
  

(ร่าง ฉบับที่ ๑) 



  

(ร่าง ฉบับที ่๑) 



 

 

 

ที่ปรึกษา 

๑. พระพรหมบัณฑิต    
๒. พระธรรมราชานุวัตร 
๓. พระธรรมวชิรเมธี    
๔. พระเทพสุวรรณเมธี 

 

คณะทำงาน 

๑. พระเทพปวรเมธี   ๒. พระเทพเวที 
๓. พระราชเขมากร   ๔. พระราชวรเวที 
๕. พระราชปริยัติสุนทร   ๖. พระราชธรรมเมธี 
๗. พระเมธีวราภรณ์   ๘. พระศรีวิสุทธิวงศ์ 
๙. พระครูวิสุทธิธีรคุณ   ๑๐. พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ 
๑๑. พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ  ๑๒. พระปริยัติวรานุกูล 
๑๓. พระครูปัญญาวรธรรมวิเทศ  ๑๔. พระครูปลัดโพธิวรวัฒน์ 
๑๕. นายประกอบ เยาว์ดำ  ๑๖. พระครูสิริสารบัณฑิต 
๑๗. พระมหาปัญญา  ปญฺญาสิริ  ๑๘. พระมหาสาธิต สาธิโต 
๑๙. พระมหาสาม อคฺคธมฺโม  ๒๐. นางสาวสายพิรุณ เพ่ิมพูล. 
๒๑. นางนงลักษณ์  ไชยเสโน  ๒๒. นายขวัญตระกูล บุทธิจักร 
๒๓. นายพีระพล อ่อนลำเนาว์  

 

ออกแบบปก/จัดเล่ม 

 นางสาวศิริวรรณ จันทร์ยุ้ย  



 
 
 
 
 

พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งปัญญา เน้นการใช้หลักของเหตุผลในการดำเนินชีวิต 
การศึกษาพระปริยัติธรรมจึงเป็นไปตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
โบราณราชประเพณี และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเป็นไปเพื่อให้พระภิกษุ
และสามเณรมีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดการพัฒนา  จิตใจและปัญญา  
และมีการรักษาพระธรรมวินัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่
พุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อเกิดศรัทธาจะนำไปสู่การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาประยุกต์  
ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อบังคับคณะกรรมการ
การศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  
และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้มีศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ 
เป็นศูนย์บริหารงาน ควบคุม ดูแลและประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของปริยัตินิเทศก์ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่าง
มีมาตรฐาน สอดคล้องกับโบราณราชประเพณี และมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้มีการรักษา
พระธรรมวินัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน 
รวมทั้งสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
ความสำคัญของปริยัตินิเทศก์คือการส่งเสริมให้การศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง ๓ แผนกเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน มีกรอบระเบียบการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความมั่นใจให้กับ
พุทธศาสนิกชนว่าการจัดการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนามีคุณภาพ สามารถสร้างผู้เรียนให้เป็น
คนดี  ม ีความสามารถ  เป ็นศาสนทายาทท ี ่ ด ีของพระพ ุทธศาสนาและพลเม ืองท ี ่ดี  
ของสังคม 
  



 
 
 
 
 
 การจัดทำคู่มือพระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ฉบับนี้เพื่อให้ปริยัตินิเทศก์มีรูปแบบและ
กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในสถานศึกษา
พระปริยัติธรรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้สอดคล้องมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัต ิธรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งการพัฒนาปริยัตินิเทศก์อย่างเป็นระบบ ที่จะทำให้เป้าหมายการจัดการศึกษา
ของคณะสงฆ์เป็นไปตามที่ตั้งไว้  

ขออนุโมทนาแห่งกุศลเจตนาของคณะอนุกรรมการทุกรูปท่านที่ได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นด้วย
ความวิริยะ อุตสาหะ ขออนุโมทนาปริยัตินิเทศก์ทุกรูป/ท่าน ที่จะนำคู่มือฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติ 
ขอให้ความตั ้งใจสนองงานพระพุทธศาสนาของทุกรูปท่านจงบรรลุตามเป้าหมายที ่วางไว้  
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติทั้งปวง จงเป็นเกราะป้องกันทุกท่าน
จากอุปัทวันตรายทั้งปวง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดทั้งปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ 
เจริญร่มเย็นในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดการเป็นนิตย์ เทอญ 
 
 
 

(พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.) 
กรรมการมหาเถรสมาคม 

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ 
  

(ต่อ) 



 

 
 

 คู่มือพระปริยัตินิเทศก์นี้ คณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ 
ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่เดิมการจัดการศึกษา 
พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณี
สืบมา และได้รับการสนับสนุนจากทางราชการตามความจำเป็น ทำให้โอกาสทางการศึกษา 
พระปริยัติธรรม มิได้ขยายเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษา  
พระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้ให้ความสำคัญกับทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้คุณภาพมาตรฐานที่พึงประสงค์
ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะผู้จัดทำคู่มือพระปริยัตินิเทศก์จึงได้จัดทำคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง ๓ แผนก ให้มีการจัดการเรียน 
การสอนที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญประกอบด้วยบทนำ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ หลักการนิเทศ 
รูปแบบเทคนิค และกระบวนการนิเทศ รวมถึงแผนพัฒนาศักยภาพปริยัตินิเทศก์ ทุกบทมีเนื้อหา
ครอบคลุมสำหรับใช้เป็นคู่มือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ข ับเคล ื ่ อนค ุณภาพการศ ึกษาของคณะสงฆ ์  ให ้ม ีการพ ัฒนาค ุณภาพอย ่างก ้าวหน้า  
บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั้งส่วนของคณะสงฆ์ ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปริยัตินิเทศก์จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติงานของ
ปริยัตินิเทศก์ทุกระดับอย่างมีคุณภาพ เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อบุคลากรทางการศึกษาในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จรรโลงพระพุทธศาสนา 
สร้างสังคมแห่งพุทธธรรมปัญญาให้เจริญงอกงามสืบไป 
 

คณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของปริยัตนิิเทศก์ 
  



 
 

สารบัญ 

 
  หน้า 
คำนิยม   
คำนำ   
บทนำ บทบาทปริยัตินิเทศก์ในการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม  

โดยพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์  

๑ 

บทที่ ๑ หลักการและเหตุผล ๑๒ 
 ๑. หลักการและเหตุผล ๑๒ 
 ๒. วัตถุประสงค์ ๑๔ 
 ๓. เป้าหมาย  ๑๕ 
 ๔. ขอบข่ายการนิเทศ     ๑๕ 
 ๕. นิยามศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ ๑๕ 
 ๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑๖ 
   

บทที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนิเทศ ๑๗ 
 ๑. มาตรฐานการศึกษาของชาติ ๑๗ 
 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๙ 
 ๓. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๐ 
 ๔. แนวคิดกระบวนการในการนิเทศ ๒๓ 
 ๕. กระบวนการนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม ๒๕ 
   

บทที่ ๓ คุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒๗ 
 ๑. คุณสมบัติปริยัตินิเทศก์ ๒๗ 
 ๒. บทบาทของปริยัตินิเทศก์ ๒๘ 
 ๓. หน้าที่และอำนาจของปริยัตินิเทศก์ ๒๙ 
 ๔. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ๒๙ 

  



(ต่อ) 

 
 
 
 
 
  หน้า 
   

บทที่ ๔ หลักการ รูปแบบ และกระบวนการนิเทศ ๓๒ 
 ๑. หลักการนิเทศ ๓๒ 
 ๒. วิธีการนิเทศ ๓๒ 
 ๓. องค์ประกอบของการนิเทศ ๓๔ 
 ๔. วิธีการออกนิเทศ ๓๕ 
 ๕. การเขียนรายงานผลการนิเทศ  ๓๘ 
   

บทที่ ๕ หลักสูตรการอบรมปริยัตินิเทศก์ ๔๓ 
 มาตรฐานปริยัตินิเทศก์  ๔๓ 
 ปริยัตินิเทศก์ชำนาญการ ๔๔ 
 ปริยัตินิเทศก์เช่ียวชาญ ๔๔ 
   

ภาคผนวก   
ภาคผนวก ๑ แบบฟอร์มต่าง ๆ ๔๕ 
 ๑. ปฏิทิน/แผนการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ 

๒. แบบทะเบียนประวัติปริยัตินิเทศก์ 
๓. แบบสำรวจข้อมูลศาสนศึกษา 
๔. แบบนิเทศสถานศึกษาพระปริยัติธรรม 
๕. แบบนิเทศการสอน 
๖. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานปริยัตินิเทศก์ 

๔๖ 
๔๘ 
๕๐ 
๖๐ 
๖๓ 
๖๘ 

  



(ต่อ) 

   
 
 

 
  หน้า 
   

ภาคผนวก ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ๗๑ 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. ประกาศประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๑) 
เรื่องหน้าที่และอำนาจของส่วนงานในศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่ง
คณะสงฆ ์

๓. แถลงการณ์คณะสงฆ์ ข ้อบังคับคณะกรรมการการศึกษา 
พระปริย ัต ิธรรม ว่าด ้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษา 
พระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัต ิธรรม ว่าด ้วย
โครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕. ประกาศ กศป. เรื่อง กำหนดหน้าที่และอำนาจและหลักเกณฑ์
การบริหารงาน 

๖. ประกาศ กศป. เรื่อง กำหนดตำแหน่งอื ่นที ่ม ิให้นำข้อ ๕๐  
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับ 

๗. ประกาศ กบป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่ง
หรือปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ก่อนเป็น จศป. 

๘. ประกาศ กบป. เรื่อง อัตรากำลังของ จศป. 
๙. อัตรากำลังของ จศป. สังกัดศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ 
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ภาคผนวก ๓ รายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ๑๓๗ 
 - รายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานพระปริยัตินิเทศก์ 

- รายชื่อคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพระปริยัติ
นิเทศก์ 

- รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศพระปริยัตินิเทศก์ 

๑๓๘ 
๑๔๔ 

 
๑๔๖ 

 
  



 
 



๑ 

 

 

บทบาทปริยัตินิเทศก์ในการพัฒนาปญัญาและคุณธรรม  

โดยพระพรหมบัณฑติ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ ์

บทนำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนำ 

บทบาทปริยัตินิเทศก์ในการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม 

การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมนั้น เป็นสิ่งที่รัฐให้ความสำคัญมาโดยตลอด  ในอดีต
พระมหากษัตริย์ทรงให้การอุปถัมภ์การเรียนการสอนพระปริยัติธรรม และทรงรับการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม รวมถึงการสอบบาลี นักธรรมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรง
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาพระปริยัติธรรม ทรงอุปถัมภ์โดย
พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง พระอรรถกถาจารย์ได้รจนาเป็นภาษาบาลีถึงความสำคัญของ
การศึกษาปริยัติธรรมไว้ว่า “สาสนฏฺฐิติยา ปน ปริยตฺติ ปมาณํ การเรียนพระปริยัติคือเรียน
พระไตรปิฎก เรียนธรรมะเป็นหลักในการธำรงรักษาพระศาสนา” ถ้าไม่มีการศึกษาบาลี นักธรรม  
ไม่เรียนพระไตรปิฎก ก็เท่ากับการเดินทางไปสู่พระนิพพาน ขาดองค์ความรู้ ขาดแผนที่ในการนำทาง  

ในกาลปัจจ ุบ ันเราไม ่เพ ียงแต ่ให ้การศ ึกษาพระปริย ัต ิธรรม เพ ื ่อร ักษา ส ืบสาน
พระพุทธศาสนา อีกทั ้งยังต้องการให้การศึกษาเพื ่อสร้างบุคลากรที ่ด ี ที ่มี ค ุณภาพให้กับ
พระพุทธศาสนา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาสืบไป ฉะนั้น การศึกษาพระปริยัติ
ธรรม จึงไม่เพียงแค่สร้างคนเก่ง แต่ยังสร้างคนดีให้กับสังคม พระสงฆ์ สามเณร เมื่อศึกษาเล่าเรียน
ในแผนกสามัญจบไปแล้ว ต้องเป็นบุคคลต้นแบบที่มีความเข้มแข็งทางศีลธรรมและจริยธรรม  
สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคม ไม่ว่าจะสังคมพระพุทธศาสนา หรือสังคมโลกก็ตาม 



๒ 

 

 

ที่มาของพระปริยัตินิเทศก์ 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ กรมการศาสนา สมัยนั้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำริให้มีการแต่งตั้ง 
พระปริยัตินิเทศก์ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู ้สอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ
สามเณรมากขึ้น เป็นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของ  
คณะสงฆ์ ทั้งนี้ ด้วยปรารภว่าครูสอนพระปริยัติธรรม แม้จะมีวุฒิการศึกษานักธรรมหรือเปรียญ
ธรรมก็ดี แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษากระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาครูมาโดยตรง  ซึ่งอาจ
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ หรือเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ในการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ในอนาคตข้างหน้า 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มีระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
บาลี พูดถึง พระปริยัตินิเทศก์อย่างเป็นทางการว่า หมายถึง พระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่
ด ้านการนิเทศการศึกษา การศาสนศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ พระปริย ัต ิน ิเทศก์  
ตามระเบียบในสมัยนั้น ไม่ใช่เพียงนิเทศการศึกษาในโรงเรียนปริยัติธรรมเท่านั้น แต่ยังไปนิ เทศ
การศึกษาในการศึกษาสงเคราะห์อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนพุทธโรงเรียนพุทธศาสนา  
วันอาทิตย์ เป็นต้น พระปริยัติก์นิเทศก์มีบทบาทหน้าที ่ที ่หลากหลาย แต่เวลาปฏิบัติก็ยังจะ
เน้นหนักไปในเร่ืองปริยัติธรรมเท่านั้น 

จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พอมี
กฎกระทรวงเกิดขึ้น จึงมีการประกาศจากมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ข้อ ๑๓) ให้มีพระปริยัติ
นิเทศก์ ทำหน้าที่นิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุน และเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาปริยัติธรรมที่เป็นทางการขึ้น โดยอาศัยกฎกระทรวงเป็ นฐานอำนาจ 
บทบาทของพระปริยัตินิเทศก์ไม่เพียงจะต้องนิเทศการศึกษาเท่านั้น ยังทำหน้าที่ในการเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม ไม่เพียงต้องเจาะจงไปที่ตัวบุคคล ครู นักเรียน
เท่านั้น ว่าจะนิเทศการศึกษาอย่างไร แต่ยังไปถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมอีกด้วย 
  



๓ 

 

 

ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีระเบียบออกมาเกี่ยวกับเรื่อง
การแต่งตั้ง ถอดถอน ในประกาศมหาเถรสมาคมมีข้อความระบุไว้ว่า การแต่งตั้งหรือถอดถอนพระ
ปริยัตินิเทศก์ ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่มาจากฐานอำนาจ
คือกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม และแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลังจากนั้น ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๖ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ถูกยกเลิกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมในปีต่อมา เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบัน ยังถือว่าใช้กฎกระทรวง ประกาศมหาเถรสมาคม 
และระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกตามประกาศมหาเถรสมาคม
จนถึงปัจจุบัน 

เพื่อประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งหลาย อันจะอำนวยประโยชน์ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากขึ้น จึงต้องมีการอบรมครูผู้สอนพระปริยัติธรรม เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเป็นพระปริยัตินิเทศก์ และเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นพระปริยัตินิเทศก์แล้ว ก็จะมี
ภารกิจหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการนิเทศตลอดถึงช่วยเหลือการจัดการศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ต่อไป 

ในส่วนของปริยัตินิเทศก์ หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษา
พระปริยัติธรรม ซึ่งรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม โดยยังคงถือเกณฑ์คุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่สำคัญ คือสำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม ชั้นนักธรรมเอก และพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ชั ้นเปรียญธรรม ๔ ประโยค ขึ ้นไป  
หรือสำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ชั้นนักธรรมเอก และพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
ชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยค และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

โดยมีหน้าที่นิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง ๓ แผนก คือ แผนกบาลีสนามหลวง แผนก
ธรรมสนามหลวง และแผนกสามัญศึกษา (เฉพาะส่วนที่เป็นวิชาบาลี -ธรรม) ดังนั้น ความสำคัญ
ของปริยัตินิเทศก์คือการส่งเสริมให้การศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง ๓ แผนกเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน   
มีกรอบระเบียบการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการ 
ทางการศึกษา ว่าการศึกษาด้านพระพุทธศาสนามุ่งสู ่คุณภาพ เน้นสร้างผู ้เรียนให้เป็นคนดี  
มีความสามารถ มีความสุข เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม 



๔ 

 

 

ปัจจุบันตามข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการ
บริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓   
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มีศูนย์พระปริยัติ
นิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นศูนย์บริหารงาน ควบคุม ดูแลและประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
ปริยัตินิเทศก์ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ทำหน้าที่
รับผิดชอบงานการบริหารงานของปริยัตินิเทศก์ ซึ่งปัจจุบันศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ 
ตั้งอยู่ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหา
เถรสมาคม ดำรงตำแหน่ง เป็นประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ทำหน้าที่บริหารงาน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  

เมื ่อพระปริยัตินิเทศก์ได้รับการแต่งตั ้งให้ทำหน้าที่ในการศึกษาพระปริยัติธรรม และ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมต่อเจ้าคณะ ซึ่งหน้าที่ในพันธกิจมี ๒ ข้อ
ด้วยกัน คือ การนิเทศการศึกษา และส่งเสริม เสนอแนะ สนับสนุน แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
และสิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาเป็นอันดับแรก คือ คุณสมบัติของวุฒิการศึกษา คือ ต้องจบนักธรรมเอก 
แล้วก็เปรียญธรรม ๔ ประโยค หรือจบเปรียญธรรม ๓ ประโยคแล้วจบปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งถือว่า
เป็นสายสามัญ จะต้องมาหารือกันอีกครั้งหากต้องให้สายสามัญเพิ่มเข้ามา และต้องมีคุณสมบัติ
ของพระปริยัตินิเทศก์ตามระเบียบ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารโรงเรียน สำนักศา
สนศึกษา หรือเป็นครูมาแล้ว ๓ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี  

พระปริยัติเทศก์ทำหน้าที่อะไรบ้างในระเบียบเดิมเมื่อ ปี ๒๕๖๑ ก่อนเปลี่ยนผ่านมาสู่
ปัจจุบัน โดยมีหน้าที่ทั้งหมด ๔ ข้อด้วยกัน คือ 

๑. พระปริยัตินิเทศก์ต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื ่อเสนอความเห็นชอบต่อ
ประธานศูนย์ในสังกัดหรือในจังหวัด ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

๒. เมื่อจัดทำแผนแล้วเสร็จให้ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักเรียน แต่ละแผนก 
ตามแผนที่ได้รับจากข้อที่ ๑ ที่ได้รับความเห็นชอบจากประธานสู่พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด  
 ๓. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศประจำปี 

๔. จัดทำโครงการแผนงาน แนวทางพัฒนา หรือเสนอแนะปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาพิเศษเพื่อนำเสนอต่อไป 
  



๕ 

 

 

ตามข้อบังคับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปริยัตินิเทศก์ มีความหมายว่า ผู้ที ่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่นิเทศการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกบาลี นักธรรม สายสามัญ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน
และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม เหตุที่ต้องมีบทบาทในเรื่องของการ
ส่งเสริมสนับสนุน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมด้วย เพราะในระบบ
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี มีการกล่าวถึงการพัฒนาการศึกษาใน
พระราชบัญญัติ จะเรียกว่าการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ในบาลีนักธรรมไม่มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาจากภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
(ส.ม.ศ.) เหมือนสายสามัญ เพื่อให้มีการประกันคุณภาพภายในของสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา 
ทั่วประเทศ จึงต้องให้ปริยัตินิเทศก์ สนับสนุนส่งเสริม เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม เพ่ือขับเคล่ือนเรื่องการประกันคุณภาพภายในด้วย 

ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งพระสงฆ์ส่วนกลาง มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น ๕ ส่วนงาน คือ  
๑. กองบริหารงานกลาง 
๒. กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา 
๔. กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๕. กองศาสนนิเทศ  

ในส่วนภูมิภาคมีศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประจำหน ๕ หน คือ หน ๔ หน ของ
มหานิกาย และ ๑ ธรรมยุติ แต่ละหนมีการแบ่งส่วนงานดังต่อไปนี้ 

๑. กองบริหารงานทั่วไป  
๒. กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา  
๓. กองวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา  

นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่กล่าวมา ส่วนของอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของปริยัติ
นิเทศก์ (อบป.) จะต้องกำหนดนโยบายระบบ ระเบียบ วิธีบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐาน กบป. ซึ ่งเรื ่องนี ้จะต้องระบุอยู ่ในคู ่มือนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล คู ่มือประกันคุณภาพ คู่มือในการผลิตสื ่อเทคโนโลยี และคู่มืออื ่น ๆ ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมต่อไป 
  



๖ 

 

 

ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายภายในของปริยัตินิเทศก์ มีดังนี้ 
๑. ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ วัดประยูรวงศาวาส วรวิหาร ซึ่งเป็นศูนย์รวมทั้ง

ประเทศ 
๒. ศูนย์ปริยัตินิเทศก์ระดับหน ๕ แห่ง  
๓. ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ระดับจังหวัด ๗๗ แห่ง โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นศูนย์กลาง

เช่ือมโยงเครือข่าย 

ต้องมีการพัฒนาพระปริยัตินิเทศให้มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื ่องการจัดการศึกษา  
การนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มีการจัดการอบรมที่ดี เป้าหมายคือปริยัตินิเทศก์
ทั่วประเทศ ๖๑๑ รูป และทำให้ครบ ๘๔๕ อำเภอ ต่อไปในอนาคตบุคลากรเหล่านี้จะเป็นแม่ข่าย
ในการฝึกอบรมครูปริยัติธรรมให้มีความรู้ มีคุณภาพ เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพียงภาครัฐจัดสรรงบประมาณ และมีคู่มือก็จะสามารถบริหารจัดการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อเราได้พระปริยัตินิเทศที่เป็นผู้ถึงพร้อมในทุกคุณสมบัติแล้ว กลุ่มเป้าหมายของพระ
ปริยัตินิเทศก์ คือ 

๑. สำนักเรียนบาลีที ่จะต้องไปดูเรื ่องคุณภาพ ๒๔๔ แห่ง สำนักศาสนศึกษาทั้งบาลี  
ทั้งนักธรรม ๑,๘๓๐ แห่ง  

๒. ครูสอนบาลี ๑,๓๗๔ รูป เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องไปนิเทศ ต้องไปประกันคุณภาพ
การศึกษา  

๓. ครูสอนบาลี มีทั้งสิ้น ๒๙,๑๙๓ รูป และครูสอนนักธรรมทั่วประเทศ มีทั้งสิ้น ๓,๓๓๘ รูป 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๔. นักเรียนที่เรียนนักธรรม มีทั้งสิ้น ๑๓๒,๔๐๔ รูป  
๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในปัจจุบัน มี ๔๐๗ แห่ง ที่สอนสามเณร ทั้ง

บาลี นักธรรมและก็สายสามัญรวมกัน และอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน มี ๔๐๗ แห่ง 
๖. มีครูแผนกสามัญศึกษา ๔,๔๐๒ รูป/คน  ฆราวาส ครูประจำการ และครูพิเศษ  

ดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย โดยมีนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
๔๐๗ แห่ง มีนักเรียน ๓๒,๗๙๕ รูป เป็นการศึกษาในระบบ ซึ่งรัฐบาลให้งบประมาณในการ
อุปถัมภ์ หากพระปริยัตินิเทศก์ทำหน้าที่ได้ดี จะช่วยยกระดับคุณภาพให้ดีตามไปด้วย แต่หากไมม่ี
พระปริยัตินิเทศก์ ก็คงเดินกันไปคนละทิศละทางในด้านคุณภาพจะเกิดความไม่เท่าเทียม แต่ถ้าเรา
ต้องการสร้างมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพที่ดี สร้างศาสนทายาทของศาสนาที่มีคุณภาพ 
บุคลากร ประชากรของประเทศ บทบาทของพระปริยัตินิเทศก์จะต้องเข้มแข็งด้วยเช่นกัน  



๗ 

 

 

อีกเรื่องที่ยังขา คือ เรื่องมาตรฐานทางวิชาการ การพัฒนาทางวิชาการ ต้องฝากให้พระ
ปริยัตินิเทศก์เป็นผู้เชื่อมประสาน ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 แท่ง คือ แท่งบาลี แท่งสามัญ แท่งนักธรรม และ
แท่งปริยัตินิเทศก์ ในข้อบังคับว่าด้วยโครงสร้างของการจัดการศึกษา ตอนนี้กำหนด ให้บาลี 
นักธรรม ต้องเรียนวิชาสามัญ สำหรับเด็กที่ยังไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องเรียนอย่างไร 
มีใครสอน และต้องทำอะไร จะต้องมีการวางแผนกัน พระปริยัตินิเทศก์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อ
ช่วยประสานงาน 

ในส่วนของตำแหน่ง หรือวิทยะฐานะของพระปริยัตินิเทศก์ คือ นิเทศการศึกษา ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับนิเทศการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งพัฒนาตนเอง  
และวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีชื่อตำแหน่ง คือ ศึกษานิเทศก์ และมีชื่อ
วิทยฐานะ คือ ปริยัตินิเทศก์ชำนาญการ/ปริยัตินิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/ปริยัตินิเทศก์เชี่ยวชาญ 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของการศึกษานิเทศ ก็คือปริยัตินิเทศก์ ต้องมีการบูรณาการงาน
ทั้งหมด ๓ ด้านคือ 

๑. ด้านนิเทศการศึกษา จัดทำแผนการนิเทศการศึกษา ออกแบบ คัดสรร สร้างสรรเพื่อ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา นิเทศให้คำปรึกษา แนะนำชี้แนะ ส่ งเสริม และ
สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ 

๒. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมถึงวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย พร้อมประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ รวมถึงภูมิปัญญา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

๓. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยปริยัตินิเทศก์ต้อง
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพัฒนาด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

บทบาทหน้าที ่อีกอย่างหนึ่งที่ปริยัติก์นิเทศต้องทำและถือเป็นสิ ่งที่สำคัญยิ่ง คือ การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ ่งการประกันคุณภาพการศึกษานี้ หมายถึง การดำเนินงานตาม
ภารกิจอย่างมีระบบ และมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่า ผลผลิตของสถาบันการศึกษาหรือบริการของหน่วยงานการศึกษามีคุณภาพ โดยการให้
ข้อมูลว่าทุกคนในสถาบันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สิ ่งที ่ปริยัตินิเทศก์ต้องมีหน้าที ่รับผิดชอบ คือ 
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน  
ซึ่งมี พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และ
อำนาจ กำหนดมาตรฐานการศึกษาปริยัติธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งบาลี 
นักธรรม สายสามัญ เพ่ือประกันคุณภาพภายใน  

ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จะต้องประสานร่วมมือกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก เพ่ือให้ได้บุคลากรที่เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นพลเมืองที่ดี ศาสนทายาทที่
พร้อมจะทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนา และสังคมสืบไป 

หากจะให้นิยามคำว่า ประกันคุณภาพ ก็คือ ต้องระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และความ
ชัดเจน ตลอดถึงวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ การจะได้ผลผลิตที่ดีต้องมีปัจจัยที่
สำคัญ ๔ ปัจจัยหลักด้วยกันคือ  

๑. ปัจจัยนำเข้า (Input) ต้องมีการลงทุน มีวัตถุประสงค์ชัดเจน หลักสูตรที่ดีมีมาตรฐาน 
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิที่เหมาะสม และนักเรียนมีคุณภาพ รวมถึงปัจจัยนำเข้าอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
ร่วม เช่น ห้องสมุด ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม รวมถึงระบบบริหารจัดการ
ที ่เป็นธรรมาภิบาล เพราะฉะนั ้น ทั ้งหมดที ่กล่าวมานั ้น โรงเรียนจึงต้องเป็นฐานที ่สำคัญ  
เพ่ือจะเป็นตัวป้อนปัจจัยนำเข้าที่ดี 

๒. ปัจจัยกระบวนการ (Process) ต้องมีการวางแผนเรื่องการเรียนการสอนให้ชัดเจน  
ว่ามีการเรียนการสอนวิชาอะไร และใช้เวลาในการเรียนกี ่ชั ่วโมง ระบุชื ่อผู ้สอนว่าเป็นใคร  
บริหารจัดการให้เป็นระเบียบเป็นไปตามกระบวนการ 

๓. ปัจจัยผลผลิต (Output) แบ่งออกเป็นความรู้ ทักษะ และปัญญา คุณธรรม จริยธรรม 
โดยเฉพาะเร่ืองนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในการศึกษาปริยัติธรรม 

ความรู้ ทักษะ และความสามารถ เป็นคุณสมบัติที่ต้องการเพื่อทำงานให้สำเร็จ ความรู้ 
หมายถึงความคุ้นเคยกับแนวคิดทางทฤษฎีและข้อมูลข้อเท็จจริง  ความรู้สามารถได้มาด้วย
ตนเอง โดยผ่านการศึกษาหรือการสังเกต นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายโอนจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคน
หนึ ่ง ส่วนทักษะ คือการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมหรือประสบการณ์ สามารถใช้ความรู ้กับ
สถานการณ์เฉพาะ ทักษะจะไม่สามารถพัฒนาได้ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝน ตัวอย่างเช่น ทักษะทาง
สังคมของแต่ละบุคคลได้รับการพัฒนาผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน โดยผ่านการสังเกต การฟัง 
และการพูด ทักษะสามารถเข้าใจได้ผ่านการลองผิดลองถูกเท่านั้น 
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๔. ผลกระทบ (Impact) การประกันคุณภาพ ไม่เพียงประเมินผลแล้วผ่านไป แต่จะต้อง
ประเมินว่าทำได้จริงตามปัจจัยที่วางไว้หรือไม่ หากทำไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ ผลกระทบที่ตามมาจะ
เกิดอะไรขึ ้นบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของคุณภาพการศึกษา งบประมาณ และธรรมาภิบาล 
เพราะฉะนั้น การประเมินในสายสามัญจะแตกต่างกับสายบาลี นักธรรม อย่างเห็นได้ชัด  

สายสามัญยังประเมินกันที่สถานศึกษา แต่บาลี นักธรรม ประเมินที่ปลายทาง การเรียน
การสอนแล้วแต่สำนักเรียน สอบได้คือผ่าน เหตุนี้เองจึงทำให้ผู้ที่สอบผ่านบาลีมีน้อยลง ปริยัติ
นิเทศก์จึงต้องต้องเข้าไปสร้างเกณฑ์มาตรฐานว่า เรียนวันละกี่ชั ่วโมง มีครูตามวุฒิการศึกษาที่
กำหนดหรือไม่ มีงบประมาณสนับสนุนจากแผ่นดินหรือไม่ เมื่อตรวจสอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
แล้ว ก็ต้องไปตรวจว่าตกลง ทำตามนั้นจริงหรือเปล่า 

สิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่พระปริยัตินิเทศก์ต้องทำก็คือ การพัฒนาปัญญาและคุณธรรม 
ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อให้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี 

ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ในประเทศไทยมีเว็บไซด์เพื ่อประชาสัมพันธ์ให้บาลี 
นักธรรม สายสามัญได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ เพราะมีคลังความรู้ การเรียนการสอนที่ทันสมัย  
เป็นศูนย์กลาง รวบรวมสื่อวีดิทัศน์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ต่อจากนี้ไป ใครทำตำราที่ดี มีประโยชน์เป็น
หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ จะต้องมีกรรมการวิชาการในการคัดเลือก จะต้องตั้งคณะกรรมการวิชาการขึ้น 
แล้วจัดการคัดเลือก และผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทำวิดีโอต่าง ๆ เก็บเป็นข้อมูล ต่อไปใคร
อยากสอนอะไร ที่ไหน อย่างไร จะมีให้ค้นคว้าหาความรู้ได้หมดทุกวิชา ที่เกี่ยวกับปริยัติธรรม 
รวมถึงสายสามัญที่เกี่ยวกับสอนบาลี นักธรรมด้วย 

ความรู้ไม่ได้อยู่แต่ในตำราที่มาในรูปแบบหนังสือเพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นการพัฒนา
สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีชีวิต มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้
เมื่อใด หรือที่ไหนก็ได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียว 

เป้าหมายสำคัญในการทำเว็บไซด์ของพระปริย ัต ิน ิ เทศก์ ค ือ การจัดการความรู้  
Knowledge Management (KM)  พ ิมพ ์ เป ็นหน ังส ือได ้  หร ือจ ัดทำเป ็นส ื ่อออนไลน์ก ็ได้   
การรวบรวมองค์ความรู ้ที ่มีอยู ่ในตัวบุคคลแบบปัจเจกปัญญา มาทำให้เป็นระบบสาธารณะ 
ยกตัวอย่างเช่น การเทศนาธรรมของสำนักวัดประยุรฯ เทศนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องโควิดอย่างเดียว
มาเป็นระยะเวลาปีครึ่ง หรือแม้กระทั่งวันพระใหญ่ เจ้าอาวาสก็เทศนาธรรมด้วยตัวท่านเอง  
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ก็เอาลงเว็บไซด์ตลอด วัดไหนอยากจะเทศน์เรื ่องโควิด สามารถเปิดดูได้เลย ไม่เพียงเท่านั้น  
ยังสามารถถอดคำเทศนาธรรมออกมาเพื่อต่อยอดจัดพิมพ์เป็นหนังสือได้อีก เพื่อให้คนที่เป็นนัก
เทศนาก็ดี ญาติโยมก็ดี ได้มีโอกาสอ่านธรรมะในช่วงวิกฤตนี้ 

อีกหนึ่งบทบาทพระปริยัตินิเทศก์ต้องทำ คือ อบรมและให้ความรู้กับโรงเรียนทุกแห่ง
เกี ่ยวกับเรื ่องการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเรื ่องของการใช้
งบประมาณ โดยหลักธรรมาภิบาล มีด้วยกัน ๖ เร่ืองหลัก ๆ ดังนี้ 

๑. การมีส่วนร่วม Public Participation 
๒. ความโปร่งใส Transparency 
๓. มีความรับผิดชอบ Accountability 
๔. ปกครองด้วยกฎหมาย Rule of law 
๕. ประสิทธิภาพ Efficiency 
๖. ประสิทธิผล Effectiveness 

สรุปได้ว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมทุกแผนก ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาปัญญา คุณธรรม 
จริยธรรม ตอนนี้มีรูปแบบเพื่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมให้เลือก เรียกว่า จิตตปัญญาศึกษา 
การศึกษาพัฒนาปัญญา จิตตปัญญาศึกษา เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา มีทั้งหมด ๓ รูปแบบ คือ  

๑. การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ (Contemplative Learning) คือ การเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ นัยที่ซ่อนอยู่ของคำ ๆ นี้ มิใช่แสดงถึงรูปแบบของการศึกษา หรือ ระบบการศึกษา  
แต่เน้นไปที่กระบวนการ คำ ๆ นี้เหมือนเป็นการจุดประกายความหมายใหม่ ให้ย้อนกลับไปหาราก 
คุณค่า และความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ ที่มีผลระยะยาวต่อชีวิตของคน ๆ หนึ่งทั้งชีวิต  

๒. การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) คือ เอาทั้งชุมชนมาช่วยกัน 
ฝึกลักษณะนิสัยของครู นักเรียน ให้มีระเบียบวินัย เข้าสวดมนต์ เรียนปริยัติธรรมทั้งหมด  
นั ่งกรรมฐานพร้อมกันทั ้งหมด ทำให้เหมือนกันทั ้งโรงเรียน เรียกว่า เป็ นโรงเรียนวิถีพุทธ  
ในประเทศไทย  

โรงเรียนวิถีพุทธมีกระบวนการ วิธีการที่ต้องทำเหมือนกันทั้งหมด ยึดมั่นสัตยาบันว่า
จะต้องรักษาศีลเหมือนกัน เป็นอยู่เรียบง่ายพอเพียงเหมือนกันทั้งหมด เพื่อสอนให้รู้ ทำให้ดู  
อยู่ให้เห็น การปฏิบัติของโรงเรียนวิถีพุทธ สามารถนำมาใช้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ 
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๓. การเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning) เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการเรียนแบบท่องจำ 
และเรียนเพื่อสอบอย่างสิ้นเชิง เพราะการเรียนรู้แบบองค์รวมเน้นการเรียนรู้ครบทุกมิติ และเรียน
เพื่อให้รู้จักสังคม โดยเป็นการเชื่อมโยงระหว่างความคิด และข้อมูลที่สำคัญ ยังเชื่อมโยงกับจิตใจด้วย 

การพัฒนาปัญญา จะต้องมีกระบวนการสติ สมาธิ เป็นฐาน ซึ่งองค์การยูเนสโกได้กำหนด 
๔ จตุสดมภ์การศึกษา ดังนี้ 

๑. การเรียนเพ่ือรู้  (Learning to Know) 
๒. การเรียนรู้เพื่อเอาไปใช้ได้จริง  (Learning to Do) 
๓. การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน  (Learning to Live Together) 
๔. การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) 

ผู้ที่ได้รับการอบรมจากปริยัติธรรม ต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งปริยัตินิเทศก์เองต้องเป็น
ผู้ทำวิจัย และทำเป็นรายงานในรูปแบบของแผนที่ ขั้นตอนการเดินทางเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  

โรงเรียนก็มีความหมายเหมือนกันอยู่ในทุก ๆ ที่อยู่แล้ว แต่เมื่อเป็นโรงเรียนปริยัติธรรม 
จะต้องมุ่งเน้นเรื่องของจิตและปัญญาเป็นหลักด้วย เพราะคือการพัฒนาจิต พัฒนาปัญญา ซึ่งจะคล
อบคลุมภาระกิจของปริยัตินิเทศก์อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะถูกนำมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ และจะต้องถูกบรรจุอยู่ในแผนที่ หรือคู่มือที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ และดีที่สุด 

 
 



 

 

 



๑๒ 

 

 

บทที่ 

๑ หลักการและเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี ๑ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  
 พระสังฆาธิการ พระปริยัตินิเทศก์ และพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ย่อมมีหน้าที่วาง
นโยบาย บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล ประสานงาน เสนอแนะ และสนับสนุนงานด้านการศึกษา 
จึงขอให้ทุกท่านตระหนักในภาระหน้าที่ว่าการทำหน้าที่ด้านพระปริยัติธรรม นอกจากเป็นการสืบ
อายุพระศาสนาให้ยั่งยืนนาน ยังสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า 
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอีกด้วย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่า “ถ้าพร่ำสอนผู้อื่น
ฉันใด ก็ควรทำตนฉันนั้น” ทุกท่านในที่นี้เป็นนักการศึกษา ไม่ว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตาม 
ล้วนมีหน้าที่อบรมสั่งสอน และที่พิเศษไปกว่านั้นคือยังมีหน้าที่ควบคุมดูแลคนที่ทำหน้าที่สอนด้วย 
จึงได้ชื่อว่าเป็นครูของครู จึงอย่าลืมพระวาจาของพระบรมครู คือพระพุทธเจ้า ที่ทรงเตือนเราไว้ว่า 
ถ้าจะสอนอะไรใครก็ต้องทำตนให้เป็นแบบให้ได้ด้วย๑ 
 การศึกษาเป็นเครื ่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู ้ ความคิด ความสามารถรวมทั้ ง
พฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว เป็นปัจจัยสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ยิ่งปัจจุบันสังคมโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันอย่าง

 

 ๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทในการเปิด
ประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปี ๒๕๖๑   



๑๓ 

 

 

รุนแรงทางเศรษฐกิจ ปัญหาการจัดการศึกษาของไทยยังไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหลายในยุคโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศ ด้วยความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคน รัฐบาลได้ทุ่มเท
กำลังทั้งในแง่ความคิดและทรัพยากรของประเทศที่จะปฏิรูปการศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนการจัด
การศึกษาให้เป็นการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถผลิตคนที่มีคุณภาพ และเป็น
การศึกษาที่สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ดังจะเห็นได้จาก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ 
โดยเฉพาะหมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด ถือว่าเป็น
หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๒ ข : ๑๔) ตั้งแต่มาตรา ๒๒ - 
๓๐ ซึ่งมุ่งหมายให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้การ
พัฒนาประเทศฟื้นฟูได้ การให้ความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาชาติ “เก่ง ดี และมีความสุข” บนพื้นฐานของความ
สอดคล้องกับบริบทชุมชน และเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย ในฐานะศึกษานิเทศก์ซึ่งต้องมี
มาตรฐานความรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา ด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการการศึกษา ด้าน
การวิจัยทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ ใช้กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร จึงเป็นโจทย์สำคัญที่จะต้องกำหนดแนวทางใน
การแก้ปัญหา ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้สถานศึกษา ครูและผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมได้ตระหนักเห็นความสำคัญและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุถึงเป้าหมายแห่ง
คุณภาพ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ ระบุว่าการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมมีอยู่  ๓ แผนก ได้แก่ พระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวง  พระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมสนามหลวง และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและ
แผนกธรรม เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะด้านหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ส่วนการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้น เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งแผนกบาลีสนามหลวงและ 



๑๔ 

 

 

แผนกธรรมสนามหลวง ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เน้น
เนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนามากกว่าวิชาพระพุทธศาสนาที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 กลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างมีมาตรฐาน 
สอดคล้องกับโบราณราชประเพณี และมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้มีการรักษาพระธรรม
วินัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน รวมทั้ง
สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น 
บทบาทหน้าที่ของปริยัตินิเทศก์จึงมีภารกิจ ๓ ประการ คือ   
 ๑. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  
 ๒. รับฟังข้อขัดข้องการดำเนินงานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  
 ๓. ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 ปริยัตินิเทศก์ คือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม 
รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุน และเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้ง ๓ แผนก
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน มีระบบการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง อันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้อย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นคน
เก่ง คนดี มีความสุข และมีคุณค่าต่อสังคม เป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาของพระพุทธศาสนา
อย่างยั่งยืน  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
   
 ๑) เพื่อให้ปริยัตินิเทศก์มีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม  
 ๒) เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ประสานงานการสร้างการ
รับรู้และเข้าใจการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้สอดคล้องมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
 ๓) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม   



๑๕ 

 

 

 
๓. เป้าหมาย 
  
 ๑) สถานศึกษาพระปริยัติธรรมในสังกัดของหน่วยงานการศึกษาพระปริยัติธรรมทั่ว
ประเทศ 
 ๒) ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และนักเรียน ในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ได้รับการนิเทศ 
 ๓)  มีภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม 
 
๔. ขอบข่ายการนิเทศ 
  
 คู่มือการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์นี้ ครอบคลุมการนิเทศในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม 
ที่ทำการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญ ครอบคลุมกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข ผู้รับผิดชอบ เครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ   
 
๕. นิยามศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ 

 
การศึกษาพระปริยัติธรรม หมายถึง การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่

ปรากฏในพระไตรปิฎก ครอบคลุมการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง ๓ แผนก คือ พระปริยัติธรรม
แผนกบาลีสนามหลวง พระปริยัติธรรมแผนกธรรมสนามหลวง และการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา 

ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ หมายถึง ศูนย์บริหารงาน ควบคุม ดูแล และ
ประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของพระปริยัตินิเทศก์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีประธาน
ศูนยพ์ระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบงานการบริหารงานของพระปริยัตินิเทศก์ 

ส่วนงานการศึกษาพระปริยัติธรรม หมายถึง สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ
สถานศึกษาพระปริยัติธรรมในสังกัดดังกล่าว และให้หมายความรวมถึงศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่ง
คณะสงฆ์ด้วย 

ปริยัตินิเทศก์ หมายถึง ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม 
รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม 



๑๖ 

 

 

การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยความร่วมมือระหว่างพระปริยัตินิเทศก์และผู้รับการนิเทศ ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมี
ส่วนร่วม ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และยอมรับการปรับปรุงแก้ไข 

ครู หมายถึง ครูแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ และเจตคติที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน 

นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา 
ผู้รับการนิเทศ หมายถึง ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และนักเรียน ภายในสถานศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา 
 

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  
 ๑) ปริยัตินิเทศก์มีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมที่ชัดเจน มีแบบแผน 
 ๒) ได้แนวทางในการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบญัญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๓) เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 



 

 



  

 

๑๗ 

บทที่ 

๒ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๒  

 
 คู่มือปริยัตินิเทศก์ฉบับนี้ ได้นำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พระราชบัญญัติการศึกษา
พระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
บริบทอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง มาสังเคราะห์และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ เป็นคู่มือการนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  
 
๑. มาตรฐานการศึกษาของชาติ   
  
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ คุณธรรม ทักษะ และความรู้ที่จําเป็นบนฐานค่านิยมร่วมสู่
กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่พึง
ประสงคซ์ึ่งเปน็คุณลักษณะของผู้เรียน อันเปน็ผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงการอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษามีอิสระใน
การกำหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษาให้เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีการสนับสนุน กำกับ ติดตาม ประเมิน และพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้น
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู 



  

 

๑๘ 

คณาจารย์ และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากรสิ่งสนับสนุน
การศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่ างต่อเนื่องที่ทำให้
เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ที่เหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธ์สะสมที่
ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ สถาบันผลิตและพัฒนาครู ใน
ฐานะกลไกสำคัญในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ จะต้องมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมครูก่อน
ประจําการ และส่งเสริมการพัฒนาครูประจำการ ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรูยุ้คใหม ่เพ่ือผลลัพธท์ี่พึงประสงค์ของการศึกษา  
 ผลล ัพธ์ที่ พึ งประสงค์ของการศ ึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE 
Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์  การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย ๔.๐ จะต้องธํารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก 
นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณลักษณะ ๓ ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำดังต่อไปนี้๒ 
 ๑) ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทัน
โลกยุคดิจิทัล และโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้
ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์ และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมา
อาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม  
 ๒) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ความ
ฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม  
 ๓) พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสํานึกเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ม ีจ ิตอาสา  มีอ ุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาต ิ บนหลักการ
ประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และประชาคมโลกอย่างสันติ

 

 ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑, (กลุ่มงาน
มาตรฐานการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๖๑), หน้าท่ี ๒. 



๑๙ 

 

 

๒. พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒   
  
 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ มีกรอบแนวคิดการจัดทำคู่มือเพื่อให้
สอดคล้องกับ มาตรา ๕, ๖, ๑๖ (วรรคสอง), ๑๗ และ ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำให้ทราบแนวทางการพัฒนาการศึกษา บทบาท หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 
 มาตรา ๕ การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เพื่อให้การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นไปตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏ
ในพระไตรปิฎก โบราณราชประเพณี และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 (๒) เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรมีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดการ
พัฒนาจิตใจและปัญญา และมีการรักษาพระธรรมวินัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด 
เป็นที่เล่ือมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป 
 (๓) เพื ่อให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ ใช้ในการ
ดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
   มาตรา ๖ การศึกษาพระปริยัติธรรมมีสามแผนก ดังต่อไปนี้  
 (๑) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนา 
ภาคภาษาบาลี 
 (๒) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนา 
ภาคภาษาไทย  
 (๓) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้ง
แผนกบาลีสนามหลวง และแผนกธรรมสนามหลวง ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาพระปริยัติธรรมตาม (๑) (๒) และ (๓) อาจศึกษาโดยใช้ภาษาอื่น
ในการจัดการศึกษาด้วยก็ได้ 
 มาตรา ๑๖ (วรรคสอง) สถานศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดจัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งให้จัด
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ ในมาตรา ๕ และต้องคำนึงถึง 
 (๑) การให้การศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นเลิศที่เปี่ยมด้วยปัญญา
พุทธธรรม  
 (๒) การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 (๓) การผลิตผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา 
สำนึกในความเป็นคนไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น 



๒๐ 

 

 

 (๔) มาตรฐานการศึกษาของชาติและวิธีการดำเนินงานของการจัดการศึกษาตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาต ิ 
 มาตรา ๑๗ สถานศึกษาพระปริยตัิธรรมต้องมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้  
 (๑) เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนาและพลเมืองที่ดีของสังคม  
 (๒) มีความรูแ้ละทักษะในวิชาการทางพระพุทธศาสนา  
 (๓) มีนิสัยใฝ่หาความรู้ ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบวินัยสงฆ์ 
 (๔) มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ  
 (๕) รู้จักบำรุงรักษาศาสนสมบัติ อนุรักษ์ และเสริมสร้างสภาพแวดล้อม 
 (๖) มีความภูมิใจความเป็นสมณะ จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
  (๗) มีความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมสนับสนุนแนวทางปฏิบัติให้เกิดความเจริญแก่
ชุมชน สังคม และพระพุทธศาสนา  
 มาตรา ๑๘ ในสถานศกึษาพระปริยัติธรรมให้มีผู้ปฏิบตัิงานสองประเภท ดังต่อไปนี้  
 (๑) ประเภทผู้ปฏิบัติงานสอน ได้แก่ ครูสอนพระปริยัติธรรม และครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา  
 (๒) ประเภทผู้สนับสนุนการศึกษา ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการการ
เรียน การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แก่ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่บรรณารักษ์ ผูป้ฏิบัติหน้าที่งานแนะแนว ผู้ปฏิบัติหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่
งานทะเบียนวัดผล ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
กำหนด๓ 

๓. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมโดยรวมว่าการดำเนินง านของ
สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทำให้ผู ้เรียนมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะพึงประส งค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาที ่ได้กำหนดไว้  องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา 

 

 ๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ), ๒๕๖๒. 



๒๑ 

 

 

การประมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งรวมถึงการใช้ผลประเมินเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพในวงจร
การพัฒนาใหม่ต่อเนื่อง ดังแสดงในแผนภาพที่ ๑ 
 

 
 

แผนภาพที่ ๑ แสดงองค์ประกอบของระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

 จากแผนภาพที่ ๑ จะเห็นได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการกำหนด
มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นเป้าหมาย รวมทั้งมาตรฐานกระบวนการการดำเนินงานและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่เชื่อว่าจะสามารถส่งผลให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้หมาย 
ทั้งนี้ในระหว่างดำเนินงานจัดการศึกษาสู่เป้าหมาย สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด จำเป็นต้อง
มีการพัฒนากลไกในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการบริหาร และการ
จัดการด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านคุณภาพผู้เรียน โดย
บุคคลภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาผู้เรียนที่มี
คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สถานศึกษาต้องมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียน  และกระบวนการ
บริหารและการจัดการ และนำผลไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ นำไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป  



๒๒ 

 

 

 ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หลังจากสถานศึกษาดำเนินการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีหน้าที่
กำกับดูแลสถานศึกษานั้น และนำผลการประเมินคุณภาพภายในดังกล่าวมาใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนามาตรฐานหรือพัฒนาเป้าหมาย และปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานปกติของ
สถานศึกษา คือกระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนแล้วดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ควบคู่ไปกับการ
ติดตามตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานระหว่างการปฏิบัติ และประเมินคุณภาพเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กำหนดพร้อมกับใช้ผลการประเมินเป็นฐานการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวงจร
การพัฒนาให้คุณภาพสถานศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื ่องตามลำดับ ทั ้งนี ้ทุกสถานศึกษาต้อง
พัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัด
การศึกษาปกติของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงหลักการและกระบวนการสำคัญ ได้แก่ ๑) หลักการมี
ส่วนร่วมแบบร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของทุกคนในสถานศึกษา ๒) 
หลักการร่วมรับผิดรับชอบในผลการจัดการศึกษาอย่างตรวจสอบได้ คือมีร่องรอยสารสนเทศ
สำหรับอธิบายคุณภาพต่อสาธารณชนที่สามารถตรวจสอบได้ และ ๓) หลักการประกันคุณภาพ
เป็นหน้าที่ของทุกคนในสถานศึกษาที่ต้องรับผิดชอบและร่วมลงมือดำเนินการทุกขั้นตอนของการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งนี ้โดยอาศัยกระบวนการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพด้วยวงจรคุณภาพแบบ PDCA คือ มีกระบวนการวางแผนกำหนดเป้าหมายคุณภาพ 
(Plan) ดำเนินการตามแผนควบคู่กับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพระหว่างดำเนินงาน 
(Do & Check) กระบวนการนำผลการประเมินมาเป็นฐานการตัดสินใจพัฒนาหรือยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้นต่อเนื่องตามลำดับ (Act)  
 ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทำหน้าที ่ติดตามตรวจสอบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดังนั ้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก จึงเป็นกลไกที่มีเป้าหมายเพื่อทำให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม๔ 

 

 ๔ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา, (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๖๑), หน้าท่ี ๓.  



๒๓ 

 

 

๔. แนวคิดกระบวนการในการนิเทศ  
  

 กระบวนการในการนิเทศการศึกษา หมายถึง แบบแผนของการนิเทศการศึกษาที่
จัดลำดับไว้อย่างต่อเนื ่อง เป็นระเบียบแบบแผน มีลำดับขั ้นตอนในการดำเนินงานไว้ชัดเจน 
มีเหตุผลและสามารถดำเนินการได้ กระบวนการนิเทศที่สำคัญ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑) กระบวนการนิเทศ (สงัด อุทรานันท์ ๒๕๓๐) ซึ่งเป็นกระบวนการนิเทศที่สอดคล้อง
กับสภาพสังคมไทย ๕ ขั้นตอน เรียกว่า “PIDRE” ดังนี้ 
  (๑) การวางแผน (P-Planning) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะ
ทำการประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจำเป็นที่ต้องมีการนิเทศ 
รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศที่จัดขึ้น 
  (๒) ให้ความรู้ก่อนดำเนินการนิเทศ (I-Informing) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ 
ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะดำเนินการว่าต้องอาศัยความรู้ ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการ
ดำเนินการอย่างไร และจะดำเนินการอย่างไรให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพขั้นตอนนี้จำเป็นทุก
ครั้งสำหรับเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และเมื่อมีความจำเป็นสำหรับงาน
นิเทศที่ยังเป็นไปไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจซึ่งจำเป็นที่จะต้องทบทวนให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
  (๓) การดำเนินการนิเทศ (D-Doing) ปะกอบด้วยการปฏิบัติงาน ๓ ลักษณะ คือ 
การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ (ผู้นิเทศ) การปฏิบัติงาน
ของผู้สนับสนุนการนิเทศ (ผู้บริหาร) 
  (๔) การสร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (R-Reinforcing) เป็นขั้นตอน
ของการเสริมแรงของผู้บริหาร ซึ่งให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานขั้นนี้อาจดำเนินไปพร้อม ๆ กับผู้รับการนิเทศที่กำลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้
เสร็จส้ินแล้วก็ได้ 
  (๕) การประเมินผลการนิเทศ (E-Evaluating) เป็นขั ้นตอนที ่ผ ู ้น ิเทศนำการ
ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หาก
พบว่ามีปัญหาหรือมีอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ได้ผล สมควรที่จะต้อง
ปรับปรุง แก้ไข ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอาจทำได้โดยการให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่ปฏิบัติใหม่อีกครั้ง 
ในกรณีที่ผลงานยังไม่ถึงขั้นน่าพอใจ หรือได้ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานทั้งหมดไปแล้ว ยัง
ไม่ถึงเกณฑ์ที ่ต้องการ สมควรที่จะต้องวางแผนร่วมกันวิเคราะห์หาจุดที ่ควรพัฒนา หลังใช้
นวัตกรรมด้านการเรียนรู้เข้ามานิเทศ 



๒๔ 

 

 

 ๒) กระบวนการนิเทศโดยใช้วงจรของเดมมิง (Circle Deming Cycle) หรือโดยทั่วไป
นิยมเรียกกันว่า P-D-C-A มาใช้ในการดำเนินการนิเทศการศึกษา มีขั้นตอนที่สำคัญ ๔ ขั้นตอน คือ 
   (๑) การวางแผน (P-Planning) 
  (๒) การปฏิบัติตามแผน (D-Do) 
  (๓) การตรวจสอบ/ประเมินผล (C-Check) 
  (๔) การปรับปรุงแก้ไข (A-Act) 

สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 

 

  จากแผนภูมิกระบวนการ PDCA แต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 
๑) การวางแผน (P-Plan) 

(๑) การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(๒) การกำหนดจุดพัฒนาการนิเทศ 
(๓) การจัดทำแผนการนิเทศ 
(๔) การจัดทำโครงการนิเทศ 

๒) การปฏิบัติงานตามแผน (D-Do) 
(๑) การปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผน/โครงการ 
(๒) การกำกับติดตาม 
(๓) การควบคุมคุณภาพ 



๒๕ 

 

 

(๔) การรายงานความก้าวหน้า 
(๕) การประเมินความสำเร็จเป็นระยะ ๆ 

๓) การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) 
(๑) กำหนดกรอบการประเมิน 
(๒) จัดหา/สร้างเครื่องมือประเมิน 
(๓) เก็บรวบรวมข้อมูล 
(๔) วิเคราะห์ข้อมูล 
(๕) สรุปผลการประเมิน 

๔) การนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A-Act) 
(๑) จัดทำรายงานผลการนิเทศ 
(๒) นำเสนอผลการนิเทศและเผยแพร่ 
(๓) พัฒนาต่อเนื่อง 

๕. กระบวนการนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม  
  

 กระบวนการนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรมได้ออกกระบวนการดำเนินงานหลักตาม
แนวคิดของ Deming Cycle คือวงจร PDCA ที่เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และเกิด
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตั ้งแต่การวางแผนดำเนินการ การดำเนินการ การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงการดำเนินงาน นอกจากนี้ได้ผสมผสานแนวความคิดของการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management: KM) ไว้ในกระบวนการดำเนินงานหลักด้วย เพื่อให้แนว
ปฏิบัติ หรือองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานมีการจัดเก็บอย่าง เป็นระบบ เกิดความยั่งยืนใน
องค์กร และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของทั้งบุคลากรภายในองค์กร และผู้ที่สนใจภายนอก โดยมี
ขั้นตอนตามกระบวนการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การประชุมปรึกษาหารือ 
 ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด นัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างปริยัตินิเทศก์
ภายในจังหวัด เพ่ือกำหนดแผนการนิเทศการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและมอบหมายภารกิจ 
 ขั้นตอนที่ ๒ นิเทศการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม 
 ดำเนินการนิเทศการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามแผนที่กำหนด และให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง และเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   



๒๖ 

 

 

 ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ทำการนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูล ระบุข้อดี ข้อที่ต้องปรับปรุง
แก้ไข แล้วนำมาสังเคราะห์เป็นสารสนเทศที่ดี และระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม จากนั้นจัดทำสรุปรายงานถึงศูนยพ์ระปริยัติ
นิเทศก์จังหวัด ตามลำดับ 
 ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมสรุปผลการนิเทศ  
 ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด นัดประชุมสรุปผล และกำหนดแผนการนิเทศ ครั้ง
ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ รวมทั้งแจ้งผลการนิเทศที่ผ่านมติการประชุมของศูนย์พระปริยัตินิเทศก์
จังหวัดให้กับผู้บริหารสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ทราบต่อไป  
 ขั้นตอนที่ ๕ สรุปผลการนิเทศ 
 ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด สรุปแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาพระปริยตัิ
ธรรมทั้ง ๓ แผนก จากนั้นรวบรวมนำส่งผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ระดับหน รวบรวม รายงานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ 
จัดทำรายงานสรุปผลประจำปี ต่อไป 
 
 



 

 



๒๗ 

 

 

บทที่ 

๓ 
คุณสมบัติ  
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๓ 

๑. คุณสมบัติปริยัตินิเทศก์ 
  

 คุณสมบัติของผู้ที่ทำการนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งผู้บริหาร ครู และคณาจารย์ 
ที ่มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ต้องเป็นผู้ที่
ประกอบด้วยคุณสมบัติส่วนตน กล่าวคือ มีคุณวุฒิถึงพร้อมด้วยมาตรฐานความรู ้ และมี
ประสบการณ์รอบด้านในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้งสามแผนก เพื่อให้การศึกษา
พระปริยัติธรรมเกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ 
 ตามข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  คำว่า 
“ปริยัตินิเทศก์” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่ง
รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม และตามระเบียบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๒ ข้อที่ ๖ 
กำหนดคุณสมบัติปริยัตินิเทศก์ มีดังนี้๕ 
   

 

 ๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์  
พ.ศ. ๒๕๖๑, (กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๖๑), หน้าท่ี ๒. 



๒๘ 

 

 

 ๑) วุฒิการศึกษา 
  (๑) สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ชั้นนักธรรมเอก และพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ชั้นเปรียญธรรม ๔ ประโยค ขึ้นไป หรือ 
  (๒) สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ชั้นนักธรรมเอก และพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยค และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 ๒) ประสบการณ์ 
  (๑) เป็นผู้บริหารโรงเรียน สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา หรือ 
  (๒) เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมหรือแผนกบาลี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
 
๒. บทบาทของปริยัตินิเทศก์ 
  

 ปริยัตินิเทศก์มีภาระหน้าที่หลักคือการช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และคุณภาพการสอน ซึ่งต้องเกี่ยวกับงานหลายด้านและบุคลากรหลายฝ่าย จึงได้
กำหนดบทบาทของปริยัตินิเทศก์ไว้ ดังนี้ 
 ๑) เป็นผู้ประสาน (Coordinator) เช่น ประสานครูแต่ละระดับให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ประสานชุมชน ผู้ปกครอง เป็นต้น 
 ๒) เป็นที่ปรึกษา (Consultant) โดยเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ครู และผู้รับการนิเทศทั่วไป 
 ๓) เป็นผู้ประเมิน (Evaluator) ได้แก่ เป็นผู้ประเมินผลการสอน ประเมินผลหลักสูตร 
 ๔) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 
 ๕) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยการช่วยเหลือให้การจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 ทั้งนี ้ปริยัตินิเทศก์ที่สามารถดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มีการจัดการความรู้เพื่อไปสู่ปริยัตินิเทศก์ต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา คือ 
 ๑) เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครูสอนพระปริยัติธรรม 
  (๑) ให้ข้อมูลแก่ครูสอนพระปริยัติธรรมในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
  (๒) ให้ครูสอนพระปริยัติธรรมได้พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการสอน 
 ๒) เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนพระปริยัติธรรม 
  (๑) ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านวิชาการของสำนัก เรียน สำนักศาสนศึกษา และ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
  (๒) ปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนพระปริยัติธรรม 



๒๙ 

 

 

 ๓) เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูสอนพระปริยัติธรรม 
  (๑) เสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน 
  (๒) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศการ
สอนพระปริยัติธรรม 
  
๓. หน้าที่และอำนาจของปริยัตินิเทศก์  
  

 ปริยัตินิเทศก์ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 
 ๑) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีที่สอดคล้องกับแผนแม่บทศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่ง
คณะสงฆ ์เสนอขอความเห็นชอบตามลำดับชั้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  ๒) นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลในสถานศึกษาพระปริยัติธรรมตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปทีี่ได้รับความเห็นชอบจากประธานศูนยพ์ระปริยัตินิเทศก์ในสังกัด 
 ๓) เสนอแนวทางพัฒนา และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม เสนอต่อประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ในสังกัด 
 ๔) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศประจำปี เสนอตามลำดับชั้น 
 ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
๔. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
  

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของปริยัตินิเทศก์ ต้องเป็นผู้ที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ด้วยการ
พัฒนาตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้ 

 ๑) คุณธรรม  
       คุณธรรมที่ปริยัตินิเทศก์ควรยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

(๑) ขันติ 
(๒) วินัย 
(๓) สุจริต 
(๔) จิตอาสา 

   



๓๐ 

 

 

 ๒) จริยธรรม  
  จริยธรรมที่ปริยัตินิเทศก์ควรยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

 ทั้งนี้ ปริยัตินิเทศก์ อาจได้รับการปฏิบัติจากสถานศึกษาพระปริยัติธรรมระหว่างการ
ประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งปริยัตินิเทศก์ควรยึดหลักจริยธรรมในระหว่างการประเมิน ดังนี้  

เมื่อได้รับการปฏิบัติและดูแลเอาใจใส่ต้อนรับ
เป็นอย่างดี 

ให้มีมารยาทและสำรวมพฤติกรรม 

เมื่อได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ให้อดทน อดกลั้น แผ่เมตตาและให้อภัย 
เม ื ่อได ้ร ับการร้องขอให้ช ่วยเหลือที ่ข ัดต่อ
กฎระเบียบ 

ให้หนักแน่น มั ่นคง ครองตนโดยปราศจาก
อคติ 

เมื่อได้รับการทักท้วงตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ ให้เปิดใจกว้างรับฟังและพิจารณาปรับปรุง
ด้วยจิตเบิกบาน 

เมื่อได้รับการเสนอประโยชน์อื่นใด ให้มีสติ รู้คิด และซื่อสัตย์ ตัดสินใจโดยยึดมั่น
ในจรรยาบรรณ 

ข้อควรละเว้น ข้อควรปฏิบัติ 

๑)  ไม่ทุจริต ไม่รับอามิสสินจ้าง/ของขวัญ/ 
รับเลี้ยง หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจน
แสวงหาผลประโยชน์อื่นใด 

๑)  ต ้องส ุจร ิตซ ื ่อส ัตย ์ ย ึดม ั ่นค ุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด 

๒)  ไม่เห็นแก่ตัว อย่ามักง่ายไหว้วานผู ้อื่น 
ช่วยดำเนินการ หรือ ละทิ้งหน้าที่ ตลอดจนการ
ส่งรายงานอันเป็นเท็จ 

๒)  ต้องรับผิดชอบ ทุ่มเทศึกษาและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพในการประเมิน 
วิเคราะห์ เสนอแนะ และสรุปรายงานทั้งฉบับ
ต้นร่างและฉบับสมบูรณ์ด้วยตนเอง 

๓)  ไม่ข่มขู่ ไม่ก้าวร้าว หรือประพฤติตน 
เส่ือมเสีย 

๓)  ต้องรักษามารยาท ปฏิบัติตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษาให้สมกับการเป็นทูตคุณภาพ 

ข้อควรละเว้น ข้อควรปฏิบัติ 

๔)  ไม่มีอคติ ไม่กลั่นแกล้ง ทั้งเหตุจากความรัก 
ความเกลียด ความหลง และความกลัว 

๔)  ต้องเป็นธรรม โปร่งใส รายงานสิ่งที่ค้นพบ
ตามความเป็นจริงอย่างแจ้งชัด 

๕)  ไม่ประมาท ไม่เผยแพร่ข้อมูลสถานศึกษา
หรือนำบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าประเมิน 

๕)  ต้องรักษาความลับ ข้อมูลสารสนเทศ 
ส่วนบุคคล และสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 



๓๑ 

 

 

 ๓) จรรยาบรรณ  
  ปริยัตินิเทศก์ต้องปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึด
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
  (๑) ทำการประเมินคุณภาพด้วยตนเอง 
  (๒) มีความเป็นธรรม เป็นกลาง โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้ 
รายงานสิ่งที่ค้นพบตามความเป็นจริงอย่างชัดเจน มีเหตุผล มีหลักฐานสนับสนุน และความซื่อสัตย์ 
สุจริต ไม่ยอมให้อิทธิพลใดเบี่ยงเบนผลการประเมินให้ผิดไปจากความเป็นจริงและต้องไม่รายงาน
เท็จหรือรายงานปกปิดข้อความ 
  (๓) ไม่ประพฤติตนเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง หรือชื่อเสียงของศูนย์พระปริยัติ
นิเทศก์ทุกระดับ 
  (๔) รักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
ที่ได้รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศอย่างเคร่งครัด 
  (๕) ไม่รับและเรียกร้องในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ เช่น ไม่รับอามิสสินจ้าง 
รางวัล ของขวัญของกำนัล การต้อนรับ การรับรอง เป็นต้น 
  (๖) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยใช้ข้อมูล
ใด ๆ ซึ่งศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ต้นสังกัด ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ดำเนินการใด ๆ ใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่พระปริยัตินิเทศก์หรือ
หน่วยประเมิน๖ 

 

 

 ๖ ดัดแปลงจาก คูม่ือผู้ประเมนิ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศกึษา  (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 



 

 



๓๒ 

 

 

บทที่ 

๔ 
หลักการ รูปแบบ 
และกระบวนการนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๔ 

๑. หลักการนิเทศ  
  

 ปริยัตินิเทศก์ต้องเข้าใจหลักการสำคัญของการนิเทศ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้วยหลัก ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑) นิเทศในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม  
 ๒) นิเทศตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 
 ๓) เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม  
 ๔) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
 ๕) สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

๒. วิธีการนิเทศ  
  

 วิธีการนิเทศ ๔ แบบ ที่พระปริยัต ินิเทศก์สามารถบูรณาการตามบริบทของพื ้นที่ 
ดังต่อไปนี้๗  
 ๑) การนิเทศแบบการสอนแนะ (Coaching) เป็นวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแนะนำหรือเรียนรู้จากผู้ชำนาญการ ในลักษณะ

 

 ๗  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารประกอบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์, ๒๕๖๑. 



๓๓ 

 

 

ที่ได้รับคำแนะนำหรือเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน ในการนำวิธีนี้ไปใช้ปริยัตินิเทศก์ควรมี
แนวทางดำเนินการ ดังนี้  
  (๑) สร้างความไว้วางใจกับผู ้รับการนิเทศ เพื ่อสร้างสัมพันธภาพที ่อบอุ ่น โดย
การศึกษาข้อมูล ของผู้รับการนิเทศ เช่น จุดเด่น ผลงานเด่น อัธยาศัย การให้คำชมเชย การสร้าง
บรรยากาศที่ดี เป็นต้น 
  (๒) ใช้คำถามที่เป็นเชิงขอความคิดเห็น ไม่ทำให้ผู้ตอบจนมุมหรือเกิดความไม่สบายใจ
ในการตอบ  
  (๓) เสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือการพัฒนางานในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน  
  (๔) นำข้อเสนอหรือแนวทางที่ร่วมกันคิดให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติ โดยพระปริยัติ
นิเทศก์คอยให้คำแนะนำ 

 ๒) การนิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัย   
 การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู ้อย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการหนึ่งในการนิเทศการศึกษา และสามารถนำมาใช้ในการดำเนินงานนิเทศ
การศึกษา ดังนี้๘  
  (๑) การกำหนดและวิเคราะห์ปัญหา  
  (๒) การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุของปัญหา  
  (๓) การดำเนินการนิเทศ  
  (๔) การสรุปผลและเขียนรายงาน  
  (๕) การเผยแพร่  
 ๓) การนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
 กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร คือ กระบวนการประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ช่วยแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ ๔ มีขั้นตอนดังนี้  
  (๑) สร้างความไว้วางใจตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 
  (๒) การกำหนดและจัดประเด็นปัญหา  
  (๓) การร่วมกันคิดวิเคราะห์เหตุผลของปัญหา 
  (๔) การจัดลำดับความเข้มระดับปัญหา  

 

 ๘ นายคมกริช ไชยทองศรี, คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา, (กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร, ๒๕๖๑), หน้า ๔๙. 



๓๔ 

 

 

  (๕) การกำหนดจุดหมายหรือสภาวะพ้นปัญหา  

  (๖) การร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหา  

  (๗) การจัดลำดับจุดหมายของภาวะพ้นปัญหา  

  (๘) การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาตามแนวทางที่ถูกต้อง  

 ๔) การนิเทศแบบออนไลน์  
 เป็นระบบการนิเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปริยัตินิเทศก์และผู้รับการนิเทศ มีปฏิสัมพันธ์
ในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังนี้ 
  (๑) วางแผนการนิเทศ  
  (๒) ปฏิบัติการนิเทศ 
  (๓) สรุป/รายงานผล 
 

๓. องค์ประกอบของการนิเทศ 
  

 องค์ประกอบของการนิเทศ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑) บุคลากรนิเทศ ได้แก่ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด เลขานุการศูนย์พระ
ปริยัตินิเทศก์จังหวัด พระปริยัตินิเทศก์ทุกระดับชั้น 
 ๒) ขั้นตอนการนิเทศ มีรายละเอียด ดังนี้  
  (๑) กำหนดจุดมุ่งหมาย ปริยัตินิเทศก์กำหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ มุ่งส่งเสริมให้เกิด
การร่วมมือระหว่างปริยัตินิเทศก์และผู้รับการนิเทศ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเกิดความตระหนักรู้และ 
รักในการสอน มุ่งช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
  (๒) เก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล คือขั้นตอนของการศึกษาปัญหาอุปสรรค และประเด็น
ที่ต้องพัฒนา ได้แก่ การเข้าเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกต ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็น ประเมินผลการจัดการกระบวนการเรียนรู ้ 
  (๓) วิธีหรือกิจกรรมการนิเทศ พิจารณาเลือกวิธีการหรือกิจกรรมการนิเทศตามความ
เหมาะสม ได้แก่  
  - การปฐมนิเทศ 
  - การสาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู้  
  - การประชุม การอบรม 
  - การเย่ียมสถานศึกษาพระปริยัติธรรมและสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
  - การศึกษาดูงาน 



๓๕ 

 

 

  - การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ใหม่ๆ 
  - กิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การนิเทศ 

 ๓) เครื่องมือการนิเทศ ปริยัตินิเทศก์ควรเลือกใช้เครื่องมือการนิเทศที่เหมาะสม มีความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ และสามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจาก
การนิเทศ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เคร่ืองมือการนิเทศ ได้แก่ 
  - แบบสอบถาม 
  - แบบทดสอบ  
  - แบบประเมิน 
  - แบบสำรวจ  
  - แบบสังเกต  
  - แบบสัมภาษณ ์
  - การบันทึกวีดีทัศน์  
  - การบันทึกเสียง 
  - แฟ้มสะสมผลงาน 
  - เอกสารอ้างอิง 
 

๔. วิธีการออกนิเทศ 
  

 เมื่อได้กำหนดสถานที่ วัน เวลา เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ปริยัตินิเทศก์ต้องเตรียมตัวคือขั้นตอน
และแนวทางปฏิบัติการออกนิเทศสถานศึกษาพระปริยัติธรรม โดยวางโครงสร้างแผนการ
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) การกำหนดชื ่องาน (กระบวนงาน) เช่น งานส่งเสริมอบรมนักธรรมก่อนสอบ  
 ๒) กำหนดวัตถุประสงค์ เช่น  
  (๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการศึกษานักธรรมของคณะสงฆ์ 
  (๒) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์  
 ๓) กำหนดขอบข่ายของงาน เช่น ผู้เกี่ยวข้องมีใครบ้าง ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และ
ชุมชน เป็นต้น 
 ๔) คำจำกัดความ ควรเขียนความหมายของคำหรือประโยคที่เป็นความหมายเฉพาะ 
เพ่ือให้คนทั่วไปเข้าใจความหมายที่ต้องการส่ือสาร 
 ๕) ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติงาน ดังนี้ 



๓๖ 

 

 

  (๑) การศึกษาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน สภาพปัญหาของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
ที่จะทำการนิเทศ  
  (๒) ดำเนินการนิเทศตามแผน 
  (๓) ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล 
  (๔) รายงานผล และแนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  (๕) เผยแพร่ผลการนิเทศ 
 ๖) กำหนดเครื่องมือการนิเทศที่ใช้ เช่น แบบสำรวจความต้องการ แบบบันทึก แบบ
ประเมินผล เป็นต้น ทั ้งนี ้ ปริยัตินิเทศก์สามารถใช้เครื ่องมือได้มากกว่าหนึ่งแบบขึ้นอยู ่กับ
วัตถุประสงค์ ปัญหาและความจำเป็นในแต่ละสถานศึกษาพระปริยัติธรรม 
 ๗) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง การมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงจะช่วยให้ปริยัตินิเทศก์  
มีความน่าเชื่อถือ ชี้ให้เห็นว่าการนิเทศเป็นไปตามหลักการ สอดคล้องกับเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
และสามารถนำข้อมูลนั้นไปเป็นเกณฑ์พิจารณามาตรฐานของสถานศึกษา เช่น  
  (๑) พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  
  (๒) นโยบายการศึกษาของมหาเถรสมาคม 
  (๓) นโยบายการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัด 
  (๔) กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น 
 วิธีเตรียมการเพื่อออกนิเทศ ๗ ขั ้นตอนนี้ ปริยัตินิเทศสามารถนำไปเป็นแนวทางใน 
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ดี  
เพ่ือดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต 
 
  



๓๗ 

 

 

ตัวอย่างกระบวนการนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม 

วัตถุประสงค์ ๑. เพื ่อพัฒนาทางด้านวิชาการ ความรู ้  นวัตกรรมทางการศึกษา 
หลักสูตร เนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษา มีการปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง 

๒. เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 

๓. เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดในการจัดการศึกษา เพ่ือก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ในการจัดการศึกษา 

ผู้รับบริการ สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา โรงเรียน ที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะสงฆ์ ชุมชน หน่วยราชการ  
ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จ 

ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของสำนักเรียน  
สำนักศาสนศึกษา โรงเรียน ที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 

 
กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ถ้าม)ี 

๑. การประชุมปรึกษาหารือ  แผนการนิเทศของ
พื้นที่ ๑.๑ ประชุมปรึกษาหารือ วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 

และบริบทด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑.๒ กำหนดแผนงานและจัดทำปฏิทินการนิเทศ  
๑.๓ ประที่สานงานต่าง ๆ เช่น ผู้รับนิเทศ สถานที่ 

เป็นต้น 
 

๒. นิเทศการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม  แบบรายงานผล 
การนิเทศ ๒.๑ กำหนดพื้นที่ที่ต้องไปตรวจประเมิน   

๒.๒ วิเคราะห์เอกสารและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ   
๒.๓ นิเทศการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล  
สรุปประเมินผล พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

ของสำนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม  
 

 



๓๘ 

 

 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ถ้าม)ี 
๔. การประชุมผลการนิเทศ  ร าย ง านผ ล ก า ร

นิเทศระดับหน ๔.๑ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผล   
๔.๒ จัดทำข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการนิเทศ  

๕. สรุปผลการนิเทศและจัดการความรู้   - รายงานการนิเทศ 
การจัดการศึกษา 
พระปร ิย ัต ิ ธรรม
ของคณะสงฆ ์
- จ ำ น ว น อ ง ค์
ความรู้ หร ือแนว
ปฏิบัติที่ดี 

๕.๑ รวบรวม และจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ดำเนินงาน 

 

๕.๒ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

 
 

๕. การเขียนรายงานผลการนิเทศ 
  

 การเขียนรายงานผลการนิเทศ คือการเขียนรายงานสรุปข้อมูลการนิเทศที่ได้ดำเนินการ
ติดตาม ประเมินผลตลอดปีการศึกษา เป็นการบรรยายให้เห็นภาพถึงวิธีการจัดการศึกษา ปัญหา
อุปสรรค หรือแนวทางความสำเร็จในอนาคตของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม โดยกำหนดวิ ธีการ
เขียนรายงานผลการนิเทศ ๕ บท ดังนี้ 
 บทที่ ๑ บทนำ 
 บทที่ ๒ เอกสารและหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 บทที่ ๓ วิธีการดำเนินงาน 
 บทที่ ๔ ผลการดำเนินงาน 
 บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  
 บทที่ ๑ บทนำ กล่าวถึง ความนำ การกำหนดปัญหา จุดประสงค์ในการนิเทศ นิยาม
ศัพท์เฉพาะ ขอบเขตของการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 บทที่ ๒ เอกสารและหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึงแนวคิด หลักการ หรือทฤษฎีที่
นำมาสู่รูปแบบ หรือวิธีการนิเทศนั้น ๆ โดยอ้างอิงเอกสาราทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 



๓๙ 

 

 

 บทที่ ๓ วิธีการดำเนินงาน เป็นการบรรยายให้เห็นภาพตั้งแต่เร่ิมต้นดำเนินงานนิเทศจน
เสร็จการนิเทศ อาจเขียนเป็นขั้นตอน เช่น การหาความต้องการจำเป็นในการนิเทศ การวางแผน
การนิเทศ การเตรียมการนิเทศ การดำเนินการนิเทศ และการประเมินผลและปรับปรุง เป็นต้น  
 บทที่ ๔ ผลการดำเนินงาน เป็นการรายงานผลการนิเทศตามจุดประสงค์ของการนิเทศ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้สื่อ นิเทศ หรือผลการประเมินการนิเทศวิชา/งานนั้นๆ ว่ามีผล
เกิดขึ้น ตรงตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
 บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานนิเทศทุก
ขั้นตอน มีการอภิปรายผลการสรุปนั้น พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการนิเทศต่อไป 

  



๔๐ 

 

 

(ตัวอย่าง)  

การเขียนรายงานการนิเทศ 
บทที่ ๑ บทนำ 
 ความนำ ควรกล่าวถึง 
 ๑. จุดมุ่งหมายของการนิเทศวิชางานว่าสอดคล้องกับนโยบายตันสังกัดที่ส่งเสริมในเรื่อง 
ที่นิเทศ หรือรับผิดชอบอยู่ 
 ๒. เสนอข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงานนิเทศ หรือสภาพการปฏิบัติงาน/การจัดการเรียน
การสอนของครูในโรงเรียนปัจจุบัน 
 การกำหนดปัญหา ควรกล่าวถึง 
 ๑. สภาพปัญหาการนิเทศวิชางานที่ประสบอยู่ หรือการจัดการเรียนการสอนของครูใน
วิชาดังกล่าว แสดงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ผ่านมา อาจจะมีตัวเลข สถิติประกอบเป็นค่า
ร้อยละคะแนนเฉลี่ย หรือกราฟ แผนภูมิในช่วงเวลาย้อนหลังที่ผ่านมา 
 ๒. สรุปแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหา/พัฒนางานนิเทศการจัดการเรียนการสอน
สนับสนุนการสอนตามที่คิดว่าจะจัดทำเป็นกดนิคการนิเทศ หรือผลงาน/สื่อ/เอกสารประกอบการ
นิเทศ ฯลฯ 
 จุดประสงค์ของการดำเนินการ 
 ควรเขียนเป็นข้อๆ กล่าวถึง ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น หลังจากดำเนินการนิเทศนี้แล้ว โดย
เขียนให้สอดคล้องกับปัญหาที่กล่าวในบทนำ 
 ขอบเขตของการดำเนินการ 
 ควรเขียนถึงขอบเขตของเนื้อหาสาระการดำเนินงานนิเทศ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 
ในข้อกำหนด และข้อจำกัดเฉพาะเร่ืองนี้ 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เขียนเฉพาะนิยามศัพท์คำสำคัญ หรือคำที่ไม่แน่ใจว่าผู้อ่านจะเข้าใจตรงกันทุกคน ถ้ามี
ศัพท์บัญญัติแล้วต้องใช้ศัพท์บัญญัติ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 กล่าวถึงประโยชน์ของการดำเนินการนิเทศว่า เมื่อดำเนินการสำเร็จแล้วจะเกิดประโยชน์
อะไรบ้าง หรือเกิดผลกระทบอะไรบ้าง ควรเขียนให้สอดคล้องกับความเป็นมาของปัญหา หรือ
ความนำ 
 
 



๔๑ 

 

 

บทที่ ๒ เอกสารและหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 ควรกล่าวถึง หลักวิชาการ หรือแนวคิดทฤษฎีทางการนิเทศที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาค้นคว้า 
แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปเป็นแนวคิด หลักการของตนในการดำเนินการวิชา/งานนี้ 
อาจเขียนเรียงลำดับ ดังนี้ 
 ๑. ความนำ สรุปภาพรวมของการศึกษาค้นคว้า และจัดหมวดหมู่เนื้อเรื่องที่นำเสนอเป็น
ตอนๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในภาพรวมของเอกสาร และหลักวิชาที่อ้างอิงทั้งหมด 
 ๒. ความหมายของหลักการ ที่นำมาอ้างอิง และคำอธิบายแนวคิด วิธีการที่กล่าวอ้าง 
แล้วสรุปลงท้ายเรื่องแต่ละเร่ือง หรือแต่ละหลักการ แนวคิด ที่อ้างนั้น ว่าเกี่ยวข้องหรือนำไปใช้ 
ในการนิเทศครั้งนี้อย่างไร 

บทที่ ๓ วิธีการดำเนินงาน 
 บทนี้ต้องเขียนให้ละเอียดว่าได้ทำอะไรบ้าง ตั้งแต่เริ่มต้นลงมือดำเนินโดยเขียนตาม
ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม หรือการดำเนินงานเชิงระบบของการนิเทศ 
 ๑. ศึกษาหาความต้องการจำเป็นในการนิเทศ (เขียนรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้นกว่าบทที่ ๑) 
 ๒. การวางแผนการนิเทศ โดยศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการต่างๆ ด้านการนิเทศเพื่อ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบหรือวิธีการนิเทศวิชา/งานรับผิดชอบ (สรุปจากเนื้อหาที่เขียนไว้ในบทที่ ๒)
ระบุกำหนดการนเิทศ กลุ่มเป้าหมายที่รับการนิเทศ 
 ๓. การเตรียมการนิทศ โดยการผลิตรูปแบบหรือวิธีการ/กิจกรรมการดำเนินการนิเทศที่
ได้ใช้ดำเนินการแก้ปัญหา/พัฒนาคุณภาพการศึกษาในวิชา/งานที่รับผิดชอบ อย่างไร/โดยวิธีการ
ใดยกตัวอย่างประกอบ (หรืออธิบายวิธีการสร้างสื่อนิเทศ/วิธีการนิเทศให้ชัดเจนตามสภาพที่ปฏิบัติ
จริง) รวมทั้งสร้างเครื่องมือประเมินผล/ตรวจวัดความสำเร็จของการนิเทศ วิธีสร้างทำอย่างไร 
เคร่ืองมือมีลักษณะอย่างไร นำไปใในขั้นตอนใดของการนิเทศ หาคุณภาพเครื่องมือด้วยวิธีใด 
 ๔. การดำเนินการนิเทศให้ระบุขั้นตอนการดำเนินการนิเทศ สภาพการนิเทศที่ปฏิบัติจริง 
บรรยากาศการนิเทศ เทคนิคการนิเทศที่ใช้ รูปแบบ/วิธีการนิเทศ รายละเอียดการนิเทศแต่ละ
ประเภทเช่น การนิเทศทางไกล การนิเทศเป็นกลุ่ม/รายบุคคล การนิเทศแบบประชุมสัมมนา การ
นิเทศแบบให้คำปรึกษาหารือ การนิเทศแบบคลินิก เป็นต้น (อาจจะนำเสนอรายละเอียด โดยมี
แผนภาพประกอบแล้วขยายความว่าแต่ละกรอบทำอย่างไร) 
 ๕. การประเมินและปรับปรุงการนิเทศ เขียนรายละเอียดของการประเมินผลการนิเทศ 
ว่าใช้รูปแบบการประเมิแบบใด และมีรายละเอียดเกี ่ยวกับเครื ่องมือการประเมิน ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการนิเทศ 



๔๒ 

 

 

บทที่ ๔ ผลการดำเนินงาน 
 บทนี้เป็นการรายงานผลที่ได้จากการประเมินผลการนิเทศว่า เมื่อดำเนินการตามรูปแบบ 
หรือวิธีการในบทที่ ๓ แล้ว มีผลเกิดขึ้นตามจุดประสงค์หรือไม่ มากน้อยเพียงใด กรรายงานอาจ
ดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑. เสนอผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ตอบทีละจุดประสงค์ เป็นข้อความบรรยาย 
หรือตารางคะแนน ตัวเลข ประกอบ กราฟ แผนภูมิ ก็ได้ แล้วแต่ลักษณะข้อมูล ตามที่ได้ผล
ประเมินตามเครื่องมือที่กำหนดในบทที่ ๓ 
 ๒. ผลกระทบอื่น ๆ นอกเหนือจากจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 บทนี้ควรขึ้นต้นด้วยความนำโดยย่อ ถึงการดำเนินงานนิเทศวิชา/งานที่รับผิดชอบ อาจ
เขียนแยกเป็นแต่ละตอน ดังนี้  
 สรุป เขียนดังนี้ 
 ๑. สรุปจุดประสงค์ของการนิเทศ และวิธีกรนิเทศโดยย่อ (มาจากรายละเอียดที่เขียนไว้ 
ในบทที่ ๑ และบทที่ ๓) 
 ๒. สรุปผล เขียนเฉพาะผลตามจุดประสงค์ของการนิเทศตามรูปแบบการประเมินที่
กำหนด ไม่ต้องแสดงตาราง แผนภูมิใด ๆ 
 
 อภิปรายผล 
 เขียนเพื่อแสดงให้เห็นว่า ผลที่ได้จากการนิเทศ สอดคล้อง หรือขัดแย้งกับหลักการ
แนวคิดทฤษฎี หรือผลงานที่ผู้อื่นทำไว้อย่างไร ถ้าสอดคล้องก็จะทำให้ผลการดำเนินงานมีความ
น่าเชื่อถือได้มากและยืนยันแนวคิด ทฤษฎีที่อ้างอิง ถ้าหากขัดแย้งก็ให้เสนอความคิดเห็น หรือ
เหตุผล หรือข้อบกพร่อง หรือข้อจำกัดที่ทำให้ผลเป็นเช่นนั้น (อาจแยกเขียนเป็นข้อๆ ตามผลการ
ดำเนินงานหรือจุดประสงค์ก็ได้) 
 ข้อเสนอแนะ ควรเขียนไว้ ๒ แบบ คือ 
 ๑. ข้อเสนอแนะในการนำผลการนิเทศไปใช้ ตลอดจนการพัฒนาหรือปรับปรุงการนิเทศ 
ในโอกาสต่อไป โดยเขียนให้สอดคล้องกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ระบุไว้ในบทที่ ๑ 
 ๒. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานนิเทศในรูปแบบอื่นๆ หรือวิธีการนิเทศอื่นที่คาดว่าจะ
ดำเนินการได้ผล ซึ่งยังไม่ได้นำมาดำเนินการในคร้ังนี้ 
 



 

 



๔๓ 

 

 

บทที่ 

๕ หลักสูตรการอบรมปริยัตินิเทศก ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี ๕ 

 
 หลักสูตรการอบรมปริยัตินิเทศก์ เป็นหัวข้อของการอบรมปริยัตินิเทศก์ในทุกระดับ  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของปริยัตินิเทศก์ และเตรียมความพร้อมสู่ภาคปฏิบัติการนิเทศสถานศึกษา
พระปริยัติธรรม โดยแบ่งระดับชั้นของหลักสูตร เป็น ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

 
หลักสูตรที่ ๑ มาตรฐานปริยัตินิเทศก์ จำนวน ๑๘ ชั่วโมง 

หัวข้อการอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑. นโยบายและแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี แผนกธรรม  
   และแผนกสามัญศึกษา 

๓ 

๒. บทบาท หน้าที่ และหลักธรรมาภิบาลปริยัตินิเทศก์ ๓ 
๓. ระบบคุณภาพการศึกษาและการนิเทศ   ๓ 
๔. แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีและการเขียนรายงาน ๖ 
๕. คุณลักษณะสำคัญของปริยัตินิเทศก์ ๓ 

จำนวนรวม ๑๘ 

  



๔๔ 

 

 

หลักสูตรที่ ๒ ปริยัตินิเทศก์ชำนาญการ จำนวน ๑๘ ชั่วโมง 

หัวข้อการอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑. การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามกรอบการบริหารการศึกษาสู่ความยั่งยืน ๓ 
๒. มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาปริยัตินิเทศก์ ๖ 
๓. การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตาม พรบ.พระปริยัติ
ธรรม สู่การปฏิบัติ 

๓ 

๔. แนวทางการจัดทำแผนติดตาม ประเมิน ประมวล และการเขียนรายงาน 
    เชิงเสนอแนะ 

๖ 

จำนวนรวม ๑๘ 

 
หลักสูตรที่ ๓ ปริยัตินิเทศก์เช่ียวชาญ จำนวน ๑๘ ชั่วโมง 

หัวข้อการอบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

 ๑. บทบาท หน้าที่ และการนำองค์กรของผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ ๖ 
๒. การบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศปริยัตินิเทศก์ให้พร้อมใช ้ ๓ 
๓. การประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม พรบ.พระปริยัติธรรม และ

พัฒนาสูก่ารบริหารการศึกษาสู่ความย่ังยืน 
๖ 

๔. การสร้างและพัฒนาปริยัตินิเทศก์ ๓ 

จำนวนรวม ๑๘ 



 

 

 
 
 



๔๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ผนวก ๑ 

ภาคผนวก ๑ 
แบบฟอร์มต่าง ๆ 

 
   ๑. ปฏิทิน/แผนการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ 
   ๒. แบบทะเบียนประวัติปริยัตินิเทศก ์
   ๓. แบบสำรวจข้อมูลศาสนศึกษา 
   ๔. แบบนิเทศสถานศึกษาพระปริยัติธรรม 
   ๕. แบบนิเทศการสอน 
   ๖. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานปริยัตินิเทศก ์

 

  



๔๖ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ปฏิทิน/แผนการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก ์
  



๔๗ 

 

 

แผนการปฏิบัติงานปริยัตินิเทศก์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .................. 

---------------------- 

เดือน กิจกรรม การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
ตุลาคม  

 
  

พฤศจิกายน  
 

  

ธันวาคม  
 

  

มกราคม  
 

  

กุมภาพันธ ์  
 

  

มีนาคม  
 

  

พฤษภาคม  
 

  

มิถุนายน  
 

  

กรกฎาคม  
 

  

สิงหาคม  
 

  

กันยายน  
 

  

 
  



๔๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. แบบทะเบียนประวัติปริยตัินิเทศก ์
  



๔๙ 

 

 

แบบประวัต ิ
 ปริยัตินิเทศก์จังหวัด................................. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
----------------------- 

๑. ประวัติ  
ชื่อ..................................................... ฉายา...................................... นามสกุล................................. 
ชื่อสามัญ................................................(กรณีดำรงสมณศักดิ์)  
เลขที่หนังสือสุทธิ..........................................เลขที่บัตรประชาชน..................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ............................อาย.ุ............... พรรษา.......... จังหวัดที่เกิด................................. 
สังกัดวัด.......................................แขวง/ตำบล.............................. เขต/อำเภอ................................ 
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์................................... 
โทรศพัท์มือถือ........................................................ อีเมล์................................................................. 
ตำแหน่งทางคณะสงฆ.์...................................................................................................................... 
๒. การศึกษา (ระบุวุฒิสูงสุด) 
๑. นักธรรมชั้น.................... จากวัด.................................... แขวง/ตำบล....................................... 

เขต/อำเภอ................................... จังหวัด.......................................... เมื่อปี พ.ศ. .................... 
๒. บาลีประโยค................. จากวัด......................................... แขวง/ตำบล.................................... 

เขต/อำเภอ......................................... จังหวัด....................................... เมื่อปี พ.ศ. ................. 
๓. วุฒิทางโลก.…………………………………………จาก….......................................................................  

 
รับรองตามนี้ 

 
ลงชื่อ.......................................................................... 
(.................................................................................) 
……….…………../……………………/……………………..…… 

  

รูปถ่าย 

ขนาด ๒ นิ้ว 



๕๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. แบบสำรวจขอ้มูลศาสนศึกษา 



๕๑ 

 

 

แบบสำรวจข้อมูลด้านศาสนศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .................. 

---------------------- 
หน...................... 

 
ที่ รายการ จำนวน หน่วย 
1 สำนักเรียน   สำนัก 
2 สำนักศาสนศึกษา   สำนัก 
3 ปริยัตินิเทศก์   รูป 
4 ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม   รูป 
5 ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   รูป 

 
ข้อมูล ณ วันที่ ........... เดือน .............................  พ.ศ. ................ 

        
        

รับรองความถูกต้อง 
 
 

ลงนาม................................................................................... 
รองประธานศูนยพ์ระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประจำหน............... 

วันที่........... เดือน........................... พ.ศ.................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

 

 

แบบสำรวจข้อมูลด้านศาสนศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .................. 

---------------------- 
จังหวัด...................... 

 
ที่ รายการ จำนวน หน่วย 
1 สำนักเรียน   สำนัก 
2 สำนักศาสนศึกษา   สำนัก 
3 ปริยัตินิเทศก์   รูป 
4 ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม   รูป 
5 ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   รูป 

 
ข้อมูล ณ วันที่ ........... เดือน .............................  พ.ศ. ................ 

        
        

รับรองความถูกต้อง 
 
 

ลงนาม................................................................................... 
ประธานศูนยพ์ระปริยัตินิเทศก์จังหวัด........................... 

วันที่........... เดือน........................... พ.ศ.................. 
 

 

 



๕๓ 

 

 

 



๕๔ 

 

 

 



๕๕ 

 

 

 



๕๖ 

 

 

 



๕๗ 

 

 

 



๕๘ 

 

 

 



๕๙ 

 

 

 

  



๖๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. แบบนิเทศสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม 



๖๑ 

 

 

แบบนิเทศสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ประจำปีงบประมาณ .... 
นิเทศครั้งที่ ......../............. 

วันที่............ เดือน............................. พ.ศ. ...................  
................................................................  

ส่วนที่ ๑ 
สถานศึกษาพระปริยัติธรรม    แผนกบาล ี  แผนกธรรม  แผนกสามัญ 
ชื่อสถานศึกษาพระปริยัติธรรมที่รับการนิเทศ...................................................................................  
สังกัด.........................................................ที่อยู่................................................................................. 
ตำบล................................................... อำเภอ....................................... จังหวัด............................... 
รหัสไปรษณีย์…………..…………หมายเลขโทรศัพท์........................... อีเมล์........................................ 
นามเจ้าสำนักเรียน/เจ้าสำนักศาสนศึกษา/ผู้จัดการ..........................................................................  
วัด..................................................................หมายเลขโทรศัพท์...................................................... 
จำนวนนักเรียน ............... รูป เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. ....................... 
วันที่ทำการสอน   อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี   ศุกร์  เสา
ช่วงเวลาที่ทำการสอน....................................................................................................................... 
ส่วนที่ ๒ 
ชื่อพระปริยัตินิเทศก์.............................................. ฉายา.................................................... 
นามสกุล……………….……..……ที่อยู่..................................................... ตำบล....................................
อำเภอ..................................... จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ ………………….…
หมายเลขโทรศัพท์............................... อีเมล์..........................................................เป็นพระปริยัติ
นิเทศก์ตั้งแต่ พ.ศ. ..................................... 

  



๖๒ 

 

 

รายละเอียดการนิเทศ 
สิ่งที่นิเทศ ปัจจุบนั ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

๑. ผู้สอน   

๒. หลักสูตร   

๓. การจ ัดการเร ียนการ
สอน 

  

๔. การประเมินผล   

๕. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 
ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
 

รับรองตามนี้ 
 

(....................................................) 
ปริยัตินิเทศก์จังหวัด.......................................... 

............/.........................../............. 

  



๖๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. แบบนิเทศการสอน 



๖๔ 

 

 

แบบนิเทศการสอน 
ประจำปีงบประมาณ................ 
นิเทศครั้งที่ ......./................. 

วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ................ 
------------------ 

ส่วนที่ ๑ 
ชื่อผู้นิเทศ....................................... ฉายา.............................. นามสกลุ.......................... อายุ......... 
พรรษา............... สังกัดวัด........................................... แขวง/ตำบล........................................... 
เขต/อำเภอ...........................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์..................... 
ส่วนที่ ๒ 
ชื่อผู้รับการนเิทศ.................................ฉายา.......................................นามสกุล...............................
อายุ........... พรรษา........... สังกัดวัด ........................................... แขวง/ตำบล............................. ..
เขต/อำเภอ .................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์ ............................ 
โทรศัพท์ ............................. 
ปัจจุบันสอน       นักธรรม  ชั้น...............................  มีผู้เรียน....................รูป  
  ธรรมศึกษา  ชั้น............................... มีผู้เรียน....................รูป  
   บาลี  ชั้น............................... มีผู้เรียน....................รูป 
  บาลีศึกษา  ชั้น............................... มีผู้เรียน....................รูป 
สถานที่สอน  ๑)............................................................................................................................. 
 ๒)..................................................................................................................... ........ วันที่
ทำการสอน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร   พุธ   พฤหัสบดี    ศุกร์   เสาร์ 
ช่วงเวลาที่สอน  ๑) ................-................. น.  วิชาที่สอน ........................................................... 
 ๒) ................- ................. น.  วิชาที่สอน ........................................................... 
 ๓) ................- ................. น.  วิชาที่สอน ........................................................... 

------------------ 
   



๖๕ 

 

 

 คำแนะนำ ให้ปริยัตินิเทศก์ดำเนินการนิเทศครูผู้สอนตามหัวข้อต่อไปนี้ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น ๕ ระดับ คือ 

๕ มีการปฏิบัติหรือจัดทำรายละเอียดสมบูรณ์ทุกรายการอยู่ในระดับ     ดีเยี่ยม 
๔ มีการปฏิบัติหรือจัดทำรายละเอียดสมบูรณ์ทุกรายการอยู่ในระดับ     ดีมาก 

  ๓ มีการปฏิบัติหรือจัดทำรายละเอียดสมบูรณ์ทุกรายการอยู่ในระดับ     ดี 
๒ มีการปฏิบัติหรือจัดทำรายละเอียดสมบูรณ์ทุกรายการอยู่ในระดับ     ปานกลาง 

  ๑ มีการปฏิบัติหรือจัดทำรายละเอียดสมบูรณ์ทุกรายการอยู่ในระดับ     น้อย 
ส่วนที่ ๓ 
คำชี้แจง  กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับคะแนน  เพื่อแสดงผลการประเมินการสอนของครู 

กิจกรรมนิเทศ 
ผลการนิเทศ ความคิดเห็น 

ปริยัตินิเทศก์ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ก. สภาพทั่วไป 

๑. ห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย สวยงาม       
๒. บรรยากาศทางการเรียนก่อให้เกิดการ

เรียนรู้ 
      

ข. ด้านครูสอน 
๑. การแต่งกายเหมาะสมกับสมณสารูป       
๒. การตรงต่อเวลา       
๓. การใช้น้ำเสียงมีความชัดเจน       
๔. การใช้ภาษาสื่อสารและสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู ้
      

ค. ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
๑. การจัดทำปฏิทินการสอน/แผนการสอน/ 

บันทึกผลหลังการสอน 
      

๒. การใช้ส่ือและนวัตกรรมประกอบการสอน       
๓. ป้ายน ิ เทศเสร ิมการเร ียนร ู ้ /ส ่ง เสริม

วิชาการ 
      

๔. การใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย       



๖๖ 

 

 

กิจกรรมนิเทศ 
ผลการนิเทศ ความคิดเห็น 

ปริยัตินิเทศก์ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
(การบรรยาย, การสาธิต, เรียนเป็นกลุ่ม, 
การรายงานหน้าชั้น, การค้นคว้านอกห้อง, 
การปฏิบัติจริง และอื่น ๆ) 

๕. การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

      

๖. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 

      

๗. เวลาที่ใช้จัดกิจกรรม/การเรียนการสอน 
มีความเหมาะสม 

      

๘. การสอนม ีการสอดแทรกค ุณธรรม 
จริยธรรม 

      

๙. ปฏิส ัมพ ันธ ์ระหว ่างคร ูก ับน ักเร ียน/
นักเรียนกับเพื่อน มีความเป็นกันเองอย่าง
เหมาะสม 

      

๑๐. การเสริมแรงและให้กำลังใจผู้เรียน       
๑๑. การควบคุม/ปกครองชั ้นเร ียนมีความ

เหมาะสม 
      

๑๒. การสอบถาม/ตรวจสอบความรู้นักเรียน       
๑๓. การวัดผลและประเมินผลผู้เรียน       
๑๔. การสร ุปบทเร ียนม ีความเหมาะสม 

ผู้เรียนเข้าใจ 
      

ง. ด้านผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนตั้งใจเรียน เอาใจใส่ในการเรียน       
๒. ผู้เรียนแสดงออกในห้องเรียนได้เหมาะสม       
๓. ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น/รับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
      

๔. ผู้เรียนมีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน       



๖๗ 

 

 

ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน                         
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากปริยัตินิเทศก์                          
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
การประชุมสัมมนา 

• ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาปริยัตินิเทศก์ ที่จัดโดยศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(ระบุครั้งล่าสุด) ปี พ.ศ. ๒๕................ณ................................................................................. 
 เขต/อำเภอ............................................จังหวัด...................................................................... 

 
ลงชื่อ……………………………………………………….. 

ผู้รับการนิเทศ 
      (............................................................) 
ตำแหน่ง …………….…………………………………. 

 
ลงชื่อ ............................................................... 

ผู้นิเทศ 
       (……………………….…………………………..) 
ตำแหน่ง ……………………..………………………….. 
. 

    
     ลงชื่อ ……………………..………..………..………………… 

( ............................................................... ) 
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด ........................................ 

  



๖๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. แบบรายงานผลการปฏบิัติงานปริยัตินิเทศก์ 



๖๙ 

 

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานปริยัตินิเทศก์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .................. 

ประจำปีงบประมาณ ............. 
---------------------- 

๑. ประวัติ 
ชื่อ............................................. ฉายา.................................... อายุ..............ปี  พรรษา.................... 
วัด.............................................. แขวง/ตำบล................................. เขต/อำเภอ.............................. 
 จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์.................  อีเมล์................... 
ตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์................................................................................................... 
๒. วุฒิการศึกษา (ระบุวุฒิสูงสุด) 
นักธรรมชั้น................จากวัด............................................. อำเภอ..........................................
จังหวัด........................................ เมื่อปี พ.ศ. ......................... บาลีชั้นประโยค..........................
จากวัด....................................... อำเภอ................................. จังหวัด...............................................
เมื่อปี พ.ศ. ..................... วุฒิสามัญ................................................................................................. 
๓. การปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษา  

วัน/เดือน/
ป ี

สถานที่ 
รูปแบบ
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  



๗๐ 

 

 

๔. ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน  
 ๑.................................................................................................................................................. 
 ๒.................................................................................................................................................. 
 ๓.................................................................................................................................................. 
๕. ข้อเสนอแนะ                          
 ๑.................................................................................................................................................. 
 ๒.................................................................................................................................................. 
 ๓.................................................................................................................................................. 
๖. การประชุมสัมมนา 

• ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาปริยัตินิเทศก์ ที ่จัดโดยศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ 
ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(ระบุครั้งล่าสุด) ปี พ.ศ. ............... ณ วัด...........................................อำเภอ....................... 
จังหวัด............................................ 

    รับรองตามนี ้
 

 ลงชื่อ..........................................................................  
                   (.........................................................................) 

                       พระปริยัตินิเทศก์ 
              …………../…………………/………….. 

 
 ลงชื่อ.............................................................................  
        (...........................................................................) 
                 …………../…………………/………….. 

                             เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร/เจ้าคณะจังหวัด................................................. 
  



๗๑ 

 

 

 
 
ผนวก ๒ 

ภาคผนวก ๒ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ประกาศประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๑) เรื่องหน้าที่

และอำนาจของส่วนงานในศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ ์
๓. แถลงการณค์ณะสงฆ์ ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปรยิัติธรรม 

ว่าดว้ยการบริหารงานบคุคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปรยิัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการ

บริหารงานและการจัดการศึกษาพระปรยิัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติ
ธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕. ประกาศ กศป. เรือ่ง กำหนดหน้าที่และอำนาจและหลักเกณฑ์การบริหารงาน 
๖. ประกาศ กศป. เรื่อง กำหนดตำแหน่งอื่นที่มิให้นำข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง 

และวรรคสาม มาใช้บังคับ 
๗. ประกาศ กบป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใหผู้้ดำรงตำแหน่งหรอืปฏบิัติ

หน้าที่ประจำอยู่ก่อนเป็น จศป. 
๘. ประกาศ กบป. เรื่อง อตัรากำลังของ จศป. 
๙. อัตรากำลังของ จศป. สงักัดศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ 

 
  



๗๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  



๗๓ 

 

 

 
  



๗๔ 

 

 

 
  



๗๕ 

 

 

 
  



๗๖ 

 

 

 
  



๗๗ 

 

 

 
  



๗๘ 

 

 

 
  



๗๙ 

 

 

 
  



๘๐ 

 

 

 

 
  



๘๑ 

 

 

 

 
  



๘๒ 

 

 

 
  



๘๓ 

 

 

 
  



๘๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ประกาศประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๑)  
เรื่องหน้าที่และอำนาจของส่วนงานในศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ 

แห่งคณะสงฆ์ 
  



๘๕ 

 

 

 
  



๘๖ 

 

 

 
  



๘๗ 

 

 

 
  



๘๘ 

 

 

 
  



๘๙ 

 

 

 



๙๐ 

 

 

 
 



๙๑ 

 

 

 
  



๙๒ 

 

 

 



๙๓ 

 

 

 
  



๙๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. แถลงการณ์คณะสงฆ์  
ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  



๙๕ 

 

 

 
 
 
 
 



๙๖ 

 

 

 
 
 



๙๗ 

 

 

 
 



๙๘ 

 

 

 
 



๙๙ 

 

 

 
  



๑๐๐ 

 

 

 
  



๑๐๑ 

 

 

 
  



๑๐๒ 

 

 

 
  



๑๐๓ 

 

 

 
  



๑๐๔ 

 

 

 
  



๑๐๕ 

 

 

 
  



๑๐๖ 

 

 

 
  



๑๐๗ 

 

 

 
  



๑๐๘ 

 

 

 
  



๑๐๙ 

 

 

 
  



๑๑๐ 

 

 

 
  



๑๑๑ 

 

 

 
  



๑๑๒ 

 

 

 
  



๑๑๓ 

 

 

 
  



๑๑๔ 

 

 

 
  



๑๑๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้าง
การบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษา

พระปริยัติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  



๑๑๖ 

 

 

 
  



๑๑๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ประกาศ กศป. เรื่อง กำหนดหน้าที่และอำนาจและหลักเกณฑ์ 
การบริหารงาน 

  



๑๑๘ 

 

 

 
  



๑๑๙ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. ประกาศ กศป. เรื่อง กำหนดตำแหน่งอื่นที่มิให้นำข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง 
วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับ 

  



๑๒๐ 

 

 

 
  



๑๒๑ 

 

 

 
  



๑๒๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. ประกาศ กบป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ก่อนเป็น จศป. 

  



๑๒๓ 

 

 

 
  



๑๒๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. ประกาศ กบป. เรื่อง อัตรากำลังของ จศป. 
  



๑๒๕ 

 

 

 
  



๑๒๖ 

 

 

 
  



๑๒๗ 

 

 

 
  



๑๒๘ 

 

 

 
  



๑๒๙ 

 

 

 
  



๑๓๐ 

 

 

 
  



๑๓๑ 

 

 

 
  



๑๓๒ 

 

 

 
  



๑๓๓ 

 

 

 
  



๑๓๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. อัตรากำลังของ จศป. สังกัดศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ 
  



๑๓๕ 

 

 

 
  



๑๓๖ 

 

 

 
  



๑๓๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ๓ 

 

ภาคผนวก ๓ 
รายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

   
- รายชื่อคณะกรรมการสง่เสริมและพัฒนางานพระปริยัตินิเทศก ์
- รายชื่อคณะกรรมการจดัทำคู่มอืการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก ์
- รายชื่อคณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศพระปริยัตินิเทศก ์
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