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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์สภำพ ปัญหำอุปสรรค และแนวโน้มกำรพัฒนำกิจกำรคณะสงฆ์

ไทยด้วยหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นกำรวิจัยแบบผสำนวิธี เครื่องมือที่

ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลกำรประเมินหลักสูตรโดยภำพรวม อยู่

ในระดับมำกที่สุด (4.54) และ 2) สภำพ ปัญหำและอุปสรรค พบว่ำ (1) จุดแข็ง: ควำมพร้อมทำงกำยภำพของหน่วยงำน

ที่นสำหลักสูตรไปเปิดสอน (2) จุดอ่อน: กำรจสำกัดผู้เข้ำศึกษำเฉพำะกลุ่มพระสังฆำธิกำรและครูสอนพระปริยัติธรรม 

(3) โอกำส: กระแสควำมต้องกำรในกำรพฒันำคณุวฒุทิำงกำรศกึษำของพระภกิษุสำมเณรในปัจจบุนั และ (4) อปุสรรค: 

สภำพกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและวิทยำกำรสมัยใหม่ และ 3) แนวโน้มกำรพัฒนำ พบว่ำ (1) ด้ำนกำรปกครอง: 

ปรับปรุงสำระกำรเรียนรู้ของรำยวิชำในหลักสูตรให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง (2) ด้ำนกำรศำสนศึกษำ: เพ่ิมเติม

รำยวิชำที่เป็นภำษำที่สำมเพื่อรองรับกำรจัดกำรศำสนศึกษำแก่ศำสนิกชนที่มีควำมหลำกหลำยด้ำนเช้ือชำติและภำษำ 

(3) กำรศึกษำสงเครำะห์: เพิ่มเติมกำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติกำรที่ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกำรจัดกำร

ศึกษำสงเครำะห์ในเชิงพื้นที่ (4) กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ: ปรับปรุงเนื้อหำสำระให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำง

เทคโนโลยีกำรสื่อสำรสมัยใหม่ (5) กำรสำธำรณูปกำร: เพิ่มเติมกิจกรรมนอกชั้นเรียนหรือกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที ่

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญำของไทย (6) กำรสำธำรณสงเครำะห์: เพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำ 

ที่ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตสสำนึกสำธำรณะหรือจิตอำสำแก่ชุมชนและสังคม และ (7) กำรพัฒนำพุทธมณฑล: เพิ่มเติมสำระ

กำรเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับพุทธอุทยำน 3 มิติ คือ อุทยำนกำรศึกษำ อุทยำนกำรท่องเที่ยว และอุทยำนศิลปวัฒนธรรม

ค�าส�าคัญ: หลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ กำรพัฒนำกิจกำรคณะสงฆ์ไทย
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Abstract

 The objectives of this research were to analyze the state, problems, obstacles and the trend of Thailand Sangha 

administration development through the certificate program in Sangha administration. The research methodology was 

the mixed research method that the questionnaire and interview as the tool of data collection. The Findings of the 

research were as follows: 1) The overall evaluation of the curriculum is at the highest level. 2) The state, problems, 

obstacles found that (1) the strength is the physical readiness of each unit that took the certificate program opening 

and. (2) The weakness is the limit of students that focus on Sangha administrator and Phrapariyattidhamma teachers. 

(3) The opportunity is the trend of Buddhist monks and novices at the present would like to develop the education 

qualification, and (4) the obstacle is the change state of the world society and modern academy. And 3) The trend of 

the development found that (1) The administration aspect: should add the optional subject that has the learning content 

about psychological content. (2) The religious education aspect: should increase the third subject for responding to 

religious education management for Buddhists who have many races and languages. (3) The educational welfare 

aspect: should increase the practical learning to promote the strength creation of network of educational welfare 

management in each area. (4) The Buddhism propagation aspect: should improve the content to match the modern 

technology. (5) The construction aspect: should increase the activity out of the class like academic trip about arts, 

culture and Thai local wisdom. (6) The public welfare aspect: should increase the learning content subject to make the 

public convince or public mind to community and society and (7) The Buddhamonthon development aspect: should 

increase the learning content concept about Buddhamonthon in three dimensions such as educational park, tourism 

park and arts and culture park.
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บทน�า

 คณะสงฆ์มีข้ึนเป็นรูปธรรมตั้งแต่สองเดือนนับจำกวันที่พระพุทธเจ้ำตรัสรู ้ เมื่อพระพุทธเจ้ำทรงแสดง 

พระธรรมเทศนำเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ซ่ึงทสำให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมำชิกใหม่ 

เกิดขึ้นในพระพุทธศำสนำจึงเกิดมีคณะสงฆ์ [1] กระทั่งต่อมำรำวเดือน 12 พุทธศก 235 ครำวที่พระเจ้ำอโศกมหำรำช

ทรงส่งพระธรรมทูต (สำยที่ 8) ซึ่งประกอบด้วย พระโสณะ พระอุตตระ พร้อมคณะ มำเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ณ  

ดินแดนสุวรรณภูมิ และได้รับกำรต้อนรับจำกพระเจ้ำสุวรรณภูมิรำชำเป็นอย่ำงดี (ปัจจุบัน คือ ประเทศไทย เขมร  

พม่ำ เป็นต้น) สสำหรับประเทศไทยนั้น เมื่อคนส่วนใหญ่ได้ยอมรับนับถือพระพุทธศำสนำพระมหำกษัตริย์ไทย

แต่ละพระองค์ทรงเป็นพุทธมำมกะเอกลักษณ์ของชำติและวัฒนธรรมทุกสำขำจึงได้รับอิทธิพลและผูกพันอยู่กับ 

พระพทุธศำสนำตัง้แต่เกดิจนตำย และเมือ่ผ่ำนช่วงเวลำมำพนักว่ำปี พระพทุธศำสนำจงึมบีทบำทต่อกำรเมอืงกำรปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคมและประชำชนเป็นอย่ำงมำก ตั้งแต่สุโขทัย อยุธยำ กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์ และมีพัฒนำกำร 

โดยต่อเนื่องมำโดยลสำดับ [2]

 ปัจจุบันคณะสงฆ์ไทยมีควำมเป็นรูปธรรมในทำงกฎหมำย ตำมที่ตรำไว้ในพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มำตรำ 5 ทวี ควำมว่ำ “คณะสงฆ์ หมำยควำมว่ำ บรรดำพระภิกษุที่ได้รับบรรพชำอุปสมบท 

จำกพระอุปัชฌำย์ตำมพระรำชบัญญัติน้ี หรือตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับก่อนพระรำชบัญญัตินี้ไม่ว่ำจะปฏิบัติศำสนกิจ 
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ในหรือนอกรำชอำณำจักร” [3] ทั้งนี้ กฎมหำเถรสมำคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่ำด้วยระเบียบกำรปกครองคณะสงฆ์ 

ยังได้ระบุครอบคลุมถึงกำรคณะสงฆ์หรืองำนพระศำสนำที่จสำเป็นต้อง “ควบคุมและส่งเสริมให้ดสำเนินกำรไปด้วยดี” 

รวมทั้งสิ้น 6 ภำรกิจ ประกอบด้วย กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยดีงำม กำรศำสนศึกษำ กำรศึกษำสงเครำะห์ กำรเผยแผ่

พระพทุธศำสนำ กำรสำธำรณปูกำร และกำรศกึษำสงเครำะห์ [4] โดยวธิดีสำเนนิกำรทัง้ 6 ประกำรนีบ้ำงประกำรมกีสำหนด

ไว้ในระเบียบกฎมหำเถรสมำคมแต่บำงประกำรคงเป็นไปตำมจำรีตที่ถือปฏิบัติตำมจำรีต ก็มีอยู่ [5] ได้แก่ กำรรักษำ 

ควำมสงบเรียบร้อยดีงำมกำรศำสนศึกษำ กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ กำรสำรณูปกำร กำรศึกษำสงเครำะห์ และ 

กำรสำธำรณสงเครำะห์ [6] ประกำรสสำคัญ คือ กำรปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับกำรดสำเนินงำนทสำนุบสำรุง ส่งเสริมกิจกำร 

พระพทุธศำสนำ เพือ่ให้กำรอปุถมัภ์คุม้ครองและส่งเสรมิพฒันำงำนพระพทุธศำสนำนัน้ จสำเป็นต้องให้กำรสนบัสนนุส่งเสรมิ 

พัฒนำบุคลำกรทำงศำสนำเป็นอันดับแรกตรำบใดที่เรำยอมรับควำมจริงว่ำทรัพยำกรบุคคลนั้นสสำคัญยิ่งกว่ำปัจจัย 

กำรผลิตอื่น ๆ ซึ่งแม้จะมีเครื่องจักรกลเข้ำมำมีบทบำทในกำรดสำเนินงำนมำกขึ้น ใช้วิทยำกรสูงขึ้น และมีควำมสำมำรถ

ยอดเยี่ยมเพียงใด ก็ยังไม่สำมำรถเข้ำมำแทนที่คนที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นผู้สร้ำงและผู้ใช้เครื่องได้ [7]

 กำรพัฒนำกิจกำรคณะสงฆ์ไทย จึงจสำเป็นต้องเริ่มต้นที่ กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงพระพุทธศำสนำ 

สอดคล้องกับที่ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย สถำบันกำรศึกษำระดับสูงแห่งหนึ่งของคณะสงฆ์ไทย  

ได้กสำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ “ผลิตคนดีและเก่งอย่ำงมีสมรรถภำพ จัดกำรศึกษำและวิจัยอย่ำงมีคุณภำพ  

บริหำรวิชำกำรดีอย่ำงมีสุขภำพ และบริหำรดีอย่ำงมีประสิทธิภำพ” [8] และมีพันธกิจหลักในกำรผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประกำร ได้แก่ มีปฏิปทำน่ำเลื่อมใส รู้เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคม มีศรัทธำอุทิศ

ตนเพื่อพระพุทธศำสนำ มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ มีควำมใฝ่รู้ใฝ่คิด มีนส้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม มีโลกทัศน์

กว้ำงไกล มีควำมเป็นผู้นสำด้ำนจิตใจและปัญญำ มีควำมมุ่งมั่นพัฒนำตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม [9]

 โดยนยันี ้มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั จงึได้จดัให้มกีำรเรยีนกำรสอนในหลกัสตูรประกำศนยีบตัร

กำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ให้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลัก โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะช่วยสนองงำนคณะสงฆ ์

ในกำรให้กำรศกึษำอบรมงำนในส่วนทีเ่ป็นกำรบรกิำรกจิกำรของคณะสงฆ์ทัง้ 6 ด้ำน ได้แก่ กำรปกครอง กำรศำสนศกึษำ 

กำรศึกษำสงเครำะห์ กำรเผยแผ่ กำรสำธำรณูปกำร และกำรสำธำรณสงเครำะห์ [10]

 หลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) (Certificate in Sangha Administration)  

จัดระบบกำรศึกษำแบบหน่วยทวิภำค (Semester Credit System) โดยแบ่งเวลำกำรศึกษำในปีกำรศึกษำออกเป็น 2 ภำค 

กำรศึกษำปกติ คือภำคกำรศึกษำท่ีหน่ึง (First Semester) มีเวลำเรียนไม่ตส่ำกว่ำ 16 สัปดำห์และภำคกำรศึกษำที่สอง 

(Second Semester) มีเวลำเรียนไม่ตส่ำกว่ำ 16 สัปดำห์ โดยกสำหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำที่ 1 จสำนวน 12 

หน่วยกิต และในภำคกำรศึกษำที่ 2 จสำนวน 12 หน่วยกิต ส่วนรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตให้ขึ้นอยู่

กบัควำมเหมำะสมของกำรจดัแผนกำรสอนของแต่ละแห่ง โดยโครงสร้ำงหลกัสตูร24 หน่วยกติ ประกอบด้วยวชิำบงัคบั 

จสำนวน 18 หน่วยกิตและวิชำเลือก จสำนวน 6 หน่วยกิต

 ผลผลติของหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ม ี4 ประกำร คอื (1) ผลติพระสงัฆำธกิำร 

และครูสอนพระปริยัติธรรมในระดับประกำศนียบัตรให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์  

(2) ผลติพระสังฆำธกิำรและครสูอนพระปรยิตัธิรรมในระดบัประกำศนยีบตัรให้สำมำรถนสำควำมรูด้้ำนกำรบรหิำรกจิกำร

คณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำพระพุทธศำสนำและสังคม (3) ผลิตพระสังฆำธิกำรและครูสอน

พระปริยัติธรรมในระดับประกำศนียบัตรให้อุทิศตนและสำมำรถนสำหลักทำงกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ไปประยุกต์

ใช้ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ และ (4) ผลิตพระสังฆำธิกำรและครูสอนพระปริยัติธรรมให้มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ที่สำมำรถศึกษำต่อในระดับชั้นปริญญำตรีได้ [11]
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 อย่ำงไรก็ตำม หลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) นี้ ได้เปิดจัดกำรเรียนกำรสอน

มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 กระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) แม้มีพระสังฆำธิกำรและครูสอนพระปริยัติธรรมให้ควำมสนใจเข้ำ

ศกึษำจสำนวนมำก แต่ยงัไม่ปรำกฏมกีำรประเมนิหลกัสตูร และกำรพฒันำหรอืปรบัปรงุตำมควำมเปลีย่นแปลงของสงัคม

โลกที่วิวัฒน์ไปอย่ำงต่อเน่ือง กอปรกับแผนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ ปี 2560-2561 ตำมมติคณะ

รัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ที่ได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำหรือผลกำรดสำเนินกำรตำมที่

สสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติเสนอ โดยมีมติเห็นชอบแผนกำรกำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ ตำมภำรกิจ 6 

ด้ำน + 1 (ด้ำนกำรปกครอง, ด้ำนศำสนศึกษำ, ด้ำนศึกษำสงเครำะห์, ด้ำนกำรเผยแผ่, ด้ำนสำธำรณูปกำร, ด้ำนสำธำรณ- 

สงเครำะห์ + พัฒนำพุทธมณฑล) ดังนั้น หลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) จึงจสำเป็นต้อง

ได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง และทิศทำงกำรปฏิรูปกิจกำรคณะสงฆ์ไทย

 จำกควำมเป็นมำและควำมสสำคญัของปัญหำดงักล่ำวข้ำงต้น ผูว้จิยัจงึทสำกำรวจิยัเรือ่ง “หลกัสตูรประกำศนยีบตัร

กำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.): ปัญหำ อปุสรรค และแนวโน้มเพือ่กำรพฒันำกจิกำรคณะสงฆ์ไทย” เพือ่สงัเครำะห์

ผลกำรวิจัยในรูปแบบของเอกสำรทำงวิชำกำร เพื่อเป็นข้อมูลสสำคัญสสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ได้นสำไปประยุกต์

ใช้ในกำรพัฒนำกิจกำรคณะสงฆ์ไทย ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อประเมินหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.)

 2. เพื่อวิเครำะห์สภำพ ปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ 

(ป.บส.)

 3. เพื่อวิเครำะห์แนวโน้มกำรพัฒนำกิจกำรคณะสงฆ์ไทยด้วยหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำร 

คณะสงฆ์ (ป.บส.)

ขอบเขตการวิจัย

 กำรวิจัยครั้งนี้ กสำหนดขอบเขตด้ำนเนื้อหำสสำหรับกำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำใน 4 มิติ ประกอบด้วยด้ำนบริบท 

(Context) ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ (Input) ด้ำนกระบวนกำร (Process) และด้ำนผลผลิต (Product)

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. รูปแบบการวิจัยกำรวิจัยครั้งน้ีเป็นกำรวิจัยแบบผสำนวิธี ระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยใช้แบบสอบถำม  

เป็นเครื่องมือ และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยใช้แบบสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือ

 2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

 ประชำกร (Population) ท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นิสิต (พระสังฆำธิกำรและครูสอนพระปริยัติธรรม)  

ผู้ศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ปีกำรศึกษำ 2561ของสถำนศึกษำในสังกัด 

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (เฉพำะภำคตะวันตก) จสำนวน 153 รูป

 กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) ที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ทสำกำรสุ่มมำจำกประชำกรซึ่งหำขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้

สูตรคสำนวณของ ทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane) ได้ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน111 รูป

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ทีใ่ช้ในกำรวิจยัครั้งนี ้คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกตำมลักษณะกำรเป็นตวัแทนของ

กลุ่มตัวอย่ำงที่เหมำะสมจำกวิธีกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) จสำนวน 18 รูป/คน
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง ดังนี้

 แบบสอบถำม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นแบบสอบถำมปลำยปิดและปลำยเปิด โดยได้ดสำเนินกำรหำควำม

เที่ยงตรง (Validity) ในด้ำนเนื้อหำสำระ และโครงสร้ำงของคสำถำม รูปแบบของแบบสอบถำม ตลอดจนภำษำที่ใช้และ

ตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 จำกนั้นได้นสำไปหำควำมเชื่อมั่น

ของเครื่องมือ (Reliability) โดยได้ทดลองใช้ (Try-Out) กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย (กำรวิจัยครั้งนี้ คือ 

นิสิต หรือพระสังฆำธิกำรและครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้ศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ 

(ป.บส.) ปีกำรศึกษำ 2561ของวิทยำลัยสงฆ์ระยอง) เพื่อหำควำมเชื่อมั่นด้วยวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ำ (Alpha 

Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach) ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น เท่ำกับ 0.9175

 แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structured Interview) มีลักษณะเป็นคสำถำมแบบปลำยเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง

ลึกตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย โดยผู้วิจัยนสำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่ได้

เลือกเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) จสำนวน 18 รูป/คน

ผลการวิจัย

 1. ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

 ผลกำรประเมินหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) เชิงปริมำณ พบว่ำ โดยภำพรวม 

อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.54 และเมื่อพิจำรณำในรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ดังนี้

  1.1 ด้ำนผลผลิต (Product) พบว่ำด้ำนบริบท (Context) อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 

และเมื่อพิจำรณำในรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ข้อ 4 ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร ข้อที่ 4 (เพื่อให้พระสังฆำธิกำรและครูสอนปริยัติธรรมได้มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำที่สำมำรถศึกษำต่อในระดับ 

ชั้นปริญญำตรีได้) มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.66 รองลงมำ ได้แก่ ข้อ 3 ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ 3 

(เพือ่ผลติพระสงัฆำธกิำรและครสูอนปรยิตัธิรรมในระดบัประกำศนยีบตัร ให้อทุศิตนและสำมำรถนสำหลกัทำงกำรบรหิำร

กจิกำรคณะสงฆ์ไปประยกุต์ใช้ในกำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำ) มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 5.58 และอนัดบัทีส่ำม ได้แก่ ข้อที ่5 ควำม

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ควำมต้องกำรของคณะสงฆ์ และควำมต้องกำรของสังคม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.52

  1.2 ด้ำนปัจจยันสำเข้ำ (Input) อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 4.50 และเมือ่พจิำรณำในรำยข้อ พบว่ำ 

ข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่สูงสุดอนัดบัแรก ได้แก่ ข้อ 15 ควำมเหมำะสมของรำยวชิำและสำระกำรเรยีนรู ้บส 012 พระไตรปิฎกศกึษำ 

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.77 รองลงมำ ได้แก่ ข้อ 18 ควำมเหมำะสมของรำยวิชำและสำระกำรเรียนรู้ บส 015 พุทธศิลป์ มีค่ำ

เฉลี่ยเท่ำกับ 4.69 และอันดับที่สำม ได้แก่ ข้อที่ 8 ควำมเหมำะสมของรำยวิชำและสำระกำรเรียนรู้ บส 005 กำรบริหำร

งำนสำธำรณูปกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.68

  1.3 ด้ำนกระบวนกำร (Process) อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 และเมื่อพิจำรณำในรำยข้อ 

พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ข้อ 5 มีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยและตรงตำมสภำพจริง  

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.63 รองลงมำ ได้แก่ ข้อ 4 มีกำรใช้เทคนิคกำรสอนที่ทันสมัยและมีควำมหลำกหลำย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 

4.58 และอนัดบัทีส่ำม ได้แก่ ข้อที ่6 มกีำรวดัและประเมนิผลสอดคล้องกบัเนือ้หำและตรงตำมวตัถปุระสงค์ของรำยวชิำ 

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57

  1.4 ด้ำนผลผลิต (Product) อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57 และเมื่อพิจำรณำในรำยข้อ พบว่ำ 

ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ข้อ 2 บัณฑิตผู้สสำเร็จกำรศึกษำเป็นผู้มีปฏิปทำน่ำเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด และอุทิศตน

เพื่อพระพุทธศำสนำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.62 รองลงมำ ได้แก่ ข้อ 5 บัณฑิตผู้สสำเร็จกำรศึกษำสำมำรถสร้ำงคุณค่ำใหม่ให้
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กบัตนเอง มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 4.59 และอนัดบัทีส่ำม ได้แก่ ข้อที ่6 บณัฑติผูส้สำเรจ็กำรศกึษำสำมำรถสร้ำงคณุค่ำใหม่ให้กบั

พระพุทธศำสนำ ชุมชน สังคม และประเทศชำติ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.58

 2. สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

  2.1 กำรบรหิำรหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ด้ำนจดุแขง็ (Strengths) พบ

ว่ำ มกีำรศกึษำธรรมะในภำคปฏบิตัเิพือ่กล่อมเกลำจติใจควำมพร้อมทำงกำยภำพของหน่วยงำนในสงักดัมหำจฬุำลงกรณ-

รำชวทิยำลยัท่ีนสำหลกัสตูรไปเปิดสอนผูเ้รยีนมสีถำนภำพเป็นพระภกิษผุูม้ศีลีำจำรวตัรทีง่ดงำมกระบวนกำรจดักำรเรยีน

กำรสอนที่เน้นวิชำกำรควบคู่กับวิชำชีพเพื่อต่อยอดในกำรทสำงำนอำจำรย์ผู้สอนมีมำตรฐำนสูงเทียบเท่ำกับกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี และมีพระสังฆำธิกำรระดับสูงที่มำช่วยสอนและเป็นแม่แบบที่ดีในทำงปฏิบัติ

  2.2 กำรบริหำรหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ด้ำนจุดอ่อน (Weakness) 

พบว่ำ จสำนวนผู้เรียนลดน้อยลงเน่ืองจำกจสำกัดผู้เข้ำศึกษำเฉพำะกลุ่มพระสังฆำธิกำรและครูสอนพระปริยัติธรรมควำม

แตกต่ำงของพืน้ฐำนควำมรูเ้ดมิของนสิติผูเ้ข้ำศกึษำภำรกจิของนสิติทีด่สำรงตสำแหน่งพระสงัฆำธกิำรมมีำกจงึเป็นปัญหำ

ของกำรจดัสรรเวลำเพือ่เข้ำเรยีนขำดกำรปรบัปรงุหลกัสตูรมำนำนถงึ 15 ปี และขำดกำรเตรยีมควำมพร้อมก่อนเข้ำศกึษำ

ให้แก่ผู้เรียน

  2.3 กำรบรหิำรหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ด้ำนโอกำส (Opportunities) 

พบว่ำ กระแสควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณวุฒิทำงกำรศึกษำของพระภิกษุสำมเณรในปัจจุบัน และองค์กรคณะสงฆ์

ให้กำรสนับสนุน

  2.4 กำรบริหำรหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ด้ำนอุปสรรค (Threats) 

พบว่ำ พระสังฆำธิกำรและครูสอนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศสสำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรแล้วจสำนวนมำกทัศนคติใน

เชิงลบต่อหลักสูตรท่ีนอกเหนือจำกกำรศึกษำพระปริยัติธรรมแผนกบำลีและแผนกธรรมสภำพกำรเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลกและวิทยำกำรสมัยใหม่ และบุคลำกรขององค์กรคณะสงฆ์ที่เป็นวัตถุดิบในอนำคตของหลักสูตรมีจสำนวนลด

น้อยลง

 3. แนวโน้มการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไทยด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

  3.1 เป้ำหมำยดั้งเดิมของหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) พบว่ำ  

พฒันำพระสังฆำธกิำรให้มคีวำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะสสำหรบักำรปฏบิตังิำนคณะสงฆ์ปรบัวฒุขิองพระสงัฆำธกิำรให้มี 

คุณสมบัติสสำหรับเข้ำศึกษำในระดับอุดมศึกษำ และสร้ำงเครือข่ำยในกำรทสำงำนร่วมกันของพระสังฆำธิกำร

  3.2 จุดเน้นของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) 

พบว่ำ ยึดพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ และมติมหำเถรสมำคม เสมือนเป็นคู่มือกำรดสำเนินงำนเน้นกำรสนอง

งำนภำรกจิ 6 ด้ำนของกำรคณะสงฆ์ และเน้นกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนเทยีบเคยีงกบักำรศกึษำระดบัปรญิญำตรี

โดยอนุโลม

  3.3 แนวโน้มในกำรบรหิำรหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) เพือ่กำรพฒันำ

กิจกำรคณะสงฆ์ไทยที่เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วย

   3.3.1 ด้ำนกำรปกครอง คือ ปรับปรุงสำระกำรเรียนรู้ของรำยวิชำในหลักสูตรให้ทันต่อควำม

เปลีย่นแปลงของพระรำชบญัญตัคิณะสงฆ์ กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่ำง ๆ  และกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วข้องเจ้ำคณะปกครองทีม่ี

ประสบกำรณ์สงูร่วมปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นอำจำรย์ผูบ้รรยำยโดยมสีดัส่วนร้อยละ 50 ร่วมกบัอำจำรย์ประจสำของมหำวทิยำลยั

เพิ่มเติมวิชำเลือกที่มีสำระกำรเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยำชุมชน และบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในภำคปฏิบัติกำร

ร่วมกับภำรกิจหรือกิจกรรมที่คณะสงฆ์ดสำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน
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   3.3.2 ด้ำนกำรศำสนศึกษำ คือ เพิ่มเติมรำยวิชำที่เป็นภำษำที่สำมเพื่อรองรับกำรจัดกำรศำสนศึกษำ

แก่ศำสนกิชนท่ีมคีวำมหลำกหลำยด้ำนเชือ้ชำตแิละภำษำรกัษำสำระกำรเรยีนรูเ้กีย่วกบักำรจดักำรศกึษำพระปรยิตัธิรรม

แผนกบำลี แผนกธรรม และแผนกสำมัญศึกษำ แต่ปรับเนื้อหำให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำพระปริยัติ

ธรรมฉบับปัจจุบันเพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรสมัยใหม่ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงทักษะควำมรู้เก่ียวกับกำรบริหำร

กำรศกึษำ และบรูณำกำรกำรเรยีนรูใ้นภำคปฏบิตักิำรร่วมกบักจิกรรมทีค่ณะสงฆ์ดสำเนนิกำรอยูใ่นปัจจบุนั เช่น โรงเรยีน

พระปริยัติธรรมแผนกบำลีประจสำจังหวัด

   3.3.3 ด้ำนกำรศกึษำสงเครำะห์ คอื เพิม่เตมิกจิกรรมกำรเรยีนรูใ้นภำคปฏบิตักิำรทีส่่งเสรมิกำรสร้ำง

ควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำสงเครำะห์ในเชิงพื้นที่ปรับปรุงสำระกำรเรียนรู้ที่รองรับภำรกิจด้ำนกำร

ศกึษำสงเครำะห์ให้ทันต่อบรบิทในปัจจบุนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงไปโดยสอดคล้องกบัแนวทำงกำรปฏริปูกจิกำรพระพทุธ-

ศำสนำด้ำนศกึษำสงเครำะห์รกัษำสำระกำรเรยีนรูเ้กีย่วกบัหลกักำรงำนศกึษำสงเครำะห์โดยเชือ่มโยงกำรทสำงำนระหว่ำง

สังฆมณฑลและพุทธศำสนิกชน และปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เน้นภำคปฏิบัติและบูรณำกำรร่วม

กับกิจกรรมสงเครำะห์ทำงกำรศึกษำที่คณะสงฆ์ดสำเนินกำรในปัจจุบัน

   3.3.4 ด้ำนกำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำ คอื เพิม่เตมิสำระกำรเรยีนรูใ้นภำคปฏบิตักิำรทีบ่รูณำกำรร่วมกบั 

กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในเชิงรุกตำมบริบทของพ้ืนท่ีโดยสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ

ด้ำนเผยแผ่ปรับปรุงเนื้อหำสำระให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรสื่อสำรสมัยใหม่และกำรเผยแผ่

พระพทุธศำสนำในเชงิรกุเพิม่เตมิวชิำเลอืกภำษำทีส่ำมเพือ่รองรบัภำรกจิด้ำนกำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำแก่กลุม่เป้ำหมำย 

ที่มีควำมหลำกหลำยด้ำนเชื้อชำติและภำษำ และและสงวนรักษำสำระกำรเรียนรู้พุทธวิธีกำรสอนจำกพระไตรปิฎก 

เป็นแม่แบบทำงควำมประพฤติ

   3.3.5 ด้ำนกำรสำธำรณูปกำร คือ รักษำเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์พุทธศิลป์

และภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นสสำคัญเพิ่มสำระกำรเรียนรู้ด้ำนวิศวกรรมสมัยใหม่ปรับปรุงสำระกำรเรียนรู้เพ่ือรองรับ 

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและนวัตกรรมเพื่อกำรบริหำรกำรจัดกำรศำสนสมบัติของวัดที่สอดคล้องกับแนวทำง 

กำรปฏริปูกจิกำรพระพทุธศำสนำด้ำนสำธำรณปูกำร และเพิม่เตมิกจิกรรมนอกชัน้เรยีนหรอืกำรศกึษำดงูำนนอกสถำนที่ 

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญำของไทย

   3.3.6 ด้ำนกำรสำธำรณสงเครำะห์ คือ เพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำที่ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตสสำนึก

สำธำรณะหรอืจติอำสำแก่ชมุชนและสงัคมเน้นกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่สรมิสร้ำงคณุลกัษณะของกำรทสำงำน

เป็นทมีโดยสอดคล้องกบัแนวทำงกำรปฏริปูกจิกำรพระพทุธศำสนำด้ำนสำธำรณสงเครำะห์ทีมุ่ง่ทสำงำนร่วมกบัเครอืข่ำย

ทกุภำคส่วนทัง้ภำครฐัและเอกชนเพิม่กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีเ่ช่ือมโยงกบักำรดสำเนนิงำนสงเครำะห์ชุมชนทีค่ณะสงฆ์

ในพื้นที่ดสำเนินงำนอยู่ในปัจจุบัน และปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นภำคปฏิบัติหรือศึกษำดูงำนจำก

สภำพกำรณ์จริง

   3.3.7 ด้ำนกำรพัฒนำพุทธมณฑล คือ เพิ่มเติมกิจกรรมกิจกรรมเสริมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงเครือข่ำยใน 

กำรทสำงำนเพื่อเป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนภำรกิจโดยสอดคล้องกับแนวทำง กำรพัฒนำพุทธมณฑลตำมแผนยุทธศำสตร์

กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำเพ่ิมเติมสำระกำรเรียนรู้ในรำยวิชำกำรบริหำรงำนสำธำรณูปกำรหรือวิชำอื่นเพื่อ 

สร้ำงวสัิยทศัน์ร่วมหรอืควำมตระหนกัรูใ้นควำมสสำคญัร่วมกนัทีม่ต่ีอพทุธมณฑลประจสำจงัหวดัเพิม่เติมสำระกำรเรยีนรู้

แนวคิดเกี่ยวกับพุทธอุทยำน 3 มิติ คือ อุทยำนกำรศึกษำ อุทยำนกำรท่องเที่ยว และอุทยำนศิลปวัฒนธรรม และเพิ่มเติม

สำระกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรศูนย์กำรเรียนรู้เพื่อต่อยอดกำรดสำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำพุทธมณฑล
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อภิปรายผล

1. ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ (1) ด้ำนบริบท (Context) ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรประกำศนียบัตร 

กำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของคณะสงฆ์ และสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของชุมชน 

ท้องถิน่ สังคม และประเทศชำต ิ(2) ด้ำนปัจจยันสำเข้ำ (Input) รำยวชิำในหลกัสตูรครอบคลมุภำรกจิงำนคณะสงฆ์ 6 ด้ำน 

รำยวิชำในหลักสูตรมีสำระกำรเรียนรู้ศำสตร์สมัยใหม่ที่จสำเป็นต่อกำรปฏิบัติภำรกิจงำนคณะสงฆ์หลักสูตรยังขำด 

กำรกสำหนดมำตรฐำนคณุวฒุขิองอำจำรย์ผูเ้รยีนมคีวำมหลำกหลำยสงูทัง้ในส่วนของช่วงอำยแุละพืน้ฐำนควำมรูเ้ดมิ และ

สิง่สนบัสนนุกำรเรยีนรูม้มีำตรฐำนเทยีบเท่ำกำรจดักำรศกึษำระดบัอดุมศกึษำ (3) ด้ำนกระบวนกำร (Process) กำรบรหิำร

จดักำรเรยีนกำรสอนดสำเนนิกำรโดยหน่วยงำนในสงักดัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยัทีน่สำหลกัสตูรนีไ้ปเปิดจดักำรศกึษำ

กระบวนกำรบรหิำรหลกัสตูรมคีณุภำพเทยีบเคยีงมำตรฐำนกำรศกึษำระดบัอดุมศกึษำในทำงปฏบิตัใิช้อำจำรย์ผูส้อนทีม่ี

คุณวุฒิเทียบเท่ำกำรจัดกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี และมีกระบวนกำรบริหำรหลักสูตรเคร่งครัดตำมรำยละเอียดของ

หลกัสตูรทีอ่นมุตัโิดยสภำมหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั (4) ด้ำนผลผลติ (Product) บณัฑติมศีกัยภำพในกำร

ปฏบิตังิำนคณะสงฆ์ครอบคลมุภำรกจิทัง้ 6 ด้ำนบณัฑติมศีกัยภำพในกำรทสำงำนเป็นทมีบณัฑติมทีศันคตทิีด่ต่ีอกำรปฏบิตัิ

หน้ำทีส่นองงำนคณะสงฆ์ และบณัฑติเป็นผูม้คีณุวฒุ ิคณุภำพ และคณุธรรม และเมือ่พจิำรณำผลกำรวจิยัเชงิสสำรวจ พบ

ว่ำ ผลกำรประเมนิหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) โดยภำพรวม อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ มค่ีำ

เฉลี่ยเท่ำกับ 4.54 และเมื่อพิจำรณำในรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ดังกล่ำวนี้ แสดงให้เห็นว่ำ หลักสูตร

ประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ หรือ หลักสูตร ป.บส. เป็นหลักสูตรที่มีเป้ำหมำยชัดเจนที่จะสนองงำน 

คณะสงฆ์โดยกำรพฒันำคณุลกัษณะของพระสงัฆำธกิำรและครสูอนปรยิตัธิรรมทีพ่งึประสงค์ คอื มปีฏปิทำน่ำเลือ่มใส 

ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นสำด้ำนจิตใจและปัญญำ มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ มีศรัทธำอุทิศตนเพื่อพระพุทธศำสนำ รู้จัก

เสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้ำงไกลมีศักยภำพที่จะพัฒนำตนเองให้ 

เพยีบพร้อมด้วยคณุธรรมและจรยิธรรม อกีทัง้เป็นผูม้คีวำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรทีจ่ะพฒันำตนเองทีไ่ด้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ประกำรสสำคญั คอื หลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) เป็นโอกำสในกำรพฒันำบคุลำกรของ

พระพทุธศำสนำ ด้วยเหตทุีค่ณุวฒุหิลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์นี ้เป็นฐำนในกำรเข้ำศกึษำต่อใน

ระดบัปรญิญำตรไีด้ อย่ำงไรกต็ำม เมือ่บรบิทแวดล้อมมกีำรเปลีย่นแปลง องค์ควำมรูม้กีำรเปลีย่นแปลง เทคโนโลยมีกีำร

เปลีย่นแปลง จสำเป็นต้องปรบัปรงุหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ทีเ่ปลีย่นไปนัน่เอง ดงักล่ำวนี ้สอดคล้องกบัผล

กำรวจิยัของวรพรรณ ีเผ่ำทองศขุ และคณะ [12] ได้ทสำกำรวจิยัเรือ่ง “กำรประเมนิหลกัสตูรวทิยำศำสตรบณัฑติ สำขำวชิำ

จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม พ.ศ. 2549 คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีมหำวทิยำลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต”ิ ผลกำรวจิยั 

พบว่ำหลักสูตรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ มุ่งมั่นในกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และตรงกับ

ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของรัตนศิริ เข็มรำช และคณะ [13] ได้ทสำกำรวิจัยเรื่อง 

“กำรประเมินหลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิตสำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ ในฐำนะเป็นภำษำโลก” ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

กำรประเมินตำมแนวคิด CIPP Model พบว่ำ ด้ำนบริบทของหลักสูตร นิสิตมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด (เฉลี่ย 

4.37) ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ นิสิตมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก (เฉลี่ย 4.20) ด้ำนกระบวนกำร นิสิตมีควำมพึงพอใจต่อ

กระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนและกำรวดัและประเมนิผลอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ (เฉลีย่ 4.35) และด้ำนผลผลติ นสิติมี

ควำมพงึพอใจต่อคณุลกัษณะของนสิติทีไ่ด้รบักำรพฒันำอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ (เฉลีย่ 4.40) และสอดคล้องกบัผลกำรวจิยั 

ของวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ [14] ได้ทสำกำรวิจัยเรื่อง “กำรประเมินหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตระดับปริญญำตรี 

ของวทิยำลยันวตักรรมสือ่สำรสงัคม มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ” ผลกำรวจิยัพบว่ำ ประสงค์ให้หลกัสตูรพฒันำกำร
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ปฏบิตังิำนโดยนสำวชิำท่ีเกีย่วข้องกบักำรปฏบิตัไิปประกอบอำชพีในอนำคต โดยเน้นยสำ้ถงึเรือ่งควำมรูค้วำมสำมำรถของ

ผู้สอนและผู้เรียนให้เป็นผู้ถ่ำยทอดและรับสำรที่ดี กล่ำวคือ ต้องเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ดี มีคุณภำพ มีคุณธรรม

จริยธรรมที่ดี ผู้เรียนต้องผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกที่เป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรคัดเลือกหรือมีกำรคัดเลือกผู้เรียนให ้

เข้มข้นขึน้ให้เหมำะสมกบัคณุภำพของสถำบนั และนอกจำกวชิำปฏิบติัแล้ว จสำเป็นต้องพำนสิติไปศกึษำดงูำนนอกสถำนที ่

หรือเชิญวิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนหรือสำขำวิชำนั้น ๆ มำถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับนิสิต เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู ้

และโลกทัศน์ที่นอกเหนือจำกตสำรำเรียน และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของวินัย ภูมิสุข [15] ได้ทสำกำรวิจัยเรื่อง  

“กำรพัฒนำกำรบริหำรหลักสูตรสำขำ วิชำรัฐศำสตร์ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย” ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

ปัจจัยที่สนับสนุนต่อกำรบริหำรหลักสูตรวิชำรัฐศำสตร์ท่ีพึงประสงค์ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วิทยำเขตในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ด้ำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน สำมำรถสร้ำงเอกลักษณ์ของสถำบัน

เข้ำใจหลักสูตรบูรณำกำรรำยวิชำ ด้ำนบุคลำกร อำจำรย์ประจสำจบตรงสำขำวิชำ ผู้สอนมีควำมรู้และองค์ควำมรู ้

เชิงควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนอ่ืนและสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของพระมหำสม กลฺยำโณ [16] ได้ทสำกำรวิจัยเรื่อง 

“ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ของพระสังฆำธิกำร 

ในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล” ผลกำรวจิยัพบว่ำ มข้ีอเสนอแนะสสำคญั ได้แก่ ต้องมกีำรจดักจิกรรมในระหว่ำงเรยีน 

มีกำรศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำนอื่น ๆ และเน้นมีกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่มำตรฐำน

 2. แนวโน้มการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไทยด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ แนวโน้มกำรพัฒนำกิจกำรคณะสงฆ์ไทยด้วยหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะ

สงฆ์ คือ (1) ด้ำนกำรปกครอง ได้แก่ ปรับปรุงสำระกำรเรียนรู้ของรำยวิชำในหลักสูตรให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของ

พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มเติมวิชำเลือกที่มีสำระกำร

เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยำชุมชน (2) ด้ำนกำรศำสนศึกษำ ได้แก่ ปรับเนื้อหำให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ

พระปริยัติธรรมฉบับปัจจุบัน และเพิ่มเติมรำยวิชำที่เป็นภำษำที่สำมเพ่ือรองรับกำรจัดกำรศำสนศึกษำแก่ศำสนิกชนที่

มีควำมหลำกหลำยด้ำนเชื้อชำติและภำษำ (3) ด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห์ ได้แก่ ปรับปรุงสำระกำรเรียนรู้ที่รองรับภำรกิจ

ด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห์ให้ทันกับควำมเปลี่ยนแปลงไปโดยสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ

ด้ำนศึกษำสงเครำะห์ และเพ่ิมเติมกำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติกำรที่ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกำรจัดกำร

ศึกษำสงเครำะห์ในเชิงพื้นท่ี (4) ด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ได้แก่ ปรับปรุงเนื้อหำสำระให้สอดคล้องกับควำม

ก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรสื่อสำรสมัยใหม่และกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในเชิงรุก และเพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้

ภำคปฏิบัติกำรที่บูรณำกำรร่วมกับกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำเชิงรุกตำมบริบทของพื้นที่โดยสอดคล้องกับแนวทำง 

กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำด้ำนเผยแผ่ (5) ด้ำนกำรสำธำรณูปกำร ได้แก่ ปรับปรุงสำระกำรเรียนรู้เพื่อรองรับ 

กำรพฒันำระบบสำรสนเทศและนวตักรรมเพือ่กำรบรหิำรกำรจดักำรศำสนสมบตัขิองวดัทีส่อดคล้องกบัแนวทำงกำรปฏริปู

กิจกำรพระพุทธศำสนำด้ำนสำธำรณูปกำร และเพิ่มเติมกิจกรรมนอกชั้นเรียนหรือกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่เกี่ยวกับ 

ศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญำของไทย (6) ด้ำนกำรสำธำรณสงเครำะห์ ได้แก่ เพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำ 

ที่ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตสสำนึกสำธำรณะหรือจิตอำสำแก่ชุมชนและสังคม และเพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรสร้ำง

เครือข่ำยสำธำรณสงเครำะห์ท่ีสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำด้ำนสำธำรณสงเครำะห์ และ 

(7) ด้ำนกำรพัฒนำพุทธมณฑล ได้แก่ เพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้แนวคิดเก่ียวกับพุทธอุทยำน 3 มิติ คือ อุทยำนกำรศึกษำ 

อทุยำนกำรท่องเท่ียว และอทุยำนศลิปวฒันธรรม ดงักล่ำวนี ้แสดงให้เหน็ว่ำหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำร

คณะสงฆ์ หรือ ป.บส. จสำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพัฒนำเป็นหลักสูตร

สมัยใหม่ ที่เน้นผลลัพธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของคณะสงฆ์หรือจิตสสำนึกร่วมกันเพิ่มทักษะกำรบริหำรในเชิงปฏิบัติกำร  



39Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 30-41 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

เน้นกำรเรียนรู้จำกพ้ืนท่ีจริง อำจเป็นหลักสูตรเสริมในลักษณะหลักสูตรอบรมระยะสั้นสมัยใหม่ที่ในกิจกรรม 

หรือโครงกำรเป็นฐำนในกำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำร เพื่อผลิตบัณฑิตให้สำมำรถเป็นผู้สร้ำงนวัตกรรมได้ อย่ำงไรก็ตำม 

กำรปรบัปรงุหลกัสตูรหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ หรอื ป.บส.ต้องให้ควำม สสำคญักบัแนวทำง

กำรปฏบิตังิำนคณะสงฆ์ตำมแผนยทุธศำสตร์กำรปฏริปูกจิกำรพระพทุธศำสนำในปัจจบุนัด้วย ดงักล่ำวนี ้สอดคล้องกบั

ที่ พระมหำศรณชัย มหำปุญฺโญ [17] ได้ทสำกำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ของพระสังฆำธิกำร 

ในยุคโลกำภิวัตน์” ผลกำรวิจัยพบว่ำ ในกำรพัฒนำกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ของพระสังฆำธิกำรในยุคโลกำภิวัตน์ 

พระสังฆำธิกำรจสำเป็นต้องพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รอบรู้ในทุก ๆ ด้ำน ทั้งทำงโลก และทำงธรรม รวมทั้งฝึกตนให้เป็น 

ผู้ที่มีควำมชสำนำญในกำรบริหำรบทบำทตำมกิจกำรคณะสงฆ์ มีรูปแบบกำรพัฒนำกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ที่ชัดเจน 

และเหมำะสมกบักระแสโลกำภวิตัน์ พร้อมยกระดับกำรศกึษำในตสำแหน่งทำงสงัคมให้สงูขึน้ ให้เทยีบเท่ำระดบัปรญิญำตรี 

ขึน้ไป ทัง้นี ้จสำเป็นต้องกสำหนดให้แสวงหำควำมร่วมมอืและมกีำรรวมตวักนั เพือ่สร้ำงเป็นเครอืข่ำยของพระสงัฆำธกิำร 

ทัว่ประเทศและต่ำงประเทศ และสอดคล้องกบัผลกำรวจิยัของพระครใูบฎกีำอภชิำต ิธมมฺสทุโฺธ [18]ได้ทสำกำรวจิยัเรือ่ง 

“แนวโน้มกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ในทศวรรษหน้ำ” ผลกำรวจิยัพบว่ำ กำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ในทศวรรษหน้ำ 

จสำเป็นต้องยึดตำมพระธรรมวินัยเป็นหลัก กฎ ระเบียบ พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยบ้ำนเมือง มีกำรบริหำรกิจกำร

ตำมรูปแบบเดิมแต่มีกำรปรับปรุงให้ทันสมัย มีกำรนสำเทคโนโลยีเข้ำมำสนับสนุน และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ 

พระมหำธฤติ วิโรจโน [19] ได้ทสำกำรวิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรพัฒนำพระสังฆำธิกำรเพื่อประสิทธิภำพกำรบริหำรกิจกำร

คณะสงฆ์” ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรศึกษำ ยังต้องคงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย เน้นกำรพัฒนำให้ 

พระสงัฆำธกิำรมคีวำมก้ำวหน้ำในกำรเผยแผ่ และทกัษะกำรใช้ภำษำของสมยัปัจจบุนัด้วย และสอดคล้องกบัผลกำรวจิยั

ของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วสฺสิริ) [20]ได้ทสำกำรวิจัยเรื่อง “ตัวแบบกำรบริหำรคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์

ภำค 4” ผลกำรวจิยัพบว่ำ กำรบรหิำรงำนคณะสงฆ์ภำค 4 ในกำรบรหิำรคนนัน้ มกีำรสร้ำงและพฒันำภำวะผูน้สำบคุลำกร

ทำงพระพทุธศำสนำให้มปีระสทิธภิำพมำกขึน้ มกีำรดสำเนนิไปอย่ำงรวดเรว็สนองต่องำนทีม่อบหมำยให้ทสำกำรบรหิำร

ภำระงำนมุ่งบริหำรที่สนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้มำติดต่อและกำรบริหำรองค์กรได้เน้นในเรื่องสร้ำงศรัทธำ 

โดยนสำจุดเด่นของบุคลำกรมำใช้ในกำรบริหำรงำนกำรบริหำรภำระงำน คือ มีกำรประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เข้ำมำช่วยในกำรบรหิำรงำน และสอดคล้องกบัผลกำรวจิยัของพระครปูลดัอภชิำต ิสวุณณฺโชโต [21]ได้ทสำกำรวจิยัเรือ่ง  

“สภำพปัจจุบันและอุปสรรคในกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ที่ดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ” ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

เน้นกระบวนกำรทสำงำนกับคนและโดยอำศัยคน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กำรภำยใต้สภำพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลง ส่ังกำรและควบคุมกิจกรรมของสมำชิกในองค์กำรรูปนัย เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทสำให้เป้ำหมำยและ 

จุดมุ่งหมำยของสถำบันประสบผลสสำเร็จ สอดคล้องกับภำรกิจของคณะสงฆ์

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. ควรปรับปรุงหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ทุกรอบ 5 ปี รองรับ 

กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย สภำพแวดล้อม ข้อมูล และเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

 2. ควรปรับปรุงหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) โดยสอดคล้องกับแนวทำง 

กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ

 3. ควรปรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.)  

โดยขยำยโอกำสให้กับพระภิกษุสำมเณรทั่วไปที่มีพื้นฐำนกำรศึกษำระดับนักธรรมชั้นเอก
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 4. ควรจัดโครงกำรหรือกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำเรียนแก่ผู ้เข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตร 

กำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.)

 5. ควรจัดระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) โดยเทียบเคียง

กับกำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ

 6. ควรเพิ่มช่องทำงของกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.)ในระบบ

ออนไลน์ หรือกำรเรียนทำงไกล

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ในกำรวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษำวจิยัเกีย่วกบักำรสร้ำงเครอืข่ำยกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ไทยโดยใช้หลกัสตูร

ประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) เป็นฐำน

 2. ในกำรวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษำวจิยัเกีย่วกบันวตักรรมทำงกำรศกึษำของหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำร

กิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.)
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