอไป

2. การสรางขอสรุปแนวคิดในขอมูล พิจารณาหนวยขอมูลในแตละสวนที่ทําการ
แบงแยกไวแลวในขั้นตอนแรก พรอมทั้งตั้งคําถามกับตัวเองเกี่ยวกับขอมูลยอยสวนนั้นวา “เกี่ยวของ
กับเรื่องอะไร” “เกิดขึ้นที่ไหน” และ”เมื่อไร” มีพฤติกรรมหรือการกระทําอยางไรกับใคร” หรือทําอยาง
นั้นทําไม หรือเพราะอะไร

3. การเปรียบเทียบหัวขอสรุปแนวคิดในขอมูลเพื่อตรวจดูการซ้ําหรือการทับซอน 
กิจกรรมในขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบดูวาขอสรุปแนวคิดที่ซ้ํากัน หรือมีความหมายทับ
ซอนกันหรือไม 



บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูวิจัยไดสัมภาษณพระสอนศีลธรรมจํานวน 20 รูป ครูพี่
เลี้ยงจํานวน 10 คน และนักเรียนจํานวน 10 คน โดยผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล และเสนอผลการ
วิเคราะหในรูปแบบพรรณาความเชิงเนื้อหา โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูล
ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการเรียนการสอน
ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ และดานการวัดผลและการประเมินผล

ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูล
ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล  ผูใหขอมูลในการวิจัยประกอบดวยพระสอนศีลธรรมที่

ลงทะเบียนไวที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 จํานวน 20 รูป 
ครูผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมจํานวน 10 คน และนักเรียนในโรงเรียนที่พระ
สอนศีลธรรมเขาไปปฏิบัติงานจํานวน 10 คน รวมผูใหขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 40 รูป/คน

ตาราง 7 แสดงจํานวนกลุมผูใหขอมูลในการวิจัย

ลําดับ กลุมผูใหขอมูล จํานวน (คน)

1. พระสอนศีลธรรม 20

2. ครูพี่เลี้ยง 10

3. นักเรียน 10
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ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการเรียนการ
สอน ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ และดานการวัดผลและการประเมินผล ไดแก
1. ดานเนื้อหาหลักสูตร

การวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณดานเนื้อหาหลักสูตรสามารถสรุปในแตละประเด็น 
ดังนี้

พระสอนศีลธรรมจํานวนมาก (17 รูปใน 20 รูป) มีความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรูตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาที่มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยพระ
สอนศีลธรรมไดกลาววา “ ตอนที่เขาไปสอนหนังสือครั้งแรกๆ ครูบอกวาปนี้โรงเรียนไดใชหลักสูตร
ใหมและไดถวายหนังสือหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายจํานวน 1 
เลมแลวอธิบายถึงคําอธิบายรายวิชา/ตัวชี้วัดสาระพื้นฐานใหฟงกอนเริ่มสอนในคาบแรก ”  สอดคลอง
กับครูพี่เลี้ยงที่เห็นวาพระสอนศีลธรรมมีความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความ
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครูพี่เลี้ยงมีความเห็นวา “ ครูพี่เลี้ยงได
ถวายหนังสือหลักสูตรกับพระสอนศีลธรรม 1 เลมและไดแนะนําใหทานไดทราบในตัวชี้วัด/มาตรฐาน
การเรียนรูของสถานศึกษา ” 

ในประเด็นของการมีสวนรวมในการรางหรือเขียนหลักสูตรสถานศึกษานั้นพระสอน
ศีลธรรมทุกรูป (20 รูป) ขาดโอกาสในการมีสวนรวมกับโรงเรียนเพื่อรางและเขียนหลักสูตรกับ
สถานศึกษาดังคําพูดของพระรูปหนึ่งวา “ โรงเรียนไปจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษากันแตไมไดให
พระไดเขารวมรางหลักสูตรเลย แตพระตองสอนตามหลักสูตรที่โรงเรียนเขียนขึ้นทําใหพระที่สอนมี
ความเขาใจในหลักสูตรไมลึกซึ้ง ” 

ในสวนของการใชหลักสูตรของโรงเรียนที่มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นพระสอนศีลธรรมจํานวนมาก (17 รูปใน 20 รูป) ไดใชหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมากําหนดเนื้อหาสาระ
เพื่อชวยในการเรียนการสอนดังคําพูดของพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งวา “ กอนผมทําการสอนหนังสือ
ครูพี่เลี้ยงแจงใหทราบวาใหสอนในระดับชั้นไหนแลวผมตรวจสอบสาระการเรียนรูและตัวชี้วัดจาก
หลักสูตรแลวจึงกําหนดเนื้อหาของบทเรียนจากคําอธิบายรายวิชาพระพุทธศาสนาตามที่ครูได
แนะนํามา ”  ซึ่งมีความสอดคลองกับครูพี่เลี้ยงที่เห็นวาพระสอนศีลธรรมใชหลักสูตรของสถานศึกษา
ที่มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมากําหนดเนื้อหาสาระเพื่อชวยในการ
เรียนการสอนโดยครูพี่เลี้ยงทานหนึ่งกลาววา “ ครูพี่เลี้ยงไดแนะนําใหพระสอนศีลธรรมกําหนด
เนื้อหาของบทเรียนโดยพิจารณาจากคําอธิบายรายวิชาซึ่งตรงตามตัวชี้วัดในหลักสูตร ”
และสอดคลองกับนักเรียนเห็นวาพระสอนศีลธรรมกําหนดเนื้อหาของบทเรียน ทําการสอนตาม
คําอธิบายรายวิชาที่ตรงตามตัวชี้วัดและมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาที่แจงใหผูเรียน
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ทราบโดยนักเรียนคนหนึ่งกลาวไววา “ พระอาจารยชี้แจงเนื้อหาที่สอนตามคําอธิบายรายวิชาตรงกับ
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรูในคูมือ ”

2. ดานการเรียนการสอน
การวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณดานการเรียนการสอนสามารถสรุปในแตละประเด็น 

ดังนี้
การดําเนินการเรียนการสอนพระสอนศีลธรรมจํานวนมาก (18 รูปใน 20 รูป) ทําการสอน

หลายวิธีไดแก การสนทนา การบรรยายหนาชั้นเรียนประกอบสื่อการเรียนการสอน การทํากิจกรรม
กลุม หรือแมกระทั่งการเลานิทาน  เทคนิคการสอนดังกลาวสรางความสนใจแกผูเรียนในชั้นเรียน
และเกิดความสนุกสนานตอการเรียนอยางยิ่งดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งกลาววา 
“ ในการทําการสอนไดใชวิธีการสอนหลายอยาง เชน การบรรยาย การเลานิทานประกอบบทเรียน 
บางครั้งก็ใหนักเรียนไดทํางานกลุม ”  ซึ่งมีความสอดคลองกับครูพี่เลี้ยงที่เห็นวาพระสอนศีลธรรม
ดําเนินการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดดีใชเทคนิควิธีที่หลายรูปแบบเหมาะสมกับนักเรียนโดยครูพี่
เลี้ยงคนหนึ่งกลาววา “ พระอาจารยทานสอนหนังสือไดดีมักมีเรื่องเลา คํากลอนหรือนิทานเลาให
นักเรียนฟงบอยๆ จนเปนที่ชื่นชอบแกนักเรียน ” และมีความสอดคลองกับนักเรียนเห็นวาพระสอน
ศีลธรรมดําเนินการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดดีใชเทคนิควิธีที่หลากหลายดังคําพูดของนักเรียนคน
หนึ่งวา “ พระอาจารยสอนหนังสือไดดี สนุกกับการเรียนและพระอาจารยใจดี ”

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียนและชุมชนนั้นพระสอนศีลธรรม
จํานวนคอนขางนอย (6 รูปใน 20 รูป) ไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดทําเปนการบาน
หรือทบทวนเนื้อหาของบทเรียนหลังจากเรียนจากเนื้อหาบทเรียนผานไปดวยการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูแบบเปนแบบถูกผิดที่ใหผูเรียนอานแลวเลือกใสเครื่องหมายถูกหรือผิดตามดุลยพินิจของ
ผูเรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบจับคู การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบเติมคําหรือ
เติมขอความ ดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งวา “ ไดออกแบบฝกหัดทายบทเรียนให
นักเรียนฝกเพื่อทบทวนโดยใหนักเรียนเติมคําในชองวาง ”

การเรียนการสอนพระสอนศีลธรรมวิเคราะหผูเรียนแลวใชเทคนิคการสอนตามความ
แตกตางระหวางบุคคลซึ่งนักเรียนมีพื้นฐานความรูวิชาพระพุทธศาสนาแตกตางกันบางคนสนใจ
เรียนมากบางคนสนใจเรียนนอยและในชั้นเรียนมีนักเรียนนับถือศาสนาแตกตางกันพระสอนศีลธรรม
จึงใชวิธีการสัมภาษณ การทํากิจกรรมกลุม การทดสอบความรูรายบุคคล เชน ใหนักเรียนนักเรียน
กลาวแนะนําตัว บอกชื่อ นับถือศาสนาอะไร จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนไหน เพื่อหาขอมูลพื้น
ฐานความรูจากผูเรียน ดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมวา “ นักเรียนชั้นม.1 มีพื้นฐานความรูทาง
พุทธศาสนาแตกตางกัน บางคนนับถือศาสนาพุทธ บางคนนับถือศาสนาคริสตบางคนก็นับถือศาสนา
อิสลาม ” สอดคลองกับครูที่เลี้ยงที่เห็นวาพระสอนศีลธรรมวิเคราะหผูเรียนและใชเทคนิคการสอน
ตามความแตกตางระหวางบุคคลดังคํากลาวของครูพี่เลี้ยงทานหนึ่งวา “ ....ที่โรงเรียนใหนักเรียน
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มุสลิมเรียนรวมกันกับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและดูเหมือนนักเรียนมุสลิมจะตั้งใจเรียนกวา
นักเรียนพุทธหลายคน.....”

ในการเรียนการสอนพระสอนศีลธรรมไดใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูดวยการแนะนํา
เนื้อหาบทเรียนที่สอน เนื้อหาของบทเรียนที่สอบตลอดจนหลักเกณฑการใหคะแนนเพื่อใหผูเรียน
ทราบลวงหนา การบรรยายหนาชั้นและใหนักเรียนไดทํางานกลุมดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมรูป
หนึ่งวา “ กอนเริ่มสอนครั้งแรกไดชี้แจงเนื้อหาที่เรียนและบอกหลักเกณฑการใหคะแนนในชั้นเรียน
ใหนักเรียนไดรับทราบ ”  

ในสวนของการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมและการประเมินผล
การเรียนรูนั้นพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย (2 รูปใน 20 รูป) ไดใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนด
กิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรูโดยพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งกลาววา “ เวลาในการเรียนการ
สอนมีนอยจึงไมไดใหนักเรียนไดรวมคิดกิจกรรม ”

ดานการดําเนินเรียนการสอนพระสอนศีลธรรมจํานวนปานกลาง (12 รูปใน 20 รูป) ไดจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมและคนพบองคความรูใหมดวยการวิเคราะหขาวจาก
หนังสือพิมพประจําวันโดยอางอิงหลักธรรมทางพุทธศาสนาและใหนักเรียนอภิปรายหนาชั้นเรียน
เพื่อฝกฝนการสืบคน การคนควาอีกทั้งใหนักเรียนทํางานกลุมเพื่อคนควาหาขอมูลแลวจัด
นิทรรศการรเรื่องวันสําคัญทางพุทธศาสนาดังคําพูดของพระสอนศีลธรรมวา  “ ใหนักเรียนหาขาว
อาชญากรรมแลวนําหลักธรรมเรื่องอกุศลกรรมบรรยายประกอบภาพขาวแลวใหนักเรียนบรรยายให
เพื่อนฟงหนาชั้นเรียน ” และจากคํากลาวของพระสอนศีลธรรมรูปอื่นวา “ ใหนักเรียนไปถายภาพและ
ศึกษาประวัติของภาพพุทธประวัติที่ถายมาสงเปนการบาน ”  

ในสวนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง/สงเสริมคุณลักษณะพึงประสงคและ
สมรรถนะของผูเรียนพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย (2 รูปใน 20 รูป) ไดมีโอกาสจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ปลูกฝง/สงเสริมคุณลักษณะพึงประสงคและสมรรถนะของผูเรียนดังคํากลาวของพระสอน
ศีลธรรมรูปหนึ่งวา “ การจัดกิจกรรมใดๆ จะไมมีความสะดวกเพราะตองขออนุญาตจากครูพี่เลี้ยง
กอนเสมอ ”

การดําเนินการสอนของพระสอนศีลธรรมทุกรูปเปนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาจึงเปน
การดําเนินการเรียนการสอนที่สมบูรณดวยหลักธรรมคําสอนที่ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนรูในชั้นเรียนตลอดเวลารวมถึงการปฏิบัติกิจกรรมควบคูกันโดยพระสอนศีลธรรมให
ผูเรียนไดสวดมนตไหวพระในหองเรียนดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งวา “….ทุกครั้งที่เริ่ม
สอนจะใหนักเรียนสวดมนตไหวรัตนตรัยกอน ”  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของพระสอนศีลธรรมรูปอื่น
วา “…..กอนเริ่มเรียนและหลังเลิกเรียนจะใหนักเรียนกลาวคําบูชาพระรัตนตรัยดวย ”

ในสวนของการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูเรียนพระสอน
ศีลธรรมจํานวนนอย (3 รูปใน 20 รูป) ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแก
ผูเรียนดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมวา “ การจัดกิจกรรมตางๆในโรงเรียนไมคอยอํานวย เพราะ
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เวลาสอนมีนอย แลวตองขอความเห็นชอบจากครูพี่เลี้ยงดวย ซึ่งโดยลําพังพระเองคงจัดกิจกรรมได
ยาก ” 

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนเรียนรู 
การทํางาน การอยูรวมกันในสังคมและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงนั้นพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย 
(1 รูปใน 20 รูป) ไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนเรียนรู 
การทํางาน การอยูรวมกันในสังคมและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรม
รูปหนึ่งวา “ พระไมไดจัดกิจกรรมแบบนี้ซึ่งไมเกี่ยวของกับวิชาพระพุทธศาสนาเทาไหรนัก ” 

ดานการสอดแทรกความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทยใหแกผูเรียนใน
การจัดการเรียนรูพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย (1 รูปใน 20 รูป) ดําเนินการเรียนการสอนโดยได
สอดแทรกความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทยใหแกผูเรียนในการจัดการเรียนรูวิชา
พระพุทธศาสนาดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งวา “ เนื้อหาการเรียนรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย ความรักชาติจะอยูในวิชาสังคมศึกษาจึงไมไดสอนในเรื่องนี้ในชั้นเรียน ”

3. ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ
การวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณดานสื่อและวัสดุ อุปกรณสามารถสรุปในแตละ

ประเด็น ดังนี้
พระสอนศีลธรรมทุกรูป (20 รูปใน 20 รูป) ใชสื่อสิ่งพิมพ ไดแก ตํารา แบบเรียนของ

นักเรียนในชั้นเรียน รูปภาพพุทธประวัติ เปนสื่อการเรียนการสอนดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรม
รูปหนึ่งวา  “ผมตัดขาวอาชญากรรมจากหนังสือพิมพไปอธิบายหลักธรรมเรื่อง จริต 3”  สอดคลองกับ
ครูพี่เลี้ยงที่เห็นวาพระสอนศีลธรรมใชสื่อประเภทสิ่งพิมพ ไดแก รูปภาพพุทธประวัติ ภาพขาวจาก
หนังสือพิมพ ประกอบการบรรยายใหผูเรียนในชั้นเรียนไดเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นซึ่งพระสอน
ศีลธรรมจะนําภาพติดลงในแผนฟวเจอรบอรดใชประกอบการบรรยาย และสอดคลองกับนักเรียนที่
เห็นวาพระสอนศีลธรรมใชสื่อประเภทสิ่งพิมพ ไดแก รูปภาพพุทธประวัติ ภาพขาวจากหนังสือพิมพ
บรรยายประกอบการเรียนการสอนของบทเรียน

สื่อการเรียนการสอนที่พระสอนศีลธรรมจํานวนปานกลาง (11 รูปใน20 รูป) ไดใชไดแก
สื่อประเภทวัสดุ ประกอบดวย โตะหมูบูชา พระพุทธรูป แจกัน เชิงเทียน ตาลปตร ที่มีอยูในหอง
จริยธรรมหรือหองพระพุทธศาสนาของโรงเรียนประกอบการเรียนการสอนเรื่องศาสนพิธีของ
บทเรียนดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งวา “ ผมใชชุดโตะหมูที่อยูในหองจริยศึกษา
ประกอบการอธิบายเรื่องศาสนพิธี ” สอดคลองกับครูพี่เลี้ยงที่เห็นวาพระสอนศีลธรรมใชรูปภาพ 
ชุดสังฆทาน ธรรมาสและอุปกรณเกี่ยวกับศาสนพิธีที่มีอยูในหองจริยศึกษาเปนสื่อประกอบการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสอดคลองกับนักเรียน เห็นวาพระสอนศีลธรรมใชสื่อการสอนจากอุปกรณที่
มีอยูในหองเรียนประกอบการเรียนการสอน เชน ภาพเขียนฝาผนัง ชุดสังฆทาน
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พระสอนศีลธรรมจํานวนนอย (4 รูปใน 20 รูป) ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อประกอบการเรียนการ
สอนของนักเรียนในชั้นเรียน ไดแก ใช เครื่องเลนวีดีโอ เพาเวอรพอย เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร 
ประกอบการบรรยายตามเนื้อหาของบทเรียนและสอดคลองกับครูพี่เลี้ยงเห็นวาพระสอนศีลธรรม
จํานวนนอย (2 คนใน 10 คน) ใชสื่อเทคโนโลยีประกอบดวยสื่อการสอนเพาเวอรพอยและเครื่องฉาย
โปรเจ็คเตอร เครื่องเลนวีดีโอใหผูเรียนไดดูประกอบบรรยายประกอบการเรียนการสอนดังคํากลาว
ของครูพี่เลี้ยงวา “ พระสอนศีลธรรมในปจจุบันเปนพระที่ทันสมัยมีประสบการณเทาทันเทคโนโลยียุค
ใหมจึงสามารถสรางสื่อและใชสื่อสอนไดเหมาะสมกับนักเรียน” 

สวนการใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนสื่อเพื่อการเรียนการสอน พระสอนศีลธรรมจํานวน
นอย (3 รูปใน 20 รูป) ไดใหนักเรียนศึกษาหาความรูนอกโรงเรียนดวยการศึกษาประวัติของวัด 
ศึกษาภาพถายฝาผนังของพระอุโบสถรวมถึงการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมจากวัดในชุมชนใกล
โรงเรียนดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งวา “ สั่งการบานใหนักเรียนทํางานกลุมโดย
การศึกษาประวัติของวัดเพื่อเปนคะแนนเก็บของนักเรียนดวย........” สอดคลองกับนักเรียนเห็นวา
พระสอนศีลธรรมไมไดใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนสื่อเพื่อการเรียนการสอน โดยนักเรียนคนหนึ่ง
กลาววา “ไดไปถวายสังฆทาน เวียนเทียนที่วัดสวนตัวกับเพื่อนๆ ญาติ หรือผูปกครองแตไมเคยได
ไปกับครูหรือพระสอนศีลธรรม”

ในการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรูนั้นพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย (3 รูปใน 20 รูป) ไดดําเนินการสอนโดยใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูตอผูเรียนในชั้นเรียน ดังคํากลาว
ของพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งวา “ พระจะขาดความรูในการสรางและใชคอมพิวเตอรสมัยใหม ”

4. ดานการวัดผลและการประเมินผล
การวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณดานการวัดผลและการประเมินผลสามารถสรุปในแต

ละประเด็น ดังนี้
ประเด็นวิธีการในการวัดผลและการประเมินผลพระสอนศีลธรรมจํานวนคอนขางมาก

(13 รูปใน 20 รูป) ใชการวัดผลและประเมินผลผูเรียนดวยการทดสอบดานความรูของผูเรียนตาม
เนื้อหาบทเรียนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรดวยการใชแบบทดสอบซึ่งเปนลักษณะ
ขอสอบเปนเครื่องมือสําหรับการวัดผลและประเมินผลผูเรียนโดยพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งกลาววา 
“ผมใชขอสอบแบบ 4 ตัวเลือกทดสอบความรูของนักเรียนรวมกับครูพี่เลี้ยง” ซึ่งสอดคลองกับครูพี่
เลี้ยงสวนใหญมีความเห็นวาพระสอนศีลธรรมวัดผลและประเมินผลดวยการใชแบบทดสอบเปน
เครื่องมือทดสอบผูเรียนตามเนื้อหาของบทเรียนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรดังคํา
กลาวของครูพี่เลี้ยงคนหนึ่งวา “ พระสอนศีลธรรมมีสวนรวมในการวัดผลและประเมินผลในการออก
ขอสอบและกําหนดสัดสวนของคะแนน ” ซึ่งตรงกับความเห็นของนักเรียนสวนมากที่มีความเห็นวา
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พระสอนศีลธรรมทําการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนดวยแบบทดสอบความรูคือ
ขอสอบสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

พระสอนศีลธรรมจํานวนปานกลาง (9 รูปใน 20 รูป)  ไดใชการวัดผลและประเมินผล
ผูเรียนดานทักษะดวยการสังเกตุพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนหนาชั้นเรียนดวยแบบวัด
ความสามารถจริงเปนเครื่องมือดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งวา “ ….สั่งใหนักเรียนฝกหัด
ทองคําอาราธนาตางๆ มาจากบานและทดสอบรายบุคคลหนาชั้นเรียนเพื่อทดสอบเก็บคะแนน ”

พระสอนศีลธรรมจํานวนนอย (3 รูปใน 20 รูป) ไดใชวิธีการและเครื่องมือตางๆ ในการ
วัดผลและประเมินผลผูเรียนตามเนื้อของการเรียนรูในบทเรียน ดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมวา  
“ โรงเรียนไมไดใหพระไดออกขอสอบของผูเรียนโดยครูจะออกขอสอบเอง”

ในประเด็นการสรางและนําเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสม
พระสอนศีลธรรมจํานวนคอนขางมาก (13 รูปใน 20 รูป) มีความเห็นวาไดสรางและนําเครื่องมือ
วัดผลและการประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสมตรงกับตัวชี้วัดและหลักสูตรการเรียนรูของ
สถานศึกษาโดยพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งกลาววา “ ปกติก็ออกขอสอบตรงตามเนื้อหาและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรตามที่ครูพี่เลี้ยงบอกมานะ ” และสอดคลองกับครูพี่เลี้ยงคนหนึ่งไดกลาววา “ พระสอน
ศีลธรรมเปนครูชวยสอนวิชาพระพุทธศาสนาทานมีภาระเยอะจึงไมไดใหทานชวยออกขอสอบให.....” 
และพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย (3 รูปใน 20 รูป) ไดสรางและนําเครื่องมือวัดผลและการ
ประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสมซึ่งพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งกลาววา “ ผมไมไดสรางเครื่องมือ
ในการวัดผลการเรียนรูของนักเรียนเลยซึ่งปกติ ครูพี่เลี้ยงจะทําหนาที่นี้เองครับ ”

ประเด็นของการออกแบบวิธีการวัดและการประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรูพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย (1 รูปใน 20 รูป) ไดออกแบบวิธีการวัดและการ
ประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนดังคํากลาวของพระ
สอนศีลธรรมรูปหนึ่งวา “ โรงเรียนเรียนจะรับผิดชอบในการออกขอสอบให พระจะทําหนาที่เพียงแค
การสอนเทานั้นเอง ” ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนคนหนึ่งวา “ พระสอนศีลธรรมไมได
วัดผลและประเมินผลการเรียนของผูเรียนเลย ”

ในประเด็นการวัดผลและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงพระสอนศีลธรรมจํานวน
คอนขางมาก (13 รูป ใน 20 รูป) ไดวัดผลและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงดวยการทดสอบ
ความรูของผูเรียนตามเนื้อหาบทเรียนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรดวยแบบทดสอบ
กากบาท 4 ตัวเลือกและการสังเกตุพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนหนาชั้นเรียนดวยแบบวัด
ความสามารถดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งวา “ ….สั่งใหนักเรียนฝกหัดทองคําอาราธนา
ตางๆ มาจากบานและทดสอบรายบุคคลหนาชั้นเรียนเพื่อทดสอบเก็บคะแนน ”

ประเด็นการประเมินผลการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันของผูเรียนดวยการสังเกต 
การสัมภาษณ พระสอนศีลธรรมทุกรูปประเมินผลดวยการสังเกตุพฤติกรรมเห็นวาผูเรียนใหความ
เคารพดวยการกราบไหวพระสอนศีลธรรมและครูผูสอนในโรงเรียนเปนอยางดีและเห็นวานักเรียนที่
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ไดเรียนวิชาพระพุทธศาสนากับพระสอนศีลธรรมมีพฤติกรรมการแสดงออกที่สุขุม สงบ เรียบรอยไม
กาวราว พูดจาสุภาพ

ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

1. ดานเนื้อหาหลักสูตร
การวิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมมีสาระสําคัญสามารถสรุปได 

ดังนี้
พระสอนศีลธรรมที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 เมื่อเขาไปปฏิบัติงานในโรงเรียนพระสอนศีลธรรมทุกรูป (20 รูปใน 20 )
ขาดโอกาสในการมีสวนรวมกับโรงเรียนเพื่อรางและเขียนหลักสูตรสถานศึกษากับโรงเรียนที่เขาไป
ปฏิบัติงานโดยพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งกลาววา “ โรงเรียนไปจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษากันแต
ไมไดใหพระไดเขารวมรางหลักสูตรเลย แตพระตองสอนตามหลักสูตรที่โรงเรียนเขียนขึ้นทําใหพระที่
สอนไมมีโอกาสใหขอมูลที่นาจะทําใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ผูเรียนมากยิ่งขึ้น ” 

ในสวนของความรูความเขาใจในหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย (3 รูปใน 20 รูป) มีความรูความ
เขาใจในหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแตพระ
สอนศีลธรรมในจํานวนดังกลาวไดรับความชวยเหลือจากครูพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนํากอนทําการสอน
ดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งวา “ ตอนที่เขาไปสอนหนังสือในโรงเรียนไมมีความรูเรื่อง
มาตรฐานการเรียนรูและหลักสูตรของสถานศึกษาเลย แตครูพี่เลี้ยงนําหนังสือประกอบการสอนมา
ถวายแลวกําหนดใหสอนตามเนื้อหาที่กําหนดใหเทานั้น แตมีความเขาใจวาบทเรียนที่กําหนดใหสอน
นั้นมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร ”  

สวนของการอาศัยหลักสูตรของโรงเรียนมากําหนดเนื้อหาสาระและตัวชี้วัดเพื่อชวย
สอนนั้นพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย (3 รูปใน 20 รูป) เกิดปญหาการการอาศัยหลักสูตรของ
โรงเรียนมากําหนดเนื้อหาสาระและตัวชี้วัดเพื่อชวยสอนเพราะพระสอนศีลธรรมไดรับความ
ชวยเหลือจากครูพี่เลี้ยงคอยถวายคําแนะนําดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมวา “ ครูพี่เลี้ยงได
แนะนําใหพระสอนศีลธรรมกําหนดเนื้อหาของบทเรียนโดยพิจารณาจากคําอธิบายรายวิชาซึ่งตรง
ตามตัวชี้วัดในหลักสูตร ”
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การวิเคราะหขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมสามารถสรุปได ดังนี้
การแกไขการปฏิบัติงานในประเด็นที่พระสอนศีลธรรมขาดโอกาสในการมีสวนรวมราง

และเขียนหลักสูตรสถานศึกษากับโรงเรียนนั้นสถานศึกษาควรโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดมีสวน
รวมกับโรงเรียนในการรางและเขียนหลักสูตรสถานศึกษากับโรงเรียนดวย หรือแมกระทั่งการประชุม
หลอมแผนการเรียนการสอนหรือการปรับปรุงหลักสูตรก็ควรเปดโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดเขา
รวมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นดวยเพื่อสรางโอกาสในการทําความเขาใจเปาหมายของโรงเรียนอยาง
ชัดเจน

ประเด็นที่พระสอนศีลธรรมเมื่อเขาไปปฏิบัติงานในโรงเรียนไมมีความรูความเขาใจใน
หลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นหนวยงานที่
เกี่ยวของควรจัดการอบรมถวายความรูแกพระสอนศีลธรรมทุกรูปในเรื่องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกอนเขาไปปฏิบัติงานในโรงเรียนและสถานศึกษาตองใหความรูในหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยเพื่อใหพระสอน
ศีลธรรมนั้นมีความสามารถในการกําหนดเนื้อหาสาระและตัวชี้วัดเพื่อกําหนดเนื้อหาบทเรียนเพื่อ
การเรียนการสอนดวย และในชวงการปฏิบัติงานตอลดปการศึกษาหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดการ
อบรมเพื่อเสริมความรูแกพระสอนศีลธรรมเพื่อสงเสริมใหพระสอนศีลธรรมสามารถปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ดานการเรียนการสอน
การวิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมมีสาระสําคัญสามารถสรุปได 

ดังนี้
พระสอนศีลธรรมที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 เมื่อดําเนินการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาพระสอนศีลธรรมจํานวน
นอย (1 รูปใน 20 รูป) สามารถดําเนินการสอนโดยสอดแทรกความเปนประชาธิปไตยความภูมิใจใน
ความเปนไทยใหแกผูเรียนในชั้นเรียนดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งวา “ เนื้อหาการเรียนรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตย ความรักชาติจะอยูในวิชาสังคมศึกษาจึงไมไดสอนในเรื่องนี้ในชั้นเรียน ”

สวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการดูแลตนเองมีทักษะในการเรียนเรียนรู 
การทํางานการอยูรวมกันในสังคมและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย 
(1 รูปใน 20 รูป) ไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนเรียนรู 
การทํางานการอยูรวมกันในสังคมและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพระสอนศีลธรรมสวนใหญ
ไมมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมดังกลาว

ในประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง/สงเสริมคุณลักษณะพึงประสงคและ
สมรรถนะของผูเรียนพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย (3 รูปใน 20 รูป) ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่
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สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียนเนื่องดวยสถานศึกษาไมเปดโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดทํา
กิจกรรมและชวงระยะเวลาดําเนินการสอนในชั้นเรียนมีนอย

ในดานการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียนพระสอน
ศีลธรรมจํานวนนอย (2 รูปใน 20 รูป) ไดมีโอกาสจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง/สงเสริม
คุณลักษณะพึงประสงคและสมรรถนะของผูเรียนดังคํากลาวของพระสอนศีลธรรมวา “ การจัด
กิจกรรมตางๆในโรงเรียนไมคอยอํานวย เพราะเวลาสอนมีนอย แลวตองขอความเห็นชอบจากครูพี่
เลี้ยงดวย ซึ่งโดยลําพังพระเองคงจัดกิจกรรมไดยาก ” 

ในประเด็นของการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมและการ
ประเมินผลการเรียนรูพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย (2 รูปใน 20 รูป) ไดใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
กําหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรูโดยพระสอนศีลธรรมรูปหนึ่งกลาววา “ เวลาในการ
เรียนการสอนมีนอยจึงไมไดใหนักเรียนไดรวมคิดกิจกรรม ”

ในประเด็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน พระสอนศีลธรรมจํานวนคอนขางนอย (6 รูปใน 20 รูป) ไดออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และในประเด็นการ
จัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมและคนพบองคความรูดวยตนเองนั้นพระสอนศีลธรรม
จํานวนนอยไมไดจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมและคนพบองคความรูดวยตนเอง

อนึ่ง ในการปฏิบัติงานทําการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมนั้นพระสอนศีลธรรม
จํานวนปานกลาง (9 รูปใน20 รูป) มีความสะดวกในเรื่องของสถานที่พัก หองรับรองโดยสถานศึกษา
ไดจัดเตรียมไวเปนสัดสวนรวมถึงการเดินทางไปปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรมมีคาใชจายจํากัด 
ขาดเงินทุนในการซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน

การวิเคราะหขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมสามารถสรุปได ดังนี้
การแกไขการปฏิบัติงานประเด็นที่พระสอนศีลธรรมจํานวนนอยที่สามารถดําเนินการ

สอดแทรกความเปนประชาธิปไตยความภูมิใจในความเปนไทยใหแกผูเรียนในการจัดการเรียนรูให
ผูเรียนในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการดูแลตนเอง การใหผูเรียนมีทักษะในการ
เรียนเรียนรูการทํางานการอยูรวมกันในสังคมและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ปลูกฝง/สงเสริมคุณลักษณะพึงประสงคและสมรรถนะของผูเรียน การจัดทําโครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียนและการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
กําหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรูรวมถึงพระสอนศีลธรรมจํานวนปานกลางมีความ
สะดวกในเรื่องของสถานที่พัก หองรับรองนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดโครงการฝกอบรมพระสอน
ศีลธรรมเพื่อใหพระสอนศีลธรรมมีความรู ความเขาใจจนเกิดทักษะและรูเทคนิควิธีสามารถจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนเรียนรูการทํางานการอยูรวมกันในสังคมรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงและสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียนมากขึ้นและสถานศึกษาควรจัดหองรับรองเพื่อตอนรับการเขา
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ไปปฏิบัติงานรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดสรรคงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อใหพระสอนศีลธรรม
สามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวมากขึ้นดวย

3. ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ
การวิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมมีสาระสําคัญสามารถสรุปได 

ดังนี้
พระสอนศีลธรรมที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 เมื่อดําเนินการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาพระสอนศีลธรรมจํานวน
นอย (3 รูปใน 20 รูป) ดําเนินการสอนโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายเหมาะสมกับ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูตอผูเรียนในชั้นเรียน เนื่องจากพระสอนศีลธรรมสวนใหญไมไดมี
ความรูพื้นฐานในวิชาชีพครูมาแตเดิมเนื่องจากไมไดสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาครุศาสตร
ถึงแมพระสอนศีลธรรมบางสวนจะมีวุฒิการศึกษาทางโลกตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปแตก็ไมใชตัวชี้วัดวา
พระสอนศีลธรรมที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปจะมีความรูความสามารถในวิชาชีพครู
รวมถึงคุณสมบัติของผูที่จะเขาสอนศีลธรรมในโรงเรียนวาจะตองสําเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
หรือประโยค 1-2 ขึ้นไป หรือสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหงหรือเปนพระครูสัญญา
บัตรชั้นตรีขึ้นไป ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวไมบงชี้วาพระสอนศีลธรรมรูปนั้นเปนผูมีความรูความสามารถ
ในวิชาชีพครู  อีกอยางหนึ่งกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ที่หนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดขึ้นเพื่อถวาย
ความรูแกพระสอนศีลธรรมอาจไมมีประสิทธิภาพและไมตอเนื่อง ไมตอบสนองตอความตองการที่
แทจริงของพระสอนศีลธรรมและอาจไมสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพจากกิจกรรมการ
พัฒนาเหลานั้นความรูที่ไดจากกิจกรรมการพัฒนาตางๆ เหลานั้นไมสอดคลองกับการใชงานจริง

ในประเด็นการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนในชั้นเรียนพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย (4 รูปใน 20 รูป) ใชสื่อเทค
โนโลเพื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนเนื่องจาก
สถานศึกษาขาดอุปกรณดานเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน

ประเด็นการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรูพระ
สอนศีลธรรมจํานวนนอย (3 รูปใน 20 รูป) ไดใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนในการ
จัดการเรียนรูเนื่องจากขาดการสงเสริมจากสถานศึกษาใหผูเรียนศึกษา คนควาหาความรูจากแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน

การวิเคราะหขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมสามารถสรุปได ดังนี้
การแกไขการปฏิบัติงานในประเด็นที่พระสอนศีลธรรมจํานวนนอยใชสื่อนวัตกรรม

หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนในชั้นเรียนรวมถึงพระสอน
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ศีลธรรมจํานวนนอยไดใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรูของผูเรียนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรูนอยรวมถึงะ
สื่อการสอนประเภทวัสดุไมเพียงพอตอการใชงานเพื่อดําเนินการเรียนการสอนนั้นหนวยงานที่
เกี่ยวของตองจัดฝกอบรมถวายความรูพัฒนาในดานตางๆ เพื่อใหพระสอนศีลธรรมมีศักยภาพมี
คุณภาพตอบสนองความตองการของสถานศึกษาทั้งทางดานความรู ความสามารถในการคิดคน 
ผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนทั้งสื่อประเภทที่ผลิตจากวัสดุและสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ
สถานศึกษาควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสามารถ
และศักยภาพของพระสอนศีลธรรมตอการปฏิบัติงานดวย

4. ดานการวัดผลและการประเมินผล
การวิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมมีสาระสําคัญสามารถสรุปได 

ดังนี้
พระสอนศีลธรรมที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 จํานวนนอย (1 รูปใน 20 รูป) ไดออกแบบวิธีการวัดและการประเมินผล
หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน เนื่องจากพระสอนศีลธรรมสวน
ใหญไมไดมีความรูพื้นฐานในวิชาชีพครูมาแตเดิมเนื่องจากไมไดสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาครุ
ศาสตร ถึงแมพระสอนศีลธรรมบางสวนจะมีวุฒิการศึกษาทางโลกตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปแตก็ไมใช
ตัวชี้วัดวาพระสอนศีลธรรมที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปจะมีความรูความสามารถใน
วิชาชีพครูรวมถึงคุณสมบัติของผูที่จะเขาสอนศีลธรรมในโรงเรียนวาจะตองสําเร็จการศึกษานักธรรม
ชั้นเอก หรือประโยค 1-2 ขึ้นไป หรือสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหงหรือเปนพระ
ครูสัญญาบัตรชั้นตรีขึ้นไป ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวไมบงชี้วาพระสอนศีลธรรมรูปนั้นเปนผูมีความรู
ความสามารถในวิชาชีพครู

อีกประการหนึ่ง ดวยวาพระสอนศีลธรรมไดทําหนาที่เพียงแคการสอนเทานั้นสวนการ
วัดผลและการประเมินผลจะเปนสวนของครูพี่เลี้ยงเปนผูรับผิดชอบ

ในประเด็นการสรางและนําเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลไปใชอยางถูกตอง
เหมาะสมนั้นพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย (3 รูปใน 20 รูป) ไดสรางและนําเครื่องมือวัดผลและการ
ประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสม

สวนประเด็นการวัดผลและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงนั้นพระสอนศีลธรรม
จํานวนคอนขางมาก (13 รูปใน 20 รูป) ใชการวัดผลและประเมินผลผูเรียนดวยการทดสอบดาน
ความรูของผูเรียนตามเนื้อหาบทเรียนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรดวยการใช
แบบทดสอบวัดผลและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง
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ในประเด็นการใชเครื่องมือเพื่อการวัดผลและการประเมินผลนั้นพระสอนศีลธรรม
จํานวนนอยมากไดมีโอกาสสรางเครื่องมือเพื่อการวัดผลและการประเมินผลผูเรียนในชั้นเรียนตาม
เนื้อหาสาระการเรียนรูของหลักสูตร

การวิเคราะหขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมสามารถสรุปได ดังนี้
การแกไขการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมดานการวัดผลและการประเมินผลใน

ประเด็นที่พระสอนศีลธรรมจํานวนนอยมีความสามารถและทําการออกแบบวิธีการวัดและการ
ประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูและพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย
มีความสามารถและสรางตลอดถึงนําเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสม
กับผูเรียน รวมถึงพระสอนศีลธรรมจํานวนนอยทําการวัดผลและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง
ตลอดจนไดสรางเครื่องมือเพื่อการวัดผลและการประเมินผลผูเรียนในชั้นเรียนตามเนื้อหาสาระการ
เรียนรูของหลักสูตรนั้นเบื้องตนหนวยงานที่เกี่ยวของตองสนับสนุนใหพระสอนศีลธรรมไดมีความรู 
ความเขาใจและความสามารถในการสรางและใชเครื่องมือเพื่อการวัดผลและการประเมินผลผูเรียนใน
รูปแบบและเทคนิควิธีตางๆ ดวยตนเองไดและสถานศึกษาที่พระสอนศีลธรรมไดเขาไปปฏิบัติงาน
ตองเปดโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดทําหนาที่ในการวัดผลและประเมินผลผูเรียนดวย



บทที่ 5
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ศึกษาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการวิจัยสรุปไดดังนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการเรียนการสอน
ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ และดานการวัดผลและการประเมินผล

2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกปญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในเรื่องนี้มีขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและผูใหขอมูลในการวิจัย ไดแก พระสอนศีลธรรมที่ลงทะเบียนไวที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 100 รูป ผูใหขอมูลในการวิจัย
ประกอบดวยพระสอนศีลธรรม 20 รูป ครูพี่เลี้ยงจํานวน 10 คน และนักเรียนจํานวน 10 คน รวมผูให
ขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 40 รูป/คน

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยศึกษาหาขอมูล
เพื่อสรางแบบสัมภาษณการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และสอบถามผูมีความ
ชํานาญในการเขียนแบบสัมภาษณเพื่อมาปรับตั้งคําถามของแบบสัมภาษณแลวนําแบบสัมภาษณที่
ไดเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อพิจารณาแกไขหาขอบกพรองและครอบคลุมขอบเขตเนื้อหา 
นิยามศัพทเฉพาะ พรอมทั้งสํานวนของภาษาที่ใชในแบบสัมภาษณหลังจากนั้นนําแบบสัมภาษณที่
สรางขึ้นหาคุณภาพของแบบสัมภาษณโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทานและตรวจสอบแกไขความถูกตอง
ไปทดลองใช (Try Out) กับพระสอนปริยัติธรรมสํานักเรียนวัดเทพลีลาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 
10 รูปและนําแบบสัมภาษณที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใชเพื่อการวิจัยเปนลําดับ
ตอไป

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง การเลือก
เวลาและสถานที่สัมภาษณ ผูวิจัยเลือกสถานที่สัมภาษณตามความสะดวกของผูใหขอมูลหลักทั้งใน
แงของการเดินทางและการใหขอมูล โดยสถานที่สัมภาษณจะตองไมมีกลุมอางอิงใดๆ ที่มีอิทธิพลตอ
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การใหขอมูล ในสวนเวลาในการสัมภาษณจะเลือกเวลาที่ผูใหขอมูลหลักรูสึกผอนคลายและไมมีภาระ
ในการประกอบธุระใดๆ ซึ่งในการสัมภาษณผูวิจัยจะใชเครื่องบันทึกเสียงชวยในการเก็บขอมูลจาก
การสัมภาษณโดยชี้แจงและขอความยินยอมจากผูใหขอมูลหลักทุกครั้ง

4. การวิเคราะหขอมูล เริ่มตนที่การตรวจสอบขอมูลมีครบถวนหรือไมและประเมิน
คุณภาพของขอมูลวาอยูในระดับที่นํามาวิเคราะหและตอบปญหาการวิจัยไดเพียงใด หลังจากนั้นทํา
การตรวจสอบขอมูลดวยการใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) คือ การ
เปลี่ยนบุคคลที่จะใหขอมูลซึ่งจะพิจารณาดูวาเมื่อผูใหขอมูลเปลี่ยนไปขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม 
โดยจะมีการบันทึกยอขณะเก็บขอมูลอยูและจะเรียบเรียงใหมเปนฉบับสมบูรณในภายหลังแลวทํา
ดัชนีขอมูลเปนการเลือกคําบางคํามาใชเพื่อจัดหมวดหมูขอมูลและความสะดวกของผูวิจัยเมื่อ
ตองการนําขอมูลมาใชในการวิเคราะห หลังจากนั้นสรางบทสรุปและการพิสูจนบทสรุป(drawing and 
verifying conclusion) โดยนําขอสรุปยอยๆ มาเชื่อมโยงเพื่อใหเปนบทสรุปซึ่งจะตอบปญหาการวิจัย 
โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอสรุปยอยๆ เขาดวยกันดวยการอานทบทวนขอมูลปฐมภูมิที่อยู
ในรูปขอความทางภาษาเพื่อจับใจความโดยรวมกอนเริ่มตนดําเนินกิจกรรมการวิเคราะหขอมูลใน
ขั้นตอนตอไปแลวจึงพิจารณาหนวยขอมูลในแตละสวนที่ทําการแบงแยกไวแลวในขั้นตอนแรก 
พรอมทั้งตั้งคําถามกับตัวเองเกี่ยวกับขอมูลยอยสวนนั้นวา “เกี่ยวของกับเรื่องอะไร” “เกิดขึ้นที่ไหน” 
และ”เมื่อไร” มีพฤติกรรมหรือการกระทําอยางไรกับใคร” หรือทําอยางนั้นทําไม หรือเพราะอะไร
หลังจากนั้นมีการเปรียบเทียบหัวขอสรุปแนวคิดในขอมูลเพื่อตรวจดูการซ้ําหรือการทับซอน 
กิจกรรมในขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบดูวาขอสรุปแนวคิดที่ซ้ํากัน หรือมีความหมายทับ
ซอนกันหรือไม แลวจึงพรรณนาความเชิงเนื้อหา

การสรุปผล
จากการวิเคราะหขอมูลสรุปผลไดดังนี้
1. การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ในแตละดาน ดังนี้
1.1 ดานเนื้อหาหลักสูตร พระสอนศีลธรรมจํานวนมากมีความเขาใจในมาตรฐานการ

เรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพระสอนศีลธรรมทุกรูปขาดโอกาสเขารวมพัฒนาหรือจัดทําหลักสูตรกับสถานศึกษา

1.2 ดานการเรียนการสอน พระสอนศีลธรรมดําเนินการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
หลายวิธี ไดแก การสนทนา การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน การทํากิจกรรมกลุม การเลา
นิทานแตพระสอนศีลธรรมจํานวนนอยไดจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะของผูเรียน

1.3 ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ พระสอนศีลธรรมดําเนินการเรียนการสอนโดยใชสื่อ
สิ่งพิมพ ไดแก ตํารา แบบเรียน รูปภาพ และสื่อประเภทวัสดุ ไดแก โตะหมูบูชา พระพุทธรูป แจกัน 
เชิงเทียน แตพระสอนศีลธรรมจํานวนนอยใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน
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1.4 ดานการวัดผลและการประเมินผล  พระสอนศีลธรรมวัดผลและประเมินผลผูเรียน
ตามสภาพจริงตรงกับเนื้อหาและรายวิชาของหลักสูตรดวยแบบทดสอบ แตพระสอนศีลธรรมจํานวน
นอยไดออกแบบวิธีการวัดและการประเมินผลของผูเรียน

2. ปญหาและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดแก

2.1 ดานเนื้อหาหลักสูตร
ปญหาการปฏิบัติงาน ไดแก พระสอนศีลธรรมขาดโอกาสในการมีสวนรวมเพื่อ

พัฒนาและจัดทําหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาและพระสอนศีลธรรมจํานวนนอยขาดความรูความ
เขาใจในหลักสูตรและใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกําหนดเนื้อหาสาระชวยสอน

ขอเสนอแนะการปฏิบัติงาน ไดแก สถานศึกษาที่มีพระสอนศีลธรรมเขาไป
ปฏิบัติงานควรใหพระสอนศีลธรรมมีสวนรวมในการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรกับสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดการอบรมถวายความรูเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กอนเขาปฏิบัติงาน

2.2 ดานการเรียนการสอน
ปญหาการปฏิบัติงาน ไดแก พระสอนศีลธรรมขาดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ผูเรียนดานการดูแลตนเองใหมีทักษะในการเรียนเรียนรูการทํางานการอยูรวมกันในสังคม และรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลงรวมถึงขาดการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน
ในชั้นเรียนและไมเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมและการประเมินผลการ
เรียนรูขาดการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และชุมชน

แนวทางแกไขการปฏิบัติงาน ไดแก หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดโครงการ
ฝกอบรมพระสอนศีลธรรมเพื่อใหพระสอนศีลธรรมมีความรู ความเขาใจจนเกิดทักษะและรูเทคนิควิธี
สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนเรียนรูการทํางานการอยูรวมกันในสังคม
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดจัดทําโครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียนมากขึ้นดวย

2.3 ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ
ปญหาการปฏิบัติงาน ไดแก พระสอนศีลธรรมจํานวนนอยใชสื่อนวัตกรรม

หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูรวมถึงการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูรวมถึงไมใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นใน
ชุมชนในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน

ขอเสนอแนะการปฏิบัติงาน ไดแก หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดฝกอบรมถวาย
ความรูใหพระสอนศีลธรรมมีความรู ความสามารถในการคิดคน ผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนทั้งสื่อ
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ประเภทที่ผลิตจากวัสดุและสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสถานศึกษาควรสนับสนุนใหนักเรียนได
ใชแหลงเรียนรูจากชุมชนเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมมากขึ้น

2.4 ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ
ปญหาการปฏิบัติงาน ไดแก พระสอนศีลธรรมจํานวนนอยไดออกแบบวิธีการวัด

และการประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูรวมถึงพระสอนศีลธรรม
จํานวนนอยไดสรางและนําเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสมกับผูเรียน
และพระสอนศีลธรรมจํานวนนอยไดวัดผลและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง

ขอเสนอแนะการปฏิบัติงาน ไดแก หนวยงานที่เกี่ยวของตองฝกอบรมใหพระสอน
ศีลธรรมมีความรู ความเขาใจและความสามารถในการสรางและใชเครื่องมือเพื่อการวัดผลและการ
ประเมินผลผูเรียนรวมถึงสถานศึกษาตองเปดโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดทําหนาที่ในการวัดผล
และประเมินผลผูเรียนดวย

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องศึกษาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากการศึกษาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการเรียนการ
สอน ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ และดานการวัดผลและการประเมินผล พบการปฏิบัติงานในแตละ
ดานดังสาเหตุดังตอไปนี้

1.1 ผลการวิจัยพบวา พระสอนศีลธรรมจํานวนมากมีความเขาใจในมาตรฐานการ
เรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เปนดังนี้อาจเปนเพราะพระสอนศีลธรรมที่ไดรับคัดเลือกใหปฏิบัติงานในโรงเรียนตองผานการ
อบรมจากโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจากศูนยวัฒนธรรมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เชน ศูนยประสานงานพระสอนศีลธรรมประจําจังหวัด หรือสํานักงานเจาคณะจังหวัดในแตละพื้นที่
(2553 : ออนไลน) กอนเขาปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนจึงสงผลใหพระสอนศีลธรรมมีความรูความ
เขาใจในเรื่องของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพอสมควร อีกอยางหนึ่งเมื่อพระสอน
ศีลธรรมไดเขาไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาก็ไดรับคําแนะนําจากครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับหลักสูตรของ
สถานศึกษาอีกครั้งจึงสงผลใหพระสอนศีลธรรมมีความเขาใจในหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ในสวนของการที่
พระสอนศีลธรรมขาดโอกาสเขารวมพัฒนาหรือจัดทําหลักสูตรกับสถานศึกษาทําใหพระที่สอนไมมี
โอกาสใหขอมูลที่นาจะทําใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียนมาก
ยิ่งขึ้น  ทั้งๆ ที่การพัฒนาหรือจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนหนาที่ของคณะกรรมการระดับ
สถานศึกษาประกอบดวย ครู ผูบริหาร ผูนําทางศาสนา ผูนําชุมชน ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและ
ประสบการณหลากหลายเพื่อจะไดรวมกันพิจารณาจัดทําสาระการเรียนรูสถานศึกษาหรือทองถิ่นให
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เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนตามกรอบสาระการเรียนรูของทองถิ่น 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.2552 : 3) สอดคลองกับงานวิจัยของรัชฎาภรณ ทองแปน. 
(2545 : 127) ไดศึกษาสภาพปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและความพรอมในการใช
หลักสูตรสถานศึกษาสาระภูมิศาสตรระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนนํารองทดลองใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาสาระภูมิศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและครูผูสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสาระ
ภูมิศาสตรในดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระภูมิศาสตร ทั้งมาตรฐาน ส 5.1 
มาตรฐาน ส 5.2 ในดานการนําความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระภูมิศาสตรไปจัดทําหลักสูตรอยูใน
ระดับปานกลาง

1.2 ผลการวิจัยพบวา พระสอนศีลธรรมดําเนินการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอน
หลายวิธี ไดแก การสนทนา การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน การเลานิทาน ที่เปนดังนี้อาจ
เปนเพราะในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนานั้นจะมีเนื้อหาของรายวิชาที่คอนขางมาก 
ครูผูสอนตองสอนใหตรงและมีความครบถวนของเนื้อหาดวยจึงจําเปนตองใชวิธีการสอนดวยการ
บรรยายจึงสอดคลองกับงานวิจัยของจารุเวศ ศิริวณิยกุล (2543 : 143) ไดทําวิจัยเรื่อง การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิชาพระพุทธศาสนา และ
พุทธศาสนสุภาษิตโดยการสอนบรรยายแบบอริยสัจสี่กับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนสุภาษิตที่เรียนโดยการสอนบรรยายแบบอริยสัจสี่สูงกวานักเรียนที่
เรียนโดยการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดานความคิดเห็นของนักเรียน
กลุมที่เรียนโดยการสอนบรรยายแบบอริยสัจสี่นักเรียนสวนใหญเห็นวาการเรียนโดยการสอน
บรรยายแบบอริยสัจสี่ทําใหนักเรียนไดฝกการทํางานเปนกลุม มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน ทําใหเขาใจบทเรียนไดรวดเร็วและเขาใจตนเองมากขึ้น มีการวางแผนการทํางานและไดรวมกัน
แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล มีความสนุกสนานกับการเรียนและกลาที่จะแสดงออกซึ่งนําไปสู
ความสนใจในวิชาพระพุทธศาสนามากขึ้น และสามารถนําความรูจากการศึกษาคนควาและ
ประสบการณที่ไดรับไปชวยในการแกปญหา

1.3 ผลการวิจัยพบวา พระสอนศีลธรรมดําเนินการเรียนการสอนโดยใชสื่อสิ่งพิมพ 
ไดแก ตํารา แบบเรียน รูปภาพ และสื่อประเภทวัสดุ ไดแก โตะหมูบูชา พระพุทธรูป แจกัน        
เชิงเทียน แตพระสอนศีลธรรมมีความรูไมเพียงพอตอใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการ
เรียนการสอนที่เปนดังนี้อาจเปนเพราะวาพระสอนศีลธรรมไดรับอบรม การพัฒนาเสริมความรูเพื่อ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการสราง การผลิตและการใชเทคโนโลยีใหมๆ นอยทั้ง
กอนเขาปฏิบัติงานและในระหวางการปฏิบัติงานซึ่งการจัดอบรมโครงการตางๆ ของหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อถวายความรูแกพระสอนศีลธรรมไมตรงกับความตองการและไมตรงประเด็นกับการใช
งานจริงในการปฏิบัติงาน และอาจไมสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพจากการจัดอบรมใน
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โครงการเหลานั้น เชน ในป พ.ศ.2552 พระสอนศีลธรรมไดรับการอบรมสัมมนาเรื่อง 
พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาในสถานการณรอน  เรื่องพระสงฆกับการสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษา เรื่องการเผยแพรเชิงรุกในปจจุบัน และเรื่องรูปแบบ บทบาทและวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนา (โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน. 2552 : 51-62) ซึ่งจะเห็นไดวาการอบรม
โครงการดังกลาวพระสอนศีลธรรมไมไดรับการอบรมและพัฒนาดานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหมๆ เพื่อการเรียนการสอนเลย ดวยเหตุนี้หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดอบรมพัฒนาพระสอน
ศีลธรรมใหตรงกับความตองการและสามารถนําไปใชงานไดจริงตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในอนาคตได 

1.4 ผลการวิจัยพบวา พระสอนศีลธรรมวัดผลและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงตรง
กับเนื้อหาและรายวิชาของหลักสูตรดวยแบบทดสอบ แตพระสอนศีลธรรมสวนนอยไดออกแบบ
วิธีการวัดและการประเมินผลของผูเรียน ที่เปนดังนี้อาจเปนเพราะพระสอนศีลธรรมขาดความรูความ
ชํานาญในการวัดผลและประเมินผลการเรียนของผูเรียน ทั้งนี้ในความเปนจริงแลวการวัดผลการ
เรียนรูของผูเรียนของตองเปนหนาที่ของครูผูสอนซึ่งเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 หมวดการจัดการศึกษา มาตรา 26 
ระบุใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา ดวยเหตุดังกลาวทําใหการประเมินผล
ดวยวิธีหลากหลายเขามามีบทบาทสําคัญในการประเมินผลการเรียนรูที่ครูในยุคปจจุบันจะตองทํา
ความเขาใจและนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพและครูจําเปนตองพัฒนาตนเองใหมีความรูอยู
ตลอดเวลา (มัลลิกา โกยสิน.2547: 64) ในสวนของพระสอนศีลธรรมจะมีประเด็นสําคัญอีกประเด็น
หนึ่งไดแก พระสอนศีลธรรมขาดความรูพื้นฐานในวิชาชีพครู เพราะการวิธีการคัดเลือกพระสอน
ศีลธรรมไมไดคัดเลือกจากผูที่จบการศึกษาจากคณะครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรถึงแมวาพระสอน
ศีลธรรมบางสวนจะมีวุฒิการศึกษาทางโลกตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปแตก็ไมใชตัวชี้วัดวาพระสอน
ศีลธรรมที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีความรูความสามารถในวิชาชีพครู
เนื่องจากเมื่อพิจารณาหลักเกณฑในการคัดเลือกพระสอนศีลธรรมเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนไดระบุ
ถึงคุณสมบัติของผูที่จะเขาสอนศีลธรรมในโรงเรียนวาจะตองสําเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก หรือ
ประโยค 1-2 ขึ้นไป หรือสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง หรือเปนพระครูสัญญา
บัตรชั้นตรีขึ้นไปซึ่งคุณสมบัติดังกลาวไมบงชี้วาพระสอนศีลธรรมรูปนั้นเปนผูมีความรูความสามารถ
ในวิชาชีพครู  ดังนั้นพระสอนศีลธรรมที่ถูกคัดเลือกโดยใชคุณสมบัติดังกลาวเปนเกณฑในการ
คัดเลือกจึงไมใชตัวชี้วัดวาเปนผูมีความรูความสามารถในวิชาชีพครูเสมอไปดวยเหตุดังกลาวสงผล
ใหพระสอนศีลธรรมมีความรูความสามารถไมเพียงพอตอการวัดผลและการประเมินผลการเรียนของ
ผูเรียน อีกอยางหนึ่งกิจกรรมการพัฒนาความรูจากโครงการตางๆ ที่หนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดขึ้น
เพื่อถวายความรูแกพระสอนศีลธรรมอาจไมมีประสิทธิภาพ ไมตรงตอความตองการและการใชงานที่
แทจริงของพระสอนศีลธรรมจึงสงผลใหพระสอนศีลธรรมดอยประสิทธิภาพในการวัดผลและ
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ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ดวยเหตุนี้พระสอนศีลธรรมควรไดรับการพัฒนาดานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสํารวย สีเสนาะ (2544 : 97) ศึกษาสภาพและ
ปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนของครูสังคมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดานการใช
หลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานการใชสื่อการสอน และดานการวัดผลและ
ประเมินผล ผลการวิจับพบวา 1. สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาดานการวัดผลและ
ประเมินผลมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 2. ปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาดานการ
วัดผลและประเมินผลมีปญหาอยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากงานวิจัย

จากการวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1.1 หนวยงานที่เกี่ยวของอาจมีการพัฒนาหลักสูตรใหการอบรมเพื่อการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมควรมีการสงเสริมใหความรูแกพระสอนศีลธรรมในดานการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือกิจกรรมที่ปลูกฝงหรือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน ตลอดจน
ดานการสรางการผลิตสื่อนวัตรกรรมใหมๆ รวมถึงใหพระสอนศีลธรรมไดมีความรูความเขาใจการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหพระสอนศีลธรรมสามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง

1.2 สถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของอาจหามาตรการหรือแนวทางใหเกิดความ
รวมมือระหวางวัดกับโรงเรียนในการอํานวยความสะดวกดานสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูสําหรับพระที่เปนผูสอนไดมากยิ่งขึ้น เชน หองจริยศึกษา เปนตน เพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนสามารถจัดกิจกรรมสําหรับผูเรียนไดลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรูอยางแทจริง

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
ผูวิจัยควรพิจารณาวิจัยในเรื่องตอไปนี้
2.1 ควรมีการวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดการเรียนการสอนสําหรับพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน
2.2 ควรมีวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิควิธีสอนเพื่อทดลองของพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน
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ขอคําถามสําหรับสัมภาษณในการวิจัย (ราง)

ขอคําถามสําหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ดานเนื้อหาหลักสูตร

1. ทานมีความรูความเขาใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรของสถานศึกษา
เพื่อการเรียนการสอนหรือไม อยางไร ?

2 ทานมีสวนรวมในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนกับโรงเรียนอยางไร ?
3. ทานไดอาศัยหลักสูตรของโรงเรียนมากําหนดเนื้อหาสาระและตัวชี้วัดเพื่อชวยสอนอยางไร ?
4. ทานมีปญหาหรืออุปสรรคในการใชหลักสูตรของโรงเรียนอยางไร โปรดอธิบาย ?
5. ทานมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาอยางไรบาง โปรดอธิบาย ?

ดานการเรียนการสอน
1. ทานมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายสอดคลองกับการเรียนรูและเหมาะสมกับนักเรียนอยางไร ?
2. ทานออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน

หรือไม อยางไรบาง ?
3. ทานวิเคราะหผูเรียนแลวใชเทคนิควิธีการสอนตามความแตกตางระหวางบุคคลอยางไร ?
4. ทานมีบทบาทอยางไรในการเรียนการสอนโดยมีผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ?
5. ทานเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรูหรือไม 

อยางไรบาง ?
6. ทานไดจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมและคนพบองคความรูดวยตนเองอยางไร ?
7. ทานจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง/สงเสริมคุณลักษณะพึงประสงคและสมรรถนะของผูเรียน

หรือไม อยางไรบาง ?
8. ทานไดสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนหรือไม อยางไร

บาง ?
9. ทานจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียนหรือไม อยางไรบาง ?
10. ทานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนเรียนรู การทํางาน 

การอยูรวมกันในสังคม และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
11. ทานไดสอดแทรกความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทยใหแกผูเรียนในการ

จัดการเรียนรูหรือไม อยางไรบาง ?
12. ทานพบขอขัดของ/อุปสรรค ตอการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนอยางไรบาง ?
13. ทานมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนอยางไรบาง ?
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ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ
1. ทานไดใชสื่ออะไรในการเรียนการสอน ?
2. ทานหาสื่อจากแหลงใดเพื่อการเรียนการสอน ?
3 ทานไดใชแหลงเรียนรูในชุมชน เชน วัด หรือการศึกษาภายนอกโรงเรียนเพื่อการเรียนการสอน

อยางไรบาง ?
4. ทานใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรูหรือไม อยางไรบาง ?
5. ทานใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู

หรือไม อยางไรบาง ?
6. ทานพบขอขัดของ/อุปสรรคในการใชสื่อและวัสดุ อุกรณอยางไรบาง ?
7. ทานมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับสื่อและวัสดุ อุปกรณอยางไรบาง ?

ดานการวัดผลและการประเมินผล
1. ทานใชวิธีการใดเพื่อการวัดผลและประเมินผลผูเรียน ?
2. ทานใชเครื่องมืออะไรเพื่อการวัดผลและประเมินผลผูเรียน ?
3. ทานสรางและนําเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม เพราะ

เหตุใด ?
4. ทานออกแบบวิธีการวัดและการประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการ

เรียนรูหรือไม เพราะเหตุใด ?
5. ทานไดวัดผลและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงหรือไม เพราะเหตุใด ?
6. ทานประเมินผลการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันของผูเรียนดวยการสังเกต การสัมภาษณ 

เชน การเสียสละ ความซื่อสัตย ความออนนอมถอมตนหรือไม อยางไร ?
7. ทานพบขอขัดของ/อุปสรรคในการวัดผลและการประเมินผลอยางไร ?
8. ทานมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลอยางไร ?
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ขอคําถามสําหรับครูผูเกี่ยวของ
ดานเนื้อหาหลักสูตร
1. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมเขาใจและเชื่อมโยงเปาหมายตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม อยางไร ?
2. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมไดกําหนดเนื้อหาสาระและออกแบบการสอนอยางไร ?
3. ทานคิดวาสิ่งใดเปนขอขัดของและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอนของพระสอนศีลธรรมบาง ?
4. ทานมีขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็นเกี่ยวกับพระสอนศีลธรรมดานเนื้อหาหลักสูตรอยางไรบาง ?

ดานการเรียนการสอน
1. ทานเห็นวาการดําเนินการสอนของพระสอนศีลธรรมเปนอยางไรบาง ?
2. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมไดใชเทคนิควิธีเพื่อการเรียนการสอนตามความแตกตางระหวาง

บุคคลอยางไร ?
3. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมไดสรางบรรยากาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางไร
4. ทานคิดวาสิ่งใดเปนขอขัดของ/อุปสรรคเกี่ยวกับการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมบาง ?
5. ทานมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นดานการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมอยางไรบาง ?

ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ
1. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมไดใชสื่ออะไรเพื่อการเรียนการสอนบาง ?
2. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมไดใชสื่ออยางไรเพื่อการเรียนการสอนบาง ?
3. ทานคิดวาสิ่งใดเปนขอขัดของ/อุปสรรคของพระสอนศีลธรรมดานสื่อและวัสดุ อุปกรณบาง ?
4. ทานมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการใชสื่อและวัสดุ อุปกรณเพื่อการเรียนการสอนของพระ

สอนศีลธรรมอยางไรบาง ?

ดานการวัดผลและการประเมินผล
1. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมใชเครื่องมืออะไรเพื่อการวัดผลและประเมินผลผูเรียน ?
2. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมใชวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลายสอดคลองกับ

มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรอยางไร ?
3. ทานคิดวาสิ่งใดเปนขอขัดของ/อุปสรรคดานการวัดผลและการประเมินผลของพระสอนศีลธรรม

บาง?
4. ทานมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลอยางไรบาง ?
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ขอคําถามสําหรับนักเรียน
ดานเนื้อหาหลักสูตร
1. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมเขาใจและเชื่อมโยงเนื้อหาของหลักสูตรตรงมาตรฐานการเรียนรู

อยางไร ?
2. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมไดกําหนดเนื้อหาสาระสอดคลองตัวชี้วัดหรือไม อยางไรบาง ?
4. ทานคิดวาสิ่งใดเปนขอขัดของและอุปสรรคเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรตอการปฏิบัติงานของพระ

สอนศีลธรรมบาง ?
5. ทานมีขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรอยางไรบาง ?

ดานการเรียนการสอน
1. ทานเห็นวาการดําเนินการสอนของพระสอนศีลธรรมเปนอยางไรบาง ?
2. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมไดใชเทคนิควิธีเพื่อการเรียนการสอนตามความแตกตางระหวาง

บุคคลอยางไร ?
3. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมไดสรางบรรยากาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางไร
4. ทานคิดวาสิ่งใดเปนขอขัดของ/อุปสรรคเกี่ยวกับการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมบาง ?
5. ทานมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นดานการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมอยางไรบาง ?

ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ
1. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมไดใชสื่ออะไรเพื่อการเรียนการสอนบาง ?
2. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมไดใชสื่อวัฒนธรรมเพื่อการเรียนการสอนไดแก การเวียนเทียน การ

ทอดผาปา การถวายสังฆทาน วัดและศาสนสถาน อยางไรบาง ? 
3. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมใชสื่อเทคโนโลยี เชน พาวเวอรพอย วีดีโอ อินเตอรเนตมาประยุกต

เพื่อการเรียนการสอนอยางไรบาง ?
4. ทานคิดวาสิ่งใดเปนขอขัดของ/อุปสรรคดานสื่อและวัสดุ อุกรณของพระสอนศีลธรรมบาง?
5. ทานมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อและวัสดุ อุปกรณอยางไร ?

ดานการวัดผลและการประเมินผล
1. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมใชเครื่องมืออะไรเพื่อการวัดผลและประเมินผลผูเรียน ?
2. ทานเห็นวาพระสอนศีลธรรมใชวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลายสอดคลองกับ

มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรอยางไร ?
3. ทานคิดวาสิ่งใดเปนขอขัดของ/อุปสรรคดานการวัดผลและการประเมินผลของพระสอนศีลธรรม

บาง?
4. ทานมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลอยางไรบาง ?
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ภาคผนวก ข
รายชื่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
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รายชื่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ที่ ชื่อ - ฉายา สังกัดวัด โรงเรียนที่เขาไปปฏิบัติงาน

1 พระมหาปญญา  ปฺญาวโร เทพลีลา บดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)
2 พระมหาชาญชัย  พฺรหฺมปติฏโฐ เทพลีลา บดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)
3 พระมหาสุรพร  สุรวโร เทพลีลา บดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)
4 พระมหาพิชัย  ชวนปฺโญ เทพลีลา พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)

5 พระมหาปฐม  ชาคโร เทพลีลา บดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)
6 พระมหาประจักษ   ทีปธมฺโม เทพลีลา ศิริกุลพิทยา
7 พระมหานรินทร    ชินวโร เทพลีลา เทพลีลา
8 พระมหาไพฑูรย   ชาตเมโธ เทพลีลา พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)

9 พระมหาชลอ  สุสิกฺขิโต เทพลีลา วัดเทพลีลา
10 พระสมจิตร  ปสนฺโน เทพลีลา วัดเทพลีลา
11 พระมหาเชิดชัย  ชินวํโส เทพลีลา พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)

12 พระมหาไพศาล  ภทฺทวํโส เทพลีลา เทพลีลา
13 พระมหาภูชิต   ภูริปฺโญ เทพลีลา วัดเทพลีลา
14 พระมหาอภิวัฒน  ธมฺมโชโต เทพลีลา เทพลีลา
15 พระมหาประสาน  อิทฺธิปฺโญ เทพลีลา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
16 พระมหาอภิรักษ  อภิปฺโญ เทพลีลา วัดเทพลีลา
18 พระครูสมุหเทวินทร  ฐิตจิตฺโต บัวแกวศรัทธาธรรม สุดใจวิทยา
19 พระครูสมุหมนัส  มานิโต บัวแกวศรัทธาธรรม นวมินทราชิโนทิศสตรีวิทยา 2
20 พระปลัดประจวบ  กิตฺติปาโล บัวแกวศรัทธาธรรม สุดใจวิทยา
21 พระสมศักดิ ์ ชาตวีโร บัวแกวศรัทธาธรรม ขุมทองวิทยา
22 พระครูอุดมจารุวรรณ   บําเพ็ญเหนือ มีนประสาทวิทยา
23 พระมหาพีรพันธ  สุเมธี บึงทองหลาง ลาดปลาเคาพิทยาคม
24 พระเสนาะ  ปยสีโล บึงทองหลาง พิบูลอุปถัมภ
25 พระอี๊ด  ฐิตสีโล บึงทองหลาง พิบูลอุปถัมภ
26 พระกฤษดา  จิตฺตธมฺโม บึงทองหลาง พิบูลอุปถัมภ
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27 พระบุญมั่น  รตนญาโณ บึงทองหลาง พิบูลอุปถัมภ
28 พระพิชิตชัย  ชิตชโย บึงบัว วัดบึงบัว
29 พระเทวา  ภทฺราวุโธ ปากบอ มูลนิธิวัดปากบอ
30 พระมหาทองมา  อรุณรํสี พรหมวงศาราม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
31 พระมหาประยูร  สุนฺทโร มหาบุศย ภักดีวิทยา
32 พระมหาศักดิ์กริณ  จิตปฺโญ เทพลีลา เทพลีลา
33 พระนิคม  ปฺญาสีโห ราษฎรศรัทธาธรรม เศรษฐบุตรบําเพ็ญ
34 พระมหาสกาย  อินฺทปฺโญ เทพลีลา เทพลีลา
35 พระใบฎีกาบุญเลิศ  กาฺจโน ราษฎรศรัทธาธรรม เศรษฐบุตรบําเพ็ญ
36 พระครูวินัยธรสฤษฏ  กิตฺติญาโณ ราษฎรศรัทธาธรรม เศรษฐบุตรบําเพ็ญ
37 พระบุญลือ  ฐิตวีโร ลํากะดาน ขุมทองวิทยา
38 พระประหยัด  ญาณสิทฺโท ลํากะดาน ขุมทองวิทยา
39 พระทรงศักดิ์  ภทฺทธมฺโม ลาดปลาเคา กองทัพบกอุปถัมภเพ็ชราวุธฯ
40 พระมหาเขมานันท  ปยสีโล ลาดปลาเคา กองทัพบกอุปถัมภเพ็ชราวุธฯ
41 พระมหาสมพงษ  ปฺญาธโร เวฬุวนาราม อนุบาลวัดไผเขียว
42 พระมหารัชตบดินทร  กนฺตจารี เวฬุวนาราม สีกัน
43 พระมหาประยูร  สุนฺทโร มหาบุศย ภักดีวิทยา
44 พระมหาพินิจ  สุนทโร ศรีบุญเรือง รัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง
45 พระชัย  ปวรชโย ศรีบุญเรือง โสมาภานุสสรณ
46 พระไทวัฒน  กิตฺติวฑฺฒโน ศรีบุญเรือง โสมาภานุสสรณ
47 พระสมคิด  จิตฺตวิปุโล ศรีบุญเรือง โสมาภานุสสรณ
48 พระจําเนียร  ธมฺมานนฺโท ศรีบุญเรือง ศิริเพ็ญ
49 พระสันติ  กิตฺติโสภโณ ศิริพงษธรรมนิมิต ปยะพงษวิทยา
50 พระสายัณห  อาภากโร ศิริพงษธรรมนิมิต ไทยรัฐวิทยา75
51 พระสัมฤทธิ์  ชาตเมโธ เทพลีลา เทพลีลา
52 พระมหาวีระศักดิ์  วชิรเมธี ศิริพงษธรรมนิมิต รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน
53 พระมหาวันชัย  วรเมธี ศิริพงษธรรมนิมิต รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน
54 พระมหาปฎิภาณ  อตฺตทนฺโต เทพลีลา เทพลีลา
55 พระมหารุงโรจน  อรุโณ แสนสุข ปรัชชาธร
56 พระมหานพดล  อนาลโย แสนสุข ปรัชชาธร
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57 พระมหาณรงค  กิตฺติโสภโณ แสนสุข มีนประสาทวิทยา
58 พระมหากิตติ  กวิวชิโร แสนสุข มีนประสาทวิทยา
59 พระมหาศักฎา  ปภากโร แสนสุข ปรัชชาธร
60 พระมหาสิทธิชัย  สิทธินนฺโท แสนสุข สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
61 พระมหาจวน  กลฺยาโน แสนสุข ณัฐวุฒิวิทยา
62 พระมหานิโรจน  ปภสฺสโร แสนสุข พรอมมิตรพิทยา
63 พระปลัดธรรมรัตน  ธมฺมรตโน แสนสุข สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
64 พระเบญจา  สุวโจ แสนสุข วัดแสนสุข
65 พระมหาสุวิทย  ปฺญาวุฑฺโฒ สีกัน(พุทธสยาม) สีกัน
66 พระหัสนัย  ปยธมฺโม สีกัน(พุทธสยาม) สีกัน
67 พระมหาบุญรวม  ปฺุญกาโม สังฆราชา วัดสังฆราชา
68 พระสําเนียง  เขมจาโร สามงาม วัดสามงาม
69 พระมนัส  สมจิตฺโต สุวรรณประสิทธิ์ ณัฐวุฒิวิทยา
70 พระเอกลักษณ  กลฺยาณธมฺโม  สุวรรณประสิทธิ์ ณัฐวุฒิวิทยา
71 พระบุญธรรม  วุฑฺฒิธมฺโม สุวรรณประสิทธิ์ พรอมมิตรพิทยา
72 พระมหาจวน  กลฺยาโน แสนสุข ณัฐวุฒิวิทยา
73 พระบัญชายุธ  ญาณฉนฺโท สุขใจ ศศิภา
74 พระธีรศักดิ์  ธนปฺโญ สุทธิสะอาด วัดสุทธิสะอาด
75 พระเฉลิมพล  ฉนฺทชาโต สุทธิสะอาด วัดสุทธิสะอาด
76 พระมหาชรินทร  ปฺญาวชิโร เสมียนนารี วัดเสมียนนารี
77 พระมหาสิทธิศักดิ์  อคฺควีโร เสมียนนารี รัตนโกสินทรสมโภชบางบางเขน
78 พระมหาสมบูรณ  จนฺทสโม เสมียนนารี วัดเสมียนนารี
79 พระมหาชาญ  รตินฺธโร แสนสุข วัดแสนสุข
80 พระมหาทัชชพงษ  ทชฺชวํโส แสนสุข วัดแสนสุข
81 พระครูอนุรักษศาสนกิจ  ใหมชองลม วัดใหมชองลม
82 พระครูใบฎีกาสุวรรณชัย  จารุวณฺโณ ใหมชองลม วัดอุทัยธาราม
83 พระเวชรัตม  ธมฺมรโต หนองใหญ วัดหนองใหญ
84 พระอนันต  วรปฺโญ หนองจอก มัธยมวัดหนองจอก
85 พระกัมปนาท  สุวีโร หนองจอก มัธยมวัดหนองจอก
86 พระศักดิรินทร  จกฺกวโร หนองจอก มัธยมวัดหนองจอก
87 พระมหาจิราธิวัฒน  อตฺถยุตฺโต หลักสี่ เจริญผลวิทยา
88 พระมหาสุพัฒน  สุภทฺโท หลักสี่ วัดหลักสี่
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89 พระมหาทองสา  อาภสฺสโร หลักสี่ วัดหลักสี่
90 พระมหาวิทยา  วิสุทฺโธ หลักสี่ วัดหลักสี่
91 พระมหาสมพงษ  ธมฺมโฆสโก เวฬุวนาราม เทคนิคดอนเมือง
92 พระมหาวัชชิระพร  อริยวาที เวฬุวนาราม เทคนิคดอนเมือง
93 พระมหาอุดม  อภิวฑฺฒโน สีกัน เทคนิคดอนเมือง
94 พระครูสมุหวรขันธ  สุหชฺโช บึงทองหลาง วัดบึงทองหลาง
95 พระมหาเดนศักดิ์    สุขุมาโล เทพลีลา พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)

96 พระมหาสมถวิล  สายจีน เทพลีลา พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)

97 พระครูสมุหนิคม   นาควโร ลาดพราว พิบูลอุปถัมภ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ผูชวยอาจารยใหญสํานักเรียนวัดเทพลีลา
เลขานุการเจาสํานักเรียนวัดเทพลีลา
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ดานทางธรรม

พ.ศ.  2545 นักธรรมชั้นตรี  
จากสํานักเรียนวัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.  2546 นักธรรมชั้นโท  และบาลี ประโยค 1-2
จากสํานักเรียนวัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.  2547 นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 3 ประโยค
จากสํานักเรียนวัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร

ดานสายสามัญ
พ.ศ. 2538 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (อิเล็กทรอนิกส)

จากสถานบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
               พ.ศ. 2542 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
               พ.ศ. 2553 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
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