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 I 

วิทยานิพนธเร่ือง   การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ:   ศึกษาเฉพาะ 
                กรณีบทบาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
นักศึกษา   พระมหาสุดใจ    
อาจารยท่ีปรึกษา   อาจารย ดร.หควณ ชูเพ็ญ   
อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารย พ.อ.ประสงค ชิงชัย 
ระดับการศึกษา   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะวิชา   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ปการศึกษา   : ๒๕๕๑ 
 
 

บทคัดยอ 

    วิทยานิพนธ เร่ือง   “การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ”   :   ศึกษาเฉพาะ
กรณีบทบาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นี้   มีวัตถุประสงคเพื่อการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติและปจจัยท่ีสงผลตอการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของ
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  การศึกษาศึกษาคร้ังนี้ เปน
การศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research)  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจํานวน  ๑๕๙  รูป/คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม  แลวนํามาวิเคราะหและประมวลผลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม สําเร็จรูป 
 จากการศึกษากลุมตัวอยาง พบวา ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ดานเพศ สวนใหญมีเพศเปนบรรพชิต  คิดเปนรอยละ ๖๘.๕๕  มีอายุระหวาง  ๓๑-๔๐   
ป  คิดเปนรอยละ  ๖๐.๓๘   มีอายุพรรษาระหวาง  ๑๑-๑๕   พรรษา    มีระดับการศึกษาสายสามัญสูงกวา
ปริญญาตรี    คิดเปนรอยละ ๕๐.๙๔ มีระดับการศึกษาทางบาลี ไมไดเปรียญธรรม    คิดเปนรอยละ  
๓๗.๗๐  และมีตําแหนงการทํางาน  ระดับเจาหนาท่ี คิดเปนรอยละ ๕๗.๘๖   

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการการนํา
นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  พบวา โดยภาพรวม  อยูในระดับ “มาก”    มีคาเฉล่ีย
เทากับ   ๓.๖๖  ดานกระบวนการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย อยูใน
ระดับ “มาก”    มีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๘๓  ดานความคิดเห็นในเร่ืองของการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อยูในระดับ “ปานกลาง”    มี
คาเฉล่ียเทากับ  ๓.๔๑   และดานปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ
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 II 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อยูในระดับ “นอย”    มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๖  เปนขอ
คําถามเชิงลบ 

จากทดสอบสมมติฐานเพ่ือคาความแปรปรวน ในการเปรียบเทียบระหวางตัวแปรอิสระ กับตัว
แปรตาม พบวา ผูริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดานอายุพรรษา  
และดานวุฒิการศึกษาสายสามัญ   มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕    
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Thesis Advisor   Dr. Hhakuan Choopen  
Thesis  Co-Advisor  Col. Prasong Chingchai 
Level of Study   Master of Public Administration 
Faculty    Graduate School, Sripatum University 
Year    2008 
 
 

ABSTRACT 
 

 The research entitled “Policy Implementation on Buddhism Dissemination Policy: A case 
study of The Role of Mahachulalongkornrajavidayalaya University” had the objectives of studying 
how to bring the Buddhism dissemination policy into practice and Mahachulalongkornrajavidayalaya 
University’s management, faculties, and officials’ factors affecting it. The study was a survey research 
and its population was 159 persons of the management, faculties, and officials of 
Mahachulalongkornrajavidayalaya University. The data were collected by using questionnaire and 
then analyzed and processed by computer software package. 
 
 The study It was found from that the majority of the management, faculties, and officials of 
Mahachulalongkornrajavidayalaya University were male, mostly monks, 68.55 per cent, aged between 
31 -40 years old, 60.38 per cent, with the ordain age of 11 – 15 years, holders of degrees higher than 
bachelor’s, 50.94 per cent, studied in the Pali program without graduation in Buddhist theology, 37.70 
per cent, and had the working position in the official level, 57.86 per cent.  
  
 The management, faculties and officials of Mahachulalongkornrajavidayalaya University 
brought the Buddhism Dissemination Policy into practice in the “high” level, mean at 3.66. The 
process of their said action in Thailand was in the “high” level, mean at 3.83. Their opinions on the 
said action were in the “moderate” level, mean at 3.41. Their problems and barriers of putting such 
policy into practice  was “low”, mean at 3.76. The question(s)  was/were of the negative type.  
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 IV 

 The hypothesis test to find the variance for the comparison between the independent 
variables and dependant variables found the difference of the management, faculties, and officials of 
Mahachulalongkornrajavidayalaya University with regard to the ordain age and non-vocational 
education background at the 0.05 statistical significance level.  
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 V 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากผูบริหาร 
คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัยท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามทําใหไดขอมูล
ท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย นอกจากนี้แลวยังไดรับความกรุณาจากคณะผูบริหาร ครูอาจารยและ
เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ท่ีใหการชวยเหลือเปนอยางดีเกีย่วกับขอมูลและ
การสืบหาขอมูล รวมถึงการใหบริการดานอ่ืนๆ ซ่ึงทําใหงานศึกษาวิจยันี้สําเร็จลุลวงไปดวยด ี

ทานอาจารยท่ีจะไมอาจละเลยไดในการกลาวเจริญพรขอบคุณอยางสูง คือ อาจารย ดร.หควณ  
ชูเพ็ญ  อาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงเปนผูตรวจทานและอานงานวจิัยพรอมท้ังใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
เนื้อหาวิทยานพินธ อาจารย พ.อ.ประสงค ชิงชัย อาจารยท่ีปรึกษารวมท่ีเมตตาทักทายถามไถอยางมี
น้ําใจตลอดมา รวมท้ัง ศาสตราจารย ดร.ติน ปรัชญพฤทธ์ิ ประธานในการสอบวิทยานิพนธ รอง
ศาสตราจารย ดร.ไชยา ยิ้มวิไล กรรมการสอบวิทยานิพนธ ท่ีไดใหขอเสนอแนะและคําวิจารณตอ
วิทยานิพนธเลมนี้ดวยความปรารถนาดี และขอเจริญพรขอบคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดใหความรูตาม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สําหรับนักบริหาร 

ทานท่ีถือวามีพระคุณอยางมากท่ีทําใหผูศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค คือ พระครูสังฆพินัย 
(พระอาจารยประสาร จนฺทสาโร) ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พลเอกเสรี พุกกะมาน ท่ีชวยสนบัสนุนการศึกษา พระอาจารยฐิตวงษ อนุตตฺโร เลขานุการคณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีชวยใหคําอธิบายดานการใชโปรแกรม SPSS 
ในการวิเคราะหขอมูล พระมหาไพฑูรย วรรณบุตรท่ีคอยใหคําปรึกษา ชวยแกไขวิทยานิพนธเลมนีด้วยดี
ตลอดมา 

ผูเขียนวิทยานพินธขอขอบคุณเจาหนาท่ีกองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกทานและขอเจริญพรขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโททุกทาน ท่ีคอยให
กําลังใจอยูเสมอ ตลอดถึงญาติธรรมทุกทานท่ีมีไมตรีจิตอยูรวมกนัอยางมิตรตลอดมา 
 
 
 
       พระมหาสุดใจ คุนาพันธ (ชยวุฑฺโฒ) 
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สารบัญ 
    หนา 
บทคัดยอภาษาไทย  I  
บทคัดยอภาษาอังกฤษ III 
กิตติกรรมประกาศ  V 
สารบัญ   VI 
สารบัญตาราง  IX 
 
บทท่ี ๑ บทนํา  ๑ 
 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย ๗ 
 ๑.๓ ขอบเขตในการวิจัย ๗ 
 ๑.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘ 
 ๑.๕ สมมติฐานในการศึกษาวิจยั ๙ 
 ๑.๖ คํานิยามศัพท ๑๐ 
 ๑.๗ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๑๑ 
 
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๑๒ 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ ๑๒ 
  ๒.๑.๑ ตัวแบบทีย่ึดหลักเหตุผล ๑๓ 
  ๒.๑.๒ ตัวแบบดานการจัดการ ๑๕ 
  ๒.๑.๓ ตัวแบบดานพฒันาองคการ ๑๕ 
 ๒.๒ ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนา ๑๖ 
  ๒.๒.๑ ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาในอินเดยี ๑๖ 
  ๒.๒.๒ ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ๒๑ 
 ๒.๓ พุทธวิธีในการเผยแผศาสนา ๒๙ 
 ๒.๔ นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆไทย ๓๑ 
  ๒.๔.๑ การใชมติทางศาสนาพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคม ๓๔ 
    แหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
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สารบัญ (ตอ) 
  ๒.๔.๒ การนํามิติทางศาสนาสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม ๓๖ 
    ใหเปนรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศ 
  ๒.๔.๓ การใชมิติทางศาสนาเสริมสรางธรรมาภิบาลในการพัฒนาสังคม ๓) 
    ท่ียั่งยืน 
  ๒.๔.๔ การบริหารจัดการดานศาสนาใหมีประสิทธิภาพ ๓๘ 
 ๒.๕ นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ๔๐ 
  ราชวิทยาลัย 
 ๒.๖ งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ ๕๐ 
 
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย ๕๒ 
 ๓.๑ กลุมตัวอยางและกลุมประชากร ๕๒ 
 ๓.๒ การสรางเคร่ืองมือการวิจยั ๕๒ 
 ๓.๓ การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ๕๓ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ๕๔ 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช ๕๔ 
 
บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะหขอมูล ๕๖ 
 ๔.๑ ขอมูลท่ัวไป ๕๖  
 ๔.๒ ขอมูลเกี่ยวกับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติโดยรวม ๕๙ 
 ๔.๓ ขอมูลเกี่ยวกับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ๖๐ 
 ๔.๔ การทดสอบสมมติฐาน ๖๖ 
 ๔.๕ คําถามปลายเปดเพื่อเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นตามอิสระ ๗๔ 
 
บทท่ี ๕ สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ๗๖ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๗๖ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๗๗ 
 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๗๘ 
บรรณานุกรม   ๘๑ 
ภาคผนวก    ๘๔ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ๘๕ 
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 VIII 

 ระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑๐๔ 
 ตัวอยางแบบสอบถาม ๑๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิท
ยา

ลัย
 วิท

ยา
คา

รพ
ญาไ

ท 

มหาว
ิทยา

ลัย
ศรีป

ทุม 



 IX 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางท่ี    หนา 
๑.๑ โครงการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗ 
๑.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙ 
๔.๑ จํานวนรอยละขอมูลของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ๕๖ 
 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ดานเพศ 
๔.๒ จํานวนรอยละขอมูลของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ๕๗ 
 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ดานอาย ุ
๔.๓ จํานวนรอยละขอมูลของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ๕๗ 
 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ดานอายุพรรษา 
๔.๔ จํานวนรอยละขอมูลของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ๕๘ 
 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ดานระดับการศึกษาสายสามัญ 
๔.๕ จํานวนรอยละขอมูลของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ๕๘ 
 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ดานระดับการศึกษาสายบาลี  
๔.๖ จํานวนรอยละขอมูลของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ๕๙ 
 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ดานตําแหนงงาน 
๔.๗ ปจจัยเกี่ยวกับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติโดยรวม ๖๐ 
๔.๘ ปจจัยเกี่ยวกับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย ๖๑ 
๔.๙ ปจจัยเกี่ยวกับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัย๖๓ 
 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔.๑๐ ปจจัยเกี่ยวกับดานปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา๖๔ 
 ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔.๑๑ เปรียบเทียบการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของผูบริหาร ๖๗ 
 คณาจารย เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดานเพศ 
๔.๑๒ เปรียบเทียบการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของผูบริหาร ๖๗ 
 คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดานอาย ุ
๔.๑๓ ผลวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือหาความแตกตางดานอายุของผูบริหาร คณาจารย ๖๘ 
 เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 X 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

ตารางท่ี     หนา 
๔.๑๔ เปรียบเทียบการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของ ๖๘ 
 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ดานอายุพรรษา 
๔.๑๕ ผลวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือหาความแตกตางดานอายุพรรษาของผูบริหาร ๖๙ 
 คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔.๑๖ ผลเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของดานอายุพรรษาของผูบริหาร คณาจารย ๖๙ 
 เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ตามวิธีการของ Scheffe) 
๔.๑๗ เปรียบเทียบการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของผูบริหาร ๗๐ 
 คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดานวุฒกิารศึกษา 
 สายสามัญ 
๔.๑๘ ผลวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือหาความแตกตางดานวุฒกิารศึกษาสายสามัญของ ๗๑ 
 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔.๑๙ ผลเปรียบเทียบคาความแปรปรวนดานวุฒกิารศึกษาสายสามัญของผูบริหาร ๗๑ 
 คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ตามวิธีการของ Scheffe) 
๔.๒๐ เปรียบเทียบการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของผูบริหาร ๗๒ 
 คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดานการศึกษา 
 สายบาลี 
๔.๒๑ ผลวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือหาความแตกตางดานการศึกษาสายบาลีของ ๗๒ 
 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔.๒๒ เปรียบเทียบการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของผูบริหาร ๗๓ 
 คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดานตําแหนง 
 การทํางาน 
๔.๒๓ ผลวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือหาความแตกตางดานตําแหนงการทํางานของ ๗๓ 
 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 XI 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 

ตารางท่ี     หนา 
๔.๒๔ ปญหาและแนวทางในการแกปญหา ดานกระบวนการนํานโยบายการเผยแผ ๗๔ 
 พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย  
๔.๒๕ ปญหาและแนวทางในการแกปญหา ดานการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธ ๗๕ 
 ศาสนาไปปฏิบัติของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
 
 
 
  

บัณฑิตวิท
ยา

ลัย
 วิท

ยา
คา

รพ
ญาไ

ท 

มหาว
ิทยา

ลัย
ศรีป

ทุม 



บทท่ี ๑   

บทนํา 

 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 พระพุทธศาสนาอุบัติข้ึนคร้ังแรกในชมพูทวีปเม่ือ ๒๕๐๐ ปมาแลว ทามกลางเจาลัทธิท่ีสําคัญๆ 
และนักปราชญท้ังหลายท่ีพยายามเผยแผลัทธิของตนดวยวิธีการตางๆ หลังจากท่ีเจาชายสิทธัตถะไดตรัส
รูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ในวันเพ็ญเดือนวิสาขมาส คือวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ และหลังจากน้ันอีก ๒ 
เดือน พระองคก็ไดเร่ิมทําการประกาศพระพุทธศาสนา โดยทรงแสดงปฐมเทศนาแกปญจวัคคียท่ีปา
อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหมาส คือ วันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๘ เม่ือ
พระอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมแลว ไดทูลขออุปสมบทจากพระพุทธเจา พระพุทธเจาได
ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา  ทําให เกิดพระรัตนตรัยข้ึนครบสมบูรณในวันนั้น  ซ่ึงถือวาเปน
องคประกอบท่ีสําคัญของพระพุทธศาสนา (คูณ โทขันธ, ๒๕๔๕: ๓)  จากนั้นอีกไมนานก็ไดอรหันต
สาวกเพิ่มข้ึนอีก ๕๕ องค คือพระยสกุลบุตรพรอมกับเพื่อนๆ  พระพุทธเจาพรอมกับพระอรหันตสาวก
ท้ัง ๖๐ องค ก็ไดจําพรรษา ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวันเปนพรรษาแรก  
 คร้ันภายหลังจากออกพรรษา พระพุทธองคไดทรงสงพระอรหันตสาวก ๖๐ องค ออกประกาศ
พระศาสนาตามทิศานุทิศตางๆ การเผยแผพระพุทธศาสนาโดยพระสงฆสาวกจึงเกิดข้ึน ณ บัดนั้น ตาม
พระพุทธดํารัสท่ีวา “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชนสุขแกชนเปนอันมาก เพ่ือ
อนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย อยาไปโดยทางเดียวกัน
สองรูป จงแสดงธรรมอันมีความงามในเบ้ืองตน มีความงามในทามกลาง และมีความงามในท่ีสุด จง
ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถและพยัญชนะ ใหบริบูรณครบถวน สัตวท้ังหลายมีธุลีในตานอย มี
อยู ยอมเส่ือมไปเพราะไมไดฟงธรรม จักมีผูรูธรรม ภิกษุท้ังหลาย แมเราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนา
นิคมเพ่ือแสดงธรรม” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย, ๒๕๓๙: ๔๐) 
 จะเห็นไดวา นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไวในเบ้ืองตนนั้น มีอยู ๓ 
ประการดวยกนั ดังนี ้
 ประการท่ี ๑ คือ ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จงเท่ียวจาริก เพื่อประโยชนสุขแกชนเปนอันมาก 
 ประการท่ี ๒ คือ ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จงเท่ียวจาริก เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก และ 
 ประการท่ี ๓ คือ ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จงเท่ียวจาริก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแก
ทวยเทพและมนุษย 
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 ๒ 

 นอกจากนโยบายท้ัง ๓ ประการน้ีแลว พระองคยังไดทรงใหคําแนะนําไวอีก ๒ ประการ ประการ
แรก คือ อยาไปโดยทางเดียวกัน ๒ รูป เพราะในการออกเผยแผพระพุทธศาสนาในคร้ังนั้นมีกันเพียง ๖๐ 
รูป อีกประการหนึ่ง คือ จงแสดงธรรมอันมีความงามในเบ้ืองตน มีความงามในทามกลาง และมีความ
งามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถและพยัญชนะ ใหบริบูรณครบถวน จากนโยบายและ
คําแนะนํานี้จึงทําใหพระสงฆสาวกไดนํานโยบายในการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติประสบ
ความสําเร็จอยางรวดเร็วและงดงามยิ่ง ทําใหมีผูเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึนเปนจํานวน
มากในชมพูทวีป เม่ือคร้ังท่ีพระสงฆสาวกออกทําการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมๆ นั้นหากมีกุลบุตร
เล่ือมใสใครจะบวชก็จะพาไปบวชในสํานักของพระพุทธเจา ตอมาเม่ือมีกุลบุตรใครท่ีจะบวชมากข้ึน
และอยูไกลจากสํานักพระพุทธเจามากข้ึน พระองคจึงทรงอนุญาตใหพระสงฆสาวกบวชกุลบุตรไดเอง
ดวยวิธี “ญัตติจตุตถกรรมวาจา” ซ่ึงเปนวิธีท่ีใชบวชกันมาจนถึงทุกวันนี้ หากผูท่ีมีความเล่ือมใสศรัทธา
แตไมใครจะบวชก็ใหแสดงตนเปนพุทธมามกะ คือการเขาถึงซ่ึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เปน
สรณะ ดวยนโยบายดังกลาวนี้จึงทําใหพุทธศาสนาเกิดพุทธบริษัท ๔ ข้ึน คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา และพุทธบริษัทท้ัง ๔ นี้มีหนาท่ีหลักก็คือการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาออกไป
ปฏิบัติ  
 ดวยความสําเร็จอยางงดงามในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาออกไปปฏิบัติของพุทธ
บริษัท ๔ ในขณะน้ัน จึงทําใหพระพุทธศาสนาแผไปทั่วทิศานุทิศรวมท้ังประเทศไทยดวย เปนท่ียอมรับ
กันวาพระพุทธศาสนาท้ังนิกายเถรวาทและมหายาน ไดเขามาสูดินแดนท่ีเรียกวาประเทศไทยหลายครั้ง 
คร้ังแรกเมื่อประมาณ พุทธศักราช ๓๐๐ (พ.ศ.) หลังจากทําการสังคายนาคร้ังท่ี ๓ พ.ศ. ๓๐๓ โดยมีพระ
เจาอโศกมหาราชเปนผูอุปถัมภ และไดทรงเลือกพระเถระผูทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถสงไปเปน
สมณทูตเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาตามภูมิภาคตางๆ  รวมท้ังส้ิน ๙ สายดวยกัน สําหรับสายท่ี ๘ โดย
การนําของพระโสณเถระและพระอุตตรเถระ ไดมายังดินแดนท่ีเรียกวาสุวรรณภูมิ ซ่ึงสันนิษฐานวา คือ
ดินแดนในคาบสมุทรอินโดจีน คือ ไทย พมา และเขมร  ตามท่ีไดกลาวไวเบ้ืองตนวาพระพุทธศาสนาได
เขามาในประเทศไทยหลายคร้ัง ซ่ึงจะแบงเปนออกเปนชวงไดดังนี้ (คูณ โทขันธ, ๒๕๔๕: ๙ - ๑๒) 
 ชวงท่ี ๑ พุทธศาสนานิกายเถรวาทเขาสูประเทศไทยโดยการนําของพระโสณเถระและพระ
อุตตรเถระ ประมาณ พ.ศ. ๓๐๐ เศษ แตตอมาพุทธศาสนาก็เขาไปปนเปกับศาสนาพราหมณ ทําใหผูคน
นับถือท้ังศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ  
 ชวงท่ี ๒ ประมาณ พ.ศ. ๖๐๐ เศษ ขณะท่ีชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณอยู
นั้น พุทธศาสนาก็ไดเร่ิมเขมขนต่ืนตัวข้ึนมาอีกคร้ัง ซ่ึงลักษณะเปนพระพุทธศาสนาแบบมหายาน โดย
นํามาจากจีนตอนใตในสมัยพระจักรพรรดิเมงต่ี กลาวคือ พระจักรพรรดิเมงต่ีไดทรงนําเอาพุทธศาสนา
มหายานจากเอเชียกลางเขาไปเผยแผในประเทศจีนและไดทรงสงคณะทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับขุน
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หลวงเมาหรือเลอเมืองกษัตริยไทยผูครองอาณาจักรอายลาวคณะทูตจึงไดนําเอาพุทธศาสนามหายานเขา
มาดวย  
 ชวงท่ี ๓ ประมาณ พ.ศ. ๑๓๐๐ – ๑๕๕๐ เปนนิกายมหายานซ่ึงเผยแผเขามาทางดานใตและดาน
เหนือของประเทศไทย กลาวคือ คร้ันประมาณ พ.ศ. ๑๓๐๐ กษัตริยแหงอาณาจักรศรีวิชัยในเกาะสุมาตรา 
ไดเผยแพรอาณาเขตเขามาถึงแหลมมลายู จนถึงเมืองไชยยาและนครศรีธรรมราช โดยท่ีกษัตริยแหง
อาณาจักรศรีวิชัยนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน จึงไดนํานิกายมหายานเขามาเผยแผในภาคใตของ
ประเทศไทย หลักฐานคือพระพุทธรูปตางๆ พรอมดวยพระโพธิสัตวซ่ึงไดคนพบจํานวนมาก และเจดีย
ใหญ ๒ องค คือพระธาตุเมืองไชยากับพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และท่ีอินโดนีเซียก็มีเจดียบุโรพุท
โธท่ีเมืองบันดง นอกจากนี้ประมาณ พ.ศ. ๑๕๕๐ กษัตริยอาณาจักรศรีวิชัยก็สามารถขยายอาณาเขตเขา
ครอบครองเมืองลพบุรีและประเทศเขมรไวไดและก็ไดนําเอาพระพุทธศาสนานิกายมหายานเขามาเผย
แผดวย ทําใหผูคนชาวเมืองลพบุรีและชาวเขมรนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน  
 ชวงท่ี ๔ ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐ เปนนิกายเถรวาทซ่ึงเผยแผเขามาจากเมืองพุกาม ประเทศพมา บาง
ทีจึงเรียกวา เถรวาทแบบพุกาม กลาวคือประเทศพมานั้น เดิมทีก็ไดรับพุทธศาสนาจากอินเดีย
เชนเดียวกับประเทศไทย (นครปฐม อาณาจักรทวารวดี) คือเปนพุทธศาสนาแบบเถรวาท แตคร้ันตอมา
พมาเหินหางอินเดียมาก จึงเกิดเปนนิกายเถรวาทอยางเมืองพุกามข้ึน ซ่ึงมีลักษณะกลายไปจากของเดิม 
เม่ือ พ.ศ. ๑๖๐๐ พระเจาอนุรุทธมหาราช หรืออโนรธามังชอ กษัตริยพมาซ่ึงต้ังราชธานีอยู ณ เมืองพุกาม 
ไดมีอานุภาพปราบปรามประเทศรามัญ (มอญ) ไวในอํานาจแลวขยายอาณาเขตเขามาถึงอาณาจักรลาน
นาคือตอนเหนือของประเทศไทยและไดนําเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบพุกามเขามาเผยแผ
ดวยจนแพรหลายในจังหวัดภาคเหนือ ตั้งแตยุคท่ีดินแดนไทยบางสวนยังอยูในอํานาจของขอมและมอญ 
 ชวงท่ี ๕ ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐ เศษ เปนนิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ กลาวคือ เม่ือปลายศตวรรษท่ี 
๑๘ ขอมและมอญไดเส่ือมอํานาจลง ผูนําชนชาติไทยในแถบลุมแมน้ําเจาพระยาตอนบน  คือ พอขุนผา
เมืองและพอขุนบางกลางหาวไดรวบรวมกําลังขับไลขอมมอญออกจากเมืองสุโขทัย และกอต้ังอาณาจกัร
สุโขทัยเปนอิสระข้ึนและมีกษัตริยปกครองในนามราชวงศพระรวง จนถึงสมัยกษัตริยองคท่ี ๓ คือพอ
ขุนรามคําแหง ซ่ึงข้ึนครองราชยใน พ.ศ. ๑๘๒๒ ก็ไดเร่ิมขยายออกไปอยางกวางขวาง โดยเฉพาะดาน
ทิศใตไดขยายไปตลอดปลายแหลมมลายู นอกจากขยายอาณาจักรแลวก็ยังมีพระราชปณิธานท่ีจะฟนฟู
พระพุทธศาสนา ประจวบกันในสมัยนั้น พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทอยางลังกาวงศไดแผหลายเขามา
ตั้งม่ันในนครศรีธรรมราชซ่ึงเปนเมืองใหญแหงหนึ่งของภาคใตของประเทศไทย ท้ังนี้เพราะมีพระภิกษุ
ไทยเปนจํานวนมากไดไปศึกษาพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปแลวบวชแปลงเปนลังกาวงศกลับมายัง
ประเทศของตนและต้ังคณะสงฆข้ึนท่ีเมืองนครศรีธรรมราช เม่ือพอขุนรามคําแหงเสด็จไปถึง
นครศรีธรรมราชไดทรงทราบกิตติศัพท ความรู ความสามารถ คุณธรรมและไดทอดพระเนตรปฏิปทา
จริยาวัตรของพระภิกษุเหลานั้น เรียบรอย และเครงครัดในพระธรรมวินัยนาศรัทธาเล่ือมใสยิ่งนัก ก็ทรง
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เล่ือมใสศรัทธาจึงไดอาราธนาระดับสังฆราชอันเปนประมุขสงฆพรอมดวยพระเถระจํานวนมากและ
ชางฝมือในดานตางๆ เขามาฟนฟูและประดิษฐานพระพุทธศาสนาเปนสังฆมณฑลข้ึนท่ีกรุงสุโขทัย ใน
แบบพุทธศาสนาเถรวาทอยางลังกาวงศ  หรือเรียกวาพุทธศาสนาลังกาวงศ  นับต้ังแตนั้นมา
พระพุทธศาสนาไดตั้งม่ันอยูในประเทศไทยอยางเปนปกแผนแนนหนา รุงเรืองแพรหลายข้ึนโดยลําดับ 
คนไทยกับพระพุทธศาสนาไดมีความสัมพันธกันอยางแนบแนนต้ังแตจากราชสํานักจนถึงครอบครัว
ชาวบาน คนไทยเกือบท้ังประเทศเปนพุทธศาสนิกชน พระพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาประจําชาติไทย
ตลอดมาไมขาดสายเปนระยะเวลากวา ๗๐๐ ป จนถึงปจจุบัน  

 จะเห็นไดวาพระพุทธศาสนาไดแผเขามาสูดินแดนท่ีเรียกกันวาสุวรรณภูมิกอนท่ีจะมี
ประเทศเทศไทยเสียอีก เพราะการศึกษาประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทยสมควรท่ีจะเร่ิมตน
ตั้งแตไทยต้ังอาณาจักรม่ันคงข้ึนในแหลมทองเม่ือ พ.ศ. ๑๗๘๑ อาณาจักรแรกของชาติไทยคืออาณาจักร
สุโขทัยซ่ึงสถาปนาขึ้นโดยพอขุนศรีอินทราทิตย ตนราชวงศพระรวง ประกาศตนเปนอิสระจากขอมซึ่ง
ยึดครองดินแดนแถบนั้นอยูในสมัยนั้น (สุขุม นวลสกุล, ๒๕๔๙: ๔๓) ดังนั้นแลวไมใชเพียงแตจะพูดวา
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติเทานั้น แตสมควรอยางยิ่งท่ีจะตองตราไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยดวย เพราะจะไดเปนการคุมกันพระพุทธศาสนามิใหเส่ือมไปจากประเทศไทย ดังจะ
เห็นไดจากประวัติศาสตรวาพระพุทธศาสนาเขาไปสูประเทศใดก็ตาม จะตองไดรับการสนับสนุนการ
สงเสริมการเผยแผจากพระมหากษัตริยซ่ึงเปนผูปกครองแผนดินและผูนําประเทศชาติ แตคร้ันภายหลัง
จากการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยเม่ือป 
พ.ศ. ๒๔๗๕ การสนับสนุนสงเสริมการเผยแผพระศาสนาจึงเปนนโยบายหรือหนาท่ีของรัฐบาล ท้ังนี้
เนื่องจากสังคมไดทวีความกวางขวางยิ่งข้ึน ตามการเพิ่มข้ึนของประชากรของประเทศ นอกจากน้ันการ
แขงขันทางเศรษฐกิจไดนํามาซ่ึงปญหาตางๆ ทางสังคมเพ่ิมข้ึนอยางมากมาย เหตุนี้ การเผยแผหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาซ่ึงมีความจําเปนสําหรับสังคมของประเทศ ทุกรัฐบาลต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไดมี
นโยบายใหคนไทยมีคุณธรรมประกอบสัมมาชีพหรือกลาวโดยสรุปก็คือการมีธรรมะในการดํารงชีวิต 
จะเห็นไดวารัฐกับศาสนาหรือท่ีเรียกวาอาณาจักรกับศาสนจักรจะตองกาวไปพรอมๆ กัน อยางท่ีจอหน
ล็อค (อางจากพิพัฒน พสุธารชาติ, ๒๕๔๙: ๓๒๐) ไดเคยเขียนไวเม่ือสามรอยปกอนวา “รัฐบาลถูก
ตั้งข้ึนมาเพ่ือปกปองชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินของประชาชน แตรัฐบาลไมไดถูกตั้งข้ึนเพื่อดูแลให
วิญญาณของประชาชนเมื่อส้ินชีวิตไปแลวจะไดพบกับพระเจาบนสรวงสวรรค ถึงแมการทําใหวิญญาณ
รอดพนไปสูสุคติจะเปนเร่ืองท่ีดี แตนั่นไมใชหนาท่ีท่ีแทจริงของรัฐบาล การรักษาโรคภัยไขเจ็บเปน
ภารกิจท่ีดีแท แตไมใชภารกิจของคนท่ีไมไดจบมาทางแพทย การชวยใหวิญญาณรอดพนจึงไมใชกิจ
ของรัฐบาล แตเปนกิจของฝายศาสนา”  รัฐจึงมีหนาท่ียุงเกี่ยวกับประชาชนเฉพาะเร่ืองในทางโลก เชน
การกินดีอยูดีของประชาชน การปองกันโจรผูราย เปนตน แตไมใชเร่ืองของการบรรลุธรรมของ
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 ๕ 

ประชาชน เม่ือเปนเชนนี้รัฐจึงตองมีนโยบายในการเผยแผ ทํานุบํารุงศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
พระพุทธศาสนาซ่ึงเปนศาสนาท่ีคนสวนมากในประเทศไทยใหความเคารพนับถือ 
 ดังนั้น การเผยแผพระศาสนาใดๆ ก็ตามท่ีดําเนินการมาในประวัติศาสตรนั้นไดอาศัยกลไกท่ี
สําคัญประการหนึ่ง คือบทบาทของรัฐบาลนั้นๆ ซ่ึงบทบาทน้ีจะไดรับการถายทอดออกมาภายใต
แนวทางท่ีรัฐบาลกําหนดไววาจะทําหรือไมทํา หรือท่ีเรียกวา “นโยบายสาธารณ”  และภายใตนโยบายนี้
ก็จะมีแผนงาน แผน และโครงการตางๆ รองรับเพื่อใหสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติไดงายยิ่งข้ึน 
 ในกรณีการเผยแผพระพุทธศาสนากลาวไดอีกวาไดมีนโยบายของรัฐบาลไทยปรากฏอยูใน
กระทรวงที่เกี่ยวของ ซ่ึงหนวยงานที่ทําหนาท่ีดานการพระศาสนามีมานานแลว กอน พ.ศ. ๒๔๓๒ มี
กรมสังฆการีและกรมธรรมการ เปนเจาหนาท่ีในการอุปถัมภบํารุง และดําเนินงานกิจการคณะสงฆและ
พระพุทธศาสนาภายใตพระบรมราชูปถัมภ และยังมีกรมกัลปนาซ่ึงทําหนาท่ีเกี่ยวกับวัด และท่ีธรณีสงฆ
อีกรมหนึ่ง กรมการศาสนา ตั้งข้ึนพรอมกับกรมธรรมการอันเปนกรมระดับกระทรวง สมัยนั้นเรียกกรม
ธรรมการสังฆการี เม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ กรมธรรมการ กระทรวงศึกษาธิการ เปล่ียนช่ือ
เปน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และไดยายไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มีการปฏิรูประบบราชการ กรมศาสนาไดแยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม และอีกสวนหนึ่ง จัดต้ังข้ึนเปนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมีฐานะเทียบเทากับกรม 
ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 
 กรมการศาสนามีหนาท่ีทํานบํุารุง สงเสริมพระพุทธศาสนา สนองงานรัฐบาลและคณะสงฆดาน
บริหาร การปกครอง การศึกษา การเผยแผพระพุทธศาสนา และการสาธารณูปการ รวมท้ังสนับสนุน
ศาสนาอ่ืนๆ ท่ีทางราชการรับรอง (รายงานการศาสนาประจําป ๒๕๔๐ : ๓ – ๔) อยางไรก็ตาม องคกรท่ี
บทบาทและหนาท่ีสําคัญในการเปนผูเผยแผพระพุทธศาสนาก็คือมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหง คือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ซ่ึงการดําเนินการขององคกรดังกลาวนี้ก็ไดบังเกิดผลดีระดับหนึ่งแตก็ยังมีจุดออนหลาย
ประการเน่ืองจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ จึงมีความจําเปนท่ี
ผูเกี่ยวของจะตองมีการขยายการดําเนินการใหกวางขวางยิ่งข้ึน ซ่ึงท่ีจริงแลวการพัฒนาการเร่ืองนี้ไดเร่ิม
ข้ึนต้ังแตรัชสมัยสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงสถาปนาข้ึนเม่ือ 
พ.ศ. ๒๔๓๐ ตั้งอยู ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ  และโปรดใหเรียกวา “มหาธาตุวิทยาลัย” เปดสอน
คร้ังแรก เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ทรงพระราชทานนามใหมวา “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” โดยมีพระราชประสงคใหใชเปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูงสําหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ พ.ศ. ๒๔๙๐ พระพิมลธรรม (ชอย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎ์ิไดจัดประชุมพระเถรานุเถระฝายมหานิกาย จํานวน ๕๗ รูป เพื่อดําเนินการจัดการศึกษา
พระไตรปฎกและวิชาช้ันสูง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเปด
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 ๖ 

สอนระดับปริญญาตรีคร้ังแรก เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ และไดดําเนินการศึกษามาโดยลําดับ 
จนกระท่ัง พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติรับรองวิทยฐานะหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร
บัณฑิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหตราพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้ึน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๔๐ กําหนดเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคลกําหนดสถานภาพและวัตถุประสงค (ตาม
มาตรา ๖) ไวดังนี้ “ใหเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหศึกษา วิจัย สงเสริมและใหบริการทาง
พระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมท้ังการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม”  (แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๙ พ.ศ. 
๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ : ๑ - ๒) 
 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงไดสนองนโยบายของรัฐบาล และคณะสงฆ
ใหการศึกษาแกเยาวชนไทย โดยเฉพาะผูดอยโอกาสทางการศึกษาจากชนบทซ่ึงสนใจเขามาบรรพชา – 
อุปสมบท เพื่อการศึกษาเลาเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเปนสถาบันการศึกษาท่ีมี
นิสิตสวนใหญเปนพระภิกษุสามเณร และเปดโอกาสใหกับประชาชนท่ัวไปที่สนใจศึกษาเลาเรียน
ศาสตรทางพระพุทธศาสนาในลักษณะของการบูรณาการเขากับศาสตรแขนงตางๆ อันจะทําให
พุทธศาสนิกชนสามารถนําหลักการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางปกติสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงเปน
สถาบันการศึกษาที่เปนส่ือกลางในการสรางสรรคประโยชนสุขท้ังตอฝายพุทธจักร และฝายอาณาจักร 
โดยใหการสนับสนุนงานบริการวิชาการแกสังคมควบคูไปกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผลการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการดังกลาว นําไปสูการพัฒนาสังคมโดยสวนรวม โดยมีหลักพุทธธรรมเปน
แกนในการดําเนินงาน นับเปนการสงเสริมกิจการของคณะสงฆไทยในดานการศึกษาและการเผยแผให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน โครงการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พอสังเขป ดังนี้  
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 ๗ 

 ตารางท่ี ๑.๑ โครงการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ท่ี โครงการ หนวยงานท่ีใหบริการ 

๑ โครงการสงเสริมนิสิตสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๒ โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 
๓ โครงการนิสิตอาสาเติมปญญาใหสังคม 

กองกิจการนิสิต 

๔ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ กองวิเทศสัมพนัธ 
๕ โครงการเผยแผธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน 
๖ โครงการอบรมพระนักเผยแผธรรมะ 

สํานักสงเสริพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม 

๗ โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา 
๘ โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับประชาชนท่ัวไป 

สวนธรรมนิเทศ 

ท่ีมา : รายงานประจําป ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย: ๖๕) 

จากการใหบริการงานวิชาการแกสังคม ซ่ึงถือเปนบทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีกลาวมาขางตน แมวาจะมีโครงการและวิธีดําเนินการอยาง
กวางขวางและเปนไปดวยดีตลอดมาก็ตาม แตในทางปฏิบัติทั้งหมดก็ยังคงมีอุปสรรคท่ีสําคัญบาง
ประการท่ีทําใหงานเผยแผพระพุทธศาสนาไมสามารถดําเนินไปโดยเร็วและท่ัวถึงตามเจตนารมณของ
ทุกๆ ฝายท่ีเกี่ยวของได ปญหาตางๆ ดังกลาวนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมท้ัง
การดําเนินการตางๆ ของมหาวิทยาลัย ปญหาตางๆ ดังกลาวจึงเปนท่ีมาของการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ 

 

๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
 ๑.๒.๑  เพื่อศึกษา การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในทัศนะของผูบริหาร 
คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
 ๑.๒.๒  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ของ
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
 ๑.๒.๓  เพื่อศึกษาแนวทางในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ   

๑.๓ ขอบเขตในการวิจัย 
  การศึกษาวิจยัเร่ือง “การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี
บทบาทมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย” ผูศึกษาจะไดกําหนดกรอบการศึกษาวิจยัไวดังนี ้
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 ๘ 

 ๑.๓.๑ ขอบเขตดานเน้ือหา  ศึกษาเฉพาะเร่ือง การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไป
ปฏิบัติ 
 ๑.๓.๒ ขอบเขตดานประชากร  ผูศึกษาวจิัย ไดกําหนดกลุมประชากรคือ ผูบริหาร คณาจารย 
เจาหนาท่ี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑.๓.๓ ขอบเขตดานระยะเวลา ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ระหวาง เดือน กมุภาพันธ – 
มีนาคม  ๒๕๕๑ 
 

๑.๔  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง “การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีบทบาท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  ผูศึกษาไดกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ไวดังนี ้

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
- เพศ 
- อาย ุ
 - อายุพรรษา 
- ระดับการศึกษาสายสามัญ 
- ระดับการศึกษาภาษาบาลี 
- ตําแหนงงาน 

  ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) 
- ดานกระบวนการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย 
- ดานการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลัย 
- ดานปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ๙ 

ตารางท่ี ๑.๒  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)             ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) 

ตําแหนงงาน  
ระดับการศึกษาภาษาบาลี  
ระดับการศึกษาสายสามัญ  
อายุพรรษา  
อายุ  
เพศ 

    ปจจัยสวนบุคคล 

 
การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนามา

ปฏิบตั ิ

 ดานกระบวนการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย 

 ดานการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของม
วิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

หา

 ดานปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายการ
เผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 
๑.๕ สมมติฐานในการศึกษาวิจัย 

สมมติฐานท่ี  ๑  ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีมี เพศ ตางกันมีผลทําใหการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติแตกตางกัน 
สมมติฐานที่  ๒ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีมีอายุ ตางกันมีผลทําใหการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติแตกตางกัน 
สมมติฐานท่ี  ๓ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีมีอายุพรรษา ตางกันมีผลทําใหการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนามาปฏิบัติแตกตางกัน 
สมมติฐานท่ี  ๔ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีมีระดับการศึกษาสายสามัญ ตางกันมีผลทําใหการนํา
นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติแตกตางกัน 
สมมติฐานที่  ๕ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีมีระดับการศึกษาภาษาบาลีตางกันมีผลทําใหการนํา
นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนามาปฏิบัติแตกตางกัน 
สมมติฐานท่ี  ๖ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีมีตําแหนงงานตางกันมีผลทําใหการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนามาปฏิบัติแตกตางกัน 

บัณฑิตวิท
ยา

ลัย
 วิท

ยา
คา

รพ
ญาไ

ท 

มหาว
ิทยา

ลัย
ศรีป

ทุม 



 ๑๐ 

 

๑.๖  คํานิยามศัพท 
เพศ  หมายถึง  สมณเพศบรรพชิต (พระภิกษุ สามเณร แมชี)  และเพศคฤหัสถ ท่ีเปนผูบริหาร 

คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในขณะท่ีตอบแบบสอบถาม 
อายุ  หมายถึง   อายุของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ในขณะท่ีตอบแบบสอบถาม 
อายุพรรษา  หมายถึง  จํานวนอายุพรรษาท่ีเปนพระภิกษุ สามเณร แมชี ของผูบริหาร คณาจารย 

เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในขณะท่ีตอบแบบสอบถาม 
ระดับการศึกษาสายสามัญ  หมายถึง  ระดับการศึกษาสายสามัญของผูบริหาร คณาจารย 

เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ังท่ีเปนบรรพชิตและคฤหัสถ  ในขณะท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

ระดับการศึกษาภาษาบาลี  หมายถึง  ระดับการศึกษาบาลีของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ังท่ีเปนบรรพชิตและคฤหัสถ  ในขณะที่ตอบแบบสอบถาม 

ตําแหนงงาน  หมายถึง   ตําแหนงงานของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ท้ังท่ีเปนบรรพชิตและคฤหัสถ  ในขณะท่ีตอบแบบสอบถาม 

การเผยแผ หมายถึง การนําหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาออกประกาศสูสาธารณชน เพื่อ
ตองการใหผูท่ียังไมนับถือไดนับถือ ผูท่ีนับถืออยูแลวใหเขาใจและมีศรัทธาท่ีแรงกลามากกวาเดิม หรือ
บางท่ีเรียกวา ประกาศศาสนา 

กระบวนการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย  หมายถึง  การนํา
หลังคําสอนของพระพุทธศาสนาไปเผย แผ ดวยวิธีการ แสดงธรรม  การเผยแผทางเอกสาร ส่ิงพิมพ การ
จัดกิจกรรมทางพุทธ การเผยแผทางส่ือ ตาง เชน วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเนท เปนตน 

การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย หมายถึง  การนําหลังคําสอนของพระพุทธศาสนาไปเผย แผตามนโยบาย เชน จัดกิจกรรมทาง
พุทธ  ดวยวิธีการแสดงธรรม  การเผยแผทางเอกสาร ส่ิงพิมพ การจัดกิจกรรมทางพุทธ การเผยแผทาง
ส่ือ ตาง เชน วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเนท เปนตน 

ปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัย        
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หมายถึง    บุคลาของมหาวิทยาลัยมีความตระหนักนอย ไมมีการทุงเทตอ
งานเผยแผอยางเติมท่ี  งบประมาณในการดําเนินมีนอย  ขาดแรงจูงใจในการเผยแผ   
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 ๑๑ 

๑.๗ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑.๗.๑ ทําใหสามารถทราบถึงความเขาใจและผลการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไป
ปฏิบัติ ของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑.๗.๒ ทําใหสามารถทราบถึงท่ีสงผลตอความเขาใจและผลการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑.๗.๓ ทําใหทราบถึง แนวทางในการแกปญหาการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไป
ปฏิบัติของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บทท่ี ๒ 

  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
ในบทนี้ ผูศึกษาไดแบงข้ันตอนการนําเสนอออกเปน ๖ สวน คือ  

๑.   แนวคิด ทฤษฎีในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
๒.  ประวตัิการเผยแผพระพุทธศาสนา 
๓.  พุทธวิธีในการเผยแผศาสนา  
๔.  นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆไทย  
๕.  นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาของมหาหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย   
๖.  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

         การนํานโยบายไปปฏิบัติตองมีองคกร (Organization) เปนกลไกสําคัญ ในอดีตการศึกษา
นโยบายสาธารณะจะแบงออกเปน ๓ ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรกการกอรูปและการออกแบบนโยบาย 
ข้ันตอนท่ีสอง คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติ และข้ันตอนสุดทาย คือการประเมินผลนโยบาย อยางไรก็
ตาม ในสวนของการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนสวนท่ีเปนปญหามาโดยตลอด โดยเฉพาะภายใตแนวทาง
การศึกษาแบบ “กลองดํา” (black box) ซ่ึงสรุปวาการศึกษาการตัดสินใจนโยบาย (policy decision) คือ 
การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้เพราะการตัดสินใจนโยบายมุงท่ีจะใหเกิดผลลัพธ
ท่ีตั้งใจและพึงปรารถนา ทําใหการศึกษามุงความสนใจไปท่ีการปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจ และการ
เสนอแนะตัวแบบสําหรับการตัดสินใจนโยบาย โดยขยายความคิดเกี่ยวกับโอกาสกับความสําเร็จของแต
ละทางเลือกนโยบายใหชัดเจน 
 ดังนั้น จึงกลาวไดวาวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนปรากฏการณท่ี
พึ่งเกิดข้ึนเม่ือไมนานมาน้ี โดยในอดีตไดถูกละเลยมาโดยตลอด จนกระทั่งถึงทศวรรษท่ี ๑๙๗๐ จึงไดมี
นักวิชาการจากนักทฤษฎีองคการ (organizational theorists) ใหความสนใจศึกษาการนํานโยบายไป
ปฏิบัติอยางกวางขวางมากข้ึน ไดแก Kaufman (๑๙๖๐) Derthick  (๑๙๗๐) และ Bailey และ Mocher 
(๑๙๖๘) โดยใหความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปญหาการนํานโยบายไปปฏิบัติขององคการราชการ 
จนกระทั่งป ค.ศ. ๑๙๗๓ การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงไดปรากฏอยางเปนทางการ เม่ือ 
Pressman และ Wildavsky (๑๙๗๓) ไดทําการบุกเบิกศึกษาเกี่ยวกับความลมเหลวของโครงการสรางงาน
ขนาดใหญของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาในการสรางงานใหกับคนผิวดําท่ี เมืองโอคแลนด  
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 ๑๓ 

รัฐแคริฟอรเนีย จากผลการศึกษาดังกลาว ทําใหการศึกษาเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติไดรับความ
สนใจจากนักวิชาการสาขานโยบายสาธารณะอยางกวางขวาง 
 เหตุผลสําคัญท่ีทําใหการศกึษาการนํานโยบายไปปฏิบัตถูิกละเลยมาเปนเวลานานอาจมีสาเหตุ
ดังนี้ ([Van Meter and Van Horn, ๑๙๗๕ : ๔๕๐ – ๔๕๑] อางจาก ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ, ๒๕๔๙: 
๓๙๕ - ๓๙๗)  
 ประการแรก เกิดจากฐานคตท่ีิมักงาย (naive assumption) วากระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
เปนเร่ืองพื้นๆ (simple) ไมมีเนื้อหาสาระสําคัญและมีคุณคามากพอท่ีจะเรียกความสนใจจากนักวชิาการ 
(scholars) 
 ประการท่ีสอง การใหความสนใจกบัการจัดทํางบประมาณแบบแผนงานและการวางแผน 
(Planning Program Budgeting – PPB) ซ่ึงมุงเนนอยางมากในการใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจเปนผู
มอบงานใหบุคคลระดับลางเปนผูรับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
 ประการท่ีสาม ความยากลําบากท่ีทําใหนกัวิชาการไมสนใจเร่ืองการนาํนโยบายไปปฏิบัติ คือ 
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับระเบียบวธีิการศึกษา (methodology) และการวิเคราะหกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติท่ียังเปนมาตรฐานชัดเจนไมกอใหเกิดปญหาอุปสรรคอยางสําคัญ ท้ังนี้เพราะเปนการยากท่ีจะ
นิยามผูมีบทบาทเก่ียวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหครอบคลุมครบถวน 
 ประการสุดทาย การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนเร่ืองท่ีตองใชเวลาและทรัพยากรเปน
จํานวนมาก (ศ.ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ, ๒๕๔๙: ๓๙๕ – ๓๙๗)  

นอกจากนี้ยังมีตัวแบบท่ีใชในการอธิบายการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในผลงานช้ินลาสุดของ  
วรเดช จันทรศร (๒๕๔๘) (อางในสุรสิทธ์ิ วชิรขจร, ๒๕๔๙: ๘๓) ไดมีการประมวลตัวแบบของ
นักวิชาการที่ไดศึกษาเพื่อสังเคราะหแนวคิดท่ีไดจากการศึกษาและพัฒนาเปนตัวแบบทางทฤษฎีเพ่ือใช
อธิบายวาองคกรตางๆ ท่ีสามารถนํานโยบาย แผนงาน โครงการ ไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
จะตองมีปจจัยอะไรเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะนํานโยบาย แผนงาน โครงการ ดําเนินการสําเร็จบรรลุ
จุดมุงหมาย ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแบบที่สําคัญ ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้มีแนวความคิดวา การใชหลักการ
ดานเหตุผลเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีจะช้ีวัดความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการ องคกรหรือหนวยงานท่ีปฏิบัติการนั้นจะตองมีคานิยมแบบยึดหลักเหตุผลเปนสําคัญในการ
ตัดสินใจ ดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ตองถือวาหลักมีเหตุมีผลเปนส่ิงท่ีจะตองขยายผลใหเกดิข้ึนอยาง
กวางขวางท่ีสุด นโยบาย แผนงาน หรือโครงการท่ีจะประสบความสําเร็จ จะตองมีการกําหนด
วัตถุประสงคและภารกิจอยางชัดเจน มีการมอบหมายงาน มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานโดย
หลักการท่ีมีเหตุมีผลชัดเจน อาจกลาวไดวาองคกรหรือหนวยงานจะมีองคประกอบในการดําเนินงานอยู 
๒ สวนใหญๆ คือ  
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 ๑๔ 

 ก. นโยบายจะตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ซ่ึงหนวยงานสามารถแปรวัตถุประสงคถายทอดไปสู
การปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 ข. ความสามารถในการปฏิบัติงานไดบรรลุผลใกลเคียงกับวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนด
ไว 
 โดยท่ัวไป ระดับความสําเร็จของการดําเนนินโยบายหรือโครงการ ไปสูการปฏิบัติ จะข้ึนอยูกบั
ปจจัย ๕ ประการ ดังนี ้

ประการแรก ความชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบายหรือโครงการ  
ประการท่ีสอง การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงานอยางชัดเจน  
ประการท่ีสาม การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
ประการท่ีส่ี การสรางระบบประเมินผลที่เหมาะสม และ  
ประการท่ีหา การสรางมาตรฐานแรงจูงใจ (ใหคุณใหโทษ) ท่ีเหมาะสม  

 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแบบนี้ รายละเอียดในแผนภูมิ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคของนโยบาย 

การกําหนดภารกิจ 
และการมอบหมายงาน 

การวางแผน 
และการควบคุม 

มาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงาน 

ผลของการนํา 
นโยบายไปปฏิบัติ 

ระบบการวดัผล 

มาตรฐานในการ 
ใหคุณใหโทษ 
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 ๑๕ 

 
 
 ๒.๑.๒ ตัวแบบดานการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี้จะใหความสําคัญในเร่ือง
สมรรถนะขององคกรเปนหลัก โดยถือวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบาย แผนงาน 
หรือโครงการไปปฏิบัติจะข้ึนอยูกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบาย แผนงานหรือโครงการไป
ปฏิบัติวาขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานอยางสอดคลองกับความคาดหวังของหนวยงานเพียงใด 
องคการจําเปนตองมีโครงสรางองคการท่ีเหมาะสมมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท้ังดานการบริหาร
และทางเทคนิคอยางเพียงพอ มีการวางแผนเตรียมการ หรือมีความพรอมเปนอยางดีท้ังทางดานวัสดุ 
อุปกรณ สถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใชและงบประมาณ ตัวแบบน้ีมีความพยายามท่ีจะปรึกษาหาทางแกไข
อุปสรรคของการปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายในอดีต เชน การแกไขปญหาการขาดแคลน
งบประมาณ การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ความลาชาในการสรรหาบุคลากร ความ
ลาชาในการจัดต้ังระบบงาน การแกไขปญหาการประสานงาน เปนตน ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแบบนี้
สามารถเขียนเปนแผนภูมิได ดังนี้ 
 
 
  

โครงสราง 

บุคลากร 

งบประมาณ 

สถานท่ี 

วัสดุ/อุปกรณ/ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช 

สมรรถนะ 
ขององคการ 

ผลของการนํา 
นโยบายไปปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๓  ตัวแบบดานการพัฒนาองคการ (Organization Development Model) แนวความคิด
ตามตัวแบบนี้ไดใหความสําคัญเฉพาะบุคลากรในหนวยงานเปนหลัก โดยมีแนวความคิดวา บุคลากร
เปนทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุดในองคการจึงใหความสําคัญกับการมีสวนรวม (Participation) ของคนใน
องคการ การทํางานเปนทีม โดยการทํางานในทีมจําเปนตองคํานึงถึงการมีสวนรวม คํานึงถึงการจูงใจ 
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 ๑๖ 

การใชภาวะผูนําอยางเหมาะสม การสรางความรูสึกรักผูกพันกับองคการ การยอมรับ การพัฒนาทีมงาน
มากกวาการใชกําลังบังคับบัญชาควบคุม ตัวแบบนี้จึงใหความสําคัญเพิ่มเติมตอกระบวนการส่ือสารสอง
ทาง การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของผูปฏิบัติงานระดับลาง ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
สรางความตระหนักและผูกพันกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ขณะท่ีการใหผูบริหารระดับสูงเปน
ผูกําหนดนโยบายแตเพียงลําพัง จะเปนผลเสียและไมสอดคลองกับฐานคติการพัฒนาองคการตาม
แนวคิดนี้ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแบบนี้สามารถเขียนใหเห็นเปนแผนภูมิ ดังนี้ 
 
 ภาวะผูนํา 

การจูงใจ การมีสวนรวม 

ผลของการนํา 
นโยบายไปปฏิบัติ 

การทํางานเปนทีม ความผูกพันและการยอมรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 และเกี่ยวกับตัวแผนท่ีเกี่ยวกับองคการนี้ องคการสําคัญท่ีมีหนาท่ีนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาก็มีเชนเดียวกัน ท่ีสําคัญก็คือหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ แตในวิทยานิพนธนี้จะได
ศึกษาถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงเปนองคกรสําคัญท่ีมีบทบาทดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนา โดยจะเร่ิมกลาวถึงประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาจากอดีตจนถึงปจจุบันกอน ดังนี้ 

๒.๒ ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 ในการศึกษาประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาน้ัน ผูศึกษาวิจยัจะแบงออกเปน ๒ หวัขอ

ดวยกัน คือ ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาในอินเดีย และประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 

๒.๒.๑ ประวัตกิารเผยแผพระพุทธศาสนาในอินเดีย 
การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย เกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวง

เมืองพารณสี ภายหลังจากท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูได ๒ เดือน จึงไดเสดจ็ไปสูท่ีนั่นและไดแสดง
ปฐมเทศนาแกปญจวัคคีย คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ฟงจนสําเร็จโสดาบัน
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 ๑๗ 

แลวไดทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา ซ่ึงทําใหพระรัตนตรัยเกดิข้ึนครบท้ัง ๓ ประการ คือ 
พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ จากน้ันพระพุทธองคพรอมกับพระสงฆสาวกท้ัง ๕ ก็ไดจําพรรษา 
ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวันแหงนั้น ในระหวางนัน้ก็ไดทรงแสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรพรอมท้ังสหายอีก 
๕๔ ทาน จนสําเร็จเปนพระอรหันต ในเวลานั้นจึงมีพระอรหันตเกิดข้ึนในโลก ๖๐ องค (มหาวิทยาลัย
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗: ๑ – ๒)  พระพทุธองคจึงไดสงอรหันตสาวกท้ัง ๖๐ ออกเผยแผ
พระพุทธศาสนา โดยมีปฐมวาจาในการสงอรหันตสาวกออกเผยแผพระพุทธศาสนาวา “ภิกษท้ัุงหลาย 
เธอท้ังหลาย จงเท่ียวจาริก เพือ่ประโยชนสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชน
เกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนษุย อยาไปโดยทางเดียวกนัสองรูป จงแสดงธรรมอันมีความงาม
ในเบ้ืองตน มีความงามในทามกลาง และมีความงามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถและ
พยัญชนะ ใหบริบูรณครบถวน สัตวท้ังหลายมีธุลีในตานอย มีอยู ยอมเส่ือมไปเพราะไมไดฟงธรรม จักมี
ผูรูธรรม ภิกษุท้ังหลาย แมเราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม” (มหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย, ๒๕๓๙: ๔๐) ดวยพระดํารัสนี้แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
พระสงฆสาวกของพระองคไดปฏิบัติตามโดยแยกยายกนัไปสายละหนึ่งองค เพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา 

สวนพระองคเสด็จไปโดยลําดับถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของชฎิล ๓ พี่นอง
กับหมูศิษยอีก ๑,๐๐๐ คน พี่ชายช่ืออุรุเวลกัสสปะ นองชายคนกลางช่ือนทีกัสสปะ นองชายคนเล็กช่ือ 
คยากัสสปะ ท้ังสามแยกกันสรางอาศรมอยูกับบริวารของตนอยูใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา พระองคทรง
ทรมานอุรุเวลกัสสปะดวยวิธีตางๆ แสดงใหเห็นวาลัทธินั้นไมมีแกนสารจนอุรุเวลกัสสปะสลดใจจึง
พรอมท้ังบริวารลอยผมท่ีเกลาเปนชฎาและเคร่ืองบริขารบําเพ็ญพรตและบูชาไฟเสียในแมน้ําแลวทูลขอ
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา (คูมือธรรมศึกษาช้ันตรี, ๒๕๕๐: ๙๒) จากนั้นพระองคพรอมดวย
พระภิกษุท้ัง ๑,๐๐๓ รูปไดเสด็จไปประกาศพระศาสนาในแควนมคธ เสด็จถึงนครราชคฤห ไดแสดง
ธรรมโปรดพระเจาพิมพิสารพรอมดวยบริวารเปนจํานวนมาก จนไดดวงตาเห็นธรรมและเกิดความ
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ทรงรับพระเวฬุวันท่ีพระเจาพิมพิสารถวายใหเปนอารามท่ีอยูอาศัยของ
พระสงฆซ่ึงเปนอารามแรกในพระพุทธศาสนา (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗: ๑)  
พระเจาพิมพิสารพรอมบริวารบรรลุโสดาปตติผล ๑๑ นหุต ประกาศตนเปนอุบาสกอุบาสิกานับถือพระ
รัตนตรัยเปนที่พึ่งตลอดชีวิต ๑ นหุต รวมท้ังหมด ๑๒ นหุต (พุทธประวัติฉบับมาตรฐาน ช้ันตรี, ๗๐: 
๒๕๔๗) (๑ นหุต เทากับ ๑๐,๐๐๐ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๕๖๖: ๒๕๔๒) จากน้ันตลอด 
๔๕ พรรษา พระพุทธองคไดทรงมอบหมายใหพุทธบริษัทท้ังส่ีเปนผูสืบพระศาสนา และทรงเตือนวา
พระพุทธศาสนาจะเส่ือมหรือเจริญวัฒนาถาวรตอไปยอมข้ึนอยูกับพุทธบริษัทท้ังส่ี พระพุทธองคทรงใช
เวลาในการประกาศพระธรรมอันประเสริฐเปนเวลาติดตอกันถึง ๔๕ ป ก็ไดเสด็จดับขันปรินิพพาน ณ 
สาลวโนทยาน ใกลกรุงกุสินาราแหงสาธารณรัฐมัลละ กอนพุทธศักราช ๑ ป เม่ือคืนวันอังคาร เพ็ญข้ึน 
๑๕ คํ่า เดือน ๖ ปมะเส็ง สิริพระชนมายุ ๘๐ พรรษา พวกเจามัลลกษัตริยไดทรงจัดการถวายพระเพลิง
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 ๑๘ 

พระพุทธสรีระหลังพุทธปรินิพพาน ๗ วัน และไดมีพิธีฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุเปนเวลา ๗ วัน 
(ดนัย ไชยโยธา, ๒๕๔๘: ๓)  ภายหลังจาการปรินิพพานขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานไปแลว การเผยแผพระพุทธศาสนาจึงตกเปนหนาท่ีของพุทธบริษัทส่ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คือพระภิกษุ ซ่ึงในขณะนั้นก็มีพระมหากัสสปะซ่ึงเปนพระเถระช้ันผูใหญท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลดําริวา
ควรท่ีจะรวบรวมพระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไวเปนหมวดหมู เพราะการมี
วิสัยทัศนกวางไกลของพระมหากัสสปเถระน้ี จึงมีการทําสังคายนาเกิดข้ึนคร้ังแรกภายหลังจากท่ี
พระพุทธเจาปรินิพพานลวงแลว ๓ เดือน ทํา ณ ถํ้าสัตตบรรณคูหา ภูเขาเวภาระ เมืองราชคฤห ประชุม
พระอรหันต ๕๐๐ รูป มีพระมหากัสสปะเปนประธาน ปรารภเหตุท่ีหลวงตาสุภัททะกลาวจวงจาบพระ
ธรรมวินัย ใชเวลาทํา ๗ เดือนจึงแลวเสร็จ ตลอดเวลาไดรับความอุปถัมภจากพระเจาอชาตศัตรูกษัตริย
แหงกรุงราชคฤห (พุทธประวัติฉบับมาตรฐาน ช้ันตรี, ๑๓๓: ๒๕๔๗) ซ่ึงการทําสังคายนาในคร้ังนี้นับวา
เปนการเริ่มตนในการเผยแผพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน เพราะการนําเอาคําสอนท่ีอยูกระจัด
กระจายมารวบรวมไวเปนหมวดหมูอยางเปนระเบียบระบบนั้นทําใหงายตอการบันทึกลงคัมภีรในกาล
ตอมาซ่ึงเรียกกันวาพระไตรปฎก และการทําสังคายนาท่ีสําคัญตอการเผยแผพระพุทธศาสนาอีกคร้ังหนึ่ง
คือสังคายนาคร้ังท่ี ๓ ซ่ึงทําเม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานลวงแลว ๒๓๔ ป ทํา ณ อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร 
ประชุมพระมหาเถระจํานวน ๑,๐๐๐ รูป มีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเปนประธาน ปรารภเหตุท่ีมีเดียรถีย
ปลอมบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อลาภสักการะ ใชเวลาทําอยู ๙ เดือนจึงแลวเสร็จ ตลอดเวลาไดรับความ
อุปถัมภจากพระเจาอโศกมหาราชกษัตริยเมืองปาฏลีบุตร (พุทธประวัติฉบับมาตรฐาน ช้ันตรี, ๑๓๔: 
๒๕๔๗) ซ่ึงหลังจากการทําสังคายนาเสร็จส้ินแลว พระเจาอโศกทรงดําริวา คําสอนของพระพุทธเจาเปน
ทางนํามวลมนุษยชาติไปสูสันติสุขได อีกท้ังยังทรงพิจารณาเห็นวา กาลตอไปภายภาคหนาถา
พระพุทธศาสนาในอินเดียไมมีความม่ันคงแลว พระพุทธศาสนาก็จะดํารงม่ันอยูในประเทศตางๆ ตอไป
ไดดี  ดังนั้นจึงเห็นสมควรท่ีจะสง  “พระสมณทูต” หรือ  “พระธรรมทูต” ผูทรงธรรม  มีความรู
ความสามารถ ฉลาดในพระธรรมวินัยออกไปประกาศศาสนาในนานาอารยประเทศ โดยแบงออกเปน ๙ 
สาย คือ 
 สายท่ี ๑ คณะพระมัชฌัตติกะ ไปแคชเมียร (Kashmir) และคันธาระ ปจจบัุนนี้คือดินแดนทางตะวันตก
เฉียงเหนือของอินเดียตดิตอกบัปากีสถาน และติดตอกับชายแดนบางสวนของอัฟฆานิสถานดวย 
 สายท่ี ๒ คณะพระมหาเทวะ ไปมหิสมณฑล ปจจุบันไดแก รัฐไมซอร (Mysore) ทางอินเดียใต 
ลุมน้ําโคธาวารี 
 สายท่ี ๓  คณะพระรักขิต ไปประเทศวนวาสี ไดแกบริเวณตะวันตกเฉียงใตของอินเดีย แถวปาใต
ภูเขาวนิธัย มหาวงสวามีวัดเกิดข้ึนในประเทศนั้น จํานวน ๕๐๐ วัด 
 สายท่ี ๔  คณะพระธรรมรักขิต ไปอปรันตชนบท อาจจะเปนเมืองชายแดนทะเลตอนเหนือของ
บอมเบย (พระธรรมรักขิต นัยวาเปนกรีก อาจเปนฝร่ังรูปแรกท่ีบวชในพระพุทธศาสนา) 
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 ๑๙ 

 สายท่ี ๕  คณะพระมหาธรรมรักขิต ไปแควนมหาราษฎร เวลานี้เรียกมหารัษฎระทางตะวันออก
ของบอมเบย ใตภูเขาวนิธัย (คือเดกกนั ตอนเหนือ) 
 สายท่ี ๖  คณะพระมหารักขิต ไปประเทศโยนกไดแกประเทศกรีกในเอเชียกลางเหรืออิหราน คํา
วาโยนกหมายถึงกรีก บางทีก็เรียกวา เยาวนะ หรือ โยนะ พวกกรีกมีการมาเกี่ยวของกับมคธมาต้ังแต
สมัยนันทะแลว 
 สายท่ี ๗  คณะพระมัชฌิมะ ไปทางเหนือของเชิงเขาหิมาลัย อาจเปนบริเวณประเทศเนปาลในปจจุบัน 
 สายท่ี ๘  คณะพระโสณะกับพระอุตตระ ไปสุวรรณภูมิ 
 ดินแดนท่ีช่ือสุวรรณภูมินี้ นกัโบราณคดีมีทัศนะตางๆ กนัถึง ๔ กลุมใหญ คือ 
 ก. กลุมอินเดยี ๙๐ เปอรเซนตเช่ือวา สุวรรณภูมิ คือ แหลมมลายู หรือดินแดนตอนใตของไทยลง
ไปสุดสุมาตรา สมัยนาลันทารุงเรือง (พุทธศตวรรษท่ี ๑๓) นั้น ไดมีนกัศึกษาจากท่ีตางๆ และจากนาลัน
ทาดวยเดินทางไปยังสุวรรณภูมิ เพราะท่ีนั่นมีการศึกษาเจริญ พระจีนเดนิทางเรือไปอินเดยีกแ็วะพัก
ศึกษาท่ีนัน่กอน ประวัติพืน้เมืองวา สมัยโบราณยานนั้นมีทองมาก เลนการพนนักันโดยเอาทองออก
ประกัน ชนไกก็เอาทองเทาตัวไกออกเปนเดิมพัน เขาจึงเช่ือกันวา สุวรรณภูมิกคื็อแหลมมลายู 
 ข. กลุมอินเดยีสวนนอยวา ไดแกริมทะเลดานตะวันนออกของอินเดยีใต คือรัฐโอริสสา (Orissa) 
ปจจุบัน 
 ค. กลุมพมาวา สุวรรณภูมิไดแกบริเวณตอนกลางและตอนใตของพมา และอางวาอุบาสก ๒ คน
แรก คือ ตปุสสะ กับ ภัลลิกะ ซ่ึงเปนพอคาไปพบพระพทุธเจาหลังตรัสรูใหมๆ นั้น ก็คือคนพมา ไปจาก
สุวรรณภูมินีเ่อง ขากลับไดนําพระเกศาท่ีพระพุทธเจาทรงประทาน มาบรรจุไวท่ีพระเจดีองคใหญ “ชเว
ดากอง” เมืองพมา นี้เปนขออางของพวกพมา 
 ง. กลุมไทยเช่ือวา ไดแกตอนใตของไทย คือบริเวณนครปฐม พระโสณะกับคณะเดินทางเรือมา
ข้ึนท่ีนครศรีธรรมราช แลวตอมานครปฐมในคร้ังนั้น เมืองนั้นจึงมีช่ือวา นครปฐม ไปดวย  

สายท่ี ๙  คณะพระมหินทะ ไปลังกาทวีป พระเถระไปถึงสมัยพระเจาเทวานัมปยติสสะ ครอง
ประเทศลังกา พระองคทรงเล่ือมใสยอมรับพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําประเทศ และเปนผู
อุปถัมภอยางดี (รศ.สิริวัฒน คําวันสา, ๒๕๓๔: ๑๔ – ๑๕) 

ซ่ึงการทําสังคายนาในคร้ังนี้ทําใหพระพุทธศาสนาแผกระจายไปสูทิศตางๆ รวมท้ังประเทศไทย
ดวย ซ่ึงเสนทางท่ีชาวอินเดียเดินทางมาสูประเทศไทยมีหลายสาย คือ 

ก. มาทางบก โดยผานทางเบงคอล ขามเทือกเขาปาดไก เขาสูพมาตอนบน 
ข. ลงเรือขามอาวเบงคอลมาข้ึนท่ีอาวเมาะตะมะ หรือมาข้ึนท่ีฝงมะริด ทะวาย ตะนาวศรี แลว

เดินทางบกสูลุมน้ําเจาพระยา โดยผานจังหวัดกาญจนบุรี 
ค. ลงเรือขามสมุทรเขาชองแคบมะละกา มาข้ึนบกบนแหลมมลายู หรืออาจจะออมไปเลย เขา

อาวญวนไปกัมพูชาและปาจาม 
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 ๒๐ 

การอพยพของชาวอินเดียนั้น ปรากฏวาไดกระทํากันมากในสมัยพระเจาอโศกมหาราช กลาว
กันวาชาวกาลิงคะหนีภัยสงครามลงเรือจํานวนหลายรอยลํามาสูสุวรรณภูมิและหมูเกาะอินโดนีเซีย ใน
จํานวนคนมากมายน้ีแนนอนเหลือเกินวาจะตองมีทานท่ีเปนนักปราชญราชบัณฑิตมาดวย ดังนั้นเม่ือ
พระโสณะและพระอุตระนําพระพุทธศาสนามาเผยแผเปนคร้ังแรก ทานจึงพูดกับชาวสุวรรณภูมิรูเร่ือง 
อยางนอยก็พูดกับคนท่ีเปนชาวอินเดียแลวคอยแผไปสูชนชาวพ้ืนเมืองทีหลัง (พระโสภณคณาภรณ 
[ระแบบ ฐิตญาโณ], ๒๕๒๙: ๓๗๗ – ๓๗๘) และการท่ีพระพุทธศาสนาเขามาสูประเทศไทยน้ันมีอยู
หลายคร้ังดวยกัน ดังจะเห็นไดจากรูปตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒.๒.๒ ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 

 

ท่ีมา: คูณ โทขันธ, ๑๓: (
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 ๒๑ 

๒.๒.๒ ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
ตอไปนี้จะไดกลาวถึงประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซ่ึงแบงออกเปนสมัยดังตอไปนี้ 

 พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยอายลาว 
 ในราวพุทธศักราช ๔๐๐ ไทยในยูนนานไดตั้งอาณาจักรอายลาวข้ึน จดหมายเหตุของจีนสมัย
ราชวงศฮั่นกลาววา อาณาจักรอายลาวมีความสัมพันธกับอินเดียบางแลว จึงเขาใจวาอารยธรรมของ
อินเดีย เชน พระพุทธศาสนา เปนตน อาจแพรหลายเขาสูอายลาวในระหวางนี้ก็ได ลุถึง พ.ศ. ๖๐๘ สมณ
ทูตจากอินเดียเขาสูประเทศจีน  ทําใหพระเจามิงต้ี  หรือเมงเต  แหงประเทศจีนทรงเ ล่ือมใส
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานในประเทศจีนมาต้ังแตคร้ังนั้น พระเจามิงต้ีไดสงสมณ
ทูตไปช้ีแจงนอมนําใหประเทศตางๆ นับถือพระพุทธศาสนาดวย ปรากฏวาในสมัยนั้นขุนหลวงเมา (ขุน
หลวงเลอเมือง) กษัตริยไทยอายลาวพวกหนึ่ง (เวลานั้นไทยแบงเปนหลายพวก) ไดทรงเห็นวา 
“พระพุทธศาสนามีขอปฏิบัติเปนธรรมอันประเสริฐ และชาติไทยแตเดิมมาก็ไมมีศาสนาเปนหลักฐาน 
นอกจากนับถือผีสางเทวดาไปตามความเ ช่ือถือของคนชั้นกอนๆ” จึงทรงประกาศนับถือ
พระพุทธศาสนาเม่ือราวพุทธศักราช ๖๑๒ พระองคพรอมดวยประชาชนไทยอีก ๗๗ หมูบาน มีจํานวน 
๕๕๓ ,๗๑๑  คน  ไดปฏิญญาณตนขอถือพระพุทธเจ า  พระธรรม  และพระสงฆ เปนสรณะ 
พระพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาประจําชาติไทยมาต้ังแตคร้ังน้ัน 
 พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยนานเจา 
 ในปลายพุทธศตวรรษท่ี ๗ ราชวงศฮั่นของจีนเส่ือมอํานาจ บานเมืองระสํ่าระสายแตกกันเปน 3 
กก ขงเบง แมทัพของเลาปตั้งกกอยูท่ีเสฉวน ไดยกทัพมาตีอาณาจักรอายลาวแตก ไทยตองอพยพลงมา
ทางตอนใตคนละทิศละทาง สวนพี่นองท่ีไมอพยพลงมาก็คอยหาโอกาสกูเอกราชของตนอยูในยูนนาน 
ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ ไทยเกิดวีรบุรุษคนหน่ึง คือ พอขุนพิลก ไดรวบรวมไทยในยูนนาน ประกาศต้ัง
อาณาจักรอิสระข้ึนเรียกวา “อาณาจักรไทย” ตอมาเปล่ียนเปนนานเจา มีราชธานีอยูท่ีเมืองตาลีฟู (หนอง
แส) อาณาจักนานเจามีอายุถึง ๕๐๐ ป ในสมัยราชวงศถังของจีน พระพุทธศาสนามหายานในประเทศ
จีนรุงเรืองมากจนเรียกวาเปนยุคทองของพระพุทธศาสนา ลัทธิมหายานจากจีนแพรเขาสูนานเจา และได
เจริญรุงเรืองท้ังในดานปริยัติและปฏิบัติ (พระธรรมวิสุทธิเวที [พิจิตร ฐิตวณฺโณ], ๒๕๔๖ : ๑๖ – ๑๗) 
 
 พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยสุโขทัย 
 ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐ หวัหนาคนไทยกลุมหนึง่ คือพอขุนบางกลางหาว (เราเคยอานเปนพอขุนบาง
กลางทาว) ไดประกาศอิสรภาพข้ึน ขับไลพวกขอมซ่ึงเคยมีอํานาจอยูในบริเวณตอนกลางและตอนเหนือ
ของประเทศสยามออกไป แลวต้ังราชธานข้ึีนท่ีกรุงสุโขทัย และไดสถาปนาพระองคข้ึนเปนกษัตริย ทรง
พระนามวา “พอขุนศรีอินทราทิตย” เปนปฐมกษัตริยของไทยในประเทศสยามน้ี 
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 ๒๒ 

 ในดานศาสนาระยะเร่ิมแรกต้ังกรุงสุโขทัยนี้ มีศาสนาตางๆ ปนกันหลานลัทธินิกาย มีพราหมณ 
พุทธนิกายมหายาน และพุทธหินยาน พราหมณกับมหายานมีอยูกอน สวนหินยานหรือเถรวาทน้ีมีทีหลัง 
จากมอญสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี ๑๑ - ๑๖) และจากลพบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘) นอกจากนี้
เช่ือวาอาจมาจากเขมรในยุคเดียวกันนี้ดวย เพราะตอนปลายรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันท่ี ๗ (พ.ศ. 
๑๗๒๔-) หินยานแบบลังกาไดเจริญข้ึนมากในเขมร เพราะพระราชโอรสของพระองคไปบวชเรียนมา
จากลังกา กลับมาฟนฟูพระพุทธศาสนาท่ีนั่น แตก็คงไมมีอิทธิพลมากนักตอบริเวณลุมเจาพระยา 
อยางไรก็ตาม แมจะมีมากมายหลายนิกายปนกัน พอขุนศรีอิทราทิตยก็ทรงเคารพนิกายหินยานมากกวา
นิกายอ่ืน ท้ังนี้อาจจะเปนเหตุผลทางการเมืองก็ได เพราะวากลุมคนไทยนับถือหินยาน สวนพวกขอม
เดิมนับถือศาสนาพราหมณและพุทธมหายาน เม่ือกําจัดอํานาจขอมออกไปก็ไมตองการสนับสนุนลัทธิ
นิกายของเขาดวย แตถึงอยางนั้นก็ตาม กล่ินไอของพราหมณกับมหายานก็ยังติดแนนอยูกับชาวสุโขทัย
มิไดเส่ือมส้ินไปเสียทีเดียว จะเห็นไดวาพระนามของกษัตริยก็ตาม สถานท่ีก็ตาม ก็ยังเปนแบบพราหมณ
และแบบของพุทธฝายมหายานอยู คร้ันตอมาถึงสมัยพอขุนรามคําแหง กษัตริยองคท่ี ๓ แหงกรุงสุโขทัย 
มหายานซ่ึงรุงเรืองอยูทางตอนใต คือในอาณาจักรศรีวิชัย และท่ีรุงเรืองอยูทางตะวันออก คือในประเทศ
เขมรไดคอยๆ เส่ือมลงพรอมๆ กัน ประกอบกับเวลานั้นพระองคทรงทราบกิตติศัพทวา พระสงฆท่ีได
ไปรํ่าเรียนจากลังกา มาอยูท่ีนครศรีธรรมราชนั้น ปฏิบัติธรรมวินัยเครงครัด จึงไดโปรดใหอาราธนา
พระสงฆเหลานั้นข้ึนไปต้ังวงศและเผยแผท่ีกรุงสุโขทัย (รศ.สิริวัฒน คําวันสา, ๒๕๓๔: ๒๙ – ๓๐) 
 พุทธศาสนาซ่ึงเร่ิมเจริญข้ึนเปนคร้ังแรกในในสมัยพอขุนรามคําแหงนั้น มาเจริญถึงขีดสุดในสมัย
พระมหาธรรมราชาลิไท พระองคทรงเปนปราชญ และเล่ือมในมากในศาสนา จารึกอักษรขอมเรียก
พระองควา “กมรเต็งอัญศรีสุริยพงษรามมหาธรรมราชา”  พระองคก็ไดบําเพ็ญกุศลนานาชนิด และได
สงเสริมการเผยแผพุทธศาสนาแกประชาชนพลเมืองทุกถ่ินท่ี รวมไปถึงเชียงใหม แพร และนานดวย ขณะ
ทางเมืองปว จังหวัดนาน พระยาการเมืองเจาผูครองนครไดทราบวาทางกรุงสุโขทัยพุทธศาสนากําลัง
รุงเรืองมาก จึงแตงทูตมาเจริญสัมพันธไมตรี ขอความอนุเคราะหเร่ืองพุทธศาสนา พระมหาธรรมราชาลิไท
ก็โปรดใหการตอนรับเปนอยางดี เพราะเปนพระราชประสงคท่ีจะเผยแผพุทธศาสนาอยูแลว เมืองนานกับ
สุโขทัยจึงมีสัมพันธไมตรีตอกันมานาน  (รศ.สิริวัฒน คําวันสา, ๒๕๓๔: ๓๖ – ๓๗) 
 ในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทนี้ คัมภีรทางศาสนาจากลังกาเปนจํานวนมากไดเขาสูกรุง
สุโขทัย มีผูแปลเปนภาษาไทยบาง ดังท่ีปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี ๓ แตนาเสียดายคัมภีรหรือวรรณคดี
เหลานั้นไดสูญหายไปหมดคงเหลือมาใหเราไดศึกษาอยูเพียงเร่ืองเดียวคือ เตภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระ
รวง ซ่ึงเปนพระราชนิพนธของพระองคเอง ดังความวา “...และเจาพระยาลิไทไดเสวยราชสมบัติใน
เมืองสัชชนาไลอุปราชอยูได ๖ เขา จึงไดไตรภูมิ”  หนังสือไตรภูมิพระรวง นับวาเปนวรรณคดีเรื่องแรก
ของไทย และเปนวรรณคดีศาสนาท่ีพระมหากษัตริยทรงพระราชนิพนธดวย จึงถือไดวาเปนวรรณคดีท่ี
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 ๒๓ 

มีคุณคามหาศาล ในวงการวรรณคดีไทยและวรรณคดีพุทธศาสนา งานพระราชนิพนธช้ินนี้ ถือไดวาเปน
งานเรียบเรียงช้ินเยี่ยม  (รศ.สิริวัฒน คําวันสา, ๒๕๓๔: ๓๘) 
 พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 บริเวณท่ีตั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมมีเมืองโบราณต้ังอยูกอนแลวหลายเมือง ช่ือวาเมืองอโยธยาและ
เมืองเสนาราชนคร ซ่ึงต้ังข้ึนในสมัยขอมเปนใหญ ตอมาในสมัยพระเจาอูทองเขามายึดครองและสราง
นครข้ึนมาใหมบนแหลมโดยมีความประสงคเอาแมน้ําสามสายเปนคูเมืองตามธรรมชาตินี่คือท่ีตั้ง
พระนครศรีอยุธยาเปนราชธานีอยูนานกวา ๔ ศตวรรษ การพระพุทธศาสนาในกรุงศรีอยุธยานั้น
โดยมากแลวมุงแตเร่ืองบุญเร่ืองกุศล บํารุงพระสงฆ สรางวัด ปูชนียสถาน พิธีกรรม งานฉลอง และงาน
นมัสการ เชนการไหวพระธาตุ ไหวพระพุทธบาท เปนตน 
 ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช มีการติดตอคาขายกับชาวยุโรปมาก และชาวยุโรปก็มี
การเผยแผศาสนาดวย สมเด็จพระนารยณมหาราชทรงมีพระราชศรัทธาม่ันคงในพระพุทธศาสนา แตก็
ใหเสรีภาพประชาชนในการเลือกนับถือศาสนา และยังออกพระราชกฤษฎีกาอนุญาตใหประชาชนนับ
ถือศาสนาใดๆ ก็ได แลวยังทรงอุปถัมภศาสนาอ่ืนๆ โดยเฉพาะศาสนาคริสตท่ีมาจากยุโรป เชน โปรด
ใหสรางวัดเซนตโยเซฟ ท่ีสถิตของสังนายกท่ีอยุธยา เปนตน  และทรงมีสัมพันธไมตรีแนนแฟนเปน
พิเศษกับพระเจาหลุยสแหงฝร่ังเศส พระเจาหลุยสกับบาทหลวงถึงกับคิดวา พระองคคงจะเล่ือมใสในสริ
สตศาสนา ดงันั้นพระเจาหลุยสจึงไดทรงสงเอกอัครราชทูตมาเจริญพระราชไมตรี และทูลเชิญสมเด็จ
พระนารายณมหาราชเขารีตดวย ในป พ.ศ. ๒๒๒๘ สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงผอนผันโดยพระ
ปรีชาญาณวา หากพระผูเปนเจาพอพระทัยใหพระองคเขารีตเม่ือใด ก็จะบันดาลศรัทธาใหเกดิข้ึนใน
พระทัยของพระองคเม่ือนั้น ในสมัยนี้เกิดวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาข้ึนหลายเร่ือง ท่ีสําคัญเชน  
นันโทปนันทสูตร พระมาลัยคําหลวง ปุณโณวาทคําฉันท และพระราชปุจฉาถามคณะสงฆ เปนตน 
 ในระยะเดียวกนันี้เอง ดานพระพุทธศาสนาทางทวีปลังกา คือพระสงฆในลังกาไดสูญวงศลง
เพราะไมไดอุปสมบทกันชานาน มีแตสามเณร สามเณรรูปหนึ่งช่ือสรณงักรไดพยายามขวนขวายท่ีจะให
สมณวงศฟนข้ึนมาใหม พระเจาเกยีรติสิริราชสิงหะ จึงไดสงราชทูตมายังกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๒๙๓ 
เพื่อทูลขอคณะสงฆไทยเพื่อไปอุปสมบทแกกุลบุตรชาวลังกา คณะสงฆไทยโดยการนําของพระอุบาลี
เปนหวัหนาคณะ ไดเดินทางไปประเทศลังกาในป พ.ศ. ๒๒๙๖ และจําวัดอยู ณ วดับุปผาราม ในเมือง
แกนดี ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาและอุปสมบทสืบศาสนวงศลังกา ตอมาจึงเกิดเปนคณะอุบาลีวงศ หรือ
สยามวงศหรือสยามนิกายข้ึนอันเปนนกิายที่ใหญท่ีสุดในลังกามาจนทุกวันนี ้ (พิศิษฏ พงศพัฒนจิต, 
๒๕๔๙: ๒๐ – ๒๑) 
 จะเห็นไดวา พระมหากษัตริยเม่ือสรางบานเมืองเสร็จกห็ันมาสรางวัดทันที อนึ่งคณะสงฆในครั้ง
นี้ก็เร่ิมมีคณะฝายซายและฝายขวาแลว ฝายขวาคือคณะเดิม ฝายซายคือคณะมาใหม สงฆท้ัง ๒ คณะนี้อยู
ดวยกันไดไมมีปญหาเร่ืองความแตกแยก คณะเดิมเรียนหนังสือ คณะใหมเรียนวิปสสนา เหมือน
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 ๒๔ 

คามวาสีกับอรัญญวาสีในครั้งกรุงสุโขทัยนั่นเอง แตวาในระยะเร่ิมแรกกรุงศรีอยุธยามีศึกสงครามและมี
ปญหาดานการพัฒนาประเทศ โอกาสที่จะสงเสริมพุทธศาสนาจึงไมมีเพียงพอ จะเห็นวาใน ๒ – ๓ 
รัชกาลตอมา พุทธศาสนาก็อยูเสมอตัวไมกาวหนา (รศ.สิริวัฒน คําวันสา, ๒๕๓๔: ๕๓ – ๕๔) 
 ในปลายรัชกาล ปรากฏวา มีความหมกมุนในโชคลางและไสยศาสตรมาก ซ่ึงแสดงถึงความไม
สงบของเหตุการณบานเมือง ตอมากรุงศรีอยุธยาก็เสียเอกราชใหแกประเทศพมา ในป พ.ศ. ๒๓๑๐ 
(พิศิษฏ พงศพฒันจิต, ๒๕๔๙: ๒๐ – ๒๑)  
 พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยกรุงธนบุรี 
 เม่ือกรุงศรีอยุธยาแตกเสียเอกราชใหแกประเทศพมาแลว พระพุทธศาสนาก็ถึงความพินาศ เพราะ
ขาศึกไดเผาบานเมืองแลวยังเก็บเอาทรัพยสมบัติกวาดตอนประชาชนและพระสงฆไปเปนเชลยมากมาย 
พุทธเจดีย พระไตรปฎก อันเปนหลักฐานทางพระพุทธศาสนาไดรับความเสียหายอยางมากมาย จึงยาย
ราชธานีลงมาต้ัง ณ เมืองธนบุรี ซ้ึงสมเด็จพระเจาตากสินเสด็จข้ึนครองราชย  (พิศิษฏ พงศพัฒนจิต, 
๒๕๔๙: ๒๑) สมเด็จพระเจาตากสินทรงครองราชยสมบัติอยูเพียง ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕) แตก็
ทรงเอาพระทัยใสเร่ืองศาสนามาก สมัยนี้เปนสมัยท่ีบานเมืองเร่ิมต้ังตัวเปนระยะการกอบกูชาติ พระองค
ทรงเหน็ดเหน่ือยยิ่งกวาพระมหากษัตริยองคใดๆ ถึงกระนั้นก็นาสรรเสริญน้ําพระทัยของพระองคท่ีไม
ทรงทอดท้ิงภารกิจดานพระศาสนา คราใดท่ีมีเวลาวางพระองคก็จะทรงเอาพระทัยใสงานดานฟนฟู
พระพุทธศาสนาทันที พระราชกรณียกิจในดานนี้ คือ 
 จัดสังฆมณฑล (พ.ศ. ๒๓๑๑) ทรงพิจารณาวาศาสนาจะรุงเรืองตองอาศัยพุทธบริษัทท้ัง ๔ เวลา
นั้นพระสงฆยังแตกแยกและบกพรองในดานธรรมวินัยอยูบาง ไมมีพระเถระผูทรงวุฒิคอยวากลาว จึง
ทรงใหมีการประชุมพระเถระท้ังหลายเทาท่ีมีอยูในราชอาณาจักร ณ วัดบางหวาใหญ (วัดระฆังโฆสิตา
ราม) เลือกตั้งพระเถระผูทรงคุณธรรมท่ีมีอายุพรรษาข้ึนเปนสมเด็จพระสังฆราช และต้ังพระเถรานุเถระ
เหลานั้นเปนพระราชาคณะ ฐานานุกรมใหญนอยตามลําดับ แลวโปรดนิมนตใหไปอยูตามพระอาราม
ตางๆ ส่ังสอนคันถธุระและวิปสสนาธุระแกภิกษุสามเณรตอไป 
 ทรงบูรณะพระอารามตางๆ โปรดใหจางขาราชการและพลเรือนสรางพระอุโบสถ วิหาร 
เสนาสนะ ในพระอารามท้ังหลาย ประมาณวามากกวา ๒๐๐ หลัง และทรงขอรองพระภิกษุท้ังปวงใหตั้ง
ม่ันอยูในธรรมวินัย อยาใหพระศาสนาตองมัวหมอง หากขัดของประสงคส่ิงใดพระองคก็ทรงจัดการ
อนุเคราะห มีพระราชดํารัสตอนหน่ึงนาจับใจวา “ถาพระผู เปนเจาท้ังปวงมีศีลคุณบริบูรณใน
พระพุทธศาสนาแลว แมนจะปรารถนามังสะรุธิระ (เลือด) ของโยม โยมก็อาจจะเชือดเนื้อแลโลหิต
ออกมาบําเพ็ญทานได” 
 บํารุงการเลาเรียนพระไตรปฎก โปรดใหสังฆการีธรรมการทําบัญชีพระสงฆ หากพระสงฆรูปใด
บอกเรียนพระไตรปฎกไดมาก ก็ทรงถวายไตรจีวรผาเทศนเนื้อละเอียดแลวพระราชทานจตุปจจัยแกเถร
เณรตามท่ีเลาเรียนไดมากและนอย 
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 ๒๕ 

 บํารุงศาสนาเมืองนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๓๑๒) ในโอกาสที่กรีธาทัพไปปราบชุมนุมเจา
นครศรีธรรมราช  นั้น  เ ม่ือจัดการบานเมืองเ รียบรอยแลว  โปรดใหนิมนตพระเณรในเมือง
นครศรีธรรมราชท้ังนอกและในกรุงมารับขาวสารรูปละ ๑ ถุง ปจจัยรูปละ ๑ บาท รูปใดสบงจีวรเกาก็
จัดถวาย และทรงแจกทานแตคนยากจนคนละ ๑ สลึงทุกวันอุโบสถ ท้ังยังทรงจางขาราชการและ
พลเรือนใหปฏิสังขรณพระอุโบสถ วิหาร การเปรียญ เปนตน ตามอารามตางๆ 
 คร้ันเวลาเสด็จกลับ ก็โปรดใหนิมนตพระอาจารยศรีเขามากรุงธนบุรีพรอมดวยพระสงฆสามเณร
ศิษยท้ังปวง แลวโปรดเกลาตั้งใหเปนสมเด็จพระสังฆราชประจําอยู ณ วัดบางหวา (พระอาจารยศรีเดิม
อยูวัดพนัญเชิงกรุงเกา หนีพมาออกไปอยูนครศรีธรรมราช เปนพระท่ีมีความรูดีและเครงครัดในพระ
ธรรมวินัย) 
 รวบรวมพระไตรปฎก การเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาเม่ือ พ.ศ. ๒๓๑๐ นั้น บานเมืองและวัดถูกเผา
เปนจํานวนมาก คัมภีรพระไตรปฎกก็สูญหายไปดวยทรงเปนกังวลตอการดํารงอยูของพระศาสนา 
เพราะขาดคัมภีรหลัก จึงโปรดใหสืบหาตนฉบับพระไตรปฎกตามหัวเมืองตางๆ ท่ียังเหลืออยู นํามา
คัดลอกไวเพื่อจะสรางพระไตรปฎกฉบับหลวงข้ึน ในคราวท่ีเสด็จกลับไปปราบเจานครศรีธรรมราชก็
ไดโปรดใหยืมคัมภีรพระไตรปฎกบรรทุกเรือมาคัดลอกท่ีกรุงธนบุรี และในคราวไปปราบเจาพระฝางท่ี
อุตรดิตถ (พ.ศ. ๒๓๑๓) ก็โปรดใหนําพระไตรปฎกเมืองนั้นมาสมทบเพ่ือสอบทานตนฉบับดวย แตการ
สรางพระไตรปฎกหลวงยังมิทันสําเร็จก็ส้ินรัชกาลเสียกอน นอกจากนี้ในปลายรัชกาลยังไดโปรดนิมนต
พระเทพกวีใหไปเขมรและพระพรหมมุนีใหไปนครศรีธรรมราช เพื่อรวบรวมคัมภีรวิสุทธิมรรคนํามา
คัดลอกไวดวย เพราะคัมภีรนี้ไมมีเหลืออยูเลยในกรุงธนบุรี ทราบวาพระองคทรงจางชางมาคัดลอก
พระไตรปฎกหลายจบ พระราชทานไปตามวัดตางๆ ดวย 
 ชําระพระอลัชชี เม่ือคร้ังไปปราบเจาพระฝางท่ีอุตรดิตถนั้น (พระฝางเปนภิกษุชุมนุมลูกนองท้ังพระ
และคฤหัสถกอต้ังเปนกกข้ึนแลวตั้งตนเองเปนหัวหนากองทัพท้ังๆ ท่ีเปนพระ) ทรงเห็นวาพระสงฆ
ประพฤตินอกธรรมวินัย จึงประกาศใหบรรดาพระสงฆหัวเมืองฝายเหนือมาสารภาพผิด แลวจะใหสึกออก
รับราชการถาไมยอมสึกก็ตองพิสูจนความบริสุทธ์ิกัน (รศ.สิริวัฒน คําวันสา, ๒๕๓๔: ๗๐ – ๗๒) 
 พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี ๑ – ๘) 
 เม่ือเจากรุงธนบุรีสวรรคตแลว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกข้ึนเสวยราชสมบัติ เม่ือ 
พ.ศ. ๒๓๒๕ ทรงต้ังราชวงศจักรีข้ึน โปรดใหยายราชธานีมาอยูตะวันอกของแมน้ําเจาพระยา คือ 
กรุงเทพมหานคร ในปจจุบันนี้ นับแตนั้นมากษัตริยในราชวงศจักรีทุกพระองคไดบําเพ็ญประโยชน
ใหแกพระพุทธศาสนาอยางมหาศาล ท้ังในการทําใหเปนตัวอยาง การใหการคุมครองรักษา การใหการ
อุปถัมภในการกอสราง และการซอมแซมวัดวาอารามและปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ การศึกษา การ
ปกครองคณะสงฆ จนทําใหพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเจริญม่ันคงกวาดินแดนอ่ืนในขณะนั้น กลาว
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 ๒๖ 

ไดวา การดําเนินการของพระมหากษัตริยไดมีสวนตอการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางมาก แมจะเปน
พระมหากษัตริยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยก็ตาม 
 การดําเนินการท่ีเปนพระราชกรณียกิจในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริยสมัยกรุง
รัตนโกสินทรนั้น เห็นไดจากในป พ.ศ. ๒๓๓๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดโปรดให
ประชุมพระมหาเถรานุเถระ อันมีสมเด็จพระสังฆราชเปนประธาน ชําระสังคายนาพระไตรปฎก ณ วัด
พระศรีสรรเพชญาดาราม (คือ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ) เพราะเหตุท่ีพระไตรปฎกและหนังสือ
พระพุทธศาสนาอ่ืนๆ ไดถูกไฟเผาเสียหายเสียเปนจํานวนมาก ในคราวเม่ือกรุงศรีอยุธยาแตกคร้ังท่ีสอง 
ท่ี มีอยูบ างก็ไมสมบูรณ  ซํ้ ายั ง มี อักขระผิดพลาดอยูมากแหง  จึ งตองขอยืมตนฉบับมาจาก
นครศรีธรรมราชและจากประเทศเขมรมาคัดลอก เร่ิมพิธีสังคายนาเม่ือ พ.ศ. ๒๓๓๑ ส้ินเวลา ๕ เดือนก็
สําเร็จ จํานวนพระเถรานุเถระท่ีเขาทําสังคายนามี ๒๑๘ รูป และราชบัณฑิตอีก ๓๒ คน โปรดใหสราง
พระไตรปฎกตามท่ีไดสังคายนาไวนั้นเปนหลักฐาน ปดทองทึบท้ังใบปกหนาหลังกรอบ เรียกวาฉบับ
ทองใหญ 
 ในรัชกาลท่ี ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  (พ.ศ. ๒๓๕๒ – ๒๓๖๗) โปรดใหสง
สมณทูตไปเจริญศาสนสัมพันธกับลังกาคราวหนึ่ง และโปรดใหจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแบบ ๘ 
ประโยคข้ึน และประกาศใหวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญของพระพุทธศาสนาของไทยแตนั้นมา 
 ในรัชกาลท่ี ๓ เกิดเหตุการณสําคัญข้ึนอยางหนึ่งในวงการพระพุทธศาสนาของเมืองไทย คือ เจาฟา
มงกุฎสมมติวงศวโรทัย (ร.๔) พระอนุชาซ่ึงผนวชเปนภิกษุตามประเพณี เม่ือ พ.ศ. ๒๓๖๗ และทรงผนวชอยู
ถึง ๒๗ พรรษา ทรงศึกษารอบรูแตกฉานในพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา ตลอดจนภาษาสันสกฤตและ
อังกฤษ พระองคไดทรงศึกษาคนควาวิธีปฏิบัติพระวินัยนําออกใชใหถูกตอง ไดทรงต้ังคณะสงฆข้ึนนิกาย
หนึ่งเม่ือ พ.ศ. ๒๓๗๒ เรียกวา “ธรรมยุติกนิกาย” และเรียกคณะสงฆนิกายเดิมวา “มหานิกาย”  จากการ
ปรับปรุงคร้ังนี้เปนผลใหพระสงฆท้ังสองนิกายพยายามปรับปรุงตัวเองข้ึน จนปรากฏวาปจจุบันนี้พระสงฆ
ท้ังสองนิกายไดหันมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใกลเคียงกันแลวแมจะตางนิกายกัน 
 ในรัชกาลท่ี ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. ๒๓๙๙ – ๒๔๑๑) เปนสมัยท่ีกวาด
ขันขอวัตรปฏิบัติของภิกษุสามเณรใหเครงครัดข้ึน การศึกษาพระปริยัติธรรมก็เจริญยิ่งข้ึนกวาแตกอน 
การบริหารคณะสงฆก็ทรงวางระเบียบใหมหลายอยาง พระองคไดโปรดสงสมณทูตไปยังลังกาคราว
หนึ่ง นิกายธรรมยุตใหแพรหลายในสมัยนี้ดวย เปนการเผยแผวัตรปฏิบัติอันดีงามของพระสงฆไทยใน
ตางแดน ปจจุบันนี้ นิกายธรรมยุติกวงศในประเทศเขมรเปนนิกายท่ีมีอิทธิพลและมีประชาชนนับถือ
มากนิกายหนึ่ง และในรัชสมัยนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงประกาศใหวันมาฆบูชา
เปนวันสําคัญของพระพุทธศาสนา 
 ในรัชกาลท่ี ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๕๓) ไดทรงบํารุง
ประเทศชาติและพระศาสนาใหวัฒนาถาวรยิ่งข้ึน ในดานศาสนจักรทรงอาศัยพระเจานองยาเธอ 
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 ๒๗ 

พระองคเจามนุษยนาคมานพ ผูทรงผนวชอยูท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร ภายหลังทรงกรมมีนามวา “กรมหม่ืน 
วชิรญาณวโรรส” (ภายหลังในรัชกาลท่ี ๖ ไดรับมหาสมณุตตมาภิเศก เปนสมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส) เปนคูบารมีในการบํารุงพระศาสนาใหรุงเรืองในดานปริยัติธรรม และดาน
ปฏิบัติทรงโปรดใหตั้ง ศูนยกลางการศึกษาบาลีข้ึนท่ีวัดมหาธาตุเ รียกวา  “มหาธาตุวิทยาลัย”  
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปจจุบัน) แหงหนึ่ง และทรงโปรดใหตั้งมหามกุฏราช
วิทยาลัยเพ่ือเปนศูนยกลางทางการศึกษาปริยัติข้ึนท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร แหงหนึ่ง 
 ในป พ.ศ. ๒๔๒๑ โปรดใหทําสังคายนาชําระพระไตรปฎกอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงของเดิมเปนอักษร
ขอมมาแตโบราณ โปรดใหถายออกเปนอักษรไทย แลวโปรดใหพิมพเปนหนังสือ รวม ๑,๐๐๐ จบ จบ
ละ ๓๙ เลม รวมเปนสมุด ๓๙,๐๐๐ เลม มาเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ นับเปนคร้ังแรกของโลกที่
พระไตรปฎกฝายภาษาบาลีไดพิมพครบถวนบริบูรณเปนเลมหนังสือนับเปนเกียรติยศของชาติไทยดวย
อยางยิ่ง กิตติศัพทท่ีประเทศไทยสามารถพิมพพระไตรปฎกนี้ นานาชาติท่ีนับถือพระพุทธศาสนาและ
หองสมุดของสถาบันการศึกษาในตางประเทศท้ังในยุโรปและอเมริกาไดขอพระราชทานไปเพื่อศึกษาก็
โปรดพระราชทานใหตามประสงค 
 อนึ่ง ในยุคนี้พระพุทธศาสนากําลังเร่ิมแพรหลายเขาไปในยุโรปแลว เฉพาะในประเทศอังกฤษนั้น
มีนักปราชญคงแกเรียนสนใจเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ชวนกันถายทอดพระไตรปฎกออกเปนอักษร
โรมันและแปลสูภาษาอังกฤษ บางคัมภีรสมเด็จพระปยมหาราชก็โปรดพระราชทานทรัพยไปชวยเหลือ
ในการพิมพจนสําเร็จ ในป พ.ศ. ๒๔๔๕ พระองคโปรดใหตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะ
สงฆข้ึน ทําใหการปกครองของคณะสงฆไทยมีระเบียบแบบแผนม่ันคงสืบมา 
 ในรัชกาลที่ ๖ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดจัดใหมีการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมข้ึนอีกแผนกหนึ่ง คือ นักธรรม ในข้ันแรกเพื่อจุดประสงคอบรมภิกษุสามเณรท่ีมีโอกาสบวชเรียน
นอยวันแลวลาสิกขาออกไป จะไดรับรูพุทธศาสนาตามสมควร แตในระยะตอมาไดขยายออกไปอยาง
กวางขวางซ่ึงผูบวชในพุทธศาสนาทุกคนจําตองศึกษา และไดเปดโอกาสใหคฤหัสถเขาเรียนและสอบดวย 
เรียกวา “ธรรมศึกษา” ทําใหชาวไทยไดมีความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนากวางขวางยิง่ข้ึน ผลงานของ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสมีมากมายมหาศาลท้ังในดานการปกครองคณะสงฆ 
การศึกษาภาษาบาลี ศึกษาธรรม และการเผยแผ หนังสือนักธรรมสวนมากเปนพระนิพนธของพระองค 
นอกจากใชศึกษาในประเทศแลว ยังใชศึกษาในประเทศลาว เขมร และมาเลเซียอีกดวย  
 ในรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๔๗๗) ไดทรงอาราธนา
สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒน วัดราชบพิธ พรอมดวยพระเถระท้ังหลาย ใหประชุม
กันสอบทานพระไตรปฎกฉบับราชกาลที่ ๕ ใหละเอียดถ่ีถวนอีกคร้ังหนึ่ง แลวพิมพพระไตรปฎกข้ึน
ใหม จํานวน ๑,๕๐๐ จบ จบละ ๔๕ เลม เทากับพระชนมายุของพระพุทธเจาท่ีทรงแสดงธรรมโปรด
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 ๒๘ 

สัตวนับแตการตรัสรูแลว พระไตรปฎกฉบับนี้เรียกวา “พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ” ซ่ึงเปนฉบับท่ี
สมบูรณท่ีสุดในประเทศไทย 
 ในรัชกาลท่ี ๘ ไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองคณะสงฆโดยอนุโลมตามรัฐสภา คือมีสังฆมนตรี 
มีสมาชิกสังฆสภา มีองคการบริหารอยู ๔ องคการ คือ ๑) องคการปกครอง ๒) องคการศึกษา ๓) องคการ
เผยแผ ๔) องคการสาธารณูปการ ในสมัยนี้เองท่ีพระสงฆไทยผูมีความรูความสามารถไดเขาไปบริหารพระ
ศาสนากันอยางเต็มท่ี (รศ.สิริวัฒน คําวันสา, ๒๕๓๔: ๗๐ – ๗๒) 

 พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยปจจุบัน 

 ในรัชกาลปจจุบัน (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสวยราชยเม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๙) 
เปนชวงเวลาท่ีประเทศไทยไดเปล่ียนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy)  ไดมีรัฐบาลท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง ซ่ึงก็สนับสนุนการเผยแผพระพุทธศาสนา จึงมีสวนชวยใหพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ไดเจริญยิ่งข้ึนทุกดาน ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ อันเปนปท่ีไทยเราไดจัดพิธีฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษกันอยาง
มโหฬารนั้น ประเทศไทยก็ไดจัดพิมพพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทยสําเร็จเรียบรอยพอดี ซ่ึงพระ
เถระผูท่ีมีความรูความสามารถของไทยหลายทานไดชวยกันแปลข้ึนมาต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี ๘ เปน
หนังสือ ๘๐ เลมเทากับพระชนมายุของพระพุทธเจาพอดี ทําใหคนไทยไดศึกษาพระไตรปฎกดวยตนเอง
มากข้ึน เปนประโยชนในการเผยแผพระพุทธศาสนามากข้ึน และในป ๒๕๐๑ นี้เองท่ีคณะสงฆไทยและ
รัฐบาลไดประกาศวันอาสาฬหบูชาเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และถือเปนวันหยุดราชการอีกวัน
หนึ่ง เพื่อใหชาวไทยไดมีโอกาสบําเพ็ญกิจทางศาสนาเพ่ิมข้ึน (รศ.สิริวัฒน คําวันสา, ๒๕๓๔: ๓๗) 

จะเห็นไดวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่คนไทยเคารพนับถือกันมายาวนานนับต้ังแตมี
ประเทศไทยมาจนถึงปจจุบัน การเผยแผพระพุทธศาสนาในแตละสมัยผูท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดคือ
พระมหากษัตริยเปนผูนําพระพุทธศาสนาออกเผยแผดวยพระองคเอง แตหลังจากการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยเม่ือป พ.ศ. ๒๔๗๕ การดูแล
พระศาสนาจึงเปนนโยบายหรือหนาท่ีของรัฐบาล ท้ังนี้เนื่องจากสังคมไดทวีความกวางขวางยิ่งข้ึน ตาม
การเพิ่มข้ึนของประชากรของประเทศ นอกจากนั้นการแขงขันทางเศรษฐกิจไดนํามาซ่ึงปญหาตางๆ ทาง
สังคมเพิ่มข้ึนอยางมากมาย เหตุนี้ การเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาซ่ึงมีความจําเปนสําหรับ
สังคมของประเทศ ทุกรัฐบาลต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไดมีนโยบายใหคนไทยมีคุณธรรมประกอบ
สัมมาชีพหรือกลาวโดยสรุปก็คือการมีธรรมะในการดํารงชีวิต 
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 ๒๙ 

๒.๓ พุทธวิธีในการเผยแผศาสนา 
 พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนในยุคท่ีชมพูทวีปเปนถ่ินนักปราชญ เต็มไปดวยศาสดาจารยเจาลัทธิตางๆ 
เปนอันมาก แตละทานลวนมีช่ือเสียงและมีความสามารถเปนอยางยิ่ง ผูท่ีมาเผชิญพระองคนั้นมีท้ังมาดีและ
มาราย มีท้ังท่ีมาแสวงหาความรู มาลองภูมิ และตองการมาขมมาปราบ (พระธรรมปฎก [ป.อ. ปยุตฺโต], ๒ : 
๒๕๔๒)  แตพระองคก็ทรงประกาศพระพุทธศาสนาใหแผไพศาลไดในเวลาอันรวดเร็วอยางท่ีไมเคยมีใคร
ทําได เพระพระองคมีหลักการประกาศพระพุทธศาสนาอยู ๔ ประการ คือ 
 ก. ทรงยอมรับนับถือคําสอนของนักปราชญตางๆ ท่ีมีมากอนหรือรวมสมัยกับพระองคในกรณคํีา
สอนน้ันเปนเร่ืองจริงในธรรม มีประโยชนแกผูปฏิบัติ 
 ข. ปฏิวัติ หมายถึงการเปล่ียนแปลงแบบตรงกันขาม เชนคนสมัยนั้นถือวาการทรมานตนใหไดรับ
ความลําบาก กับการแสวงหาความสุขจากกามคุณ เปนทางแหงความสุข ความหลุดพน พระองคทรง
ปฏิเสธต้ังแตพระธรรมเทศนาคร้ังแรกวา เปนหนทางท่ีบรรพชิตไมควรเสพ หรือ เขาถือวาการทรมาน
ตนเปนตบะ แตทรงแสดงวาขันติเปนบรมตบะ เขาสอนวา การอยูรวมกับปรมาตมัน ปรพรหม พระ
พรหมวาเปนบรมธรรม ทรงแสดงวา นิพพานเปนบรมธรรม เขาสอนวาการฆาสัตวเพื่อบูชายัญ เปนบุญ 
ทรงแสดงวาการฆาสัตวทุกชนิดเปนบาป เปนตน 
 ค. ปฏิรูป คือการเปล่ียนแปลงหลักการ เจตจํานง และวิธีการท่ีมีอยูกอนแลว เชน เร่ืองการจําพรรษา 
การลงอุโบสถ เปนขอปฏิบัติท่ีทํากันมากอน ทรงปฏิรูปเขามาใชในพระพุทธศาสนา คําเรียกนักบวชใน
พระพุทธศาสนาวา ภิกษุ สมณะ บรรพชิต นักบวช เปนตน ทรงปฏิรูปโดยนิยามความหมายเสียใหม เพราะ
การเผยแผศาสนาจําตองอาศัยถอยคําท่ีเขาพูดกันในสมัยนั้น จึงตองใชตามโดยการนิยามความเสียใหม คํา
ในพระพุทธศาสนาเปนอันมากท่ีทรงแสดง จึงตองมีการไขความใหเขาใจตามหลักของพระพุทธศาสนา 
หลักการปฏิรูปจึงหมายถึงการกระทํา ความเชื่อนั้นๆ มีสวนดีอยูบาง แตยังมีความบกพรองอยู จึงทรง
ปรับปรุงใหดีข้ึน เพื่อใหเกิดผลในการปฏิบัติสมบูรณข้ึน 
 ง. การต้ังหลักข้ึนใหม คือเร่ืองนี้ไมมีการส่ังสอนกันในสมัยนั้น เชน หลักอริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุป
บาท อนัตตา นิพพาน เปนตน (พระโสภณคณาภรณ [ระแบบ ฐิตญาโณ], ๒๕๒๙: ๕๐-๕๑)  ซ่ึงการเผย
แผศาสนาของพระองคในครั้งนั้นยอมเรียกไดวา “บัวไมใหชํ้า น้ําไมใหขุน” เลยทีเดียว ลักษณะพิเศษอีก
ประการหน่ึงของพระพุทธศาสนาก็คือ พระพุทธศาสนาปฏิเสธเร่ืองวรรณะท่ีพวกพราหมณสอน โดย
กลาววา บุคคลไมไดเปนคนดีคนช่ัวเพราะกําเนิด การกระทําของคนเองตางหากที่ทําใหเขาเปนคนดีหรือ
คนช่ัว สูงหรือตํ่า ในพระไตรปฎกมีพระสูตรหลายสูตรเชนอัสสลายนสูตรและวัชรสูจิ เปนตน ท่ีแสดง
วาพระพุทธเจาไดโตตอบปญหานี้กับพราหมณผูมีช่ือเสียงและในท่ีสุดพราหมณเหลานั้นก็ยอมรับนับถือ
แนวความคิดของพระองค จึงอาจกลาวไดวา พระพุทธศาสนาประสบความสําเร็จดวยวิธีโตตอบปญหานี้
ประการหนึ่ง คําสอนของพระพุทธเจาเร่ืองการไมแบงช้ันวรรณะน้ี มีนักบุญในสมัยกลางหลายคน เชน 
รามานันทะ ไวตันยะ กพีร และเอกนาถ เปนตน ยอมรับไปปฏิบัติ นักบุญในสมัยกลางซ่ึงเปนคนวรรณะ

บัณฑิตวิท
ยา

ลัย
 วิท

ยา
คา

รพ
ญาไ

ท 

มหาว
ิทยา

ลัย
ศรีป

ทุม 



 ๓๐ 

ต่ําๆ หลายคน เชน ตุการามเปนคนวรรณะศูทร โรหิทาสเปนชางทํารองเทา และเสนะเปนชางกลบก 
เปนตน ลัทธิตางๆ เชนลัทธิลินคายัต มหานุภวะและรามานันที ก็ยอมรับเอาคําสอนของพระพุทธศาสนา
ในแงนี้ไปปฏิบัติเชนกัน (สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหง
ประเทศไทย, ๒๕๓๗: ๒) 
 จะเห็นไดวาหลักการท่ีพระพุทธองคทรงใชในการประกาศพระพุทธศาสนาท้ัง ๔ ประการนี้ 
สามารถทําใหสังคมท่ีกําลังเขมขนไปดวยการถือชนช้ันวรรณะในชมพูทวีปขณะน้ันเบาบางลงไดชนิดท่ี
เรียกวาบัวไมใหชํ้าน้ําไมใหขุนเลยทีเดียว แตการกระทําเชนนี้เห็นทีจะทําไดเพียงพระพุทธเจาเทานั้น 
สงฆสาวกผูทําหนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาคงยากท่ีจะทําได ดังนั้นแลวพระพุทธองคจึงทรงมีวิธีการใน
การเผยแผพระพุทธศาสนาหรือการส่ังสอนพระธรรมวินัยของพระองค โดยท่ีสงฆสาวกจะไดนําไป
ปฏิบัติไดดังน้ี 
 ๒.๓.๑ วิธีการสอนแบบตางๆ   
  ๑. แบบสากัจฉา หรือสนทนา 
  ๒. แบบบรรยาย 
  ๓. แบบตอบปญหา 
  ๔. แบบวางกฎขอบังคับ (พระธรรมปฎก [ป.อ. ปยุตฺโต], ๒๕๔๒: ๔๖ – ๔๙) 
 ๒.๓.๒ กลวิธีและอุบายประกอบการสอน  

๑. การยกอุทาหรณ 
๒. การเปรียบเทียบดวยขออุปมา 
๓. การใชอุปกรณในการสอน 
๔. การทําใหดเูปนตัวอยาง 
๕. การเลนภาษา 
๖. อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล 
๗. การรูจังหวะและโอกาส 
๘. ความยดืหยุนในการใชวธีิการ 
๙. การลงโทษและใหรางวัล (พระธรรมปฎก [ป.อ. ปยุตฺโต], ๒๕๔๒: ๕๑–๖๑) 

 ๒.๓.๓ ลีลาในการสอน เม่ือมองกวางๆ แลวการสอนของพระพุทธเจาแตละคร้ังจะดําเนินไป
จนถึงผลสําเร็จโดยมีคุณลักษณะซ่ึงเรียกไดวาเปนลีลาในการสอน ๔ อยาง ดังนี้ (พระเทพเวที [ประยุทธ 
ปยุตฺโต], ๒๕๓๒: ๔๒ – ๔๓) 
  ๑. สันทัสสนา อธิบายใหเห็นชัดเจนแจมแจง เหมือนจูงมือไปดูใหเห็นกับตา 
  ๒. สมาทปนา ชักจูงใหเหน็จริงดวย ชวนใหคลอยตามจนตองยอมรับและนําไปปฏิบัติ 
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  ๓. สมุตเตชนา เราใจใหปกลวกลา บังเกิดกําลังใจ ปลุกใหมีอุตสาหะแขง็ขัน ม่ันใจวาจะทําให
สําเร็จได ไมหวั่นระยอตอความเหน่ือยยาก 
  ๔. สัมปหังสนา ชโลมใจใหแชมช่ืน รางเริง เบิกบาน ฟงไมเบ่ือ และเปยมดวยความหวัง เพราะ
มองเห็นคุณประโยชนท่ีตนพึงจะไดรับจากการปฏิบัติ 
 ๒.๓.๔  กัลยาณมิตธรรม ๗ ประการ (พระพรหมคุณาภรณ [ป.อ. ปยุตฺโต], ๒๕๕๕๐: ๕๒–๕๓) 
  ๑. ปโย นารัก คือ มีเมตตากรุณา ใสใจคนและประโยชนสุขของเขา เขาถึงจิตใจ สรางความรูสึก
สนิทสนมเปนกันเอง  
  ๒. ครุ นาเคารพ เปนผูหนกัแนน ถือหลักการเปนสําคัญ และมีความประพฤติสมควรแกฐานะ 
ทําใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนท่ีพึ่งไดและปลอดภยั 
  ๓. ภาวนีโย นาเจริญใจ คือ มีความรูจริง ทรงภูมิปญญาแทจริง และเปนผูฝกฝนปรับปรุงตนอยู
เสมอ เปนท่ีนายกยองควรเอาอยาง  
  ๔. วตตฺา รูจกัพูดใหไดผล คือ รูจักช้ีแจงใหเขาใจ รูวาเม่ือไรควรพูดอะไร อยางไร คอยให
คําแนะนําวากลาวตักเตือน 
  ๕. วจนกฺขโม อดทนตอถอยคํา คือ พรอมท่ีจะรับฟงคําปรึกษาซักถามแมจุกจิก ตลอดจนคํา
ลวงเกินและคําตักเตือนวิพากษวจิารณตางๆ อดทนฟงได ไมเบ่ือหนายและเสียอารมณ 
  ๖. คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา แถลงเร่ืองลํ้าลึกได คือ กลาวชี้แจงเรื่องตางๆ ท่ียุงยากลึกซ้ึงใหเขาใจได 
  ๗. โน จฏฐาเน นิโยชเย ไมชักนําในอฐาน คือ ไมชักจูงไปในทางท่ีเส่ือม หรือเร่ืองเหลวไหลไม
สมควร 

  
๒.๔ นโยบายในการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆไทย 

 ในการเผยแผพระพุทธศาสนา ซ่ึงก็เปนนโยบายดานการศึกษาประการหน่ึงของประเทศไทยน้ัน ก็
ไดรับการสนบัสนุนจากรัฐบาลตลอดมา ในคําแถลงนโยบายของรัฐบาลแตละยุคก็จะปรากฏถึงการ
สนับสนุนพระพุทธศาสนา ดังจะยกตัวอยางตอไปนี ้
 คําแถลงนโยบายของรัฐบาล นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนท่ี ๒๐ แถลงตอรัฐสภา วันพุธท่ี 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ขอ ๘.๒ ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ๘.๒.๑ ทํานุบํารุงศาสนาและสงเสริม
สถาบันทางศาสนา โดยการพัฒนาการศึกษาของสงฆและการฝกอบรมบุคลากรทางศาสนาใหมีคุณภาพ
ยิ่งข้ึน เพื่อใหเปนผูนําในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรม และคุณธรรมของประชาชน 
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนตอมา แถลงตอ
รัฐสภา วันพุธท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ขอ ๕.๑ นโยบายดานอนุรักษวัฒนธรรมไทยและทํานุบํารุง
ศาสนา รัฐบาลมีเจตนารมณท่ีจะอนุรักษวัฒนธรรมไทย ทํานุบํารุง สงเสริมและฟนฟูศาสนาโดยให
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ประชาชนสนใจในสาระคําสอนเปนหลัก สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะทองถ่ินและอนุรักษโบราณ
สถานท่ีสําคัญของชาติ  
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภาวัน
พุธท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ ขอท่ี ๖.๑ นโยบายดานการอนุรักษศิลปวฒันธรรมและการทํานุบํารุงศาสนา 
๖.๑.๔ สงเสริมการศึกษาของพระสงฆ และพัฒนาการบริหารดานศาสนาใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
สงเสริมใหมีการใชบุคลากรและสถานท่ีทางศาสนาในการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 คําแถลงของนโยบายของคณะรัฐมนตรี พนัตํารวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงตอ
รัฐสภา วันจนัทรท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ขอ ๑๑.๒ ดานการศาสนา (๑) สงเสริมและสนับสนุนศาสน
ศึกษาและศาสนทายาทเพ่ือเผยแพรศาสนธรรม รวมท้ังสนับสนุนใหมีการพัฒนาศาสนสถานใหสะอาด 
รมเย็น สงบสุข เพื่อใหเปนประโยชนดานจิตใจตอชุมชน (๒) สนบัสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษา
ศาสนธรรม และรวมประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากข้ึน โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัว (๓) เอ้ือ
ใหศาสนิกชนตางศาสนารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมเพือ่ความสมานฉันทและเพื่อสันติ
ธรรมในสังคม  
 นอกจากนี้ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงไดผานการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน ก็มีปรากฏนโยบายดานศาสนา มาตราท่ี ๗๘ รัฐตองใหความอุปถัมภ
คุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน สงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิก
ชนของทุกศาสนา รวมท้ังสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต   
 นโยบายคณะสงฆดานการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน ไดดําเนนิอยูหลายรูปแบบดวยกนั 
ดังนี ้
 ก. การเผยแผหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาลงสูประชาชนในชนบท โดยผานหนวย
อบรมประจําตําบล ท่ีมีช่ือยอเรียกวา อ.ป.ต. เปนความคิดริเร่ิมของคณะสงฆ โดยเจาประคุรสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย (ฟน ชุตินฺธรมหาเถร ป.ธ.๙) วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร และมหาเถรสมาคมได
ออกระเบียบวาดวยการตั้งหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค 
๕ ประการ คือ 
 - เพื่อสงเคราะหและอนุเคราะหประชาชนในทองถ่ิน โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศัยอยูในตําบลท่ี
หนวยอบรมประชาชนต้ังอยู ท้ังนี้เพื่อใหประชาชนไดชวยเหลือตนเองไดและพัฒนาตนเองใหเปนไปใน
ทิศทางท่ีถูกตองตามสภาพแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ โดยยึดแนวทางพระพุทธศาสนา 
 - เพื่อเปนศูนยกลางประสานงานระหวางวัด บาน และหนวยราชการในการที่จะรวมกันพัฒนา
ทองถ่ินใหเจริญกาวหนาในทุกๆ ดาน เชน ภูมิปญญาทองถ่ิน การพัฒนาอาชีพ สงเสริมคนขยัน เปนตน  
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 - เพื่อเปนศูนยรวมพลังในการปองกันหมูบานใหเกิดสันติสุข ชวยกนัปกปองพิทักษรักษาชีวิต
และทรัพยสินของทุกคนในหมูบานใหเกดิความปลอดภัย ไมวาจะเปนโจรภัย อัคคีภัย วาตภยั เม่ือถึง
คราวมีทุกขชวยกันแกไข ถึงคราวสุขสบายก็ไมตกอยูในความประมาท 
 - เพื่อเปนศูนยรวมความคิดของประชาชนทุกหมูเหลา ใครมีความคิดเห็นอะไรที่เปนประโยชน
สรางสรรคท่ีจะนํามาพัฒนาหมูบานใหเจริญรุงเรืองก็ใหมาแสดงความคิดเห็นท่ีหนวยอบรมประชาชน
ประจําตําบล เขาทํานองรวมกันคิด รวมกันทําจะนําชาติใหเจริญ ในรูปแบบธรรมาธิปไตย 
 - เพื่อเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารสารสนเทศ โดยเฉพาะขาวสารของทางราชการ จําเปนจะตอง
รับทราบอยางทันทวงทีตรงไปตรงมา ซ่ึงยุคนี้เปนยุคขอมูลขาวสาร เร่ืองราวตางๆ ท้ังในและนอก
ประเทศมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
 ข. การเผยแผพระพุทธศาสนาทางดานการจัดฝกอบรมและสอบธรรม เปนการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม ท่ีเรียกกันวา “นักธรรม” ซ่ึงเกิดข้ึนตามพระดําริของสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส เปนการศึกษาเรียนรูทางพระธรรมวินัยในภาษาไทย เพ่ือใหพระภิกษุสามเณรผูเปน
กําลังสําคัญของพระศาสนา สามารถศึกษาพระธรรมวินัยไดสะดวกและท่ัวถึง อันจะเปนพื้นฐานนําไปสู
การปฏิบัติตลอดจนการเผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางไกลออกไป 
 ค. การเผยแผพระพุทธศาสนาดานการฝกสอนและสอบบาลี การศึกษาไมวาในเรื่องใดก็ตามก็
ยอมกอใหเกดิประโยชนมากมายแกผูศึกษาเรียนรู เปนการพัฒนาปญญาของบุคคลใหแจมแจงชัดเจน 
และกวางไกล เพื่อการรับรูและนําไปใชประโยชนยิ่งข้ึนไป 
 ง. พระธรรมทูต งานพระธรรมทูตเปนงานของคณะสงฆไทย ท่ีเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตป
พุทธศักราช ๒๕๐๗ วัตถุประสงคก็เพื่อนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผแก
ประชาชน เปนการปลูกฝงพัฒนาจิตใจของประชาชนใหยึดม่ันในหลักธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามพระ
ดํารัสท่ีพระพุทธเจาทรงประทานแกพระสงฆสาวก ๖๐ รูป กอนจะทรงสงไปประกาศพระพุทธศาสนา
คร้ังแรก  
 จ. สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดท่ีจัดต้ังตามระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการจัดต้ังสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๔๓ ทําหนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาดานวิปสสนาธุระ เปน
การฝกส่ังสอนใหประชาชนไดฝกปฏิบัติเรียนรูและนําหลักธรรมคําส่ังสอนมาสูกระบวนการภาคปฏิบัติ
ดวยการเจริญสมถกัมมัฏฐาน คือการฝกจิตใหเกิดปญญา รูแจงในสภาวธรรมตามสภาพความเปนจริง 
เพื่อดับกิเลสใหหมดส้ินไป คือนิพพาน ท่ีเปนจุดมุงหมายอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ท่ีพุทธบริษัท
ท้ังหลายจะตองพยายามเขาใหถึงใหจงได 
 ช .  วัด ,  พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น  และพระภิกษุทุกรูป  มีภาระหนาท่ีในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเจาอาวาส ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติใหเจาอาวาสมีภาระหนาท่ีในการให
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 ๓๔ 

การศึกษา ฝกอบรมส่ังสอนเผยแผหลักพระธรรมวินัยท้ังแกบรรพชิตและคฤหัสถ (วิศิษฏ พงศพัฒนจิต, 
คูมือการเผยแผพระพุทธศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ: ๒๑ – ๒๔) 
 และกรมการศาสนา ก็มีแนวทางในการพัฒนาสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวโนมของ
บริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อพัฒนาประเทศใหสามารถดํารงอยูอยางม่ันคงในกระแส
โลกาภิวัตนท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยมุงเนนพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรูอยางเทาทัน 
มีสุขภาพจิตท่ีดี อยูในครอบครัวท่ีอบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต
อยางมีศักดิ์ศรี เปนธรรมและมีภูมิคุมกันความเส่ียงจากความผันผวนของยุคโลกาภิวตัน ภายใตการใชจุด
แข็งของทุนทางสังคมและดลุยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เอกลักษณความเปนไทย และ
ศาสนา เปนฐานพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
 ๒.๔.๑ การใชมิติทางศาสนาพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู 
 ๒.๔.๑.๑ ใชมติทางศาสนาสรางภูมิคุมกัน และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคสังคม โดย
พัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน พัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุก
กลุมอาชีพ และทุกวัยตลอดชีวิต เร่ิมต้ังแตวัยเด็กใหมีความรูทางศาสนาเปนพื้นฐานสรางความเขมแข็ง
ใหกับชีวิต ใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของการทํางานอยางมีคุณภาพ ใหคนไทยได
เรียนรูศาสนาอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิตทุกชวงวัย สามารถเขาถึงแหลงความรูทางศาสนาท้ังท่ีเปน
วิทยาการประยุกตและวิชาการทางศาสนาที่ เปนตนกําเนิด ใหตระหนักถึงประโยชนและคุณคา
ความสําคัญของการเรียนรูทางศาสนาท่ีนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตมีความขยันหมั่นเพียนและมี
การออมอยูในรูปแบบตางๆ เพ่ือสรางความม่ันคงในชีวิต และสามารถใชดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
 ๒.๔.๑.๒ พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีจิตใจที่ดีงาม อยูในกรอบของศีลธรรม และมีจิตสํานึก
สาธารณะ โดยผลักดันใหสถาบันศาสนาเปนแกนหลักในการนําครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา
รวมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม เปนคนดี หางไกลอบายมุขและยาเสพติด มีภาวะ
ผูนํา มีจิตสํานึกท่ีจะอุทิศตนเพ่ือสวนรวม โดยมีสถาบันทางศาสนาเปนแกนนําใหคนทุกวัย โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนมีสวนรวมทํางานในกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณประโยชน ใหมีความรับผิดชอบตอ
สังคมมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาเด็ก เยาวชนใหมีความพรอมดานสติปญญา อารมณ และศีลธรรม ภายใต
ระบบการศึกษาทางศาสนาท่ีมุงการเรียนรูในทางปฏิบัติ โดยพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการอบรม
ศีลธรรมใหหลากหลายสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และกับสภาพความตองการของสังคมเมืองและ
ชุมชนโดยบูรณาการเร่ืองศีลธรรมและเรียนรูการอยูรวมกันอยางสงบสุข แบบสันติวิธี และเปดพื้นท่ีท้ัง
สถาบันทางศาสนาและชุมชนใหเปนสถานท่ีเรียนรูศีลธรรมของคนในชุมชน โดยจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
ในมหาวิทยาลัย ขยายหลักสูตรสําหรับคนท่ัวไป เพ่ิมการใชประโยชนในพื้นท่ีของสถาบันทางศาสนาเพ่ือ
การเรียนรูศีลธรรมใหมากข้ึน 
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 ๒.๔.๑.๓ สรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพจิตท่ีแข็งแรง ใหคนไทยทุกกลุมเปาหมายไดรับการ
พัฒนาทางจิตใจ ใหมีคุณภาพบนฐานการพึ่งตนเอง เสริมสรางคนไทยใหมีความม่ันคงทางจิต และอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีนาอยูเต็มไปดวยความเอ้ืออารีตอกัน มุงเนนการลด ละ เลิกพฤติกรรมท่ีไมดีงาม โดย
ฟนฟูสภาพจิตใจสรางสุขภาวะทางจิตในเชิงปองกันใหคนไทยลดละเลิกพฤติกรรมท่ีไมดี ใชเวลาวางให
เปนประโยชน เสริมสรางความรวมมือระหวางครอบครัวและชุมชนในการสรางสุขภาพจิตท่ีดีและ
พัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนใหเหมาะสมกับสุขภาพจิตท่ีดี ท่ีจะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว 
ชุมชน และสังคมไทย โดยลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคจิตและลดปญหาอาชญากรรมลงจาก
ปจจุบันใหไดรอยละ ๑๐ 
 ๒.๔.๑.๔ ใชสถาบันทางศาสนาสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข ดวย
หลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุงเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีของคนในสังคม
บนฐานของความมีเหตุผล ดํารงชีวิตอยางม่ันคงท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน เสริมสรางจิตสํานึก
ดานสิทธิและหนาท่ีของพลเมืองดี ภายใตศีลธรรมอันดีของการอยูรวมกันอยางสันติ สรางความ
ตระหนักถึงคุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท้ังของตนเองและผูอ่ืน เพื่อลดความขัดแยงท่ี
เกิดข้ึนในทุกระดับ สงเสริมความเสมอภาคของบทบาทหญิงและชาย ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม โดยใชหลักคุณธรรมและจริยธรรมเปนเคร่ืองมือ กลาวคือ ใหสถาบันทางศาสนา
เสริมสรางครอบครัวใหมีความเขมแข็ง มีสัมพันธภาพท่ีดี เกิดความอบอุน รักษาสืบทอดวัฒนธรรม และ
คานิยมท่ีดีสูคนรุนตอไปโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาพอแมใหมีความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตอยางมี
ความสุข และม่ันคงภายในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวรูบทบาทหนาท่ีท่ีดีตามหลักคําสอนทาง
ศาสนา ควบคูกับการใหความรูตามหลักคําสอนทางศาสนาในการเล้ียงดูบุตรหลานใหเหมาะสมตามชวง
วัย รวมท้ังประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับบุตรหลาน ตลอดจนสงเสริมใหครอบครัวนําความรูทาง
ศาสนาที่เปนทักษะในการดํารงชีวิตมาอบรม ช้ีแนะบุตรหลานบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงามและ
ความพอเหมาะพอควร ประหยัดอดออม มีวินัยในการใชจาย และใหรูจักรากเหงาของตนเองและ
ทองถ่ินโดยทํากิจกรรมทางสังคมและศาสนารวมกันอยางนอยสัปดาหละ ๑ วัน ใหเวลาสําหรับการ
พูดคุยกับบุตรหลานอยางสมํ่าเสมอ เปดพื้นท่ีในศาสนสถานทุกแหงใหกับกิจกรรมของครอบครัว 
 ๒.๔.๑.๕ สรางโอกาสการเรียนรูหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
ตอเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดวยการขับเคลื่อนเช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนา 
และสถาบันการศึกษาอยางสมดุลระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสุขภาพจิตท่ี
ดีใหแกประชาชนทุกกลุมเปาหมายใหมีโอกาสเรียนรูหลักธรรมทางศาสนาอยางเทาเทียมกันและให
สามารถดํารงชีวิตอยูดวย “ความพอประมาณ” 
 ๒.๔.๑.๖ ใชศาสนาสรางเสริมผูสูงอายุใหมีคุณคาในชีวติ เนื่องจากประเทศไทยกําลังเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ ซ่ึงเปนท้ังโอกาสและภัยคุกคามตอประเทศไทย โดยในดานท่ีเปนโอกาสสามารถนําศาสนาเขา
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 ๓๖ 

มาในวิถีชีวิตของผูสูงอายุมากข้ึน เพื่อใหผูสูงอายุอยูในสังคมดวยจิตใจที่เปนสุข โดยใชศาสนสถานเปน
แหลงในการใหความรูทางศาสนา จัดกิจกรรมเพ่ือผูสูงอายุ สรางสุขภาพจิตท่ีดี เปนสถานท่ีทองเท่ียว
และพักผอนหยอนใจในระยะยาวของผูสูงอายุ 
 ๒.๔.๑.๗ จัดองคความรูทางศาสนา รวบรวมจัดเปนคลังขอมูลใหสามารถนํามาใชประโยชนใน
การพัฒนาชุมชน ท้ังดานทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยรักษาองคความรูทางศาสนาดั้งเดิมท่ีสืบทอดกัน
มาใหคงอยูและเผยแผสูสากล กับท้ังสนับสนุนใหคนรุนใหมไดแลกเปล่ียนเรียนรูในหลักธรรมทาง
ศาสนาจากการปฏิบัติจริงรวมกับผูนําทางศาสนาและศาสนทายาทท่ีมีประสบการณผานศูนยการเรียนรู
ศีลธรรมในศาสนสถาน และผลักดันวิชาการทางศาสนา เชน หลักสูตรธรรมศึกษา หลักสูตรนักธรรม 
ใหเปนวิชาในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาโดยท่ัวไป 
 ๒.๔.๑.๘ นําเทคโนโลยสีมัยใหมมาพัฒนาตอยอดหลักธรรมทางศาสนา ท่ีสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันเพื่อสรางองคความรูเชิงลึกอยางเปนระบบ และนําไปเผยแผตอชุมชน 
 ๒.๔.๑.๙ สนบัสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาในสาขาท่ีเก่ียวของกับศาสนา ใหผลิตองคความรู 
และเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับศักยภาพของประเทศ ทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงและผลักดันไปสู
การใชประโยชนทางสังคมท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ 
 ๒.๔.๒ การนํามิติทางศาสนาสรางความเขมแข็งใหกับชมุชนและสังคมใหเปนฐานท่ีม่ันคงของ
ประเทศ 
 ๒.๔.๒.๑ ใชศาสนาในการบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็ง ดวยการใหสถาบันศาสนาเปนแกน
นําสงเสริมการรวมตัวเรียนรูรวมคิดรวมทดลองปฏิบัติจริง ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาในวันสําคัญทางศาสนาและของชาติอยางตอเนื่อง ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนของชุมชน ใหชุมชน
เขมแข็ง คํานึงถึงความพอประมาณและความพออยูพอกิน กอนท่ีจะเชื่อมตอกับชุมชนและสังคม
ภายนอก โดยการเปดพื้นท่ีสาธารณะในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เผยแผขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอชุมชน จัดการองคความรูและระบบการเรียนรูทางศาสนาเสริมสรางศักยภาพของชุมชนให
สามารถพัฒนาชีวิต ใหเกิดประโยชนแกชุมชนในการนําไปสูการพึ่งตนเอง รวมท้ังการสรางภูมิคุมกัน
ใหชุมชนพรอมเผชิญการเปล่ียนแปลงอยางเปนข้ันตอน มีเครือขายการเรียนรูหลักธรรมทางศาสนาและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกชุมชน เช่ือมโยงใหเปนเครือขาย เปนรากฐานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู การใชประโยชนจากศาสนาใหมีจิตใจท่ีดีงามนําไปสูการพัฒนา
ตนเองใหพึ่งตนเองได โดยคนหาผูนําตามธรรมชาติท่ียึดม่ันในศาสนารุนใหมท่ีเขมแข็ง มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความพากเพียร และมีจิตสํานึกตอสวนรวม ใหเปนพลังขับเคล่ือนและขยายผลกิจกรรมการ
เรียนรูทางศาสนาของชุมชนในวงกวางและตอเน่ืองเปนระยะเวลาอันยาวนาน 
 ๒.๔.๒.๒ สรางเครือขายศาสนสัมพันธชุมชนใหเปนสวนหนึ่งของกลไกในการบริหารงาน
ชุมชน โดยสงเสริมใหมีกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับศาสนาและกระบวนการประชาคมใหชุมชนนํา
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 ๓๗ 

ศาสนาเขาสูการจัดทําแผนของชุมชนสวนทองถ่ินและอําเภอ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชนและ
ปราชญชาวท่ีกระจายอยูทุกพื้นท่ีประมาณ ๑.๗ ลานคน ใหมีสวนรวมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
ชุมชน ตลอดจนมีบทบาทในการถายทอด ระบบคุณคาท่ีดีงามของสังคมไทย โดยเฉพาะในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง จิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทร และการชวยเหลือซ่ึงกันและกันสูคนรุนใหม กับท้ังให
ชุมชนมีบทบาทสําคัญในการเปนแกนหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนทําใหมีชุมชนจริยธรรม
ตนแบบ ท่ีมีความเขมแข็งสามารถเปนแบบอยางเพ่ือเรียนรูและประยุกตใชไปท่ัวทุกภูมิภาค เพื่อให
ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีการรวมตัว รวมกลุม และมีการเรียนรูรวมกัน ทําให
สามารถจัดการกับปญหาท่ีมากระทบกับชุมชนไดในระดับหนึ่งมากยิ่งข้ึน 
 ๒.๔.๒.๓ สรางภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดวยการสงเสริม
ความม่ันคงของครอบครัว การปลูกฝงคานิยมท่ีดีงาม การสรางระบบความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซ่ึง
กันและกันของชุมชนและระหวางชุมชนอยางเทาเทียม ดวยบริบททางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน โดย
เสริมสรางครอบครัวใหมีความม่ันคง มีสัมพันธภาพท่ีดี มีความเขมแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมใน
ครอบครัว โดยจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง ใชผูนําทางศาสนาใหขอมูลขาวสารสนเทศท่ีเปน
ประโยชนในการดํารงชีวิต รวมถึงการสรางคานิยมครอบครัวอบอุนผานบทบาทของผูนําทางศาสนา จัด
กิจกรรมเช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถานศึกษา และสถาบันทางศาสนาอยางสมํ่าเสมอ 
 ๒.๔.๒.๔ เชื่อมโยงบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสถาบันทางศาสนาในการสืบสาน
วัฒนธรรมจารีตประเพณีท่ีดีงามของชุมชน ฟนฟูคานิยมท่ีดีงามของชุมชนการปฏิบัติตามหลักธรรม
และการทํานุบํารุงศาสนา การชวยเหลือเกื้อกูลกันฉันทเครือญาติ รวมท้ังการสรางความเขาใจและเคารพ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชนตางชาติพันธ รณรงคสรางจิตสํานึกสาธารณะใหคนในชุมชน
เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบตอสวนรวม มีความซ่ือสัตย รักและภาคภูมใจในบานเกิด รวมท้ัง
สงเสริมใหเปนอาสาสมัครชุมชนรักถ่ิน 
 ๒.๔.๓ การใชมิติทางศาสนาเสริมสรางธรรมาภิบาลในการพัฒนาสังคมอยางยัง่ยนื 
 ๒.๔.๓.๑ ใชสถาบันทางศาสนาสรางและพัฒนาธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนิน
ชีวิตในทุกกลุมอาชีพของสังคมไทย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน 
โดยใชสถาบันศาสนาท่ีมีอยูในทองถ่ินสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม และธรรมาภิ
บาลแกเยาวชนและประชาชนทุกระดับอยางตอเนื่อง พรอมท้ังพัฒนาภาวะความเปนผูนําท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสังคมทุกระดับเพื่อใหเปนแบบอยางท่ีดีในสังคม ตลอดจนการ
วางรากฐานกระบวนการธรรมาภิบาลจากหลักธรรมทางศาสนาโดยใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง 
 ๒.๔.๓.๒ ใชสถาบันทางศาสนาสรางความเขมแข็งกับภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการ
บริหารจัดการประเทศ โดยสงเสริมใหประชาชนใชหลักธรรมทางศาสนาจนเกิดจิตสํานึกท่ีถูกตอง 
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 ๓๘ 

พรอมใจท่ีจะรวมตัวและรวมกลุมสรางเครือขายการทํางานรวมกันอยางเขมแข็ง และรวมใน
กระบวนการบริหารจัดการประเทศใหเกิดความเปนธรรมและความโปรงใสในการพัฒนาประเทศ 
 ๒.๔.๓.๓ สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการดวยจิต
สาธารณะ  และทํางานรวมกันแบบหุนสวน  คํานึกงถึงผลประโยชนของประเทศ  การพัฒนา
ประสิทธิภาพและความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกในกลุมราชการให
เห็นความสําคัญและยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาลอยางเครงครัดโดยใชสถาบันทางศาสนาพัฒนาระบบ
ราชการและขาราชการใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ โดยปรับทัศนคติขาราชการใหเห็น
ความสําคัญของวัฒนธรรมสันติวิธีและธรรมาภิบาลอยางเขมแข็ง เรียนรูและตระหนักถึงประโยชนและ
ความจําเปนในการทํางานรวมกับภาคประชาชน ในการใหขาราชการยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ี
แยกเร่ืองสวนตัวออกจากสวนรวม ปลูกฝงขาราชการใหมีจิตสํานึกสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนของ
สาธารณะ พรอมรับผิดชอบตอสวนรวม กลาเปดเผยขอมูลการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยใหขาราชการ
ตองเขารับการอบรมทางศีลธรรมอยางนอยปละ ๑ คร้ัง ใหเปนตัวชีวัดในคํารับรองการปฏิบัติขาราชการ 
 ๒.๔.๓.๔ ใชสถาบันทางศาสนาเขามามีบทบาทในการจัดฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจเอกชน
ใหมีความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล ใหภาคธุรกิจเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล โดยยก
ยองสงเสริมและสรางแรจูงใจใหธุรกิจเอกชน สรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยางซ่ือสัตย ยุติธรรม
ตอผูบริโภค และเปนธรรมกับธุรกิจคูแขง พรอมท้ังยึดม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม แบงปน
ผลประโยชนคืนสูสาธารณะ รวมทั้งใหบริษัทผานการฝกอบรมเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดีดวย
หลักธรรมทางศาสนา และสามารถสรางความเช่ือม่ันใหประชาชนและผูลงทุนในเร่ืองความโปรงใส มี
ความเท่ียงธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการรณรงคสรางความรูความเขาใจให
ธุรกิจเอกชน รูถึงประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจท่ีดีตามหลักธรรมทางศาสนาวาจะนํามาซ่ึง
ภาพลักษณท่ีดีในดานความโปรงใส ประเทศชาติและสังคมโดยสวนรวมจะไดรับประโยชนทางออม
ดวย และท่ีสําคัญตองประกอบอาชีพโดยซ่ือสัตย ยุติธรรมตอผูบริโภคและตอภาคีท่ีเกี่ยวของทุกภาค
สวน 
 ๒.๔.๔. การบริหารจัดการดานศาสนาใหมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔.๔.๑ การเตรียมความพรอมในการบริหารดานศาสนาใหทันตอการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูดานศาสนาอยางเปนระบบ ท้ังการพัฒนา สราง หรือ
คัดสรรองคความรูในศาสนา รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระในหลักธรรม
ทางศาสนามีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย อาทิ สรางความ
เช่ือมโยงเทคโนโลยีกับหลักธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสรางคุณคา
ทางจิตใจใหกับชุมชนอยางกวางขวางโดยใหดํารงชีวิตอยูกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีพื้นฐานอยูบน
หลักธรรมทางศาสนา สามารถกอเกิดปญญาท่ีจะสรางผลประโยชนท่ีเปนธรรมใหกับสังคม 
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 ๓๙ 

 ๒.๔.๔.๒ ใหความสําคัญตอการนําทุนของสังคม คือ สถาบันศาสนา ศาสนสถาน โรงเรียน และ
ชุมชนท่ีมีศักยภาพและความไดเปรียบดานอัตลักษณและคุณคาของชาติมาใชประโยชนอยางบูรณาการ
และเก้ือกูลกัน เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับระบบและโครงสรางตางๆ ภายในสังคมใหสามารถ
พึ่งตนเองไดมากข้ึน สรางภูมิคุมกันท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนเสมือนเสาเข็ม
หลักในการพัฒนาประเทศดานอ่ืนๆ โดยการเสริมสรางทุนทางสังคมที่มุงพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ
ท้ังดานรางกาย จิตใจ และสติปญญาใหครอบครัว สังคม มีความอบอุน ม่ันคง เขมแข็ง สามารถรวมพลัง
เปนเครือขายในการพัฒนาสําหรับการเสริมสรางทุนอ่ืนใหมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ มีภูมิคุมกัน เพื่อ
กระจายผลประโยชนอยางเปนธรรมใหชุมชน เปนรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศ และเปนรากฐานการ
ดํารงชีวิตของคนไทยใหมีความสุขอยางยั่งยืนทุกครอบครัว 
 ๒.๔.๔.๓ การขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเขาสูโครงสรางและ
กลไกของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน โดยใช “ความรอบรู”  ในการพัฒนาดานตางๆ อยาง
รอบคอบและสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม
และจริยธรรม” ในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวท่ีดีใหพรอม
เผชิญความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และขยายบทบาท
ขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหอยูบนหลักธรรมาภิบาล และกระบวนการมีสวนรวม
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอการอยูรวมกันอยางสันติสุขโดยบูรณาการหลักธรรมทางศาสนาเขาสูการ
บริหารงานในทุกภาคสวน และขับเคล่ือนใหเกิดความสมดุล เปนธรรม และยั่งยืน เพิ่มบทบาทในมิติทาง
ศาสนา กระจายอํานาจสูการดําเนินการของทองถ่ินและชุมชน สงเสริมภาคเอกชนใหมีบทบาทตอการนํา
มิติทางศาสนาไปใชใหเกิดประโยชนตอวงการธุรกิจ เพื่อใหธรรมาภิบาลของประเทศดีข้ึน มีภาพลักษณ
ของความโปรงใสอยูในอันดับท่ีนาพอใจ กับท้ังใหมีความเขมแข็ง ความสุจริต โปรงใส เปนธรรม 
รับผิดชอบตอสาธารณะอันเปนการสนับสนุนใหการบริหารจัดการประเทศสูดุลภาพทั้งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคง นําไปสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” และหลักธรรมทางศาสนา (แผนพัฒนาสงเสริมคุณธรรมเสริมสรางความสมานฉันทตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูสังคมอยูเย็นเปนสุข, ๒๕๕๑: ๑ – ๖) 
 หลักการตางๆ ท่ีกลาวมาไดเปนรากฐานสําคัญสําหรับการกําหนดวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา
จนถึงปจจุบัน และตอไปนี้จะไดกลาวถึงนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  
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 ๔๐ 

 ๒.๕  นโยบายการเผยเผยพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 
 ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย เปนสภาการศึกษาช้ันสูงของ
คณะสงฆ ซ่ึงสมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจา สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวัไดทรงสถาปนาข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีช่ือเดิมวา “มหาธาตุวิทยาลัย” และมีพระ
บรมราชโองการเปล่ียนนามใหมวา “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เม่ือวันท่ี ๑๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ 
โดยมีพระราชประสงคจะใหเปนอนุสรณเฉลิมพระเกียรติยศของพระองคสืบไป  
 ซ่ึงตอจากนี้ไปจะไดกลาวถึงความเปนมาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในแต
ละยุคดังตอไปนี้ 
 ยุคริเร่ิมการจัดการศึกษา 
   เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ดานการพัฒนา
บุคลากรของประเทศใหมีความรู ความเขาใจ สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มี
ความสามารถในการรักษา และเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีความม่ันคงยิ่งข้ึน พระพิมลธรรม ( ชอย 
ฐานทัตตมหาเถร) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ ในสมัยนัน้จึงจัดประชุมพระเถรานุเถระฝาย
มหานิกาย จํานวน ๕๗ รูป เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และประกาศใหมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย ดําเนินการจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูงในระดบัมหาวิทยาลัย เปดสอนระดับ
ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตรเปนคณะแรกเม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และมีพัฒนาการ
ตามลําดับ ดังนี้ 

พ.ศ. ๒๕๐๐ ปรับเปล่ียนระบบการวัดผลมาเปนระบบหนวยกิต โดยกําหนดใหนิสิตตองศึกษา 
อยางนอย ๑๒๖ หนวยกติ  และปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปกอนรับปริญญาบัตร  

พ.ศ. ๒๕๐๕  เปดสอนคณะครุศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๐๖ เปดสอนหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษา ระดับประกาศนียบัตรและเปดสอน 

คณะเอเซียอาคเณยและ  เปล่ียนเปนคณะมานุษยสงเคราะหศาสตร  เ ม่ือ  พ .ศ .  ๒๕๑๖  
  พ.ศ. ๒๕๑๒ ปรับหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษาเปนวิทยาลัยครูศาสนศึกษา และ
ปรับเปล่ียนหนวยกิตเปน ๒๐๐ หนวยกิต 

การจัดการเรียนการสอนชวง ๒ ทศวรรษแรก ยังไมไดรับการสนับสนุนจากคณะสงฆและรัฐ
เทาท่ีควรทําใหประสบปญหาดานสถานะของมหาวิทยาลัย และงบประมาณเปนอยางมาก แตก็สามารถ
จัดการศึกษามาไดอยางตอเนือ่ง 
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 ๔๑ 

ยุคปรับปรุงและขยายการศึกษา 
  พ.ศ. ๒๕๑๒ คณะสงฆ โดยมหาเถรสมาคม ไดออกคําส่ังมหาเถรสมาคม เร่ือง " การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๒ " และ เร่ือง " การศึกษาของสงฆ พ.ศ. ๒๕๑๒ "  คําส่ังท้ัง ๒ ฉบับนี้ สงผล
ใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี สถานะเปนสถาบันการศึกษาของคณะสงฆไทย โดยสมบูรณ  
พ.ศ. ๒๕๒๑ ขยายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูภูมิภาคโดยไดจัดตั้งวิทยาเขตแหงแรกท่ีจังหวดั
หนองคาย และขยายไปยังจงัหวัดอ่ืนๆ ท่ีมีความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี ปจจุบัน
มีวิทยาเขต วทิยาลัยสงฆ หองเรียน หนวยวิทยบริการ สถาบันสมทบ ดังนี้ (รายงานประจําป ๒๕๔๘ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘: ๑๕ - ๒๐) 
 วิทยาเขต ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญนั้น มีจํานวน ๑๐ แหง คือ 
 ๑. วิทยาเขตหนองคาย จดัต้ังโดยปรารภของพระปรีชาญาณ เจาคณะจังหวดัหนองคาย ในระยะ
เร่ิมตนจัดต้ังเปนวิทยาลัยสงฆภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถระ) ในฐานะ
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเปนประธานเปดหลักสูตรคณะครุศาสตร เม่ือป 
๒๕๒๑ ตอมาสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยไดมีมติใหเรียกช่ืออยางเปนทางการวา 
“มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วิทยาเขตหนองคาย เม่ือปพุทธศักราช 
๒๕๒๙ ปจจบัุนมีสถานท่ีทําการต้ังอยู ณ วัดศรีษะเกษ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
รหัสไปรษณีย ๔๓๐๐๐ 
 ๒. วิทยาเขตเชียงใหม จัดต้ังโดยปรารภของอาจารยรุงเรือง บุญโญรส อดีตคณบดีคณะครุ
ศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม เพื่อยกระดับการศึกษาของพระภกิษุสามเณรในจังหวดัภาคเหนือ ไดนํา
เรียนปรึกษากบัคณะสงฆจังหวัดเชียงใหม และจัดต้ังเปนวิทยาลัยสงฆลานนา ในนามคณะสงฆเชียงใหม 
ตอมาสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติรับวิทยาลัยสงฆลานนาเปนกิจการสวนหนึ่ง
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ มีสถานท่ีทําการต้ังอยู ณ วดัสวน
ดอก ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม รหัสไปรษณีย ๕๐๒๐๐ 
 ๓. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เบ้ืองตนจัดต้ังข้ึนเปนวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ โดยการสืบสาน
งานของพระราชธรรมเวที (เรือง วุฑฺฒิญาโณ ป.ธ.๕) เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอมาไดเสนอให
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิจารณาจัดต้ังเปนวิทยาเขตในปพุทธศักราช ๒๕๒๘ สภามหาวิทยาลัยมี
มติยกฐานะเปนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีสถานท่ีตั้งอยู ณ วัดแจง ตําบลทาวัง อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย ๘๐๐๐๐ 
 ๔. วิทยาเขตขอนแกน เม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชสารเวที เจาอาวาสวัดธาตุ (พระอาราม
หลวง) และรองเจาคณะภาค ๙ ในสมัยนั้นมีความดําริใหจัดตั้งวิทยาเขตขอนแกน เพือ่เปนสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาสําหรับพระภกิษุสามเณรในจังหวดัขอนแกน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๙ และใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยความสนับสนุนของเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) 
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 ๔๒ 

นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระเถรานุเถระในระดับปกครองคณะสงฆจังหวดัขอนแกน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอนุมัติใหจัดต้ังวิทยาเขตขอนแกน เม่ือวันท่ี ๓ ตลุาคม 
๒๕๒๘ ตามหนังสือ ๗๑๔/๒๕๒๘ ลงวนัท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๘ มีสถานท่ีทําการต้ังอยู ณ วดัธาตุ 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน รหัสไปรษณีย ๔๐๐๐๐ 
 ๕. วิทยาเขตนครราชสีมา ริเร่ิมดําเนนิการโดยคณะสงฆในจังหวัดนครราชสีมา ไดตั้ง
คณะกรรมการจัดต้ังวิทยาลัยสงฆนครราชสีมาโดยมีพระศรีกิตติโสภณ (เกยีรติ สุกิตตฺิ) เปนประธาน ได
ประชุมปรึกษาเตรียมงานต้ังแตป พ.ศ.๒๕๒๓ เปนตนมา และทีประชุมมีมติใหคณะสงฆภาค ๑๑ เปนผู
ดําเนินงาน เพื่อใหการจัดการศึกษามีความสมบูรณ พระพรหมคุณาภรณ (พุม กิตฺติสารเถร) จึงทํา
หนังสือลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๒๙ ไปยังสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอใหอนุมัติ
วิทยาเขต และนําเร่ืองเขาสูการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๕/๒๕๒๙ โดยมีมติเปนเอกฉันอนมัุติให
วิทยาลัยสงฆนครราชสีมาเปนวิทยาเขตนครราชสีมา ตั้งแตวนัท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๙ ปจจุบันมีสถานท่ี
ตั้งอยู ณ บานหัวถนน ถนนชาติพัฒนา ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณยี 
๓๐๐๐๐ 
 ๖. วิทยาเขตอุบลราชธานี ริเร่ิมดําเนินการกอต้ังโดยพระกิตติญาณโสภณ รองเจาคณะจังหวัด 
และคณะสงฆจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงการสนับสนุนจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
ดําเนินการขอจัดต้ังในป พ.ศ. ๒๕๒๙ และจัดต้ังเปนวิทยาเขตอุบลราชธานีตามประการศมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี ๗๙/๒๕๒๙ ปจจุบันมีสถานท่ีทําการต้ังอยู ณ ดงบ้ังไฟ บานหมากม่ี 
ก.ม.๘ ถนนสมเด็จ ตําบลําระโสบ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย ๓๔๐๐๐ 
 ๗. วิทยาเขตแพร ริเร่ิมดําเนนิการโดยคณะสงฆจังหวัดแพร อุตรดิตถ นาน พะเยา ลําปาง และ
เชียงราย เพือ่ใหมีการจดัต้ังวิทยาลัยสงฆ และสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีมติตาม
ประกาศมหาวทิยาลัยท่ี ๓/๒๕๓๐ เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ปจจุบันมีสถานท่ีทําการต้ังอยู ณ 
วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดแพร รหัสไปรษณยี ๕๔๐๐๐ 
 ๘. วิทยาเขตสุรินทร โดยปรารภของ พระราชสิทธิโกศล เจาคณะจังหวัดสุรินทร รวมกับคณะ
สงฆพรอมท้ังขาราชการ คณาจารย พอคาและประชาชน มีมติใหดําเนนิการขออนุญาตจัดต้ังสาขา
มหาวิทยาลัยสงฆสุรินทรข้ึน ตอมมาสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยมีมติใหจดัต้ังวิทยา
เขตสุรินทร เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ปจจบัุนมีสถานท่ีทําการต้ังอยู ณ หวยเสนง หมูท่ี ๘ 
ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวดัสุรินทร รหัสไปรษณีย ๓๒๐๐๐ 
 ๙. วิทยาเขตพะเยา เร่ิมดําเนินการกอต้ังเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมีพระครูสิริธรรมเมธี ร.ท.ปรีชา 
หอมประภัทร พรอมดวยคณาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรวมกันปรึกษากับพระเทพวิสุทธิเวที รอง
เจาคณะภาค ๖ เจาอาวาสวัดศรีโคมคํา เพื่อขยายหองเรียนมาท่ีจังหวัดพะเยา และไดดําเนินการจัดต้ัง
วิทยาลัยสงฆพะเยาตามประกาศคณะสงฆจังหวัดพะเยาท่ี ๑/๒๕๓๔ วันท่ี ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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 ๔๓ 

ตอมาสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีมติอนุมัติวิทยาลัยสงฆพะเยาเปนวิทยาเขตพะเยา 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย ท่ี ๔๐ /๒๕๓๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ มีสถานท่ีทําการ
ตั้งอยู ณ วัดศรีโคมคํา ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย ๕๖๐๐๐ 
 ๑๐. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส เร่ิมดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยพระธรรมโมลี ได
จัดทําโครงการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยนําคัมภีรสัททาวิเสสมาเปนวิชาพื้นฐานทางดาน
ภาษาบาลีและคัมภีรพระไตรปฎกเปนวิชาเอก ตอมาไดนําคัมภีรพระไตรปฎกมาจัดเปนวิชาเอก และนํา
คัมภีรหลักภาษาบาลีช้ันสูงมาจัดเปนวิชาแกนเสนอตอมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
ไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดการศึกษา เร่ิมดําเนินการต้ังแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๓๗ 
ภายหลังสภาการศึกษาของคณะสงฆโดยการเสนอของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติ
ยกสถานภาพเปนวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มีสถานท่ีทําการตั้งอยู ณ วัดมหาสวัสดิ์นาค
พุฒาราม ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย ๗๓๑๗๐ 
 นอกจากวิทยาเขตตางๆ แลวยังไดมีการจัดต้ังวิทยาลัยสงฆข้ึนอีกจนกระทั่งถึงปจจุบันมีวิทยาลัย
สงฆ จํานวน ๕ แหง คือ 
 ๑. วิทยาลัยสงฆนครพนนม จัดต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตั้งอยูท่ีวัดพระธาตุนครพนมมหาวรวิหาร 
ตําบลพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหสัไปรษณีย ๔๘๑๑๐ 
 ๒. วิทยาลัยสงฆเลย จัดต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตั้งอยูท่ีวดัศรีวิชัยวนาราม ตําบลกุดปอง อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย ๔๒๐๐๐  
 ๓. วิทยาลัยสงฆลําพูน จัดต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตั้งอยูท่ีเลขท่ี ๑๙๒ หมู ๒ บานสันตนธง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน รหัสไปรษณยี ๕๑๐๐๐ 
 ๔. วิทยาลัยสงฆนครสวรรค จัดต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตั้งอยูท่ีวดันครสวรรค เลขท่ี ๗๐๒ ตําบล
ปากน้ําโพ อําเภอเมือง จังหวดันครสวรรค รหัสไปรษณีย ๖๐๐๐๐ 
 ๕. วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช จัดต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตั้งอยูท่ี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย ๖๕๐๐๐ 
 โครงการขยายหองเรียน ซ่ึงเปนโครงการท่ีวิทยาเขตเสนอข้ึนเพื่อขยายการศึกษาใหเปนสวน
หนึ่งของวิทยาเขต มีจํานวน ๑๒ แหง 
 ๑. หองเรียนวทิยาเขตขอนแกน วดัสระทอง จังหวดัรอยเอ็ด จัดต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒. หองเรียนวิทยาเขตสุรินทร วัดพระพทุธบาทเขากระโดง จังหวดับุรีรัมย จัดตังเม่ือ พ.ศ. 
๒๕๔๓ 
 ๓. หองเรียนคณะพุทธศาสตร วัดไพรสณฑศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ จัดต้ังเท่ือ พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
 ๔. หองเรียนคณะพุทธศาสตร วัดพิกุลทอง จังหวดัสิงหบุรี จัดตั้งเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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 ๔๔ 

 ๕. หองเรียนวทิยาเขตแพร วดับุญวาทยวิหาร จังหวดัลําปาง จัดต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๖. หองเรียนวทิยาเขตพะเยา วัดพระธาตุแชแหง จังหวดันาน จัดต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๗. หองเรียนวิทยาเขตอุบลราชธานี วัดสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ จดัต้ังเม่ือ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
 ๘. หองเรียนวทิยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดปตตานี จดัต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๙. หองเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม จังหวดัสุราษฎรธานี จัดต้ังเม่ือ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
 ๑๐. หองเรียนคณะพุทธศาสตร วัดโสธรวรารามวรวหิาร จังหวัดฉะเชิงเทรา จดัต้ังเม่ือ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 
 ๑๑. หองเรียนคณะพุทธศาสตร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จัดต้ังเม่ือ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 
 ๑๒. หองเรียนวิทยาเขตพะเยา วัดพระแกว จังหวดัเชียงราย จัดต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 หนวยวิทยบริการ จํานวน ๑ แหง 
 ๑. หนวยวิทยบริการ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วัดหงสประดิษฐาราม จังหวัด
สงขลา จัดต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 สถาบันสมทบ  จํานวน ๓ แหง 

๑. วิทยาลัยพระพทุธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี (๒๕๔๔) 
๒. มหาวิทยาลัยสงฆชิง จู สาธารณรัฐใตหวัน (๒๕๔๗) 
๓. มหาปญญาวิทยาลัย วดัถาวรวราราม จังหวดัสงขลา (๒๕๔๗) 

  
การไดรับความสําคัญและยอมรับจากสังคมและการรับรองปริญญาบัตรและสถานะของ

มหาวิทยาลัย 
 

  พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐบาล  พล.อ. เปรม ติณสูลานนท ไดดําเนินการ เสนอรางพระราชบัญญัติ
กําหนดวิทยฐานะ ผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา โดยรัฐสภาไดใหความเห็นชอบ และพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ไดทรงลงพระปรมาภิไธย แลวประกาศใชเปนกฎหมายต้ังแตวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๒๗ เปนตนมา มีผลทําใหผูสําเร็จการศึกษาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีศักดิ์และสิทธิแหง
ปริญญา เชนเดียวกับผูสําเร็จการศึกษาในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีรัฐใหการรับรอง 

พ.ศ. ๒๕๓๔ มหาวิทยาลัยไดจัดต้ังศูนยการศึกษาท่ีวดัศรีสุดาราม เขตบางขุนนนท กรุงเทพฯ 
ซ่ึงปจจุบันใชเปนสถานท่ีศึกษาของนิสิตปท่ี ๑ - ๔ ของคณะครุศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร  
  พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ ซ่ึงมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเปนประธานได
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 ๔๕ 

ออกระเบียบคณะกรรมการการศึกษาของสงฆ วาดวยการจัดการศึกษา มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษา  และการบริหารใหเปนไปตามระบบสากล (คณะ
เอเซียอาคเณยและเปล่ียนเปนคณะมานุษยสงเคราะหศาสตรเม่ือพ.ศ.๒๕๑๖)  

พ.ศ. ๒๕๔๐ แมมหาวิทยาลัยจะมี พ.ร.บ. กําหนดวิทยฐานะของผูสําเร็จวิชาการ
พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ แลวก็ตาม             แตก็ยังไมมีการรับรองสถานะภาพ ความเปนนิติ
บุคคลของมหาวิทยาลัยเหมือนมหาวิทยาลัยท่ัวไป จึงทําใหไมสามารถขยาย  การจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัยได 

ดังนั้น จึงมีความพยายามในการผลักดันใหมีการดําเนินการตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ โดยใชเวลาในการดําเนินการเปนเวลานานถึง ๕๐ ป จนกระท่ัง พ.ศ. 
๒๕๔๐ รัฐบาล โดยการนําของ ฯพณฯ พล.อ ชวลิต ยงใจยุทธ ไดเสนอใหรัฐสภาตราพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได
ทรงลงพระปรมาภิไธยเม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ สงผลใหมหาวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติรับรองสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยของ
รัฐ ในกํากับของรัฐบาล และเปนนิติบุคคลท่ีไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ เนนจัด
การศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนา ตั้งแตนั้นเปนตนมา 

จนกระท่ังถึงปจจุบันนี้ การดําเนินการตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัยได
ครอบคลุมถึงงาน ดานบริหารท่ัวไป เชน พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในของมหาวิทยาลัย
ใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว เพื่อรองรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดวยการสงเสริมใหลาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นท้ังในและ
ตางประเทศ จัดใหมีการอบรม สัมมนา โดยผูทรงคุณวฒุิ ท้ังจากภาครัฐบาลและเอกชนใหกับบุคลากร
สายปฏิบัติงาน 

งานจัดการศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอนแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ
ท้ังระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมุงผลิตบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค โดยในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนท้ังในสวนกลาง วิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆและสถาบันสมทบ 

งานวิจยั มหาวิทยาลัยเริมไดรับเงินอุดหนุนดานการวจิยัจากรัฐ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๑ 
เฉล่ียประมาณรอยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณท่ีไดในแตละป จนมาถึงปจจุบันนี้งานดานวิจยัยังไดรับ
การเผยแผและนํามาประยกุตใชคอนขางนอย เนื่องจากบุคลากรสวนใหญขาดความชํานาญดานงานวิจยั 
และมีภารกิจดานการสอนมาก  

งานบริการวิชาการแกสังคม เชน จัดสอนวิชาพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา
ภาคภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและนาฏศิลปแกเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปในรูปแบบโรงเรียน
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 ๔๖ 

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ซ่ึงมีสาขาท่ัวประเทศทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาค จัดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรพระอภิธรรมแกพระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไปท้ังในกรุงเทพมหานคร
และภูมิภาค  จัดบรรยายธรรมะทุกวันพระ และวันอาทิตยท่ีฝายธรรมวิจัย จัดโครงการบรรพชาสามเณร
และอบรมเยาวชนภาคฤดูรอนท้ังสวนกลางและภูมิภาคทุกๆ ป จัดอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ 
จัดทํานิตยสารพุทธจักร ท่ีเนนการนําเสนอขอมูล บทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา และเผยแผ
ศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมวิปสสนากรรมฐานแกพระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไป ท้ังชาวไทยและ
ชาวตางชาติ (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๙ [พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙] : 
๑๔ – ๑๕)  

งานบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและภูมปญญาชาวบาน จัด
ตองหอพุทธศิลป จัดนิทรรศการแสดงขอมูลบทความทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตรความสําคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมท้ังศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ท้ังหมดนี้ผลลัพธท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งก็คือไดชวยใหการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนไปดวยดี (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี ๙ [พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙] : ๑๕ – ๑๖)  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยังไดดําเนินการใหบริการวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาแกสังคมในลักษณะตางๆ ดังนี้ (รายงานประจําป ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘: ๒๑ - ๒๔) 

๑. โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก) มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุน
พระบัณฑิตลงพื้นท่ีเขาไปอบรมศีลธรรมแกชาวไทยภูเขา สอนศีลธรรมในโรงเรียนชาวไทยภูเขา และ
รณรงคปลูกปา อนุรักษปา เปนตน 

๒. โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอนตานยาเสพติด มหาวิทยาลัยสงเสริมพระ
นิสิตจัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอนท่ัวประเทศ โดยฝายกิจการนิสิตเปนผูประสาน
และอํานวยการ จัดอบรมศีลธรรมแกเยาวชนในโรงเรียนซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดใหบริการโดยหนวยบริการ
ฝกอบรม รวมท้ังเผยแผกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธอีกดวย 

๓. โครงการอบรมพระนักเผยแผธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน 
โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันการประชาสัมพันธ เพื่อผลิตพระนักเผยแผท่ีมีคุณภาพ 
ตอบสนองการจัดทําวิทยุชุมชน 

๔. โครงการสงเสริมพระบัณฑิตปฏิบัติศาสนกิจตามชายแดน ๔๐ รูป 
๖. โครงการสนับสนุนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สนับสนุนอาหารกลางวัน ส่ือ อุปกรณ

การเรียนการสอนแกโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ๑๕๗ สาขา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะท่ีเปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย 

ไดสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหลายดาน เชน 
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 ๔๗ 

๑. โครงการสงเสริมหอศิลป รวบรวมพระพุทธรูปสมัยตางๆ รวบรวมพุทธศิลปะ รวบรวม
คัมภีรใบลานทางศาสนา 

๒. โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูกามยาว จัดและสงเสริมประเพณีเทศนมหาชาติ ประเพณี
ตานกวยสลาก ประเพณีแหตุงลานนาและประเพณีประกวดโคมลอย เปนตน 

๓. โครงการสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินอิสาน จัดและสงเสริมประเพณีบุญขาวจี่ ประเพณีเทศน
มหาชาติทองถ่ิน ประเพณีเขาพรรษา – ออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง เปนตน 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินการเชื่อมโยง
เครือขาย MCUNet จากสวนกลางไปยังวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และหองเรียนตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก
ในดานการติดตอประสานงาน การเรียนการสอน การสืบคนขอมูล และกําลังดําเนินโครงการ ปรับปรุงพัฒน
ระบบฐานขอมูล ๔ ระบบงาน ไดแกระบบงานสนับสนุนการประชุม ระบบงานสนับสนุนการเงินและบัญชี 
ระบบติดตามและประเมินโครงการ และระบบงานติดตามการปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อใหขอมูลมีความทันสมัย 
ถูกตองชัดเจน และมีความปลอดภัย สามารถเขาถึงไดรวดเร็ว ประหยัด สามารถแลกเปล่ียนฐานขอมูล
ระหวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน อีกท้ังยังมีการใหบริการขอมูลหนังสือธรรมะ
แบบออนไลน รวมถึงวิทยานิพนธของนักศึกษา งานวิจัยและบทความของอาจารยและเจาหนาท่ี ซ่ึง
พุทธศาสนิกชนและผูสนใจสามารถเขาไปดาวนโหลดอานไดฟรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดําเนินการตามภารกิจ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนเฉพาะ
ดานพระพุทธศาสนา และการประยุกตศาสตรทางพระพุทธศาสนาเขากับศาสตรอ่ืนๆ สงเสริมการจัด
กิจกรรม เสริมหลักสูตรและกิจกรรมอาสาทางสังคม เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในพระพุทธศาสนา สราง
บัณฑิตใหเปนผูนําดานจิตใจและปญญา มีความสามารถในการส่ือสารพระสัทธรรม 
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 ๔๘ 

 
โครงสรางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

อุปนายกนายกสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี
คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการ 
การเงินและทรัพยสิน 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายใน 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการ 
บริหารบุคคล 

คณะกรรมการ กํากับดูแล 
นโยบายและพัฒนา 

คณบด ี

* บัณฑิตวิทยาลัย 
* คณะพุทธศาสตร 
* คณะครุศาสตร 
* คณะมนุษยศาสตร 
* คณะสังคมศาสตร 

รองอธิการบด ี ผูอํานวยการ 

* รองอธิการบดีฝายบริหาร 
* รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
* รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
* รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 
* รองอธิการบดีฝายตางประเทศ 
* รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ 
* รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 
* รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตตางๆ 

 

* สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
* สํานักหอสมุดและเทคโนโลยี       
   สารสนเทศ 
* สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนา 
   และบริการสังคม 
* วิทยาลัยสงฆ 
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 ๔๙ 

 
จากโครงสรางองคกรท่ีกลาวมาไดแสดงถึงแผนงานและโครงการท่ีชัดเจนในการแสดงบทบาท

การเผยแผพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวทิยาลัยไดมีปณิธาน 
วิสัยทัศน และพันธกิจ ดังตอไปนี ้

ปณิธาน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย ท่ีสมเด็จ

พระบรมบพิตรพระราชสมภารเจาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจฬุาลงกรณ พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหวั รัชกาลที่ ๕ ไดทรงสถาปนาข้ึน เพื่อเปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวชิาช้ันสูง สําหรับ
พระภกิษุสามเณร 

มหาวิทยาลัยแหงนี้ มีปณิธานอันม่ันคงในการท่ีจะเปนศูนยรวมแหงวิทยาการตางๆ ท่ีมีคุณคา
ตอมวลมนุษย มุงม่ันในการทําหนาท่ีใหการศึกษา คนควา วิจัย แสวงหาความรู เกี่ยวกับวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาและประยุกตเขากับศาสตรสาขาตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนา ใหนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ และความเปนสากล อีกท้ังจะทํา
หนาท่ีเปนแหลงใหบริการความรูเกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนา ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอัน
จะกอใหเกิดการพัฒนามวลมนุษย สังคม และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

วิสัยทัศน 
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุงม่ันพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการศึกษา 

การวิจัยดานพระพุทธศาสนาและปรัชญาในระดับนานาชาติผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนา สามารถประยุกตเขากับศาสตรสาขาตางๆ มีปฏิปทานาเล่ือมใส ใฝรูใฝคิด เปนผูนํา
ทางจิตใจและปญญา มีความสามารถในการแกปญหา มีศรัทธาท่ีจะอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา รูจัก
เสียสละเพื่อสวนรวม รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศนกวางไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนา
ตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรมดวยรูปแบบเทคโนโลยีสมัยใหม มีมาตรฐานระดับ
สากล 

พันธกิจ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจหลัก ๔ ประการ ไดแก 
 ก. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ๙ ประการ คือ มีปฏิปทานาเล่ือมใส 
ใฝรูใฝคิด เปนผูนําดานจิตใจและปญญา มีความสามารถในการแกปญหา มีศรัทธาท่ีจะอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนา รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม รูเทาทันความเปล่ียนแปลงของสังคม มีโลกทัศนกวางไกล มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม 
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 ๕๐ 

 ข. การวิจัยและคนควา เพื่อสรางองคความรูควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน เนนการ
พัฒนาองคความรูในพระไตรปฎก โดยวิธีสหวิทยาการ แลวนําองคความรูท่ีคนพบมาประยุกตใช
แกปญหาศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมท้ังพัฒนาคุณภาพงานวิชาการดานพระพุทธศาสนา 
 ค. สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม ตามปณิธานการจัดต้ังมหาวิทยาลัย 
ดวยการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ใหประสานสอดคลองเอ้ือตอการสงเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ 
สรางความรูความเขาใจหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา สรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมแก
ประชาชน จัดประชุมสัมมนาและฝกอบรมเพ่ือพัฒนาพระสงฆและบุคลากรทางศาสนา ใหมีศักยภาพใน
การธํารงรักษา เผยแผหลักคําสอนและเปนแกนในการพัฒนาจิตใจในวงกวาง 
 ง. เสริมสรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเอ้ือตอการศึกษา
คนควา เพื่อสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย สนับสนุนใหมีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน
มาเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ 
 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
  พระครูศรีปริยัติวิกรม [วัชรพงษ ทินฺนาโภ] (๒๕๔๖: ก – ข) ศึกษาเทคนิคและรูปแบบ
การเผยแผพุทธธรรมของพระเทพสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี พบวา 
 ๑. พระเทพสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม) ไดใชเทคนิคและรูปแบบการเผยแผพุทธธรรมโดย
ยึดเทคนิคและรูปแบบการสอนและการส่ือสารตามแนวพุทธผสมผสานกับหลักนิเทศศาสตรท่ัวไป ส่ือ
หลักคําสอนจากพระไตรปฎกและการสอนวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน  ๔  โดยมี
ลักษณะเฉพาะในอิริยาบถยืน คือใหผูปฏิบัติกําหนดในอิริยาบถยืนโดยบริกรรมวา “ยืนหนอๆๆ” ๕ คร้ัง 
กําหนดเปนอนุโลมปฏิโลม (กลับไปกลับมา) จากบน (ศีรษะ) ลงลาง (เทา) และจากลางข้ึนสลับกัน ๕ 
คร้ังจึงกาวเดิน ซ่ึงถือวาเปนรูปแบบการสอนวิปสสนากรรมฐานท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของสํานักวัด
อัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี 
 ๒. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ยังพบวา ประชาชนท่ีเขาไปปฏิบัติกรรมฐานฟงธรรมและทําบุญท่ีวัด
อัมพวัน สวนใหญรอยละ ๔๘.๕ เปนขาราชการและผูมีฐานะดีมีรายไดตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป และมี
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป สวนส่ือท่ีประชาชนไดรับขอมูลจากพระเทพสิงหบุราจารย 
(จรัญ ฐิตธมฺโม) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา ไดแก หนังสือธรรมะ เอกสารส่ิงพิมพ และ
นิตยสาร คิดเปนรอยละ ๔๗.๐ และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจในเร่ืองการปฏิบัติกรรมฐาน 
และเร่ืองกฎแหงกรรมท่ีสอนโดยพระเทพสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม) ซ่ึงแสดงใหเห็นชัดเจนวา
ประชาชนสวนมากท่ีมาวัดอัมพวันนี้ มีความเล่ือมใสในหลักธรรมการสอนและแนวการสอนของ
พระเทพสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม) 
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 ๕๑ 

 ๓. นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ยังทําใหทราบวาการเผยแผพุทธธรรมของพระเทพสิงหบุรา
จารย (จรัญ ฐิตธมฺโม) ประสบความสําเร็จอยางสูงยิ่ง เพราะไดดําเนินการตามเทคนิคและรูปแบบการ
ส่ือสารตามแนวพุทธ โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เชน วิทยุ โทรทัศน เทป วีดีโอ หนังสือ 
และส่ือมวลชนอ่ืนๆ เขามาชวย และตัวทานเองก็มีกลยุทธในการโนมนาวใจใหผูฟงเกิดความศรัทธา 
กลาหาญ เล่ือมใส เราใจ อยากฟงและนําไปปฏิบัติตาม ซ่ึงเปนแบบอยางตอผูเผยแผและวิธีการเผยแผ
พุทธธรรมท่ีจะนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางยิ่งยวดตอพระพุทธศาสนาสืบไป 
 พระมหาไพฑูรย วรรณบุตร (๒๕๕๐: ๑ – ๒) ศึกษาประวัติการบริหารคณะสงฆไทย พบวา
โครงสรางและการจัดองคกรการบริหารคณะสงฆไทยเปนส่ิงท่ีมีการสืบทอดกันมาอยางเปนระบบ มี
ระเบียบแบบแผนท่ีชัดเจนมาต้ังแตสมัยพุทธกาล กลาวคือพระภิกษุไดปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย
เปนสําคัญ สวนสาเหตุของการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสรางและการจัดองคการบริหาร ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองสัมพันธกับการ
เปล่ียนแปลงทางบานเมืองตามยุคสมัย สําหรับผลกระทบและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารคณะ
สงฆไทยในปจจุบัน พบวาพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีลักษณะคลายกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ สวนการบริหารคณะ
สงฆสวนภูมิภาคนั้นจะมีการรวมศูนยอํานาจท่ีเจาคณะภาคหรือเจาคณะจังหวัดรับผิดชอบภารกิจ
ท้ังหลายในพ้ืนท่ีแตผู เดียว  ไมมีรูปแบบคณะกรรมการในการทํางาน  เนื่องจากบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับดังกลาวไมเอ้ือใหการบริหารเปนรูปแบบคณะทํางานหรือองคกรทาง
คณะสงฆแตอยางใด จึงทําใหงานขาดความตอเนื่อง 

พระวุฒิกรณ วุฑฺฒิกรโณ [พรมพิมพ] (๒๕๔๓: ก) ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผพระพุทธ
ธรรมของพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พบวาเนื้อหาพุทธธรรมของพระราชวรมุนีมีจุดเดนคือมี
เนื้อเร่ืองการบรรยายธรรมเปนลําดับช้ัน เปนข้ันตอน แตละประเด็นจะมีความรูใหมๆ ใหขบคิดอยูเสมอ 
โดยใชภาษารวมสมัยฟงเขาใจงาย อธิบายพุทธธรรมไดลุมลึก ชัดเจน 
 
 
 
 
 บัณฑิตวิท

ยา
ลัย

 วิท
ยา

คา
รพ

ญาไ
ท 

มหาว
ิทยา

ลัย
ศรีป

ทุม 



บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัย เร่ือง การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณี
บทบาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัยประเภทเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  ใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชเคร่ืองมือเปน
แบบสอบถาม(Questionnaire) เก็บรวบรวมขอมูลของประชากรกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษาถึงการนํา
นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ   เพ่ือใหการศึกษาวิจัยคร้ังนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ี
วางไวผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิจัยตามหัวขอดังตอไปนี้ 

๓.๑  กลุมตัวอยางและกลุมประชากร 
 ๓.๑.๑ ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือของ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวนกลาง  จํานวน  ๑๕๙  รูป/คน 
 ๓.๑.๒ ขนาดของกลุมตัวอยาง(Sample Size)  เนื่องบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจํานวนนับรอย 
ไมสามารถท่ีจะเลือกจากกลุมประชากรมีเปนกลุมตัวอยางได  ผูศึกษาจึงนําจํานวนประชากร จํานวน  
๑๕๙  รูป/คน เปนกลุมตัวอยาง  โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

๓.๒  การสรางเครื่องมือการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูศึกษาวิจัยไดใชจัดทําแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลท่ีสรางข้ึนจากการศึกษา ทฤษฎี  แนวคิด  และเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 ๓.๒.๑   ผูศึกษาวิจัยไดรวบรวมขอมูลท่ีจะใชในการสรางเคร่ืองมือสําหรับการวิจัยดวยการ
คนควาหนังสือ วารสาร งานวิจัยและส่ิงพิมพตาง ๆ 
 ๓.๒.๒    สรางแบบสอบถามโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคและตัวแปรท่ีจะใชสําหรับการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ เปนขอมูลท่ัวไปสอบถามเกี่ยวกบัขอมูลเบ้ืองตนที่จะใชในการสรางแบบสอบถามของ
ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดวย ขอมูลสวนบุคคล เชน สมณเพศ  อายุ  อายุพรรษา ระดับ
การศึกษาสายสามัญ   ระดับการศึกษาบาลี    และตําแหนงการทํางาน  

ตอนท่ี ๒  เปนแบบสอบถามจากตัวแปรตาม (Dependent Variable)    เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการนาํนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ เปนคําถามแบบปลายปด (Close Ended 

บัณฑิตวิท
ยา

ลัย
 วิท

ยา
คา

รพ
ญาไ

ท 

มหาว
ิทยา

ลัย
ศรีป

ทุม 



 ๕๓ 

Questions) ผูศึกษาวจิัยไดใชเกณฑการสรางแบบสอบถาม Likert’s Scale มาปรับใชและแบงคะแนน
ออกเปน ๕ ระดับดังนี ้

๑.  มากท่ีสุด   กําหนดคะแนน  เทากับ  ๕ 
๒.  มาก  กําหนดคะแนน  เทากับ  ๔ 
๓.  ปานกลาง กําหนดคะแนน  เทากับ  ๓ 
๔.  นอย  กําหนดคะแนน  เทากับ  ๒ 
๕.  นอยท่ีสุด กําหนดคะแนน  เทากับ  ๑ 

 ตอนท่ี ๓  เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด(Open Questions) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามได
แสดงถึงปญหาและแนวทางการแกปญหา   

๓.๓  การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการ จัดทําแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือเพื่อใชสําหรับการ

ศึกษาวิจัยและไดดําเนินการทดสอบเคร่ืองมือการวิจัยดังนี้ 
๓.๓.๑  จัดทํารางแบบสอบถาม  ท่ีใชเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้พบอาจารยท่ี

ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามเนื้อหา (Content Validity) ของคําถามในแตละขอวาตรงกับ
จุดมุงหมายของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้หรือไม หลังจากนั้นนําไปปรับปรุงแกไขตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
แนะนําเพื่อดําเนินการในข้ันตอไป 

๓.๓.๒ นํารางแบบสอบถามท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการวิจยั      เสนอผูเช่ียวชาญที่ประสบการณ 
ตรวจสอบและแนะนําแลวนํากลับมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ แลวจึงดําเนินการในข้ันตอไป 

๓.๓.๓ นําแบบสอบถามท่ีผานกระบวนการขางตนแลว         จึงนําไปทดสอบกับประชากรท่ีมี 
ลักษณะใกลเคียงกับประชากร ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับประชากรกลุมท่ีจะศึกษาจํานวน ๓๐ ชุด  แลวจึง
นํามาวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน(Reliability) เปนรายขอ(Item Analysis) และหาความเชื่อม่ันในภาพรวม
ของแบบสอบถามบทบาทการสงเสริมจริยธรรมของพระสงฆ ในสวนท่ี ๒ ดวยคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา มี
คาความเช่ือม่ันโดยรม เทากับ  ๐.๗๕๔  รายดาน ดังนี้   ดานการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา
ไปปฏิบัติในประเทศไทยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 
๐.๗๑๔  ดานการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีคาความเช่ือม่ันเทากับ ๐.๗๑๗  และดานการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคาความเช่ือม่ันเทากับ  ๐.๘๓๑ 
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 ๕๔ 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ  และไดออกแบบ
สอบถามไปยัง ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 

๓.๕  การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช 
การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยการ ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล 

โดยนําขอมูลจากแบบสอบถามเปนรหัสแทนคาแลวประมวลผลดวยโปรแกรมสําเสร็จรูป SPSS 
(Statistical Package for Social Science) for  Windows  ดังนี้ 

๓.๕.๑  แบบสอบถามตอนท่ี  ๑  ท่ีอธิบายถึงภูมิหลังของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของมหา
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       ไดแก  เพศ  อายุ  อายุพรรษา  ระดับการศึกษาสายสามัญ     
ระดับการศึกษาบาลี    และตําแหนงการทํางาน   วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency  
Destribution) และคารอยละ (Percentages)  เพื่อดูการกระจายของตัวแปรและนําเสนอขอมูลท่ัวไปของ
กลุมตัวอยาง   
 ๓.๕.๒  แบบสอบถามตอนท่ี  ๒ เปนการอธิบายถึงการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา
ไปปฏิบัติ    ไดรับอยูในระดับใดวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( X )  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่อใชอธิบายคาเฉล่ียของตัวแปรตาม ท้ัง ๓ ดานไดแก  ดานการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ดานการนํา
นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และดาน
การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

กําหนดสัดสวนเกณฑการใหคะแนนตอนท่ี ๒ ซ่ึงคําถามท้ังหมดเปนคําถามเชิงบวก (Positive 
Questions)    กําหนดเปนคาคะแนน (Unit Weight)  ๕ ระดับ  ดังนี ้

       มากท่ีสุด   น้ําหนกัคะแนน   ๕ คะแนน 
 มาก   น้ําหนกัคะแนน  ๔ คะแนน 
 ปานกลาง  น้ําหนกัคะแนน  ๓ คะแนน 
 นอย   น้ําหนกัคะแนน  ๒ คะแนน 
 นอยท่ีสุด  น้ําหนกัคะแนน  ๑ คะแนน 
และคําถามเชิงลบ (Negative Questions) จึงกําหนดเปนคาคะแนน (Unit Weight)  ๕ ระดับ  

ดังนี ้
       มากท่ีสุด   น้ําหนกัคะแนน   ๑ คะแนน 
 มาก   น้ําหนกัคะแนน  ๒ คะแนน 
 ปานกลาง  น้ําหนกัคะแนน  ๓ คะแนน 
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๕๕ 

 นอย   น้ําหนกัคะแนน  ๔ คะแนน 
 นอยท่ีสุด  น้ําหนกัคะแนน  ๕ คะแนน 
      จากนั้นรวมคะแนนท้ังหมดเพื่อหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของกลุมตัวอยางดวยการใชการอิงเกณฑ แบงการแปรขอมูลตามรายขอและในภาพรวมของการ
นํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ท้ัง ๓ ดานโดยใชวิธีคํานวณความกวางของระดับดังนี ้
เกณฑในการใหคะแนนขอคําถามเชิงบวก  ไดดังน้ี 
 ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง   มีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ มากท่ีสุด 
 ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง   มีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ มาก 
 ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง มีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ปานกลาง 
 ๑.๕๑ – ๒.๐๐ หมายถึง  มีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ นอย 
 ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง  มีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ นอยท่ีสุด 
เกณฑในการใหคะแนนขอคําถามเชิงลบ  ไดดังนี ้
 ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง   มีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ นอยท่ีสุด 
 ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง   มีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ นอย 
 ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง มีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ปานกลาง 
 ๑.๕๑ – ๒.๐๐ หมายถึง  มีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ มาก 
 ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง  มีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ มากท่ีสุด 
 

 ๓.๕.๓  แบบสอบถามตอนท่ี ๕ เปนการอธิบายถึงแนวทางและวิธีการแกไขปญหาในการนํา
นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ โดยการนําเสนอขอมูลของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  

สําหรับนัยสําคัญสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้   กําหนดไวท่ีระดับ  ๐.๐๕ 
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บทท่ี ๔ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ:   ศึกษา
เฉพาะกรณีบทบาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จะนําเสนอเปน  ๔   ตอน ดังนี้   
 ๔.๑   ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  โดยจําแนกตามเพศ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาท้ังทาง
โลก ทางธรรม ตําแหนงในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปจจุบัน   

๔.๒   ขอมูล เกี่ยวกับการนาํนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  โดยรวม 
๔.๓  การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ประกอบดวย ดาน กระบวนการ

นํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย ดานการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และดานปญหาและแนว
ทางแกไข  ปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.๔  การทดสอบสมมติฐาน 
๔.๕  คําถามปลายเปดเพื่อเปดโอกาสใหตวัอยางแสดงความคิดเห็นตามอิสระ 
 

๔.๑  ขอมูลท่ัวไป 
 ๔.๑.๑  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

ตารางท่ี  ๔.๑   จํานวนรอยละขอมูลของ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ดานเพศ  

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N) รอยละ (P) 
บรรพชิต ๑๐๙ ๖๘.๕๕ 

เพศ 
คฤหัสถ ๕๐ ๓๑.๔๕ 

รวม  ๑๕๙ ๑๐๐ 
จากตารางท่ี ๔.๑  พบวา ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ดานเพศ สวนใหญมีเพศเปนบรรพชิต  คิดเปนรอยละ ๖๘.๕๕ และรองลงมาเปนเพศคฤหัสถ 
คิดเปนรอยละ  ๓๐.๘๒ 
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 ๕๗ 
 

ตารางท่ี   ๔.๒   จํานวนรอยละขอมูลของ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  ดานอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N) รอยละ (P) 
ต่ํากวา    ๒๕  ป  ๒ ๑.๒๖ 
ระหวาง    ๒๕-๓๐  ป ๓๒ ๒๐.๑๓ 
ระหวาง  ๓๑-๔๐   ป ๙๖ ๖๐.๓๘ 

 
อายุ 

สูงกวา  ๔๐   ป ๒๙ ๑๘.๒๔ 
รวม  ๑๕๙ ๑๐๐ 

จากตารางท่ี  ๔.๒ พบวา ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย สวนใหญมีอายุระหวาง  ๓๑-๔๐   ป  คิดเปนรอยละ  ๖๐.๓๘  รองลงมามีอายุระหวาง๒๕-๓๐  ป    
คิดเปนรอยละ  ๒๐.๑๓  มีอายุสูงกวา ๔๐ ป  คิดเปนรอยละ ๑๘.๒๔  และมีอายุต่ํากวา ๒๕ ป  คิดเปน
รอยละ ๑.๒๖ 
 
ตารางที่  ๔.๓    จํานวนรอยละขอมูลของ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  ดานอายุพรรษา 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N) รอยละ (P) 
ต่ํากวา   ๕  พรรษา  ๒ ๑.๘๒ 
ระหวาง  ๕-๑๐   พรรษา  ๒๔ ๒๑.๘๒ 
ระหวาง  ๑๑-๑๕   พรรษา ๗๒ ๖๕.๔๕ 

อายุพรรษา 

สูงกวา  ๑๕   พรรษา   ๑๒ ๑๐.๙๑ 
รวม  ๑๑๐ ๑๐๐ 

จากตารางท่ี  ๔.๓  พบวา ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี ท่ีเปนบรรพชิตของ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวนใหญ มีอายุพรรษาระหวาง  ๑๑-๑๕   พรรษา    คิดเปนรอยละ ๖๕.๔๕ 
รองลงมา มีอายุพรรษาระหวาง  ๕-๑๐   พรรษา   คิดเปนรอยละ ๒๑.๘๒  มีอายุพรรษาสูงกวา  ๑๕   พรรษา   
คิดเปนรอยละ ๑๐.๙๑    และมีอายุพรรษา ต่ํากวา   ๕  พรรษา   คิดเปนรอย ๑.๘๒ 
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 ๕๘ 

 
ตารางท่ี  ๔.๔  จํานวนรอยละขอมูลของ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ดานระดับการศึกษาสายสามัญ 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N) รอยละ (P) 
มัธยมศึกษา ๓ ๑.๘๙ 
อนุปริญญา/ปว.ช./ปว.ส. ๘ ๕.๐๓ 
ปริญญาตรี ๖๗ ๓๒.๑๔ 

ระดับการศึกษา
สายสามัญ 

สูงกวาปริญญาตรี ๘๑ ๕๐.๙๔ 
รวม  ๑๕๙ ๑๐๐ 

จากตารางท่ี ๔.๔   พบวา  ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย สวนใหญ มีระดับการศึกษาสายสามัญสูงกวาปริญญาตรี    คิดเปนรอยละ ๕๐.๙๔ รองลงมา ช้ัน 
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ  ๓๒.๑๔    ช้ันอนุปริญญา/ปว.ช./ปว.ส.  คิดเปนรอยละ  ๕.๐๓ และมัธยมศึกษา 
คิดเปนรอยละ ๑.๘๙ 
 

ตารางท่ี  ๔.๕  จํานวนรอยละขอมูลของ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ดานระดับการศึกษาทางบาลี 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N) รอยละ (P) 
เปรียญธรรม ๑-๓ ๑๘ ๑๑.๓๐ 
เปรียญธรรม ๔-๖ ๔๗ ๒๙.๖๐ 
เปรียญธรรม ๗-๙ ๓๔ ๒๑.๔๐ 

ระดับการศึกษา
ทางบาลี 

ไมไดเปรียญธรรม ๖๐ ๓๗.๗๐ 
รวม  ๑๕๙ ๑๐๐ 

จากตารางท่ี ๔.๕  พบวา ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี ของ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย สวนใหญ มีระดับการศึกษาทางบาลี ไมไดเปรียญธรรม    คิดเปนรอยละ  ๓๗.๗๐  รองลงมา
เปรียญธรรม ๔-๖  คิดเปนรอยละ ๒๙.๖๐   เปรียญธรรม ๗-๙  คิดเปนรอยละ ๒๑.๔๐  เปรียญธรรม ๑-๓  
คิดเปนรอยละ  ๑๑.๓๐ 

 
 

บัณฑิตวิท
ยา

ลัย
 วิท

ยา
คา

รพ
ญาไ

ท 

มหาว
ิทยา

ลัย
ศรีป

ทุม 



 ๕๙ 

ตารางท่ี  ๔.๖    จํานวนรอยละขอมูลของ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  ดานตําแหนงงาน 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N) รอยละ (P) 
     รองอธิการบดี ๘ ๖.๐๓ 
     ผูอํานวยการ ๔ ๒.๕๒ 
     คณบด ี ๔ ๒.๕๒ 
     รองคณบด ี ๔ ๒.๕๒ 
     หัวหนาฝาย/ภาควิชา ๑๓ ๘.๑๘ 
     อาจารย ๓๔ ๒๑.๓๘ 

 

 

ตําแหนงงาน 

     เจาหนาท่ี ๙๒ ๕๗.๘๖ 
รวม  ๑๕๙ ๑๐๐ 

จากตารางท่ี ๔.๖  พบวา ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย สวนใหญ มีตําแหนงการทํางาน  ระดับเจาหนาท่ี คิดเปนรอยละ ๕๗.๘๖  รองลงมาระดับ
อาจารย    คิดเปนรอยละ  ๒๑.๓๘  ระดับหัวหนาฝาย/ภาควิชา   คิดเปนรอยละ ๘.๑๘  ระดับรอง
อธิการบดี   คิดเปนรอยละ  ๖.๐๓    ระดับรองคณบดี  คิดเปนรอยละ ๒.๕๒  ระดับคณบดี  คิดเปนรอย
ละ ๒.๕๒ และระดับผูอํานวยการ คิดเปนรอยละ  ๒.๕๒ 
 
๔.๒   ขอมูล เก่ียวกับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏบิัติ  โดยรวม 
 ผูวิจัยไดสอบถามกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  มีผลวิเคราะหปรากฏตามตารางดังตอไปน้ี 
 

                 การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    โดยรวม  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี  ๔.๗  ดังน้ี 
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 ๖๐ 
ตารางท่ี  ๔.๗  ปจจัยเกี่ยวกับ การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ โดยรวม 
   

ระดับการมีบทบาท 
 การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบตัิ   

X  S.D. แปลผล 
ดานกระบวนการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไป
ปฏิบัติในประเทศไทย 

๓.๘๓ ๐.๙๖ มาก 

๓.๔๑ ๐.๘๘ ดานความคิดเห็นในเ ร่ืองของการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ปานกลาง 

ดานปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผ ๓.๗๖ ๐.๙๓ 
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย 

มาก 

รวม ๓.๖๖  ๐.๙๒ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๔.๗  พบวา  ปจจัยเกี่ยวกับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ 
ของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    โดยรวม  อยูในระดับ 
“มาก”    มีคา เฉล่ียเทากับ    ๓ .๖๖  รายดานพบวา   ดานกระบวนการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย อยูในระดับ “มาก”    มีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๘๓  ดานความ
คิดเห็นในเร่ืองของการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  อยูในระดับ “ปานกลาง”    มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๔๑   และดานปญหาอุปสรรคในการ
นํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อยูใน
ระดับ “นอย”    มีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๗๖    

๔.๓   ขอมูล เก่ียวกับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏบิัติ   
                 ๔.๓.๑  ขอมูลเกี่ยวกับกับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ดาน
กระบวนการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย    ตารางท่ี  ๔.๘   ดังน้ี 
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 ๖๑ 

ตารางท่ี ๔.๘     ปจจัยเกี่ยวกบั กับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  
                  ดานกระบวนการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย 
   

ระดับการมีบทบาท 
กระบวนการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติใน

ประเทศไทย X  S.D. แปลผล 

๑. พระราชบัญญัติคณะสงฆไทยฉบับปจจุบันยังไมมีนโยบายใน
การเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีชัดเจน 

๓.๕๙ ๑.๒๗ นอย 

๒. คณะสงฆไทยควรมีองคกรกลางไวสนับสนุนสงเสริมการเผย
แผพระพุทธศาสนา  ดานนโยบายและดานงบประมาณ 

๓.๙๐ ๑.๐๔ มาก 

๓. การเผยแผพระพุทธศาสนาตามหลักพระธรรมวินัยทําให
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง 

๔.๒๔ ๐.๘๙ มาก 

๔. การประพฤติท่ีไมถูกหลักพระธรรมวินัยสงผลทําใหการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเปนไปไดยากยิ่งข้ึน 

๔.๐๑ ๑.๐๒  นอย 

๕ .  การเผยแผพระพุทธศาสนาในแตละสมัยข้ึนอยูกับการ
สนับสนุนของผูนําประเทศ  ซ่ึงมีอยูในลักษณะของการกําหนด
นโยบายบริหารประเทศ 

๓.๘๐ ๐.๙๒ มาก 

๖. การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศไทยยังคงมีลักษณะไม
เปนไปในเชิงรุก  

๓.๙๕ ๐.๙๒ มาก 

๗. การเผยแผพระพุทธศาสนา  ดวยวิทยาการแบบใหมซ่ึงมี
รูปแบบตางไปจากเดิม มักไมไดรับการสงเสริมจากภิกษุดวยกัน 

๓.๘๕ ๐.๘๖ นอย 

๘. พระภกิษุท่ีมีศักยภาพในการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยยังขาดการสนับสนุน 

๓.๙๒ ๐.๙๒ นอย 

๙. การเผยแผพระพุทธศาสนาเปนไปดวยความลาชาเกิดจากสาเหตุ
คณะสงฆไมมีความสามัคคีกัน 

๓.๕๕ ๑.๐๐ นอย 

๑๐. องคกรตางๆ ท่ีทําหนาท่ีในการเผยแผพระพุทธศาสนามี
ความเหน็ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

๓.๗๖ ๐.๘๖ นอย 

รวม ๓.๘๓ ๐.๙๖ มาก 
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 ๖๒ 

จากตารางท่ี ๔.๘  ปจจัยเกี่ยวกับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัต ิ ของ
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดานกระบวนการนํา
นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับ  “มาก”  มีคาเฉล่ีย
เทากับ  ๓.๘๓    ในขอคําถามท่ีวา พระราชบัญญัติคณะสงฆไทยฉบับปจจุบันยังไมมีนโยบายในการเผย
แผพระพุทธศาสนาท่ีชัดเจน อยูในระดับ “นอย” มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๕๙  ในขอคําถามท่ีวาคณะสงฆ
ไทยควรมีองคกรกลางไวสนับสนุนสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา  ดานนโยบายและดาน 
งบประมาณ อยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๙๐  ในขอคําถามท่ีวาการเผยแผพระพุทธศาสนาตาม
หลักพระธรรมวินัยทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง อยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ ๔.๒๔   ใน
ขอคําถามท่ีวาการประพฤติท่ีไมถูกหลักพระธรรมวินัยสงผลทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนไปได
ยากย่ิงข้ึน  อยูในระดับ “นอย” มีคาเฉล่ียเทากับ ๔.๐๑  ในขอคําถามท่ีวาการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
แตละสมัยข้ึนอยู กับการสนับสนุนของผูนําประเทศ  ซ่ึงมีอยูในลักษณะของการกําหนดนโยบายบริหาร
ประเทศ  อยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๘๐  ในขอคําถามท่ีวาการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยยังคงมีลักษณะไมเปนไปในเชิงรุก  อยูในระดับ “นอย” มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๙๕  ในขอ
คําถามท่ีวาการเผยแผพระพุทธศาสนา  ดวยวิทยาการแบบใหมซ่ึงมีรูปแบบตางไปจากเดิม มักไมไดรับ
การสงเสริมจากภิกษุดวยกัน  มีอยูในระดับ “นอย” มีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๘๕ ในขอคําถามท่ีวาพระภิกษุท่ี
มีศักยภาพในการเผยแผพระพุทธ ศาสนาในประเทศไทยยังขาดการสนับสนุน  อยูในระดับ “นอย” มี
คาเฉล่ียเทากับ  ๓.๙๒  ในขอคําถามท่ีวาการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนไปดวยความลาชาเกิดจากสาเหตุ
คณะสงฆไมมีความสามัคคีกัน  อยูในระดับ “นอย” มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๕๕  ในขอคําถามท่ีวา องคกร
ตางๆ ท่ีทําหนาท่ีในการเผยแผพระพุทธศาสนามีความเห็นไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  อยูในระดับ 
“นอย” มีคาเฉล่ียเทากับ   ๓.๗๖  

 
 

                 ๔.๓.๒  ขอมูลเกี่ยวกับกับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  ดานการนํา
นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ตารางท่ี  
๔.๙   ดังน้ี 
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 ๖๓ 
ตารางท่ี ๔.๙   ปจจัยเกี่ยวกับ กับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  ดานการนํา
นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
   

ระดับการมีบทบาท 
กา ารนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบตัิของมห

วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย X  S.D. แปลผล 

๑. นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาของ มจร. สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ  

๓.๔๕ ๐.๘๗ ปานกลาง 

๒. โครงสรางของ มจร. เหมาะกับการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ยุคปจจุบัน 

๓.๕๙ ๑.๐๐ มาก 

๓. บุคลากรในหนวยงานของ มจร. มีประสิทธิภาพในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 

๓.๕๗ ๐.๙๐ มาก 

๔. โครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาของ มจร. 
บรรลุเปาหมายเปนอยางด ี

๓.๓๐ ๐.๗๗ ปานกลาง 

๕. โครงการตางๆ ของ มจร. ท่ีเกี่ยวของกับการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเม่ือดําเนนิการเสร็จส้ินแลวยังขาดการติดตาม
ประเมินผล 

๓.๗๔ ๐.๙๒ นอย 

๖. บุคลากรของ มจร. ท่ีอยูในเพศฆราวาสมีสวนในการสนับสนุน
การเผยแผพระพุทธศาสนา 

๓.๑๖ ๐.๙๔ มาก 

๗. ศิษยเกาของ มจร.ท่ีเปนพระภิกษุสามเณรไดชวยกันทํางานเผย
แผพระพุทธศาสนา 

๓.๓๓ ๐.๘๒ ปานกลาง 

๘. ศิษยเกาของ มจร.ท่ีไดลาสิกขาแลวไดชวยกันทํางานเผยแผ
พระพุทธศาสนา 

๓.๑๖ ๐.๙๐ ปานกลาง 

๙. การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีผลทํา
ให มจร.เปนท่ีพอใจของหนวยงานตางๆ 

๓.๔๓ ๐.๘๕ ปานกลาง 

รวม ๓.๔๑ ๐.๘๘ ปานกลาง 
 
ตารางท่ี ๔.๙  ปจจัยเกี่ยวกับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  ของ

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ดานการนํานโยบายการ
เผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมอยูในระดับ  
“ปานกลาง” คาเฉล่ียเทากับ   ๓.๔๑   เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ในขอคําถามท่ีวา โครงสรางของ มจร. 
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 ๖๔ 

เหมาะกับการเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคปจจุบัน อยูในระดับ “มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๕๙  ในขอ
คําถามท่ีวา บุคลากรในหนวยงานของ มจร. มีประสิทธิภาพในการเผยแผพระพุทธศาสนา อยูในระดับ 
“มาก” มีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๕๗ ในขอคําถามที่วา โครงการตางๆ ของ มจร. ท่ีเกี่ยวของกับการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเม่ือดําเนินการเสร็จส้ินแลวยังขาดการติดตามประเมินผล อยูในระดับ “นอย” มีคาเฉล่ีย
เทากับ ๓.๗๔ ในขอคําถามท่ีวา บุคลากรของ มจร. ท่ีอยูในเพศฆราวาสมีสวนในการสนับสนุนการเผยแผ
พระพุทธศาสนา  ๓.๑๖ ในขอคําถามท่ีวา นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาของ มจร.    สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ  อยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ียเทากับ   ๓.๔๕ ในขอคําถามท่ีวา โครงการ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาของ มจร. บรรลุเปาหมายเปนอยางดี อยูในระดับ “ปานกลาง” มี
คาเฉล่ียเทากับ  ๓.๓๐ ในขอคําถามท่ีวา ศิษยเกาของ มจร.ท่ีเปนพระภิกษุสามเณร  ไดชวยกันทํางานเผยแผ
พระพุทธศาสนา อยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๓๓ ในขอคําถามท่ีวา ศิษยเกาของ มจร.ท่ีได
ลาสิกขาแลวไดชวยกันทํางานเผยแผพระพุทธศาสนา อยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๑๖     
ในขอคําถามท่ีวา การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีผลทําให มจร.เปนท่ีพอใจของ
หนวยงานตางๆ อยูในระดับ “ปานกลาง” มีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๔๓ 

 
                 ๔.๓.๓  ขอมูลเกี่ยวกับกับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ   ดานปญหา
อุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย    ตารางท่ี  ๔.๑๐   ดังน้ี 

 
ตารางท่ี ๔.๑๐   ปจจัยเกี่ยวกบั กับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  ดาน

ปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
   

ระดับการมีบทบาท 
ดานปญหาอุปสรรคในการนาํนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา

ไปปฏิบตัิของมห X  S.D. 
าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แปลผล 

๑. การหวังผลทางตําแหนงทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาไม
สอดคลองตามหลักพระธรรมวินัย 

๓.๗๙ ๑.๓ นอย 

๒. พระราชบัญญัติคณะสงฆไทยฉบับปจจุบันไมมีรูปแบบการนํา
นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ 

๓.๗๖ ๐.๙๒ นอย 
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 ๖๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๐   ปจจัยเกี่ยวกับ กับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  
ดานปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (ตอ) 
   

ระดับการมีบทบาท 
ดานปญหาอุปสรรคในการนาํนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา

ไปปฏิบตัิของมห X  S.D. 
าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แปลผล 

๓. พระราชบัญญัติคณะสงฆไทยฉบับปจจุบันไมมีองคกร
สนับสนุนอยางชัดเจนและตอเน่ืองเปนระบบ 

๓.๘๑ ๐.๘๙ 
 

นอย 

๔. การเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีจะทําใหประชาชนไมมีความเล่ือม
ศรัทธาเกิดมาจากการไมไดศึกษาของผูเผยแผ 

๓.๕๗ ๐.๘๗ นอย 

๕. การปฏิบัติไปในทางไสยศาสตร เชน ดูดวง สักยันต เปนตน ซ่ึง
เปนเหตุใหประชาชนหลงผิด  ทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาไม
ประสบความสําเร็จ 

๓.๘๖ ๐.๙๙ นอย 

๖. บุคลากรทางศาสนาท่ีจบการศึกษาแลวไมมีสายงานรองรับ ๔.๐๔ ๐.๘๙ นอย 
๗. นโยบายบางสมัยของรัฐบาลบางขอขัดกับหลักการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของ มจร. 

๓.๕๗ ๐.๙๒ นอย 

๘. โครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเผยแผพระ ๓.๗๘ ๐.๙๒ 
พุทธศาสนาของ มจร. ยังขาดงบประมาณสนับสนุน 
จากรัฐบาลและคณะสงฆ 

นอย 

๙. โครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเผยแผพระ ๓.๖๗ ๐.๙๓ 
พุทธศาสนาของ มจร. ยังขาดบุคลากรท่ีมีทักษะความชํานาญ 

นอย 

๑๐. ในหนวยงานหลักๆ ของรัฐ หากมีหัวหนาท่ีไมไดนับถือ
พระพุทธศาสนา หรือมีอคติตอพระพุทธศาสนาจะทําใหการนํา
นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของ มจร. เปนไป
ดวยความไมสะดวก 

๓.๘๓ ๐.๙๗ นอย 

รวม ๓.๗๖ ๐.๙๓ นอย 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐  ปจจัยเกี่ยวกับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  ของ
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     โดยรวมอยูในระดับ  
“นอย” คาเฉล่ียเทากับ   ๓.๗๖   เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ในขอคําถามท่ีวา  การหวังผลทางตําแหนงทํา
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 ๖๖ 

ใหการเผยแผพระพุทธศาสนาไมสอดคลองตามหลักพระธรรมวินัย อยูในระดับ  “นอย” คาเฉล่ีย
เทากับ  ๓.๗๙ ในขอคําถามท่ีวาพระราชบัญญัติคณะสงฆไทยฉบับปจจุบันไมมีรูปแบบการนํานโยบาย
การเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ อยูในระดับ  “นอย” คาเฉล่ียเทากับ ๓.๗๖  ในขอคําถามท่ีวา
พระราชบัญญัติคณะสงฆไทยฉบับปจจุบันไมมีองคกรสนับสนุนอยางชัดเจนและตอเนื่องเปนระบบ อยู
ในระดับ  “นอย” คาเฉล่ียเทากับ ๓.๘๑  ในขอคําถามท่ีวาการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีจะทําใหประชาชน
ไมมีความเล่ือมศรัทธาเกิดมาจากการไมไดศึกษาของผูเผยแผ อยูในระดับ  “นอย” คาเฉล่ียเทากับ ๓.๕๗  
ในขอคําถามท่ีวาการปฏิบัติไปในทางไสยศาสตร เชน ดูดวง สักยันต เปนตน ซ่ึงเปนเหตุใหประชาชน
หลงผิด  ทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาไมประสบความสําเร็จ อยูในระดับ  “นอย” คาเฉล่ียเทากับ 
๓.๘๖  ในขอคําถามท่ีวาบุคลากรทางศาสนาที่จบการศึกษาแลวไมมีสายงานรองรับ อยูในระดับ  “นอย” 
คาเฉล่ียเทากับ ๔.๐๔  ในขอคําถามท่ีวานโยบายบางสมัยของรัฐบาลบางขอขัดกับหลักการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของ มจร. อยูในระดับ  “นอย” คาเฉล่ียเทากับ  ๓.๕๗  ในขอคําถามท่ีวาโครงการตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนาของ มจร. ยังขาดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและคณะสงฆ 
อยูในระดับ  “นอย” คาเฉล่ียเทากับ  ๓.๗๘ ในขอคําถามท่ีวาโครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของ มจร. ยังขาดบุคลากรที่มีทักษะความชํานาญ อยูในระดับ  “นอย” คาเฉล่ียเทากับ 
๓.๖๗  และในขอคําถามท่ีวาในหนวยงานหลักๆ ของรัฐ หากมีหัวหนาท่ีไมไดนับถือพระพุทธศาสนา 
หรือมีอคติตอพระพุทธศาสนาจะทําใหการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของ มจร. 
เปนไปดวยความไมสะดวก อยูในระดับ  “นอย” คาเฉล่ียเทากับ ๓.๘๓ 
 

๔.๔  การทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี ๑    ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยมีสมณเพศ 
ตางกันมีการนาํนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ แตกตางกัน  
 

จากการวิเคราะหคาเฉล่ียการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ      จําแนกตาม
เพศ  โดยรวมมีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๗๓  มีเพศเปนบรรพชิต   มีคาเฉล่ียเทากับ   ๓.๗๙  และเพศเปน
คฤหัสถ  มีคาเฉล่ียเทากับ   ๓.๖๗  ใชสถิติ t –test  พบวา คาเฉล่ีย ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  ๐.๐๕ จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  แสดงวา ปจจัยดานเพศของผูบริหาร คณาจารย 
เจาหนาท่ี  ไมเปนปจจัยตอการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ   จึงไมยอมรับ
สมมติฐานท่ี ๑  ตามตารางท่ี ๔.๑๑ 
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 ๖๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๑  เปรียบเทียบการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของผูบริหาร 
คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดานเพศ 
 

สมณเพศ N. (คน) X  S.D. t. Sig. 
           สมณเพศ ๑๐๙ ๓.๗๙ ๐.๔๔ ๐.๐๘ ๐.๒๙ 
           คฤหัสถเพศ ๔๙ ๓.๖๗ ๐.๓๙   

๐.๔๒ รวม  ๑๕๙ ๓.๗๓    

สมมติฐานท่ี ๒    ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีอายุ 
ตางกันมีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ แตกตางกัน  

จากการวิเคราะหคาเฉล่ีย การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  จําแนกตาม
อายุ โดยรวมมีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๘๕ อายุต่ํากวา  ๒๕   ป มีคาเฉล่ียเทากับ   ๔.๒๘  อายุระหวาง  ๒๕-
๓๐   ป   มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๖๙  อายุระหวาง  ๓๑-๔๐  ป  มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๖๓  และอายุสูงกวา   
๔๐  ป   มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๗๘  ตามตารางท่ี ๔.๑๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ เปรียบเทียบการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของผูบริหาร คณาจารย 
เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดานอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) X  S.D. 
   อายุต่ํากวา  ๒๕   ป       ๒ ๔.๒๘ ๐.๐๐ 
   อายุระหวาง  ๒๕-๓๐   ป       ๓๒ ๓.๖๙ ๐.๒๔ 
   อายุระหวาง   ๓๑-๔๐  ป       ๙๖ ๓.๖๓ ๐.๔๓ 
   อายุสูงกวา   ๔๐  ป       ๒๙ ๓.๗๘ ๐.๔๘ 

รวม ๑๕๙ ๓.๘๕ ๐.๒๕ 
 

จากวเิคราะหความแปรปรวน ระหวางกลุม และเม่ือทดสอบความแตกตางคาเฉล่ีย  โดยใช
สถิติ F–test  พบวา คาเฉล่ีย ไมมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  จึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว  แสดงวา   ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
เม่ือเปรียบเทียบ ดานอายุ  ไมมีผลตอการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  จึงไมยอมรับ
สมมติฐานท่ี ๒   ตามตางท่ี ๔.๑๓ 
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 ๖๘ 

ตารางท่ี  ๔.๑๓  ผลวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือหาความแตกตางดานอายุของผูบริหาร คณาจารย 
เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

แหลงแปรปรวน 
 

D.F. 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

 

F. 
 

Sig. 

    ระหวางกลุม ๓ ๑๐๗๖.๓๐ ๓๕๘.๗๗ ๒.๔๕ ๐.๐๖ 
    ภายในกลุม ๑๕๕ ๒๒๖๖๑๒.๕๙ ๑๔๕.๘๘   

รวม ๑๕๘     
 

สมมติฐานท่ี ๓   ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยมีอายุ
พรรษา ตางกนัมีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ แตกตางกัน พรรษา พบในกลุม
อายุพรรษา ระหวาง ๑๑-๑๕  พรรษา มีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ มีความ
แตกตางจากกลุมท่ีมีอายุพรรษาสูงกวา ๑๕ พรรษา  

จากการวิเคราะหคาเฉล่ีย การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  จําแนกตามอายุ
พรรษา โดยรวมมีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๘๑ อายุพรรษาตํ่ากวา  ๕  พรรษา มีคาเฉล่ียเทากับ   ๔.๒๗  อายุพรรษา
ระหวาง  ๕-๑๐  พรรษา   มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๘๐  อายุพรรษาระหวาง  ๑๐-๑๕  พรรษา  มีคาเฉล่ียเทากับ  
๓.๕๘  และอายุพรรษาสูงกวา  ๑๕ พรรษา   มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๕๙  ตามตารางท่ี ๔.๑๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ เปรียบเทียบการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของผูบริหาร คณาจารย 
เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดานอายุพรรษา 
 

X  S.D. อายุพรรษา จํานวน (คน) 
ต่ํากวา ๕ พรรษา ๒ ๔.๒๗ ๐.๐๐ 
ระหวาง ๕-๑๐ พรรษา ๒๔ ๓.๘๐ ๐.๐๖ 
ระหวาง ๑๐-๑๕ พรรษา ๗๒ ๓.๕๘ ๐.๔๒ 
สูงกวา ๑๕ พรรษา ๑๒ ๓.๕๙ ๐.๔๘ 

รวม ๑๑๐ ๓.๘๑ ๐.๒๕ 
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 ๖๙ 

 
จากวเิคราะหความแปรปรวน ระหวางกลุม และเม่ือทดสอบความแตกตางคาเฉล่ีย  โดยใช

สถิติ F–test  พบวา คาเฉล่ีย มีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  จึงเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว  แสดงวา   ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
เม่ือเปรียบเทียบ ดานอายุพรรษา  มีผลตอการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี ๓  ยังพบอีกวา กลุมท่ีมีอายุพรรษาระหวาง ๑๐ – ๑๕ พรรษา มีความเหมาะสมในการนํา
นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  ตามตางท่ี ๔.๑๕ 
 
ตารางท่ี  ๔.๑๕ ผลวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อหาความแตกตางดานอายุพรรษาของผูบริหาร คณาจารย 
เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
แหลงแปรปรวน 

 
D.F. 

Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

 
F. 

 
Sig. 

    ระหวางกลุม ๓ ๒๒๓๐.๙๘ ๗๔๓.๖๖ ๕.๑๔ ๐.๐๒ 
    ภายในกลุม ๑๐๖ ๑๕๓๓๔.๘๗ ๑๔๔.๖๖   

รวม ๑๐๙     
 * =  p  < ๐.๐๕ 
                      
ตารางท่ี  ๔.๑๖  ผลเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของดานอายุพรรษาของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ตามวิธีของ Scheffe) 
ระดับการศึกษาทางธรรม ต่ํากวา ๕ ๕-๑๐ ๑๐-๑๕ สูงกวา ๑๕ 

ต่ํากวา ๕ พรรษา     
ระหวาง ๕-๑๐ พรรษา     
ระหวาง ๑๐-๑๕ พรรษา    * 
สูงกวา ๑๕ พรรษา     
 จากวิเคราะหความแปรปรวน ระหวางกลุม และเม่ือทดสอบความแตกตางคาเฉล่ีย  โดยใช
สถิติ F –test  พบวา คาเฉล่ีย มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕   เม่ือเปรียบเทียบคา
เฉล่ียดวยวิธีการของ  Scheffe   ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พบในกลุม ระหวาง ๑๐-๑๕ พรรษา มีความแตกตางจากกลุมท่ีมีอายุพรรษาสูงกวา ๑๕ พรรษา 
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 ๗๐ 
สมมติฐานท่ี ๔    ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีระดับ
การศึกษาสายสามัญ ตางกันมีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ แตกตางกัน 

 จากการวิเคราะหคาเฉลี่ย การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  จําแนกตาม
วุฒิการศึกษาสายสามัญ โดยรวมมีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๗๗ วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  มีคาเฉล่ีย
เทากับ   ๔.๓๒  วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปว.ช./ปว.ส.   มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๔๑  วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๖๒  และวุฒิการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี  มีคาเฉล่ียเทากับ  
๓.๗๓  ตามตารางท่ี ๔.๑๙ 
 

ตารางท่ี  ๔.๑๗ เปรียบเทียบการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของผูบริหาร คณาจารย 
เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดานวุฒิการศึกษาสายสามัญ 
 

X  S.D. วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) 
มัธยมศึกษา ๓ ๔.๓๒ ๐.๐๗ 
อนุปริญญา/ปว.ช./ปว.ส. ๘ ๓.๔๑ ๐.๓๔ 
ปริญญาตรี ๖๗ ๓.๖๒ ๐.๔๒ 
สูงกวาปริญญาตรี ๘๑ ๓.๗๓ ๐.๔๐ 

รวม ๑๕๙ ๓.๗๗ ๐.๓๐ 
 

จากวิเคราะหความแปรปรวน ระหวางกลุม และเม่ือทดสอบความแตกตางคาเฉล่ีย  โดยใช
สถิติ F–test  พบวา คาเฉล่ีย มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  จึงเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว  แสดงวา ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เม่ือ
เปรียบเทียบ ดานอายุพรรษา  มีผลตอการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี ๔  ยังพบอีกวา กลุมท่ีมีระดับการศึกษาสายสามัญท่ีระดับปริญญาตรี มีความเหมาะสมใน
การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  ตามตางท่ี ๔.๑๘ 
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 ๗๑ 

ตารางที่  ๔.๑๘  ผลวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อหาความแตกตางดานวุฒิการศึกษาสายสามัญของ
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
แหลงแปรปรวน 

 
D.F. 

Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

 
F. 

 
Sig. 

    ระหวางกลุม ๓ ๑๙๐๓.๑๗ ๖๓๔.๓๙ ๔.๕๑๔ ๐.๐๕ 
    ภายในกลุม ๑๕๕ ๒๑๗๘๕.๗๒ ๑๔๐.๕๕๓   

รวม ๑๕๘ ๒๓๖๘๘.๙๐    
 * =  p  < ๐.๐๕ 
                      
 

ตารางท่ี  ๔.๑๙  ผลเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของดานวุฒกิารศึกษาสายสามัญของผูบริหาร 
คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ตามวิธีของ Scheffe) 
ระดับการศึกษาทางธรรม มัธยม  อนุปริญญา ป.ตรี สูงกวา ป.ตรี 

มัธยมศึกษา     
อนุปริญญา/ปว.ช./ปว.ส.     
ปริญญาตรี    * 
สูงกวาปริญญาตรี     

 จากวิเคราะหความแปรปรวน ระหวางกลุม และเม่ือทดสอบความแตกตางคาเฉล่ีย  โดยใชสถิติ 
F –test  พบวา คาเฉล่ีย มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕    เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
ดวยวิธีการของ  Scheffe   ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบใน
กลุม มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความแตกตางจากผูมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี   

สมมติฐานท่ี ๕   ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีระดับ
การศึกษาสายบาลี ตางกันมีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ แตกตางกัน  

จากการวิเคราะหคาเฉล่ีย การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  จําแนกตาม
การศึกษาสายบาลี โดยรวมมีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๖๕  เปรียญธรรม ๑-๓ ประโยค  มีคาเฉล่ียเทากับ   
๓.๖๕   มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๖๙  เปรียญธรรม ๔-๖ ประโยค  มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๖๒  เปรียญธรรม ๗-๙ 
ประโยค มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๕๗  และผูท่ีไมมีเปรียญธรรม มีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๗๙  ตามตารางท่ี ๔.๒๐ 
 

ตารางท่ี  ๔.๒๐ เปรียบเทียบการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของผูบริหาร คณาจารย 
เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดานการศึกษาสายบาลี 
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 ๗๒ 

 
อายุ จํานวน (คน) X  S.D. 

เปรียญธรรม ๑-๓ ประโยค ๑๘ ๓.๖๕ ๐.๔๕ 
เปรียญธรรม ๔-๖ ประโยค ๔๗ ๓.๖๒ ๐.๔๙ 
เปรียญธรรม ๗-๙ ประโยค ๓๔ ๓.๕๗ ๐.๔๑ 
ไมมีเปรียญ ๖๐ ๓.๗๙ ๐.๓๒ 

รวม ๑๕๙ ๓.๖๕ ๐.๔๑ 
 

จากวเิคราะหความแปรปรวน ระหวางกลุม และเม่ือทดสอบความแตกตางคาเฉล่ีย  โดยใช
สถิติ F–test  พบวา คาเฉล่ีย ไมมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  จึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว  แสดงวา   ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
เม่ือเปรียบเทียบ ดานอายุ  ไมมีผลตอการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  จึงไมยอมรับ
สมมติฐานท่ี ๕  ตามตางท่ี ๔.๒๑ 
 
ตารางท่ี  ๔.๒๑  ผลวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อหาความแตกตางดานการศึกษาสายบาลีของผูบริหาร 
คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

แหลงแปรปรวน 
 

D.F. 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

 

F. 
 

Sig. 

    ระหวางกลุม ๓ ๑๐๙๓.๕๕ ๓๖๔.๕๑ ๒.๔๐ ๐.๐๖๒ 
    ภายในกลุม ๑๕๕ ๒๒๕๙๕.๓๕ ๑๔๕.๗๗   

รวม ๑๕๘    ๒๓๖๘๘.๙๐ 
 
สมมติฐานท่ี ๖   ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีตําแหนง
การทํางาน ตางกันมีการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ แตกตางกัน  

จากการวิเคราะหคาเฉล่ีย การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  จําแนกตาม
ตําแหนงการทํางาน โดยรวมมีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๗๓  รองอธิการบดี  มีคาเฉล่ียเทากับ   ๓.๘๕   
ผูอํานวยการ คาเฉล่ียเทากับ  ๔.๐๕  คณบดี  มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๒๗  รองคณบดี คาเฉล่ียเทากับ  ๓.๘๓  
หัวหนาฝาย/ภาควิชา มีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๗๘  อาจารย มีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๗๑   เจาหนาท่ี มีคาเฉล่ีย
เทากับ ๓.๖๓ ตามตารางท่ี ๔.๒๒ 
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 ๗๓ 

ตารางท่ี  ๔.๒๒ เปรียบเทียบการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของผูบริหาร 
คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดานตําแหนงการทํางาน 
 

X  S.D. อายุ จํานวน (คน) 
รองอธิการบดี ๘ ๓.๘๕ ๐.๔๖ 
ผูอํานวยการ ๔ ๔.๐๕ ๐.๐๑ 
คณบด ี ๔ ๓.๒๗ ๐.๐๗ 
รองคณบด ี ๔ ๓.๘๓ ๐.๑๖ 
หัวหนาฝาย/ภาควิชา ๑๓ ๓.๗๘ ๐.๓๕ 
อาจารย ๓๔ ๓.๗๑ ๐.๔๐ 
เจาหนาท่ี ๙๓ ๓.๖๓ ๐.๔๔ 

รวม ๑๙๕ ๓.๗๓ ๐.๒๘ 
 

จากวเิคราะหความแปรปรวน ระหวางกลุม และเม่ือทดสอบความแตกตางคาเฉล่ีย  โดยใช
สถิติ F–test  พบวา คาเฉล่ีย ไมมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  จึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว  แสดงวา   ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
เม่ือเปรียบเทียบ ดานอายุ  ไมมีผลตอการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  จึงไมยอมรับ
สมมติฐานท่ี ๖   ตามตางท่ี ๔.๒๓ 
 
ตารางท่ี  ๔.๒๓  ผลวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อหาความแตกตางดานตําแหนงการทํางานของผูบริหาร 
คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

แหลงแปรปรวน 
 

D.F. 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

 

F. 
 

Sig. 

    ระหวางกลุม ๖ ๑๖๑๘.๔๗ ๒๖๙.๗๔ ๑.๘๕ ๐.๐๙๒ 
    ภายในกลุม ๑๕๒ ๒๒๐๗๐.๔๓ ๑๔๕.๒๐   

รวม ๑๕๘    ๒๓๖๘๘.๙๐ 
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 ๗๔ 

๔.๕  คําถามปลายเปดเพื่อเปดโอกาสใหตัวอยางแสดงความคิดเห็นตามอิสระ 
         ๔.๕.๑  สภาพปญหา และแนวทางแกไข 
ตารางท่ี  ๔.๒๔   ปญหาและแนวทางในการแกปญหา   ดานกระบวนการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย  
 
ท่ี สภาพปญหา แนวทางแกไข จํานวนคน รอยละ 
๑. วิธีการในการเผยแผพระพุทธศาสนา

ในประเทศไทยเนนไปที่พิธีกรรม
มากกวาหลักธรรม 

ม่ือมีพิธีกรรมก็ควรจะตอง
มีการแสดงธรรมทุกคร้ัง
เร่ิมปรับเปล่ียนจากการเนน
พิธีกรรมมาเนนหลักธรรม 

๒๓ ๒๕.๕๕ 

๒. การเผยแผพระพุทธศาสนายังขาดผู
ท่ีเสียสละอยางแทจริง 

ปลุกจิตสํานึกของผู ท่ี ทํา
ห น า ท่ี ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ
พระพุทธศาสนาใหมีอิทธิ
บาท ๔ ตองานท่ีตนทํา 

๓๖ ๔๐.๐๐ 

๓. การเผยแผพระพุทธศาสนาเปนไป
ในลักษณะทําผูเดียวไมเปนองคกร 
ในขณะเดียวกันหากผูนั้นทํางานดีมี
ช่ือเสียงข้ึนมาหากบารมีไมมากพอก็
จะโดนโจมตีจากสงฆดวยกัน 

ปลุกจิตสํานึกของผู ท่ี ทํา
ห น า ท่ี ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ใ ห มี
ความรูรักสามัคคี 

๓๑ ๓๔.๔๔ 

 รวม ๙๐ ๑๐๐ 
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 ๗๕ 

 

ตารางท่ี  ๔.๒๕   ปญหาและแนวทางในการแกปญหา    ดานการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา
ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ท่ี สภาพปญหา แนวทางแกไข จํานวนคน รอยละ 

๑. ผู บ ริหาร  คณาจารย  เ จ าหน า ท่ี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ขาดทิศทางในการเผยแผ 

มหาวิทยาลัยควรกําหนด
ทิศทางในการเผยแผ 

๒๓ ๑๘.๕๔ 

๒. ผู บ ริหาร  คณาจารย  เ จ าหน า ท่ี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   ขาดทักษะในการเผยแผ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร จั ด
โครงการฝกอบรมดานการ
เผยแผแกบุคลากร 

๒๘ ๒๒.๕๘ 

๓. ผู บ ริหาร  คณาจารย  เ จ าหน า ท่ี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ขาดวิวัฒนาการการเผยแผ
ใหทันตอเหตุการณปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยควรจัดใหมี
การศึกษาดูงานเก่ียวกับการ
เผยแผแกบุคลากร 

๓๒ ๒๕.๘๐ 

๔. ผู บ ริหาร  คณาจารย  เ จ าหน า ท่ี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   ขาดการสนับสนุนดาน
งบประมาณจากองคภายในและ
ภายนอก 

มหาวิทยาลัยควรจัดสรร
งบประมาณในการเผยแผ
แกบุคลากรที่ทําหนาท่ีเผย
แผ 

๔๑ ๓๓.๐๖ 

 รวม ๑๒๔ ๑๐๐ 
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บทท่ี ๕ 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ือง  “การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ:   ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”     มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการนํานโยบายและปจจัยท่ีสงผลตอ
การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  จํานวน  ๑๕๙  รูป/คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชในการศึกษา
คร้ังนี้คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมท้ังทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชสถิติ 
คาไคสแควร  แลววิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS 

การศึกษาศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research)ภาคคัดขวาง (Cross-sectional 
Study) เพื่อศึกษาการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ 
ดังนี้คือ   ๑) การกําหนดประชากรกลุมตัวอยาง  ๒) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   ๓)  การสรางมือในการวิจัย    
๔) การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ   ๕) การเก็บรวบรวมขอมูล  ๖) การวิเคราะหขอมูลและ๗) สถิติท่ีใชวิจัย   
ซ่ึงมีขอมูลที่แจกแบบสอบถามตามกลุมตัวอยาง  ตามลักษณะเคร่ือง ดังนี้ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๕.๑.๑   ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
           ลักษณะของกลุมตัวอยางของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   พบวา ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี สวนใหญมีเพศเปนบรรพชิต  คิดเปนรอยละ ๖๘.๕๕ และ
รองลงมาเปนเพศคฤหัสถ คิดเปนรอยละ  ๓๐.๘๒  ดานอายุ ผูบริหาร คณาจารยสวนใหญมีอายุระหวาง  ๓๑-
๔๐   ป  คิดเปนรอยละ  ๖๐.๓๘  รองลงมามีอายุระหวาง๒๕-๓๐  ป    คิดเปนรอยละ  ๒๐.๑๓  มีอายุสูงกวา 
๔๐ ป  คิดเปนรอยละ ๑๘.๒๔  และมีอายุต่ํากวา ๒๕ ป  คิดเปนรอยละ ๑.๒๖  ดานอายุพรรษาสวนใหญ มี
อายุพรรษาระหวาง  ๑๑-๑๕   พรรษา    คิดเปนรอยละ ๖๕.๔๕ รองลงมา มีอายุพรรษาระหวาง  ๕-๑๐   พรรษา   
คิดเปนรอยละ ๒๑.๘๒  มีอายุพรรษาสูงกวา  ๑๕   พรรษา   คิดเปนรอยละ ๑๐.๙๑    และมีอายุพรรษา ต่ํากวา   
๕  พรรษา   คิดเปนรอย ๑.๘๒ ดานระดับการศึกษาสายสามัญสวนใหญ มีระดับการศึกษาสายสามัญสูงกวา
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 ๗๗ 

ปริญญาตรี    คิดเปนรอยละ ๕๐.๙๔ รองลงมา ช้ัน ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ  ๓๒.๑๔    ช้ันอนุปริญญา/ปว.ช./
ปว.ส.  คิดเปนรอยละ  ๕.๐๓ และมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ ๑.๘๙  ดานระดับการศึกษาทางบาลีสวนใหญ มี
ระดับการศึกษาทางบาลี ไมไดเปรียญธรรม    คิดเปนรอยละ  ๓๗.๗๐  รองลงมาเปรียญธรรม ๔-๖  คิดเปน
รอยละ ๒๙.๖๐   เปรียญธรรม ๗-๙  คิดเปนรอยละ ๒๑.๔๐  เปรียญธรรม ๑-๓  คิดเปนรอยละ  ๑๑.๓๐  ดาน
ตําแหนงการทํางานสวนใหญ มีตําแหนงการทํางาน  ระดับเจาหนาท่ี คิดเปนรอยละ ๕๗.๘๖  รองลงมาระดับ
อาจารย    คิดเปนรอยละ  ๒๑.๓๘  ระดับหัวหนาฝาย/ภาควิชา   คิดเปนรอยละ ๘.๑๘  ระดับรองอธิการบดี   
คิดเปนรอยละ  ๖.๐๓    ระดับรองคณบดี  คิดเปนรอยละ ๒.๕๒  ระดับคณบดี  คิดเปนรอยละ ๒.๕๒ และ
ระดับผูอํานวยการ คิดเปนรอยละ  ๒.๕๒ 
  

๕.๑.๒    การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ 
          การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี

ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    โดยรวม  อยูในระดับ “มาก”    มีคาเฉล่ียเทากับ   ๓.๖๖  
ดานกระบวนการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย อยูในระดับ “มาก”    มี
คาเฉล่ียเทากับ ๓.๘๓   ดานความคิดเห็นในเร่ืองของการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อยูในระดับ “ปานกลาง”    มีคาเฉล่ียเทากับ  ๓.๔๑   และ
ดานปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  ซ่ึงเปนขอคําถามเชิงลบ   อยูในระดับ “นอย”    มีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๗๖ 

๕.๒   อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห ปจจัยเกี่ยวกับ การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ของ

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมอยูในระดับ “มาก”    อาจ
เปนเพราะวาผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวนใหญมีเพศ
บรรพชิต (พระสงฆ) ซ่ึงมีความยึดม่ันในหลักคําสอนของศาสนามีการปฏิบัติตามหลักธรรมในการทํางาน 
นอกจากนั้นพระสงฆสวนใหญยังเปนกลุมท่ีอยูในเถระภูมิ คือมีอายุในการบวช ๑๐ พรรษาข้ึนไป ทําใหมี
ประสบการณดานการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยเปนเวลายาวนาน มีจริยธรรมคุณธรรมในการดํารงชีวิต
และการทํางานเสมอมา ซ่ึงการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ จึงเปนความสอดคลองกับ
พฤติกรรมพ้ืนฐานของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี  

เม่ือพิจารณาในรายดานกระบวนการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศ
ไทย มีความคิดเห็นอยูในระดับ “มาก”  อาจเปนเพราะวา ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
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 ๗๘ 

ลงกรณราชวิทยาลัย ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณและนโยบายดานเผยแผจากมหาวิทยาลัยในทุก
ปงบประมาณทําใหสามารถนําโยบายตาง ๆ มาใชในการทํางานไดอยางสะดวก   

 ดานการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อยูในระดับ “ปานกลาง”  อาจเปนเพราะวา นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัยไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ และขาดการติดตามผลหลังโครงการ
ตางๆ เกี่ยวกับการเผยแผส้ินสุดลงประชาชนท่ีลาสิกขาบทจากพระมีความเอาใจใสนอยลง มีเปาหมายใน
เร่ืองการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวมากวาใหผลประโยชนของมหาวิทยาลัย    

ดานปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยูในระดับ “นอย”  อาจเปนเพราะวา ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีความพรอมท้ังทางดานบุคลากร งบประมาณและสถานท่ีในการ
ดําเนินการ ไมกอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินการ  

 
๕.๓   ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เร่ือง  “การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ”    ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  
ดังนี้ 

๕.๓.๑    ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑) ดานกระบวนการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย 
ก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรพลักดันใหมี

สงฆไทย มีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา 
พระราชบัญญัติคณะ 

ข. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรมีนโยบายรวมกับมหาเถรสมาคมใน 
การควบคุมพฤติกรรมของพระภิกษุ สามเณรใหปฏิบัติตนเอ้ือตอ หลักพระธรรมวินัยจะสงผลตอการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเปนไปไดดวยดี 

ค. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรมีการอบรมพระสงฆรุนใหมใหมี 
ยุทธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนา  ใหเปนท่ียอมรับในการเผยแผพระพุทธศาสนารูปแบบใหมใน
สังคมไทย   

ง. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีกําหนดแนวทางในการเผยแผ 
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 ๗๙ 

พระพุทธศาสนาใหมีความเห็นในทิศทางเดียวกัน ระหวางพระสงฆท่ัวไปและผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี 
ของมหาวิทยาลัย 

 

๒) ดานความคิดเห็นในเร่ืองของการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเกี่ยวกับ 
การจัดโครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยเพื่อให บรรลุเปาหมายอยางมี
ระบบ 

ข. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรมีการประเมินผลและติดตามผลการ 
จัดโครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนาเม่ือดําเนินการเสร็จส้ินเพื่อวัดประสิทธิภาพท่ีมี
ตอการเผยแผพระพุทธศาสนา 

ค. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการเผยแผ 
พระพุทธศาสนาแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานเกี่ยวกับการเผยแผท้ังใน
ระบบและนอกระบบ 

 

๓) ดานปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการดาน 
การเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือกําหนดทิศทางในการเผยแผใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ข. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรเปดหลักสูตรการเรียนการสอน 
สาขาวิชาการเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือใหผูเรียนจบการศึกษาไดมีความรูความสามารถในการนําทฤษฏีไป
ใชในการเผยแผอยางมีประสิทธิภาพ  

ค. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีความรวมมือกันระหวาง 
มหาวิทยาลัยกับคณะสงฆแหงประเทศไทยกําหนดนโยบายในการเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือเปดชอง
ทางดานการปฏิบัติดานการเผยแผพระพุทธศาสนา  

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย  

 ๑) ดานกระบวนการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย 
    ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับการเผยแผใน 

ประเทศไทยเพื่อปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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๘๐ 

  

๒) ดานความคิดเห็นในเร่ืองของการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ควรศึกษาวิจัยดานประสิทธิภาพของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีตอการเผยแผ 
พระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย 

 ควรศึกษาวิจัยดานความคิดเห็นของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีตอการเผยแผ 
พระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย 

ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธยุทธศาสตรตางๆ  เกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา 

๓) ดานปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ควรศึกษาวิจัยดานอุปสรรคในการเผยแผพระพุทธศาสนาของผูบริหารคณาจารย  
เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ควรศึกษาวิจัยดานความพึงพอใจตอการเผยแผพระพุทธศาสนาของผูบริหารคณาจารย  
เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 
. 
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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๔๐  
------------------------------ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เปนปท่ี ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐" 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เปนตนไป 
  มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัตไิวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน  
  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  "มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
  "สภามหาวิทยาลัย" หมายความวา สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  "สภาวิชาการ" หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ๘๖ 

  "วิทยาเขต" หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย 
วิทยาลัย หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย 
ตั้งแตสองสวนงานข้ึนไป ตัง้อยูในเขตนั้น ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
  "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

หมวด ๑ 

การจัดตั้ง วตัถุประสงค และอํานาจหนาท่ี  

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

  มาตรา ๖ ใหจดัต้ังมหาวิทยาลัยข้ึนมหาวิทยาลัยหนึ่ง เรียกวา "มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย" และเปนนิติบุคคล 

  ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจยั มีวตัถุประสงคใหการศึกษา วจิัย สงเสริม และ
ใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภกิษุสามเณรและคฤหัสถ รวมท้ังการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ 

  มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงานดังนี ้
  ( ๑ ) สํานักงานอธิการบด ี

  ( ๒ ) สํานักงานวิทยาเขต 

  ( ๓ ) บัณฑิตวทิยาลัย 

  ( ๔ ) คณะ 

  ( ๕ ) สถาบัน 

  ( ๖ ) สํานัก 

  ( ๗ ) ศูนย 
  ( ๘ ) วิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยอาจใหมีหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน สํานัก 
ศูนย หรือวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในมาตรา ๖ เปนสวนงานใน
มหาวิทยาลัยอีกได 
สํานักงานอธิการบดีและสํานกังานวิทยาเขต อาจแบงสวนงานเปนกอง หรือหนวยงานที่เรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง 
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 ๘๗ 

  บัณฑิตวิทยาลัย อาจแบงสวนงานเปนสํานกังานคณบดี กอง หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยาง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง  

  คณะ หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ อาจแบงสวนงานเปน
สํานักงานคณบดี ภาควิชา กอง หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง 

  สถาบัน สํานัก ศูนย วทิยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบัน 

สํานัก       
ศูนย หรือวิทยาลัย อาจแบงสวนงานเปนสํานักงานบริหาร กอง หรือหนวยงานที่เรียกช่ือ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง 

  มาตรา ๙ การจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวทิยาเขต บัณฑติวิทยาลัย คณะ 
สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน 
สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย ใหทําเปนขอกําหนดของมหาวทิยาลัยโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

การแบงสวนงานเปนกอง สํานักงานคณบด ีภาควิชา สํานกังานบริหาร หรือหนวยงานที่เรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสวนงานดังกลาวใหทําเปนประกาศของ มหาวิทยาลัยโดยประกาศในราช
กิจจานเุบกษา 

  มาตรา ๑๐ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาช้ันสูง
หรือสถาบันวจิัยดานพระพทุธศาสนาเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรช้ันใดช้ันหนึ่ง แกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาช้ันสูง
หรือสถาบันวจิัยดานพระพทุธศาสนานั้นได 
  การรับเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย และใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา  

การควบคุมสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยดานพระพุทธศาสนาท่ีรับเขาสมทบตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๑๑ กิจการของมหาวทิยาลัยไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพนัธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

แตผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจคํ้าประกันหนี้เงินกู หรือหนี้ใด ๆ ของมหาวิทยาลัยไดเสมือน
มหาวิทยาลัยเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการใหอํานาจกระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน  

  มาตรา ๑๒ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีกระทําการตางๆ ภายในวัตถุประสงคตามท่ี
กําหนดไวในมาตรา ๖ และอํานาจหนาท่ีเชนวานีใ้หรวมถึง 

  ( ๑ ) ซ้ือ สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ แลกเปล่ียน ถือกรรมสิทธ์ิ มี
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 ๘๘ 

สิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ ในทรัพยสิน และจําหนายสังหาริมทรัพยหรือ
อสังหาริมทรัพยท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพยสินท่ีมีผูอุดหนุนหรืออุทิศ
ให 
การจําหนายหรือแลกเปล่ียนอสังหาริมทรัพยของมหาวทิยาลัย ใหกระทําไดเฉพาะอสังหาริมทรัพย
ท่ีไดมาตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม ซ่ึงมีวัตถุประสงค ใหจําหนายหรือแลกเปล่ียนได 
  ( ๒ ) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบ้ียปรับ และคาบริการในการใหบริการ
ภายในอํานาจและหนาท่ีของมหาวิทยาลัย รวมท้ังทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
คาตอบแทนและคาบริการนัน้ 

  ( ๓ ) รวมมือกบัหนวยงานอ่ืนไมวาจะเปนของรัฐหรือของเอกชนในกิจการท่ีเกี่ยวกับการ
สอน การวจิัย การใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม และการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  ( ๔ ) กูยืมเงิน ใหกูยืมเงิน โดยมีหลักประกนัดวยบุคคลหรือทรัพยสิน หรือลงทุน ท้ังนี้ เพื่อ
ประโยชนในการดําเนนิงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดในมาตรา ๖  

  ( ๕ ) รวมมือกบัองคการหรือหนวยงานตางประเทศในกิจการท่ีเกี่ยวกับการสอน การวิจัย 

การใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมและการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ( ๖ ) จัดใหมีทุนการศึกษาและทุนการวิจยัในสาขาวิชาตาง ๆ 

  มาตรา ๑๓ รายไดของมหาวทิยาลัยมีดังนี ้
  ( ๑ ) เงินอุดหนนุท่ัวไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 
  ( ๒ ) เงินอุดหนุนและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 

  ( ๓ ) เงินอุดหนุนจากศาสนสมบัติกลาง เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาบํารุง 
คาตอบแทน เบ้ียปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

  ( ๔ ) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

  ( ๕ ) รายไดหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 

เงินอุดหนุนท่ัวไปตาม ( ๑ ) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยการเสนอแนะของ
กระทรวงศกึษาธิการ เปนจํานวนทีเ่พียงพอสําหรับคาใชจายท่ีจําเปนในการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดในมาตรา ๖  

  ใหอสังหาริมทรัพยซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือซ้ือดวยเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย หรือแลกเปล่ียนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เปนกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย 

  รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงิน
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 ๘๙ 

คงคลังและกฎหมายวาดวยวธีิการงบประมาณ 

ในกรณีรายไดมีจํานวนไมเพยีงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและคาภาระ
ตาง ๆ ท่ีเหมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอ่ืนได รัฐบาลพึงจัดสรรเงิน
งบประมาณแผนดินใหแกมหาวิทยาลัยเทาจํานวนท่ีจําเปน 

  มาตรา ๑๔ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคด ีและบุคคลใด
จะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได 
  มาตรา ๑๕ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจดัการเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนดในมาตรา ๖ หรือตามวัตถุประสงคซ่ึงผูอุทิศทรัพยสิน
ใหแกมหาวิทยาลัยกําหนดไว 
  มาตรา ๑๖ ภายใตบังคับของมาตรา ๑๒ ( ๑ ) กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยของ
มหาวิทยาลัยจะจําหนายหรือโอนไดกแ็ตโดยพระราชบัญญัติ 

 

หมวด ๒ 

การดําเนินการ  

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

  มาตรา ๑๗ ใหมีสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย 

  ( ๑ ) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงต้ังจาก พระเถระ 

  ( ๒ ) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิบดีกรมการศาสนา ผูอํานวยการ สํานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

  ( ๓ ) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนเจด็รูป ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงต้ังจาก
พระภกิษุผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีหรือคณบด ีโดยคําแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง  
  ( ๔ ) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิจํานวนไมนอยกวาหกรูปหรือคนแตไมเกิน
แปดรูปหรือคน ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงต้ังจากพระภิกษุหรือคฤหัสถ โดยคําแนะนําของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และในจํานวนนี้ จะตองเปนพระภกิษุไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  

ใหสภามหาวทิยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนพระภิกษุรูปหนึ่งเปนอุป
นายกสภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือ
ไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
ใหสภามหาวทิยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีซ่ึงเปนพระภกิษุรูปหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
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 ๙๐ 

  มาตรา ๑๘ นายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๗ ( ๓ ) และ  
( ๔ ) มีวาระการดํารงตําแหนงสามป แตสมเด็จพระสังฆราชจะทรงแตงต้ังใหมอีกได 
  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหน่ึง นายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๗ ( ๓ ) และ ( ๔ ) พนจากตําแหนงเม่ือ 

  ( ๑ ) มรณภาพหรือตาย 

   ( ๒ ) ลาออก 

  ( ๓ ) พนจากความเปนพระภกิษ ุ

  ( ๔ ) สมเด็จพระสังฆราชทรงถอดถอน 

  ( ๕ ) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 

  ( ๖ ) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 

  ( ๗ ) เปนบุคคลลมละลาย 

  ( ๘ ) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

  ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๗ ( ๓ ) และ ( 
๔ ) พนจากตําแหนงกอนวาระ และสมเดจ็พระสังฆราช ทรงแตงต้ังผูดาํรงตําแหนงแทนแลว ใหผูท่ี
ไดทรงแตงต้ังอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

  ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒเิพิ่มข้ึน ใหผูท่ีไดรับแตง
ตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิซ่ึงไดรับ
แตงต้ังไวแลว 

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๗ ( ๓ ) และ ( ๔ ) พน
จากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดทรงแตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข้ึนใหม ใหนายกสภามหาวทิยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ี
ตอไปจนกวาจะไดทรงแตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยข้ึนใหม 
  มาตรา ๑๙ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดแูลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 

และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาท่ีดังน้ี 

  ( ๑ ) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกีย่วกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ
พระพุทธศาสนาแกสังคม และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ( ๒ ) วางระเบียบ ออกขอบังคับ ขอกําหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบและออกประกาศสําหรับงานดังกลาวก็
ได 
  ( ๓ ) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
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 ๙๑ 

  ( ๔ ) อนุมัติการจัดต้ัง การรวม และการยบุเลิกสํานักงานวทิยาเขต บัณฑติวิทยาลัย คณะ 
สถาบัน สํานัก ศูนย วทิยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน 
สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย รวมท้ังการแบงสวนงานของหนวยงานดังกลาว 

  ( ๕ ) อนุมัติการรับเขาสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบของสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือ
สถาบันวิจัยดานพระพุทธศาสนา 

  ( ๖ ) อนุมัติการเปดสอนและหลักสูตรการศึกษาดานพระพุทธศาสนาใหสอดคลองกับพระ
ธรรมวินัย รวมท้ังการยุบ รวม และยกเลิกหลักสูตรและสาขาวิชา 

  ( ๗ ) พิจารณาดําเนินการเพ่ือใหสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงต้ัง และพิจารณาถอดถอน
อธิการบดี 
  ( ๘ ) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและพจิารณาถอดถอน 
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ  

  ( ๙ ) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบด ีคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน 

ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย และหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทยีบเทาสถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัยและศาสตราจารยเกยีรติคุณ รองศาสตราจารย 
และผูชวยศาสตราจารย 
  ( ๑๐ ) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกีย่วกับการกําหนด
ตําแหนง การกาํหนดอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน คาจาง สวัสดิการและ
ประโยชนอยางอ่ืน การบรรจุและแตงต้ัง การรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนหรือ
คาจาง การออกจากงาน การรักษาวนิัย การดําเนินการทางวินยั การรองทุกข และการอุทธรณการ
ลงโทษ ของคณาจารย เจาหนาท่ีและลูกจาง ( ๑๑ ) กําหนดนโยบายเก่ียวกับการจัดหารายได ออก
ขอบังคับและวางระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

  ( ๑๒ ) อนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวทิยาลัย 

  ( ๑๓ ) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระทําการใด 
ๆ อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

  ( ๑๔ ) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 
คณบด ีผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย และหัวหนา
หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย 

  ( ๑๕ ) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดผู
หนึ่งโดยเฉพาะ 

  มาตรา ๒๐ ใหมีสภาวิชาการประกอบดวย 

  ( ๑ ) ประธานสภาวิชาการ ไดแก อธิการบด ี
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 ๙๒ 

  ( ๒ ) กรรมการสภาวิชาการโดยตําแหนง ไดแก รองอธิการบดีท่ีเปนพระภกิษุ คณบด ี

ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย หัวหนาหนวยงานที่
เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย และศาสตราจารย 
  ( ๓ ) กรรมการสภาวิชาการ ซ่ึงคณาจารยประจําเลือกจากคณาจารยประจําคณะ คณะละสาม
คน 

คุณสมบัต ิหลักเกณฑและวธีิการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม ( ๓ ) ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

  ใหสภาวิชาการแตงต้ังรองอธิการบดีซ่ึงเปนพระภิกษุรูปหนึ่งเปนเลขานุการสภาวิชาการ
โดยคําแนะนําของอธิการบด ี

  มาตรา ๒๑ กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ ( ๓ ) มีวาระการดํารงตําแหนงสองป แต
อาจไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงอีกได 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหน่ึง กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ ( ๓ ) 
พนจากตําแหนงเม่ือ 

  ( ๑ ) มรณภาพหรือตาย 

  ( ๒ ) ลาออก 

  ( ๓ ) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภาวิชาการในประเภทนั้น  

  ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ ( ๓ ) พนจากตําแหนงกอนวาระ และไดมี
การเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูท่ีไดรับเลือกนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยู
ของผูซ่ึงตนแทน  

  ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ ( ๓ ) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยงัมิได
เลือกกรรมการสภาวิชาการขึ้นใหม ใหกรรมการสภาวิชาการซ่ึงพนจากตําแหนงนัน้ปฏิบัติหนาท่ี
ตอไปจนกวาจะไดมีการเลือกกรรมการสภาวิชาการข้ึนใหม 
  มาตรา ๒๒ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาท่ีดังนี ้
  ( ๑ ) พิจารณากําหนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา 

  ( ๒ ) เสนอการใหปริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนยีบัตร 

  ( ๓ ) เสนอการจัดต้ัง ยุบ รวม และเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน 
สํานัก ศูนย วทิยาลัย หรือหนวยงาน ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย 
หรือวิทยาลัย รวมท้ังการแบงสวนงานในหนวยงานดังกลาว 

  ( ๔ ) ควบคุมดแูลการจัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
พระบาลีในพระไตรปฎก 

  ( ๕ ) พิจารณาการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจยัดานพระพุทธศาสนาเขา
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 ๙๓ 

สมทบในมหาวิทยาลัย 

  ( ๖ ) พิจารณาใหความเห็นเกีย่วกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารย
พิเศษ ศาสตราจารยเกยีรติคุณ รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย ตอสภามหาวิทยาลัย 

  ( ๗ ) พิจารณาใหความเห็นการแตงต้ังรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และ
อาจารยพิเศษ 

  ( ๘ ) พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงต้ังหวัหนาภาควิชา และหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา 

  ( ๙ ) จัดหาวิธีการอันจะทําใหการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนา
แกสังคม และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเจริญยิ่งข้ึน 

  ( ๑๐ ) พิจารณาใหความเห็นแกสภามหาวิทยาลัยในเร่ืองเกี่ยวกับวิชาการพระพุทธศาสนาใน
มหาวิทยาลัย 

  ( ๑๑ ) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพื่อกระทําการใด 
ๆ อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภาวิชาการ 

  ( ๑๒ ) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวทิยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย  

  มาตรา ๒๓ การประชุมของสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๒๔ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีหรือจะมีท้ังรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกาํหนดก็ได เพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดี
มอบหมาย 

  มาตรา ๒๕ อธิการบดีนั้น สมเด็จพระสังฆราชจะไดทรงแตงต้ังจากพระภิกษุผูมีคุณสมบัติ
ตาม   

มาตรา ๒๖ โดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย  

อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีป และสมเด็จพระสังฆราชจะทรงแตงต้ังใหมอีกได 
รองอธิการบด ีใหสภามหาวทิยาลัยแตงต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดี จากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 
๒๖ และใหมีรองอธิการบดีเปนคฤหัสถอยางนอยหนึ่งคน  

ผูชวยอธิการบด ีใหอธิการบดีแตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๔ 

  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ อธิการบดีพนจากตําแหนงเม่ือ  

  ( ๑ ) มรณภาพ 

  ( ๒ ) ลาออก 
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 ๙๔ 

  ( ๓ ) พนจากความเปนพระภกิษ ุ

  ( ๔ ) สมเด็จพระสังฆราชทรงถอดถอนโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 

เม่ืออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดพีนจากตําแหนงดวย 

  มาตรา ๒๖ อธิการบดีและรองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือ
เทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอน
มาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
มีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาป 
  มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอํานาจและหนาท่ีดงันี้ 
  ( ๑ ) บริหารงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
ขอกําหนด รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

  ( ๒ ) ควบคุมดแูลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานท่ีและทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

  ( ๓ ) สงเสริมและสนับสนุนกิจการนิสิต 

  ( ๔ ) บรรจ ุแตงต้ัง ถอดถอนอาจารย เจาหนาท่ีและลูกจาง รวมท้ังดําเนนิการบริหารงาน
บุคคลตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ( ๕ ) เปนผูแทนของมหาวทิยาลัยในกิจการท่ัวไป 

  ( ๖ ) จัดทําและเสนอรายงานประจําปเกีย่วกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภา
มหาวิทยาลัยและมหาเถรสมาคม 

  ( ๗ ) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  มาตรา ๒๘ เพือ่ประโยชนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีอาจมอบอํานาจ
เกี่ยวกับการทํานิติกรรมสัญญาและการดําเนินคดีใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีหรือผูชวย
อธิการบดี ซ่ึงเปนคฤหัสถปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดีได 
  มาตรา ๒๙ ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองอธิการบด ีซ่ึง
เปนพระภิกษแุละไดรับมอบหมายเปนหนังสือ จากอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน  

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบด ีหรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหน่ึง หรือมี
แตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ เปนผูรักษาการ
แทนอธิการบดี 
  มาตรา ๓๐ ในวิทยาเขตหน่ึง ใหมีสํานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบด ีซ่ึงเปนพระภิกษุ
รูปหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

ในกรณีท่ีรองอธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน 
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 ๙๕ 

ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หรือผูอํานวยการวทิยาลัยซ่ึงไดรับมอบหมายจาก รอง
อธิการบดีเปนผูรักษาการแทน ถารองอธิการบดี มิไดมอบหมายให ผูชวยอธิการบดี ซ่ึงเปน
พระภกิษุ คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หรือผูอํานวยการ
วิทยาลัย ท่ีมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน 

  ในกรณีท่ีไมมีผูท่ีดํารงตําแหนงรองอธิการบด ีหรือไมมีผูรักษาการแทนรองอธิการบดีตาม
วรรคสองหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหอธิการบดแีตงต้ังผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ เปนผู
รักษาการแทนรองอธิการบดีในวิทยาเขต อาจใหมีผูชวยอธิการบดีเปนคฤหัสถคนหน่ึงเพื่อปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีอธิการบดีมอบหมายตามมาตรา ๒๘ กไ็ด 
  มาตรา ๓๑ ในวิทยาเขตหน่ึง ใหมีคณะกรรมการประจําวทิยาเขต ประกอบดวย รอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขตเปนประธานกรรมการ ผูชวยอธิการบดี คณบด ีผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย และหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 
ท่ีมีฐานะเทยีบเทาสถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย ในวทิยาเขตนั้น เปนกรรมการโดยตําแหนง 
และกรรมการซึ่ง สภามหาวทิยาลัย แตงต้ังจากคณาจารยประจํา ในวิทยาเขตนั้น มีจํานวนไมเกนิกึ่ง
หนึ่ง ของจํานวนกรรมการ โดยตําแหนง แตไมนอยกวาสามคน 

  ใหคณะกรรมการประจําวิทยาเขตแตงต้ังบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนเลขานุการของ
คณะกรรมการ  

กรรมการซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
การประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๓๒ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีอํานาจและหนาท่ีดังนี ้
  ( ๑ ) ใหคําปรึกษา แนะนําเกีย่วกับการดําเนนิกิจการตาง ๆ ภายในวิทยาเขตตออธิการบดี 
  ( ๒ ) ประสานงานระหวางบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วทิยาลัย และ
หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือ วิทยาลัย ภายในวิทยา
เขต 

  ( ๓ ) พิจารณาเสนอการออกระเบียบปฏิบัตขิองวิทยาเขตตออธิการบด ีและวางระเบียบหรือ
ออกขอบังคับอ่ืนตามท่ีสภามหามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  ( ๔ ) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงานและงบประมาณประจําปของหนวยงานตาง ๆ ของ
วิทยาเขต ตอรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต 

  ( ๕ ) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

  มาตรา ๓๓ ในบัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหนวยงานท่ีเรียกอยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ใหมีคณบดีซ่ึงเปนพระภิกษุรูป หนึ่งเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารงานของบัณฑิต
วิทยาลัย คณะหรือหนวยงานที่เรียกอยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และใหมีรองคณบดีซ่ึงเปน
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 ๙๖ 

พระภกิษุตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกาํหนด เพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีคณบดี
มอบหมาย 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ อาจมีรองคณบดีเปน
คฤหัสถคนหน่ึง เพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีคณะบดีมอบหมายก็ได 
คณบดีนัน้ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๔  

รองคณบดีนั้น ใหอธิการบดแีตงต้ังโดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๔ 

คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีป และอาจไดรับแตงตัง้อีกได 
เม่ือคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย 

  มาตรา ๓๔ ผูชวยอธิการบด ีคณบด ีและรองคณบดีตองมีคุณสมบัติไดรับปริญญาช้ันใด
ช้ันหนึ่งหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และได
ทําการสอนมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามป  
  มาตรา ๓๕ การจัดใหมีคณะกรรมการประจําและการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิต
วิทยาลัย คณะ หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ีมีการแบงภาควิชาหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
ภาควิชาในคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีหวัหนาภาควิชาหรือ
หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบ
งานของภาควชิาหรือหนวยงาน ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา และอาจมีรองหัวหนา
ภาควิชาหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา ตามจํานวนท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกาํหนดก็ไดเพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาหนวยงาน
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชามอบหมาย 

  การแตงต้ัง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และคุณสมบัติของหัวหนาภาควิชา
หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา รวมท้ังผูดํารงตําแหนงรองของ
ตําแหนงดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๓๗ ในสถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะ
เทียบเทาสถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย ใหมีผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยาง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
หนวยงานดังกลาว และอาจมีรองผูอํานวยการหรือรองหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาสถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย ตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดกไ็ด เพื่อทําหนาที่
และรับผิดชอบตามท่ีผูอํานวยการหรือหวัหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
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 ๙๗ 

สถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย มอบหมาย 

  การแตงต้ัง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และคุณสมบัตขิองผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย รวมท้ังผูดํารงตําแหนงรอง ของ
ตําแหนง ดังกลาว ตามวรรคหน่ึง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดย
อนุโลม  

  มาตรา ๓๘ การจัดใหมีคณะกรรมการประจําและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก 
ศูนย วิทยาลัย หรือหนวยงาน ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย 
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๓๙ หลักเกณฑและวธีิการแตงต้ังคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก 

ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
สถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย  

  มาตรา ๔๐ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบด ี

ผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก 

ผูอํานวยการศูนย รองผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย รองผูอํานวยกาวิทยาลัย หัวหนา
ภาควิชา รองหวัหนาภาควิชา หัวหนาและรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วทิยาลัย หรือภาควิชา จะดํารงตําแหนงดังกลาว เกินหนึ่งตําแหนงใน
ขณะเดียวกนัมิได 
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึงอยูหนึ่งตําแหนงแลว จะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่ง
ตําแหนงก็ได แตตองไมเกินหกเดือน 

  มาตรา ๔๑ เพือ่ประโยชนในการบริหารงานในบณัฑิตวทิยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย 
วิทยาลัย ภาควชิา และกองหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบัน สํานัก 
ศูนย วิทยาลัย ภาควิชา หรือกอง อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติการท่ี
อธิการบดีจะพงึปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองใดถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น
มิไดกําหนดเรือ่งการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน อธิการบดีจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผู
ดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการ
วิทยาลัย หัวหนาภาควิชา หวัหนากอง หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วทิยาลัย ภาควิชา หรือกอง ปฏิบัติการแทนอธิการบดีเฉพาะในงานของ
สวนงานนัน้ ๆ ก็ได 
ใหผูปฏิบัติการแทนตามวรรคหนึ่งมีอํานาจและหนาท่ีตามท่ีอธิการบดีกําหนด 
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 ๙๘ 

  มาตรา ๔๒ ใหผูปฏิบัติการแทนหรือผูรักษาการแทนตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๘ มาตรา 
๒๙    

มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับผูซ่ึงตน
แทน 

ในกรณีท่ีกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังหรือมติของคณะรัฐมนตรีแตงต้ังใหผูดํารงตําแหนงใด
เปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด ใหผูปฏิบัติการแทนหรือผูรักษาการแทนทําหนาท่ี
กรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดยีวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางท่ีปฏิบัติการแทนหรือ
รักษาการแทนดวย แลวแตกรณี 

 

หมวด ๓ 

การบัญชีและการตรวจสอบ  

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

  มาตรา ๔๓ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตองแยกตามประเภทงาน
สวนท่ีสําคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจายเงิน สินทรัพยและหนี้สินท่ีแสดงกจิการท่ีเปนอยูตาม
ความเปนจริงและตามที่ควร ตามประเภทงานพรอมดวยขอความอันเปนท่ีมาของรายการนั้น ๆ และ
ใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา 

  มาตรา ๔๔ ใหมหาวิทยาลัยจดัทํางบดุลและบัญชีทําการ สงผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย
ภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 
  มาตรา ๔๕ ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยและใหทําการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบป 
  มาตรา ๔๖ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย เพื่อการน้ีใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดี รองอธิการบด ีเจาหนาท่ีและลูกจางของ
มหาวิทยาลัย และเรียกรองใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยได
ตามความจําเปน 

  มาตรา ๔๗ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันส้ินบัญชี เพือ่สภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 

ใหมหาวิทยาลัยเผยแพรรายงานประจําปของปท่ีส้ินไปนั้น แสดงบัญชีงบดุลและบัญชีทําการท่ี
ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว พรอมท้ังแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปท่ีลวงมาและแผนงาน
ท่ีจะจดัทําในปตอไป ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวนัส้ินปบัญชี 
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 ๙๙ 

หมวด ๔ 

การกํากับและดูแล  

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

  มาตรา ๔๘ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาท่ีกํากับดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลัย ให
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดในมาตรา ๖ และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

 

หมวด ๕ 

ตําแหนงทางวิชาการ  

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

  มาตรา ๔๙ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการดังนี้ 
  ( ๑ ) ศาสตราจารย 
  ( ๒ ) รองศาสตราจารย  
  ( ๓ ) ผูชวยศาสตราจารย 
  ( ๔ ) อาจารย 
  คุณสมบัต ิหลักเกณฑและวธีิการแตงต้ังและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหน่ึง ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย  

  มาตรา ๕๐ ศาสตราจารยพิเศษน้ัน จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภามหาวทิยาลัย  

  คุณสมบัต ิหลักเกณฑและวธีิการแตงต้ังศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๕๑ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการอาจแตงต้ังผูซ่ึงมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย เปนรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ
สํานัก ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือวิทยาลัย 

  คุณสมบัติ หลักเกณฑและวธีิการแตงต้ังรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
และอาจารยพิเศษตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามขอบังคับของ มหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๕๒ ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญพิเศษ และพนจาก
ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภาวิชาการอาจแตงต้ังใหเปน
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 ๑๐๐ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาท่ีศาสตราจารยผูนั้นมีความเช่ียวชาญเพื่อเปน เกียรติยศได 
  คุณสมบัต ิหลักเกณฑและวธีิการแตงต้ังศาสตราจารยเกยีรติคุณใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๖ 

ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ  

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

  มาตรา ๕๓ ปริญญามีสามช้ัน คือ 

ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด.  
ปริญญาโท เรียกวา มหาบณัฑิต ใชอักษรยอ ม. 
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑติ ใชอักษรยอ บ. 
  มาตรา ๕๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในมหาวิทยาลัย  

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาช้ันใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหทํา
เปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  มาตรา ๕๕ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

ไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดบัสองก็ได 
  มาตรา ๕๖ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนยีบัตรสําหรับสาขาวิชาใดไดดังนี ้
  ( ๑ ) ประกาศนียบัตรบัณฑติ ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง
ภายหลังท่ีไดรับปริญญาแลว 

  ( ๒ ) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง
กอนถึงข้ันไดรับปริญญาตรี 

  ( ๓ ) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 

  มาตรา ๕๗ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิแ์กบุคคลซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเหน็วา
ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญาน้ันๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนง
ตางๆ ในมหาวทิยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะนั้นไมได 
ช้ัน สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ ์ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

  มาตรา ๕๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีพัดวิทยฐานะเปนคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะ
สําหรับพระภกิษุสามเณรผูไดรับปริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนยีบัตร 

และครุยวิทยฐานะหรือเข็มวทิยฐานะเปนเคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะสําหรับคฤหัสถผูไดรับ
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 ๑๐๑ 

ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรและอาจกําหนดใหมีครุยประจํา
ตําแหนงกรรมการสภามหาวทิยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารย
ของมหาวิทยาลัยสําหรับคฤหัสถก็ได 
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของพัดวิทยฐานะครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจาํตําแหนงตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

  พัดวิทยฐานะ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาํตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดย
มีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา ๕๙ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแตง
กายนิสิตสําหรับคฤหัสถได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ  

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

  มาตรา ๖๐ ผูใดใชพัดวิทยฐานะ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง 

เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแตงกายนิสิตของมหาวิทยาลัยโดยไมมีสิทธิจะใชหรือแสดงดวย
ประการใด ๆ วาตนมีปริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนยีบัตร หรือตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยโดยท่ีตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอ่ืนเชื่อวาตนมีสิทธิจะใช หรือมีวิทย
ฐานะ หรือตําแหนงเชนนัน้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ  

บทเฉพาะกาล  

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

  มาตรา ๖๑ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ คณาจารย เจาหนาท่ี และลูกจาง และ
เงินอุดหนุนของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ของมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ไปเปนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี ้ 
มาตรา ๖๒ สวนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงมีอยูในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหคงอยูตอไปจนกวาจะไดออกขอกาํหนดของ
มหาวิทยาลัยจดัต้ังสวนงานตามพระราชบัญญัตินี ้
  มาตรา ๖๓ ใหอธิการบดีและรองอธิการบดีซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการ
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 ๑๐๒ 

บริหารงานของมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ อยูในวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ดํารงตําแหนงอธิการบดีและรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจฬุา
ลงกรณราชวิทยาลัย จนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีและรองอธิการบดีข้ึนใหม
ตามมาตรา ๒๕ ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  มาตรา ๖๔ ในระยะเร่ิมแรก ใหนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงมีอยูในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยจนกวาจะไดมีสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๗ ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  มาตรา ๖๕ ใหคณะกรรมการ สภาวิทยาเขต คณะกรรมการประจํา บัณฑติวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจํา สถาบัน คณะกรรมการประจําสํานกั และ
คณะกรรมการประจําศูนย ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงมีอยู ในวนัท่ี
พระราชบัญญัตินี้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัตหินาท่ีตอไปจนกวาจะ ไดมีคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขต คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการ
ประจําสถาบัน คณะกรรมการประจําสํานัก และคณะกรรมการประจําศูนยตามพระราชบัญญัตินี้ 
แลวแตกรณ ีท้ังนี้ตองไมเกนิหนึ่งปนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  มาตรา ๖๖ ใหผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย รองผูอํานวยการศูนย หัวหนา
ภาควิชาและรองหัวหนาภาควิชาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงดํารง
ตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา คงอยูในตําแหนงตอไปจนกวา
จะไดมีการแตงต้ังผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบด ีผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย รองผูอํานวยการศูนย หัวหนาภาควิชา
และรองหวัหนาภาควิชาตามพระราชบัญญัตินี้ แลว แตกรณี ท้ังนี ้ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

  มาตรา ๖๗ ผูใด ดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 
ผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก 
ผูอํานวยการศูนย รองผูอํานวยการศูนย หวัหนาภาควิชา หรือรองหัวหนาภาควิชา เกนิกวาหนึ่ง
ตําแหนงในวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูนั้นเลือกดํารงตําแหนงไดเพยีง
ตําแหนงเดยีว ท้ังนี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  มาตรา ๖๘ ใหผูซ่ึงเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศ ในราชกจิจานุเบกษา เปนอาจารย

บัณฑิตวิท
ยา

ลัย
 วิท

ยา
คา

รพ
ญาไ

ท 

มหาว
ิทยา

ลัย
ศรีป

ทุม 



 ๑๐๓ 

ประจําหรืออาจารยพิเศษตอไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือจนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับแตงต้ัง แลวแต
กรณ ี

  มาตรา ๖๙ ใหผูซ่ึง ไดรับประกาศนยีบัตร อนุปริญญา หรือ ปริญญาตามหลักสูตร ของ มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูได รับประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือ
ปริญญาตามพระราชบัญญัตินี ้
  มาตรา ๗๐ ในระหวางท่ียังไมมีประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําประกาศ ระเบียบขอบังคับ และคําส่ังของ
มหาจฬุาลงกรณราช วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ท่ีใชอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตรี 
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 ๑๐๔ 

 
 

ระเบียบมหาเถรสมาคม 

วาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

************ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆพุทธศักราช 
๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๓๕ มหาเถร
สมาคมวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวย การเผยแผ 
พระพุทธศาสนา พุทธศักราช ๒๕๕๐” 

 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศในแถลงการณคณะสงฆ เปนตน
ไป 

 

ขอ ๓ ตั้งแตวนัใชระเบียบนีใ้หยกเลิกบรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดของมหา
เถรสมาคมและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในสวนท่ีระเบียบนีก้ําหนดไวแลว หรือขัดแยง
กับระเบียบนี ้

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
๔.๑ ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ หมายถึง สํานักงานกลางท่ีทํา

หนาท่ีบริหารจัดการกจิการเผยแผพระพุทธศาสนาและเปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ บัณฑิตวิท
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 ๑๐๕ 

๔.๒ ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดหมายถึง สํานักงานท่ีทําหนาท่ี
บริหารจัดการกิจการเผยแผพระพุทธศาสนาประจํากรุงเทพมหานครและจังหวัดในสวนภูมิภาค 
และเปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ จังหวัด 

๔.๓ บุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา หมายถึง พระสังฆาธิการทุกระดับช้ัน 
เลขานุการเจาคณะจังหวัด เลขาเจาคณะอําเภอ พระธรรมทูต พระนักเทศน พระวิปสสนาจารย 
พระจริยานิเทศก พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปรยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ครูสอนปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาและครูพระสอนศีลธรรม ในสถานศึกษา 

๔.๔ คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
และคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด 

 

ขอ ๕ ใหมีศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดนโยบายและแผนแมบท 
การเผยแผพระพุทธศาสนา สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา ใหมี 
อุดมการณ ความรู ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
อบรมส่ังสอนประชาชน ใหนําไปประยุกตใชในการประกอบสัมมาชีพและดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติมี
สํานักงานกลางต้ังอยูท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ขอ ๖ ใหมีศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวดั 

ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยประสานงาน
กลางประจําจังหวัด อํานวยความสะดวก เปนท่ีปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา
ใหการอุปถัมภ และปฏิบัติตามนโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ วัตถุประสงค และอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนย
การเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดหรือมอบหมายใหศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนา
ประจําจังหวัดมีสํานักงานต้ังอยูท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
 

ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ ประกอบดวย 
๗.๑ กรรมการมหาเถรสมาคม ๓ รูป 
๗.๒ แมกองงานพระธรรมทูต 
๗.๓ เจาคณะภาค ๕ รูป จาก ๕ หน 
๗.๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗.๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย 
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 ๑๐๖ 

๗.๖ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๗.๗ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๗.๘ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
๗.๙ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
๗.๑๐ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
๗.๑๑ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
๗.๑๒ ผูอํานวยการสถานีวทิยุโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ (ทรท) 
๗.๑๓ อธิบดีกรมการศาสนา 
๗.๑๔ ผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน ๕ รูป/คน 
๗.๑๕ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนกรรมการเลขานุการ 

และผูชวยเลขานุการ จํานวน ๕ คน 
 

ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวดั ประกอบดวย 
๘.๑ เจาคณะภาค และรองเจาคณะภาคในเขตการปกครองคณะสงฆของจังหวดั

นั้นเปนท่ีปรึกษา 
๘.๒ เจาคณะจังหวดัหรือผูท่ีเจาคณะจังหวัดมอบหมายเปนประธาน 
๘.๓ รองเจาคณะจังหวัดเปนรองประธาน 
๘.๔ ผูแทนเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส และ

เลขานุการจํานวน ๕ รูป แตไมเกิน ๗ รูป 
๘.๕ ผูแทนบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา ๘ รูป 
๘.๖ หัวหนาสวนราชการ และผูนําทองถ่ิน จํานวน ๕ คน 
๘.๗ ผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน ๕ รูป/คน 
๘.๘ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนกรรมการเลขานุการและ 

ผูชวยเลขานุการ จํานวน ๕ คน 
 

ขอ ๙ กรรมการท่ีปรึกษา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและ
เลขานุการผูชวยเลขานุการ แตงต้ังโดยมหาเถรสมาคม และใหอยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ป เม่ือ
พนจากตําแหนงใหรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม และอาจไดรับการ
แตงต้ังอีกก็ได 
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 ๑๐๗ 

 

หมวด ๒ 

อํานาจหนาท่ี 

 

ขอ ๑๐ คณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
๑๐.๑ บริหารศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
๑๐.๒ กําหนดนโยบายและแผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา 
๑๐.๓ กํากับดแูลและสนับสนุนสงเสริมใหศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจํา

จังหวดัไดดําเนินกิจกรรมการตามนโยบายและแผนแมบท 
๑๐.๔ สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา 
๑๐.๕ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการเผยแผแกบุคลากรการเผยแผ 

พระพุทธศาสนา 
๑๐.๖ พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณการเผยแผ

พระพุทธศาสนา 
๑๐.๗ ออกประกาศ มติ คําส่ัง ระเบียบ หรือ และอ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร

การเผยแผพระพุทธศาสนาและการสงเสริมสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ 
 

ขอ ๑๑ ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี ้
๑๑.๑ เปนสํานักงานกลางและศูนยประสานงานบุคลากรการเผยแผ

พระพุทธศาสนา 
๑๑.๒ จัดทํานโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ โครงการ เปาหมาย การวางแผนงาน 

แผนปฏิบัติงานการเผยแผพระพุทธศาสนาตามท่ีคณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ
กําหนด 

๑๑.๓ สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา 
๑๑.๔ จัดทํางบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนา

ประจําจังหวดั 
๑๑.๕ จัดทํารายงานผลการเผยแผพระพุทธศาสนาประจาํปเสนอมหาเถรสมาคม 
๑๑.๖ ดําเนนิการเก่ียวกับการเปนศูนยรวบรวมขอมูล สารสนเทศ 
๑๑.๗ ดําเนนิการใหมีการผลิตส่ือการเรียนการสอน ตําราวิชาการ โสตทัศนศึกษา 
๑๑.๘ สงเสริมการจัดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา 
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 ๑๐๘ 

๑๑.๙ สนับสนุนสงเสริมตลอดจนดําเนินการศึกษาจดัประชุมสัมมนาดาน
พระพุทธศาสนา 

๑๑.๑๐ จัดต้ังกองทุนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา 
๑๑.๑๑ เสนอของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
๑๑.๑๒ เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม 

 

ขอ ๑๒ คณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด มีอํานาจและหนาท่ีภายใน
พื้นที่ของจังหวัดดังนี ้

๑๒.๑ บริหารศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด 
๑๒.๒ ปฏิบัติตามนโยบาย และแผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา 
๑๒.๓ กํากับบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวดัใหดําเนนิกิจกรรมอยางมี

เอกภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกนั 
๑๒.๔ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนาจังหวดั 
๑๒.๕ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการเผยแผแกบุคลากรการเผยแผ 

พระพุทธศาสนาในจังหวัด 
๑๒.๖ พิจารณาโครงการและเสนอแนะใหความเห็นชอบงบประมาณตาง ๆ 

เกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา ในจังหวัดและเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการเผยแผ
พระพุทธศาสนาแหงชาติ 

๑๒.๗ พิจารณาใหความเหน็ชอบการจัดทําแผนปฏิบัติงาและงบประมาณประจําป 
ของจังหวดั 

๑๒.๘ เสนอของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
๑๒.๙ กํากับจริยา จรรยาบรรณบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา 

 

ขอ ๑๓ ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวดั มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
๑๓.๑ เปนศูนยกลาง และ ประสานงานบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาใน

จังหวดั 
๑๓.๒ ปฏิบัติตามนโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ วัตถุประสงคและอ่ืน ๆ ตามท่ี

ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติกาํหนดหรือมอบหมาย 
๑๓.๓ จัดทํา รวบรวมบัญชีรายช่ือ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท บุคลากร การเผยแผ 

พระพุทธศาสนาจัดหาวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผประจําศูนย
การเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
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 ๑๐๙ 

๑๓.๔ อํานวยความสะดวกและเปนท่ีปรึกษาในการดําเนนิงานเผยแผ
พระพุทธศาสนา 

๑๓.๕ สงเสริมสนับสนุนพฒันาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัด 
๑๓.๖ ติดตามประเมินผลบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวดั 
๑๓.๗ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําปเสนอ

ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
๑๓.๘ จัดทําจดัหางบประมาณสนับสนุนใหการอุปถัมภกิจกรรมและบุคลากรเผย

แผพระพุทธศาสนา 
 

 

หมวด ๓ 

การพนจากตําแหนง 
 

ขอ ๑๔ การพนจากตําแหนงคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติและจังหวัด 
๑๔.๑ มรณภาพ ลาสิกขา หรือตาย 
๑๔.๒ ลาออก 
๑๔.๓ หมดวาระการดํารงตําแหนงตามระเบียบท่ีกําหนด 
๑๔.๔ ใหออกโดยผูมีอํานาจแตงต้ัง 

 

หมวด ๔ 

การประชุม 

 

ขอ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการ มี ๒ กรณ ี
๑๕.๑ การประชุมสามัญ ใหประชุม ๒ เดือน ตอคร้ัง 
๑๕.๒ การประชุมวิสามัญไดแกการประชุมนอกจากการประชุมสามัญเพ่ือ

พิจารณาดําเนนิการอยางใดอยางหนึ่งตามอํานาจหนาท่ี 
๑๕.๓ การประชุมทุกคร้ังใหกรรมการเลขานุการศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนา 

สงระเบียบวาระใหคณะกรรมการทราบกอนการประชมุ อยางนอย ๓ วัน 
๑๕.๔ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีคณะกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึ่ง

หนึ่งของคณะกรรมการท้ังหมดจึงจะครบองคประชุม ถาประธานไมมาหรือไมอยูในท่ีประชุมให
รองประธานเปนประธานท่ีประชุม ถาประธาน รองประธานไมมาหรือไมอยูใหท่ีประชุมเลือก
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 ๑๑๐ 

คณะกรรมการผูหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การประชุมวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียง
ขางมากในการลงคะแนนเสียง ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก
หนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 
 

หมวด ๕ 

กองทุนเพื่อการเผยแผพระพทุธศาสนา 
 

ขอ ๑๖ ใหจัดต้ังกองทุนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา เพื่อเพ่ิมศักยภาพและการพฒันา 
บุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา 

ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ ออกกฎ ระเบียบ วาดวยการ 
บริหารและจดัการเงินกองทุนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา 

ขอ ๑๘ ใหศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวดัเปนท่ีตัง้กองทุน เพื่อการเผยแผ 
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด 
 

หมวด ๖ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 

ขอ ๑๙ ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติและศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจํา 
จังหวัด รับเงินบริจาคอุดหนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน และผูมีจิต
ศรัทธาบริจาค เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาได 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๔ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 
 
 

(สมเด็จพระพฒุาจารย) 
ประธานคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช 

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
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 ๑๑๑ 

 
 
 
 

 
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบระเบียบมหาเถรสมาคม 

วาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

_________________ 
 

หลักการ 
ใหมีระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา 

 

เหตุผล 
เพื่อใหมีศูนยกลางรวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา 

และกองทุนเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ เปนสถาบัน

พัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา ทั้งสวนกลางและประจําจังหวัด จึงจําเปนตองวาง

ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ 
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 ๑๑๒ 

 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบตั:ิ  
ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

คําชี้แจง 

 การทําวิทยานิพนธ  เปนข้ันตอนของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สําหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผูศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะห
เกี่ยวกับการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนจริงโดยตรงจากผูบริหาร คณาจารย  เจาหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวนกลาง ท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ จึงไดออกแบบ
สอบถามฉบับนี้ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงคําถามประกอบดวย ๕ 
ข้ันตอน คือ 

ตอนท่ี ๑ คําถามท่ัวไป เกี่ยวกับอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาท้ังทางโลก ทางธรรม ตําแหนงใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปจจุบัน 
 ตอนท่ี ๒ คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในเร่ืองของกระบวนการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย 
 ตอนท่ี  ๓  คํ าถามเกี่ ยวกับความคิด เห็นในเ ร่ืองของการนํ านโยบายการ เผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ตอนท่ี ๔ คําถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไป
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ตอนท่ี ๕ ความเห็นเพิ่มเติมขอเสนอแนะในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไป
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิท
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 ๑๑๓ 

 โปรดตอบคําถามตามความเปนจริง หรือตรงกับความคิดเห็นของทานจริงๆ คําตอบของ
ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาวิจัยนี้ ขอกราบขอบพระคุณและเจริญพรขอบคุณอยางยิ่ง
ในความกรุณาท่ีทานไดตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 

 
 
ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ทีต่รงกับความเปนจริงท่ีสุด 
 
๑. เพศ  

๑.  เพศบรรพชิต   ๒.  เพศฆราวาส 
๒. อายุ.............ป 

๓. พรรษา.....................  (ตอบเฉพาะเพศบรรพชิต) 
๔. ระดับการศึกษาสายสามัญ 
 ๑.  มัธยมศึกษา   ๒.  อนุปริญญา/ปวช./ปวส. 
 ๓.  ปริญญาตร ี   ๔.  สูงกวาปริญญาตรี   
๕. การศึกษาทางบาลี  
 ๑.  ประโยค ป.ธ. ๑ – ๒ ถึง ป.ธ. ๓ ๒.  ป.ธ.๔ – ๖ 
 ๓.  ป.ธ. ๗ – ๙   ๔.  ไมมี 
๖. ตําแหนงงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 
 ๑.  อธิการบดี   ๒.  รองอธิการบดี 
 ๓.  ผูอํานวยการ   ๔.  รองผูอํานวยการ 
 ๕.  คณบดี    ๖.  รองคณบดี    

๗.  หัวหนาฝาย/ภาควิชา  ๘.  อาจารยประจํา 
 ๙.  เจาหนาท่ี 
ตอนท่ี ๒   กระบวนการการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติใน 

ประเทศไทย 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ทีต่รงกับความเปนจริงท่ีสุด 
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 ๑๑๔ 

ขอความ มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด 

๗. พระราชบญัญัติคณะสงฆไทยฉบับปจจุบันยังไมมี
นโยบายในการเผยแผพระพุทธศาสนาที่ชัดเจน 

     

ขอความ มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด 

๘. คณะสงฆไทยควรมีองคกรกลางไวสนับสนุน
สงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา  ดานนโยบาย
และดานงบประมาณ 

     

๙. การเผยแผพระพุทธศาสนาตามหลักพระธรรม
วินัยทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง 

     

๑๐. การประพฤติที่ไมถูกหลักพระธรรมวินัย
สงผลทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนไปได
ยากยิ่งข้ึน 

     

๑๑. การเผยแผพระพุทธศาสนาในแตละสมัย
ข้ึนอยูกับการสนับสนุนของผูนําประเทศ  ซึ่งมีอยูใน
ลักษณะของการกําหนดนโยบายบริหารประเทศ 

     

๑๒. การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ยังคงมีลักษณะไมเปนไปในเชิงรุก  

     

๑๓. การเผยแผพระพุทธศาสนา  ดวยวิทยาการ
แบบใหมซึ่งมีรูปแบบตางไปจากเดิม มักไมไดรับ
การสงเสริมจากภิกษุดวยกัน 

     

๑๔. พระภิกษุที่มีศักยภาพในการเผยแผพระพุทธ 
ศาสนาในประเทศไทยยังขาดการสนับสนุน 

     

๑๕. การเผยแผพระพุทธศาสนาเปนไปดวยความลาชา
เกิดจากสาเหตุคณะสงฆไมมีความสามัคคีกัน 

     

๑๖. องคกรตางๆ ที่ทําหนาท่ีในการเผยแผ      
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 ๑๑๕ 

พระพุทธศาสนามีความเห็นไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
ตอนท่ี ๓  บทบาทการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ทีต่รงกับความเปนจริงท่ีสุด 
 

ขอความ มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด 

๑๗. นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาของ 
มจร. สอดคลองกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ  

     

๑๘. โครงสรางของ มจร. เหมาะกับการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในยุคปจจุบัน 

     

๑๙. บุคลากรในหนวยงานของ มจร. มีประสิทธิ- 
ภาพในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

     

๒๐. โครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแผพระ 
พุทธศาสนาของ มจร. บรรลุเปาหมายเปนอยางดี 

     

๒๑. โครงการตางๆ ของ มจร. ที่เกี่ยวของกับการ
เผยแผพระพุทธศาสนาเม่ือดําเนินการเสร็จส้ิน
แลวยังขาดการติดตามประเมินผล 

     

๒๒. บุคลากรของ มจร. ที่อยูในเพศฆราวาสมี
สวนในการสนับสนุนการเผยแผพระพุทธศาสนา 

     

๒๓. ศิษยเกาของ มจร.ที่เปนพระภิกษุสามเณร  
ไดชวยกันทํางานเผยแผพระพุทธศาสนา 

     

๒๔. ศิษยเกาของ มจร.ที่ไดลาสิกขาแลวไดชวย 
กันทํางานเผยแผพระพุทธศาสนา 

     

๒๕. การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระนิสิต      
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 ๑๑๖ 

ปฏิบัติศาสนกิจมีผลทําให มจร.เปนที่พอใจของ
หนวยงานตางๆ 
 
ตอนท่ี ๔ ปญหาและอุปสรรคการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ทีต่รงกับความเปนจริงท่ีสุด 

ขอความ มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด 

๒๖. การหวังผลทางตําแหนงทําใหการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไมสอดคลองตามหลักพระธรรมวินัย 

     

๒๗. พระราชบัญญัติคณะสงฆไทยฉบับปจจุบัน
ไมมีรูปแบบการนํานโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ 

     

๒๘. พระราชบัญญัติคณะสงฆไทยฉบับปจจุบันไมมี
องคกรสนับสนุนอยางชัดเจนและตอเนื่องเปนระบบ 

     

๒๙. การเผยแผพระพุทธศาสนาที่จะทําให
ประชาชนไมมีความเลื่อมศรัทธาเกิดมาจากการ
ไมไดศึกษาของผูเผยแผ 

     

๓๐. การปฏบิัติไปในทางไสยศาสตร เชน ดูดวง 
สักยันต เปนตน ซึ่งเปนเหตุใหประชาชนหลงผิด  
ทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาไมประสบ
ความสําเร็จ 

     

๓๑. บุคลากรทางศาสนาท่ีจบการศึกษาแลวไมมี
สายงานรองรับ 

     

๓๒. นโยบายบางสมัยของรัฐบาลบางขอขัดกับ
หลักการเผยแผพระพุทธศาสนาของ มจร. 

     

๓๓. โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเผยแผพระ      
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 ๑๑๗ 

พุทธศาสนาของ มจร. ยังขาดงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลและคณะสงฆ 
 

ขอความ มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด 

๓๔. โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเผยแผพระ 
พุทธศาสนาของ มจร. ยังขาดบุคลากรที่มีทักษะ
ความชํานาญ 

     

๓๕. ในหนวยงานหลักๆ ของรัฐ หากมีหัวหนาท่ี
ไมไดนับถือพระพุทธศาสนา  หรือมีอคติตอ
พระพุทธศาสนาจะทําใหการนํานโยบายการเผย
แผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของ มจร. เปนไป
ดวยความไมสะดวก 

     

 
ตอนท่ี ๕  ความเห็นเพ่ิมเติมขอเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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 ๑๑๘ 

 

 

ประวัติผูศึกษาวิจัย 
 
ชื่อผูวิจัย    พระมหาสุดใจ คุนาพันธ (ชยวุฑฺโฒ) 
วัน เดือน ปเกิด    ๓ สิงหาคม ๒๕๑๙ 
วุฒิการศึกษาฝายปริยตัิศึกษา  นักธรรมเอก, เปรียญธรรม ๔ ประโยค 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา (เกยีรตินิยม) 
สถานท่ีสําเร็จการศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา   ปการศึกษา ๒๕๔๗ 
 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗   เปนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวดัทองศาลางาม 
พ.ศ. ๒๕๔๗    เปนผูชวยเลขานุการโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย 

วัดทองศาลางาม 
พ.ศ. ๒๕๔๘    เปนเลขานุการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

    วัดทองศาลางาม 
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ เปนครูสอนคอมพิวเตอรเบ้ืองตนศูนยการศึกษานอก 

โรงเรียนเขตภาษีเจริญ 
พ.ศ. ๒๕๔๙    เปนเจาหนาท่ีธุรการ กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑    เปนเจาหนาท่ีฝายทะเบียนและวัดผลโรงเรียนบาลีเตรียม 
     อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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