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การวิ จั ย เรื่ อ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อ
พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารศูน ย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิต ย์ และเพื่ อตรวจสอบและ
นาเสนอยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ผลการศึกษา ๑.สภาพการบริหารศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในแต่ละด้าน มี
การวางแผนงาน และจัดดาเนินการไว้ อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การพัฒนาการบริหาร
ศูน ย์พ ระพุท ธศาสนาวัน อาทิ ตย์ ด้ว ยการวางแผนยุ ทธศาสตร์ ได้ กาหนดวิ สัย ทั ศน์ ว่า “จั ด
การศึกษาด้านพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนไทยให้ยึดหลักไตรสิกขา” โดยมีพันธ
กิจ ๓ ประการ และกาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๔ ประการเพื่อกาหนดกลยุทธ์ ได้ ๔ กลยุทธ์ คือ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอนให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย พัฒนางบประมาณให้
เป็นไปตามแผนและดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง พัฒนาบุคลากรมีความชานาญศิลปวัฒนธรรมไทย
และพั ฒ นาตนเองอย่ า งสม่ าเสมอ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานทั่ ว ไปมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเพื่อพัฒนารูปแบบของแผนยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
นาไปใช้ดาเนินการให้เป็นไปตาม VMOS MODEL
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์ การบริหาร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
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Abstract
Research Strategic Management Buddhist Sunday. purpose To study
the present and the issue of Buddhist Sunday. To develop a management
strategy Buddhist Sunday. And to monitor and provide strategic management
Buddhist Sunday. Results 1. The administrative center of Buddhism Sunday in the
planning. And carry it Appropriately at a high level Management Development
Center harmonies Sunday. Through strategic planning Have a vision "The
education of children and young minds to develop Buddhist Thailand a threefold
principle" with the mission's third and fourth objectives are to determine the
strategy fourth strategy is to develop curriculum and teaching process in
accordance with the culture of Thailand. Budget development according to plan
thoroughly and welfare. Develop a skilled workforce and develop their own
culture Thailand regularly. Develop general management efficiency and to
develop a strategic plan for the administrative center of Buddhism on Sunday. To
take action to ensure compliance VMOS MODEL.
Keywords : Strategic, Management, Buddhist Sunday Center
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๑. บทนา
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นองค์กรเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาองค์กร
หนึ่ง ที่พระสงฆ์จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งอบรมสั่งสอนเยาวชนให้มีความประพฤติดีงามมีจิตสานึกที่
ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นแหล่งให้ความรู้ความเข้าใจตามหลักคาสอนทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนาหลักธรรมคาสอนไปใช้เป็นแนวทางการประพฤติในชีวิตประจาวันได้
และเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน อันเป็นเอกลักษณ์ของ
สังคมไทย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็ก เยาวชน ที่กาลังอยู่ในวัยแห่งการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และประชาชนผู้สนใจที่จะเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา สามารถเข้าเรียนและเป็นการรู้จักใช้เวลา
ว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ ตามหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา แล้ว
น้อมนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจาวัน สาหรับการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ขึ้นมานั้น ก็ได้วางวัตถุประสงค์หลักไว้ ๕ ประการด้วยกัน คือ
๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่วัยของตน
๒. เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักดาเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา
๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักบาเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์
๕. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นสถานศึกษาในด้านองค์กรสงเคราะห์
การศึกษา ตามภารกิจของคณะสงฆ์หนึ่ง ที่เปิดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ การบริหารจัด
การศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นั้น กรมการศาสนาได้กาหนดแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของคนในชุมชน โดยจะปรับ เปลี่ยนกระบวนทัศน์การดาเนินงาน/โครงการใน
รูป แบบของการบู ร ณาการ ปฏิบั ติ ก ารในลั ก ษณะพื้ น ที่ แ ละการมี ส่ ว นร่ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรม โดยมีมติมหาเถรสมาคม ระเบียบและประกาศกรมศาสนาที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. มติมหาเถรสมาคม เรื่องการขยายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ
กรมการศาสนา
๒. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานผลการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของ
นักเรียนนักศึกษาที่สอบได้ บันทึกลงในหลักฐานการศึกษา
๓. ระเบี ย บกรมการศาสนาว่ า ด้ว ยศูน ย์ ศึกษาพระพุ ทธศาสนาวั น อาทิ ตย์ พ.ศ.
๒๕๕๐
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๔. ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การจัดชั้นเรียนและหลักสูตรการเรียนการสอน
ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์๓
สภาพการจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวั นอาทิตย์ในระยะที่ผ่านมา
จะพบว่าวิกฤตการณ์ที่สาคัญประการหนึ่ง คือ เรื่องคุณภาพของศูนย์ฯ ที่ไม่เท่าเทียมกัน คนส่วน
ใหญ่อาจไม่มีสิทธิที่จะเลือก ต้องยอมให้ลูกหลานเรียนในศูนย์ฯ ที่ไม่แน่ใจในคุณภาพ การพัฒนา
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะส่งลูกหลาน
ไปเรีย นนั้ น จะต้ องมี การกาหนดมาตรฐานของศูน ย์ฯ และทาให้การบริหารจั ดการศูน ย์ฯ มี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด การมีมาตรฐาน คือ การดาเนินกิจกรรมและ
ภารกิจต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและการบริการ และการจัดการได้สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ ทั้ง
ผู้รับบริการโดยตรง คือ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม คือ ประชาชน และสังคม
โดยรวม ว่าการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีประสิทธิภาพและทาให้
ผู้เรีย นมีคุณ ภาพหรือคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้กาหนดไว้ การมี
มาตรฐานเป็ น แนวคิ ด ที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของการ “ป้ อ งกั น ” ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การท างานที่ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน๔
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบงานวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์
ศึกษาพระพุ ทธศาสนาวั นอาทิ ต ย์ มี การศึ กษายั งไม่ มากพอ จึ ง ทาให้ผู้ วิจั ย มีความสนใจที่ จ ะ
ทาการศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ” เพื่อจะได้นา
ผลการวิจัยที่ศึกษามาพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ผลการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับใช้เป็นนโยบายในการจัดกระบวนการ การวางแผน
การจัดการ การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยผู้อานวยการศูนย์ ครูผู้สอน
และผู้ปกครองของผู้เรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สามารถปรับบทบาทหน้าที่
และการมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิ ตย์ตามบริบทและความพร้อมของ
ทรัพยากร ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตามวัดต่างๆ ที่เปิดศูนย์ให้เป็นไปในทิศทาง
และมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มุ่งพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้
เป็นดี เก่ง และอยู่ร่วมทางานกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๒.๒ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๒.๓ เพื่อตรวจสอบและนาเสนอยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์
๓. ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยมี
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบ่งขอบเขตการวิจัย ดังนี้
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาสาหรับใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดาเนินการทบทวน รวบรวม ศึกษาจาก
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๑) การศึกษาสภาพการบริหารศูนย์ศึกษา
พระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ ๔ ด้า น ได้ แก่ ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นการบริหารงานบุ คคลด้ า น
งบประมาณ
และด้า นการบริหารงานทั่ว ไป ๒) ยุ ท ธศาสตร์ การบริหารศูนย์ ศึกษา
พระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ ๔ ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ด้ า น
งบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป
๓.๒ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ หารและครู ศูน ย์ ศึก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ จ านวน ๑๕๐ รูป /คน ทั้ ง ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามเขตการปกครองคณะสงฆ์จานวน ๔ แห่ง คือ
(๑) ศูนย์หน
กลาง ตั้ ง อยู่ ที่ วั ด ประยุ รวงศาวาส กรุง เทพมหานคร (๒) ศูน ย์ หนเหนื อ ตั้ ง อยู่ ที่ วั ด พระสิ ง ห์
วรมหาวิ ห าร จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (๓) ศู น ย์ ห นตะวั น ออก ตั้ ง อยู่ ที่ วั ด มหาวนาราม จั ง หวั ด
อุบลราชธานี และ (๔) ศูนย์หนใต้ ตั้งอยู่ที่วัดแจ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และวิธีการสัมภาษณ์
(Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๐ รูป/คน
๓.๓ ขอบเขตด้านสถานที่
โดยทาการศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ตามเขตการปกครองคณะสงฆ์จานวน ๔ แห่ง คือ (๑) ศูนย์หนกลาง ตั้งอยู่ที่วัดประยุร
วงศาวาส กรุงเทพมหานคร (๒) ศูนย์หนเหนือ ตั้งอยู่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
(๓) ศูนย์หนตะวันออก ตั้งอยู่ที่วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และ (๔) ศูนย์หนใต้ ตั้งอยู่ที่
วัดแจ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๘ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
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๔. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยจะดาเนินการเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้ น ตอนที่ ๑
การพั ฒ นากรอบแนวคิ ด ยุ ท ธศาสตร์ การบริ หารศู นย์ ศึ กษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประกอบด้วย
ขั้นที่ ๑ การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านหลักการ และจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ ๒ กาหนดกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ ๒ การกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ประกอบด้วย
ขั้นที่ ๑ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) วิเคราะห์ สรุปความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ และผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จานวน ๑๐ รูป/คน
ขั้นที่ ๒ การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เกี่ยวข้องกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ จานวน ๑๐ รูป/คน เพื่อแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ในการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีความสมบูรณ์
ขั้นที่ ๓ วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ทุกปัจจัยที่จะมี
ผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์
ขั้นที่ ๔ กาหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ขั้ น ที่ ๕
ก าหนดโครงร่ า งแนวทางของยุ ท ธศาสตร์ การบริ หารศู นย์ ศึ กษา
พระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ และทดลองนาไปปฏิบัติ
ขั้นที่ ๖ กาหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ขั้นตอนที่ ๓ การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษา
พระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรั บ ส ารวจสภาพความพร้ อ ม เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์
ขั้นที่ ๑ สารวจสภาพความพร้อมพิจารณาในการใช้ยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
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ขั้นที่ ๒ โดยใช้แบบสอบถามและการวิเคราะห์ SWOT Analysis การศึกษาความ
เป็นไปได้ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ความเป็นไปได้ด้านวิชาการ ความเป็นไปได้ด้านงบประมาณ ความเป็นไป
ได้ด้านการบริหารงานบุคคล ความเป็นไปได้ด้านการบริหารทั่วไป
๕. ผลการวิจัย
๕.๑ สภาพปัจจุบันและปัญหาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทั้ง ๔
ด้าน ได้แก่
ด้านวิชาการ ได้แก่ มีการกาหนดวิสัยทัศน์การบริหารวิชาการอย่างชัดเจน มีการ
กาหนดภารกิจการส่งเสริมวิชาการ มีการกาหนดดัชนีชี้วัดด้านวิชาการขององค์กร
ด้านการบริหารงบประมาณ ได้แก่ มีการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายให้เป็นไปเพื่อการ
การบริหารองค์กร วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทาแผนยุทธศาสตร์
การบริหารงบประมาณทุกปี
ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ มีการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากรใน
แต่ละหน้าที่ มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กาหนดอัตราของ
บุคลากรสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
ด้ า นการบริ ห ารทั่ ว ไป ได้ แ ก่ มี ก ารวิ เ คราะห์ โ อกาสและภั ย คุ ก คามของ การ
บริหารงานทั่วไป มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานทั่วไปอย่างต่อเนื่องและชัดเจน
วัตถุประสงค์การบริหารงานทั่วไปสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
ส่วนกลไกการนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและกลไกการประเมินผล หน่วยงานระดับ
สานักและคณะควรวางแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่กาหนด
ทั้ง นี้ส ามารถใช้กลไกกากับ ติด ตามและประเมิ นผล ตามโครงสร้างสายงานบั งคับบั ญชาของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจกระจายอานาจให้แก่ คณบดีมากขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารควรใช้กลวิธีและ
เทคนิคต่างๆ ในการบริหารเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน เช่น การกระจายงาน การจูงใจ
การควบคุมโดยแผนงานและงบประมาณ และอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดาเนินงาน
บางประเภท เช่น การพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น๕
๕.๒ การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ด้านวิชาการ โดยผู้บริหารกาหนดแผนพัฒนางานวิชาการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส และภัยคุกคามด้านวิชาการ และกาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาวิชาการ

๕

นภดล พูลสวัสดิ์, “ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑), บทคัดย่อ.
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ด้านการบริหารงบประมาณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้องจัดทาแผน
งบประมาณรับ -จ่ า ย ใช้จ่ า ยงบประมาณให้ส อดคล้องกับ วั ตถุป ระสงค์ของศูนย์ และติด ตาม
ประเมินผล ตรวจสอบงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
ด้า นการบริหารงานบุคคล ควรจัด ท าแผนพัฒ นาบุ คลากร กาหนดบุ คลากรให้
สอดคล้องกับงาน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านการบริหารทั่วไป ต้องจัดทาแผนพัฒนาการบริหารงานทั่วไป ประสานงาน
เครือข่ายการศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ คมสั น ทิ์ ขจรปั ญ ญาไพศาล ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
“ข้อเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ภายใต้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗” ผลการวิจัยพบว่า ได้ข้อเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์ที่ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น ได้แก่
๑) ประเด็นสร้างความเข้ม แข็งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๗ ด้าน คือ
ด้านการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม ด้านการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่หลากหลายและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น ด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้ านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู
๒) ประเด็นสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นทั้งใน
และต่างประเทศโดยเน้นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓) ประเด็นสร้างการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
และ
๔) ประเด็นสร้างระบบการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ส าหรั บ กลไกเร่ ง ยุ ท ธศาสตร์ การควบคุ ม ยุ ท ธศาสตร์ และการประเมิ น ผล
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๓ กลไกหลัก คือ กลไกด้านองค์การ กลไกด้านบุคคล และกลไกด้าน
การบริหาร ซึ่งจะต้องสอดประสานและเชื่อมกันเพื่อความมีประสิทธิภาพของการดาเนินงาน๖
๕.๓ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ ตาม
กระบวนการ VMOS MODEL ได้แก่
V = Vision (วิสัยทัศน์) หมายถึง ต้องกาหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารเพื่อเป็น
พื้นฐานการการกาหนดยุทธศาสตร์โดยจัดการศึกษาด้านพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิต ใจเด็กและ
เยาวชนไทยให้ยึดหลักไตรสิกขาเพื่อให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

๖

คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล, “ข้อเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาฬสินธุ์ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๒), บทคัดย่อ.
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M = Mission (พันธกิจ) หมายถึง หลังจากกาหนดวิสัยทัศน์แล้ว ควรเริ่มกาหนด
พันธกิจในการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คือ มุ่งพัฒนาวิชาการทางพุทธศาสนา
แก่เด็กและเยาวชน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้านกาย สังคม จิตใจ และปัญญา เป็นคนดี เก่ง และ
มีความสุข
O = Objective (วัตถุประสงค์) หมายถึง วัตถุประสงค์เป็นผลลัพธ์ของการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นผลสัมฤทธิ์ที่
มุ่งหวังจะให้เกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบด้วย ๑) เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรมนา
ความรู้ และดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข ตามศิลปวัฒนธรรมไทย ๒) มีการบริหารงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนและสนับสนุนสวัสดิการอย่างทั่วถึง ๓) บุคลากรมีความชานาญศิลปวัฒนธรรม
ไทยและพั ฒ นาตนเองอย่ า งสม่ าเสมอ ๔) ระบบการบริ ห ารงานทั่ ว ไปมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
S = Strategy (ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน) ได้แก่
S-Academic หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านวิชาการ (Academic) คือ พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการสอนให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย
S- Budgets หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงบประมาณ (Budgets) คือ พัฒนา
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนและดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง
S-Personal หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านบุคคล (Personal) คือ พัฒนา
บุคลากรมีความชานาญศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
S-General หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านงานทั่วไป (General) คือ พัฒนาระบบ
การบริหารงานทั่วไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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อธิบาย VMOS MODEL ได้ดังต่อไปนี้
V = Vision (วิสัยทัศน์) หมายถึง ต้องกาหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารเพื่อเป็น
พื้นฐานการการกาหนดยุทธศาสตร์โดยจัดการศึกษาด้านพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชนไทยให้ยึดหลักไตรสิกขาเพื่อให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
M = Mission (พันธกิจ) หมายถึง หลังจากกาหนดวิสัยทัศน์แล้ว ควรเริ่มกาหนด
พันธกิจในการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คือ มุ่งพัฒนาวิชาการทางพุทธศาสนา
แก่เด็กและเยาวชน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้านกาย สังคม จิตใจ และปัญญา เป็นคนดี เก่ง และ
มีความสุข
O = Objective (วัตถุประสงค์) หมายถึง วัตถุประสงค์เป็นผลลัพธ์ของการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นผลสัมฤทธิ์ที่
มุ่งหวังจะให้เกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบด้วย ๑) เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรมนา
ความรู้ และดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข ตามศิลปวัฒนธรรมไทย ๒) มีการบริหารงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนและสนับสนุนสวัสดิการอย่างทั่วถึง ๓) บุคลากรมีความชานาญศิลปวัฒนธรรม
ไทยและพั ฒ นาตนเองอย่ า งสม่ าเสมอ ๔) ระบบการบริห ารงานทั่ ว ไปมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
S = Strategy (ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน) ได้แก่
S-Academic หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านวิชาการ (Academic) คือ พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการสอนให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย
S- Budgets หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงบประมาณ (Budgets) คือ พัฒนา
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนและดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง
S-Personal หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านบุคคล (Personal) คือ พัฒนา
บุคลากรมีความชานาญศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
S-General หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านงานทั่วไป (General) คือ พัฒนาระบบ
การบริหารงานทั่วไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๗. ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์ด้านวิชาการ
ควรจัดทาวิสัยทัศน์ในการบริหารงานวิชาการของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๒) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมงบประมาณในการสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๓) ภาครั ฐ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรพั ฒ นาบุ ค ลากรของศู น ย์
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการสอน
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๔) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ศูนย์พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์จัดทาแผนการบริหารงานทั่วไปเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ
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