
 

 

บทที ่ 1 

                                                                บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
       การศึกษานั้นไดมีมาพรอม ๆ กับมนุษยที่ไดอุบัติขึ้นมาในโลก การศึกษาจึงจัดไดวาเปน

เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพสูงขึ้นทั้งในดานความรู คุณธรรมและ

จริยธรรม  เพราะมนุษยจะเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาสังคมใหเกิดความเจริญรอบดานอยาง

เปนระบบ อีกทั้งมนุษยยังเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดความ

ผาสุกแกประชาคมโลกได นโยบายการศึกษาเปนนโยบายระดับชาติที่มุงพัฒนาคนใหมีความรู

ความสามารถ รัฐบาลทุกชุดที่ผานมาจนถึงปจจุบันจึงมีนโยบายและมุงมั่นที่จะปฏิรูปการศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพสูงขึ้นและสามารถแขงขันกับนานาอารยประเทศ 

      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 กําหนดใหรัฐดําเนินการนโยบาย

การศึกษาโดยยึดหลักความเปนธรรม ความเสมอภาคใหทุกคนไดรับโอกาสเทาเทียมกันทาง

การศึกษา คําวา “การศึกษา” สําหรับนักการศึกษาแลวเชื่อวาสารัตถะสําคัญของการศึกษา คือความรู

กับการพัฒนาของมนุษยและสังคม (เสนห   จามริก, 2546, หนา4)  ในสังคมโลกปจจุบันนี้การ

ศึกษาศาสตรตางๆยิ่งมีความจําเปนตอมวลมนุษยชาติเปนอยางยิ่ง 

     มีคํากลาววา“ศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงการศึกษา” (พระพรหมคุณาภรณ 

(ประยุทธ  ปยุตโต), 2548, หนา 54) ในพระพุทธศาสนาถือวา การใหการศึกษาเพื่อใหเกิดปญญา

เปนบทบาทสําคัญที่สุด (พระมหาสมชัย กุสลจิตฺโต, 2540, หนา 19) และการจะไดปญญานั้น

ก็ตองมีกระบวนการฝกอบรมตนเอง โดยระบบการศึกษา  ระบบการสรางปญญา ดังนั้น

ความมั่นคงหรือความเจริญรุ งเรืองของพระพุทธศาสนาก็คือความเจริญรุงเรืองแหงปญญา   

      พระพุทธศาสนาถือวา “สิกขา” หรือ “ศึกษา” เปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําใหมนุษยมี

ชีวิตที่งอกงามจนบรรลุถึงอิสรภาพขั้นสูงสุด ในสังคมสงฆพระพุทธองคเมื่อเริ่มเผยแผ

พุทธธรรมพระองคทรงใหความสําคัญ กับนโยบายการศึกษาของสงฆเปนลําดับแรก เพราะ

ศาสนาพุทธมีจุดเริ่มตนมาจากการศึกษา ซึ่งคําวา“ศึกษา”มาจากรากศัพททางภาษาบาลีวา 

“สิก ขา”(พระธรรมปฎก(ประยุทธ  ปยุตโต), 2538, หนา127)พระพุทธองคไดทรงวางนโยบาย

การศึกษาที่เปนหลักสําคัญไว 3  ดาน ซึ่งเรียกวาไตรสิกขาหรือขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับศึกษา(The 

Threefold Training) การศึกษา จึงจัดเปนฐานรากที่สําคัญของพระพุทธศาสนานั่นเอง 
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      ในสังคมสงฆเองเมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้น พระองคไดทรงประกาศคําสอนใหม ซึ่งเปน

การปฏิวัติตอคําสอนของพราหมณอันเปนหลักคําสอนเดิม แนวคําสอนของพระพุทธองคกําจัด

ความเชื่อถือเรื่องวรรณะ โดยไมใหถือเอาชาติกําเนิดเปนเคร่ืองแบงแยกระดับคุณคาชีวิตของคน 

แตใหถือวาทุกคน ทุกวรรณะเกิดมามีความเสมอภาคกัน จะดี จะชั่ว จะประเสริฐ หรือต่ําทราม 

เพราะการกระทํา  และการประพฤติดี ชาติกําเนิด ไมสําคัญ สําคัญที่การฝกอบรมหรือการศึกษา 

      พระพุทธองคทรงเปนแบบอยางแหงการศึกษาหรือฝกฝนพัฒนาตนใหพนจาก

ความเปนปุถุชนอยางสิ้นเชิง นโยบายการศึกษาของสงฆในพระพุทธศาสนา ดําเนินตามแนว

ไตรสิกขาเปนนโยบายหลัก โดยยึดถือพุทธพจน คือ คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนแผนแมบท

สําคัญ โดยมีความมุงหมายสําคัญ เพื่อใหประพฤติปฏิบัติตน ดํารง รักษาและเผยแผพรหมจรรย

อันเปนระบบการศึกษาของสงฆ ดําเนินชีวิตตามหลักการแหงพระธรรมวินัย   

      พระพุทธเจาทรงตั้งคณะสงฆขึ้น คณะสงฆเปดรับบุคคลทุกวรรณะและทุกคนที่เขามา

เปนสมาชิกของสถาบันสงฆแลวมีสิทธิเสมอกันในทางดานการปกครองและชีวิตทางสังคม มี

ขอกําหนดเพียงใหแสดงความเคารพกันตามลําดับอายุสมาชิกภาพ ลําดับตอมาพระพุทธองคไดทรง

วางนโยบายการศึกษาที่เปนหลักสําคัญไว 3  ดาน ซึ่งเรียกวาไตรสิกขา โดยพระพุทธศาสนามี

พื้นฐานความเชื่อที่วามวลมนุษยชาติมีโอกาสเทาเทียมกันในการที่จะไดรับการศึกษาอบรมตลอดจน

ปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดหมายสูงสุดที่ชีวิตในสงฆจะเขาถึงได (พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตโต), 

2546, หนา 285)  

      สังคมสงฆนับตั้งแตชุมชนชาติไทย ไดตั้งถิ่นฐานกระจายอยูทั่วไป ในอาณาจักร

สุวรรณภูมิหรือ Golden   Land(ธนิต   อยูโพธิ์, 2510, หนา 7)โดยตางเปนเอกเทศตอกันและกัน 

มีประวัติศาสตรอันชัดเจนวา พระมหากษัตริยและปวงชนชาวไทยเปนพุทธมามกะ นับถือ

พระพุทธศาสนาและใหการอุปถัมภสงเสริมการอบรมศึกษาและการเผยแผพระพุทธศาสนามา

ทุกยุคทุกสมัยเปนเวลาหลายรอยป วัดจึงกลายเปนสถาบันทางการศึกษา เพราะเปนที่ฝกหัดอบรม 

บรรยากาศภายในวัดรวมถึงวิถีชีวิตของพระสงฆ ภายในวัดเปนบรรยากาศสําหรับฝกหัดพัฒนาคน

และพัฒนาตนใหเดินไปในวิถีชีวิตที่ถูกตองดีงาม เราอาจตั้งคําถามวาทําไมคณะสงฆไทยจึงจัด

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและแผนกธรรม เหตุใดพระมหากษัตริยไทยแตโบราณกาลจึง

ทรงอุปถัมภการศึกษาพระปริยัติธรรมตามโบราณกาลราชประเพณี แลวยังไดพระราชทานทุน

เลาเรียนหลวงสําหรับพระภิกษุสามเณรผูศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและผูศึกษาอยูใน

มหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง ตอบไดวา เพราะการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีและ

แผนกธรรมรวมทั้งการศึกษาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยสงฆเปนการศึกษาเพื่อสืบตอ

อายุพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่เรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีและ

แผนกธรรม ไดชื่อวาเปนศาสนทายาทผูรักษามรดกของพระพุทธศาสนา(พระพรหมบัณฑิต 

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  2556, หนา 40-41) 
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      ในปจจุบันคณะสงฆและสถาบันตางๆ ตลอดทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของก็ใหความสําคัญ

กับนโยบายการศึกษาของสงฆเปนลําดับแรกเชนเดียวกับยุคสมัยชุมชนชาติไทยในอดีต การให

ความสําคัญแกการศึกษานี้ จะเห็นเด นชัดเมื ่อมองไปยังแบบแผนของชุมชนสงฆและชีวิต

บรรพชิต เร่ิมตั้งแตการบวช โดยชวยใหการศึกษาหรือการฝกฝนในระหวางบวชเปนไปไดดวยดี 

ก็คือ วินัย ซึ่งบางครั้งแปลวา “การฝก” และเมื่อแยกวินัยออกเปนขอๆที่เรียกวา “สิกขาบท” ก็จะ

เห็นจุดมุงหมายในแงการศึกษาชัดเจนขึ้น ทั้งนี้เพราะสิกขาบทแปลวา “ขอศึกษา” หรือ “ขอฝก” 

สิกขาบทนี้เปนสิ่งที่พระทุกรูปจะตองถือปฏิบัติ ตอเมื่อลาจากเพศบรรพชิตกลับไปเปนคฤหัสถ

แลว จึงถือวาหมดพันธะในการปฏิบัติตามสิกขาบท เรียกวาเลิกจากการศึกษาหรือ “ลาสิกขา” 

(พระไพศาล วิสาโล, 2546, หนา 285-286)  การใหการศึกษาแกพระสงฆจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง 

      ฉะนั้น การศึกษาของคณะสงฆจึงถือไดวาเปนปจจัยสําคัญที่สุดตอความเจริญของ

สถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันชาติ  เพราะหากพระสงฆมีการศึกษาดี  มีภูมิธรรม  มีภูมิปญญา

สูง  ยอมจะสามารถชวยเหลือคํ้าชูสังคมไทยใหรุงเรือง  โดยวัดเปนแหลงเรียนรู ใหการศึกษา อบรม 

พัฒนา และเปนที่พึ่งแกชุมชนได แตในขณะเดียวกัน ถาหากพระสงฆซึ่งถือไดวาเปนผูนําทางดาน

จิตวิญญานของชาวพุทธในประเทศไทยจํานวนมาก ไมมีการศึกษาที่ดีพอ สิ่งที่จะเปนประเด็น

ปญหาที่ตามมาในการใหการศึกษา อบรม พัฒนา และเปนที่พึ่งแกชุมชนชาวพุทธนั้นคงมีปญหา

ตามมาอีกมากเชนกัน   

     สถาบันพระพุทธศาสนากับการศึกษาไดมีความเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน   ในประวัติศาสตรนโยบายดานการศึกษาของชนชาติไทยในอดีตที่มีปรากฏมานั้น 

แตเดิมวัดเปนศูนยกลางการศึกษาของบุตรหลานขุนนางและราษฎรทั่วไป โดยมีพระภิกษุ

เปนครูสอนและดําเนินการนโยบายการศึกษา ในสวนศาสนจักรพระสงฆนั้นไดมีบทบาทในดาน

การใหการศึกษามาตั้งแตครั้งอดีตของชนชาติไทย และสวนราชอาณาจักรไทยในอดีตนั ้น

พระมหากษัตริยก็ทรงใหความอุปถัมภและสงเสริมการศึกษารวมกับศาสนจักรมาตั้งแตกอน

ส ม ัย ก ร ุง ส ุโ ข ท ัย เ ป น ร า ช ธ า น ี ม า จ น ก ร ะ ทั ่ง ส ม ัย ก ร ุง ร ัต น โ ก ส ิน ท ร  เ ช น ใ น ส ม ัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระองคทรงมีพระราชประสงคที่จะบํารุงการศึกษาที่

สืบทอดมาแตเดิม ทรงประสงคใหพระสงฆไดศึกษาเลาเรียน ทั้งทางปริยัติธรรมและวิชาการทาง

โลกควบคูกันไป ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ

และมีบทบัญญัติใหพระผูเปนเจาอาวาส  มีหนาที่ในการใหการศึกษาแกกุลบุตร  ซึ่งทําใหวัดกับ

บานมีความสัมพันธเปนอันดี วัดจึงเปนศูนยกลางดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนา ใหการศึกษาแก

ชุมชน ธํารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม แมผูที่เขามาบวชเรียน เมื่อไดรับการศึกษาอบรมดี

แลว  เมื่อกลับออกไปก็จะเปนพลเมืองที่ดี  เปนกําลังสําคัญของประเทศชาติ  มีความสามารถ  มี

สวนรวมและพัฒนาสังคมใหเจริญมั่นคงตอไป   
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      ชุมชนชาติไทยในอดีตมีการดํา เนินการนโยบายการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง

แผนกธรรมและบาลีในวัด การดํา เนินการนโยบายการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ตั้งแตโบราณมาไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก สวนใหญยังคงรูปแบเดิม

อยู  ทั้ งทางดานหลักสูตร การวัดผลและวิธีสอบ ยังยากตอการเลาเรียน ตองใชเวลามาก การ

สอบบาลีเมื ่อกอนไมกําหนดวันสอบแนนอน กรรมการจะประกาศเปนคราวๆไปจนถึงป พ.ศ. 

2436 จึงกําหนดใหสอบปละครั้งตลอดมาและเดิมทีการสอบบาลีตองสอบดวยปากเปลา 

จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2459 จึงใหยกเลิกการสอบความรูบาลีดวยวิธีแปลปากเปลา มาใชเปนการ

สอบดวยวิธีเขียนแทน สวนรูปแบบการสอบบาลีเพิ่งมาเปลี่ยนเปนสอบ 2 ครั้งในรัชกาลปจจุบัน

(รัชกาลที่9 แหงกรุงรัตนโกสินทร)เมื่อ พ.ศ. 2491 นี้เอง ถามองในมิติทางการศึกษาที่ทันตอยุค

สมัย เพื่อปรับใหทันสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปนั้น สถาบันสงฆที่เคยมีบทบาททางดานการศึกษาเปนอยาง

มากในอดีตดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น เมื่อดูรูปแบบการศึกษาของสงฆโดยภาพรวมยังถือไดวาไมทันตอยุค

สมัยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 

     พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต,ป.ธ.9) นักวิชาการนักคิดนักเขียนผลงาน

ทางพระพุทธศาสนารุนใหม ทานเปนผูมีผลงานโดดเดนทางดานการศึกษาของสงฆ ทานมี

ผลงานทางวิชาการพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก และยังไดรับการยกยองจากทั้งในและ

ตางประเทศเปนอยางมาก ดวยผลงานของทานทําใหทานไดร ับรางวัลและดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ทานเปนคนไทย

คนแรกที่ไดรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองคการยูเนสโก (UNESCO)  นอกจากนี้

ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ทานไดรับรวมมีมากกวา 15 สถาบัน ผลงานของทานที่เปนที่

รูจัก เชน หนังสือพุทธธรรม เปนตน ทานไดสรุปประเด็นเกี่ยวกับปญหาการศึกษาของสงฆไทย

ในปจจุบันไวอยางนาสนใจ 3 ประการ คือ(พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ  ปยุตโต), 2531, 

หนา 27-32) 

     1.  วิชาการที่สอนหรือวิชาที่มีในหลักสูตรการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาปริยัติธรรมแผน

เดิมซึ่งถูกจัดระบบโดยสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดผานระยะยาวนานกวา

หลายรอยป จึงเรียกไดวามีวิสัยทัศนในระดับรอยปกอน หรืออาจใชคําตรงๆวาคับแคบและจํากัด

ดานเดียว เชน ภาษาบาลีในสายเปรียญ ก็เรียนกันแตภาษาบาลีอยางเดียว ถึงแมจะเรียนในคัมภีร

ที่วาดวยธรรมวินัย แตเวลาเรียนและสอนกันจริงๆ กลับไมไดสนใจเนื้อหาที่เปนตัวธรรมวินัย

เทาที่ควร มุงเอาแตใหผูศึกษาสามารถแปลออกมาไดและไมไดฝกใหรูจักคนควา ดังนั้นผูสําเร็จ

การศึกษาจึงมีความรูความเขาใจที่คับแคบจํากัดอยูในวงของภาษาบาลีในคัมภีรนั้นๆ เพียงอยาง

เดียว เมื่อเปนเชนนี้เวลาที่ไปปฏิบัติหนาที่ทางพระพุทธศาสนาและทางสังคม ยอมถูกขอบเขตและ

ขีดจํากัดทางการศึกษาของตนเองนั้นบีบรัดไว  ทําใหการทํางานไมไดผลดี และไมทันตอ

สถานการณ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81


5 

      2. ในขณะที่สังคมหันมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้น ในปจจุบันมีสถาบันตางๆ 

นําเอาพระพุทธศาสนาเขาบรรจุในการเรียนการสอน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ แตปรากฏ

วา ฝายคณะสงฆซึ่งควรจะเปนผูนําในการสนองความตองการใหมีบุคลากรที่จะใหการศึกษาทาง

พระพุทธศาสนา กลับตามไมทัน กาวไมทัน คณะสงฆไมสามารถผลิตและสงบุคลากรออกไปเพื่อ

สนองตอบความตองการของสถาบันเหลานั้นได 

     3. ความออนคุณภาพในการแกปรับวาทะ คือคํากลาวของลัทธิภายนอก เมื่อมีการ

กลาวจวงจาบจากบุคคลภายนอกตอพระพุทธศาสนา บุคคลที่จะสืบตอพระพุทธศาสนาตอง

สามารถกลาวแกชี้แจง ใหวาทะที่กลาวจวงจาบนั้นตกไป หรือหมดความหมายไป แตเทาที่

ผานมา การศึกษาของสงฆนั้นยังทําหนาที่ไดไมเพียงพอ พวกเผยแผศาสนาอื่นก็ยังอาศัยความ

ไดเปรียบในจุดนี้อยูมาก  

     ปจจุบันการศึกษาของคณะสงฆไดมีวิวัฒนาการไปจากรูปแบบเดิมเปนอยางมาก 

โดยไดมีการดําเนินการนโยบายการศึกษาสมัยใหมเพิ่มขึ้นอีก ไมเหมือนสมัยดั้งเดิมที่เนนอยู

เฉพาะการศึกษาแผนกนักธรรมและภาษาบาลีเทานั้น แตไดเปลี่ยนมาเปนระบบการศึกษาใน

รูปแบบของการศึกษาปริยัติธรรมสายสามัญ และ มหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป เพื่อ

เนนใหพระสงฆมีความสมบูรณทางความรูในหลายๆ ดาน โดยเนนในการเผยแผพระพุทธศาสนาแก

ชาวตางประเทศดวย 

      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นวาการศึกษาเปนสิ่งสําคัญ พระองค

จึงไดปฏิรูปการศึกษา จัดการเรียนการสอนใหเปนระบบเหมือนนานาอารยประเทศ  ใหราษฎรทุก

คนไดศึกษาอยางมีระบบ และสําหรับพระภิกษุสามเณร พระองคก็ทรงสนับสนุนใหคณะสงฆได

ศึกษาเลาเรียน ทั ้งดานพระปริยัติธรรม และวิชาการชั ้นสูงสมัยใหมควบคู กันไป จึงไดทรง

สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น และมีพัฒนาการการดําเนินการนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่นาสนใจดังนี้  

        พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ร ัช ก า ล ที ่ 5  ท ร ง ส ถ า ป น า  “ม ห า ธ า ต ุว ิท ย า ล ัย ” ขึ ้น ที ่ว ัด ม ห า ธ า ต ุย ุว ร า ช ร ัง ส ฤ ษ ฎิ์ 

กรุงเทพมหานคร และมีการใชคําวา “วิทยาลัย” เปนครั้งแรก ไดเปดทําการสอนอยางเปน

ทางการเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ฑิต  อุทยมหาเถร) เปน

นายกมหาธาตุวิทยาลัยรูปแรก 

        พ.ศ. 2439 พระองคทรงโปรดฯใหสราง “สังฆิกเสนาสนราชวิทยาลัย” เปนอาคารเรียน

และโปรดฯใหเปลี่ยนนาม “มหาธาตุวิทยาลัย” เปน “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เพื่อเปน

สถานศึกษาพระไตรปฎก และวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถทั่วไป 
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         พ.ศ. 2490 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีคณะพุทธศาสตรเปนคณะแรก เมื่อวันที่ 18 

กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ใชชื่อปริญญาวา พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) โดยมีพระพิมลธรรม (ชอย  

ฐานทตฺตเถร) เปนนายกสภามหาวิทยาลัย 

       พ.ศ. 2500 ปรับเปลี่ยนระบบการวัดผลมาเปนระบบหนวยกิต โดยกําหนดใหนิสิตตอง

ศึกษาอยางนอย 126 หนวยกิต 

       พ.ศ. 2511 ปรับหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษา เปนวิทยาลัยครูศาสนศึกษา 

และปรับเปลี่ยนหนวยกิตเปน 200 หนวยกิต 

        พ.ศ. 2512 มหาเถรสมาคมออกคําสั ่ง เรื ่อง  “การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ 

พุทธศักราช 2512”  และเรื่อง “สภาการศึกษาของคณะสงฆ พุทธศักราช 2512”  สงผลให

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีสถานะเปนสถาบันการศึกษาของคณะสงฆไทยโดยสมบูรณ 

       พ.ศ. 2521 ขยายการดําเนินการนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูภูมิภาคทั่วทุก

ภาคในประเทศไทยโดยไดจัดต้ังวิทยาเขตขึ้นอีก 10 แหง  

     พ . ศ .  2 5 4 0  ม ห า ว ิท ย า ล ัย ม ห า จ ุฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช ว ิท ย า ล ัย  ไ ด ร ับ ก า ร ต ร า

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มี

สถานะเปนนิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการ และไมเปนรัฐวิสาหกิจ เนนการดําเนินการนโยบาย

การศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนา  

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเปดทําการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก อาคารที่ทําการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตั้งอยูในพื้นที่ของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 

ชั้น มีขนาดพื้นที่ใชสอย 2,400 ตารางเมตร เนื่องจากพัฒนาการทางดานการบริหารและการขยายตัว

ของการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทําใหขนาดพื้นที่ใชสอยไมเพียงพอตอการใหบริการ ดังนั้นในป 

พ.ศ. 2534 จึงไดดําเนินการเปดศูนยการศึกษา กอสรางเปนอาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขึ้นที่วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร ขึ้นอีกแหงหนึ่ง รวม

ขนาดพื้นที่ใชสอยประมาณ 5,794.85 ตารางเมตร  

    การขยายตัวของมหาวิทยาลัย และพัฒนาการดานการศึกษา ทําใหอาคารสถานที่ดังกลาว

มาไมเพียงพอตอการเปดใหบริการทางการศึกษา จึงไดดําเนินการกอสรางศูนยการบริหารขึ้นอีก

แหงหนึ่ง ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงวาง

ศิลาฤกษเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2542 ณ บริเวณที่ดินในเขตตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มตนบนเนื้อที่ 84 ไร 1 งาน 37 ตารางวา ซึ ่งนายแพทยรัศมี 

คุณหญิงสมปอง  วรรณิสสร บริจาคใหแกมหาวิทยาลัย เพื่อเปนสถานที่ทําการถาวร และเปน

ศูนยกลางในการบริหารดําเนินการนโยบายการศึกษา ปจจุบันพระพรหมบัณฑิต(ประยูร   ธมมจิตโต) 
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยไดจัดซื้อที่ดิน

เพิ่มเติมเพื่อเปนการขยายเนื้อที่ของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไดมีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 323 ไร 

      พ.ศ. 2544  มหาวิทยาลัยไดขยายการศึกษาไปยังตางประเทศ โดยไดรับวิทยาลัย

พุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ ประเทศเกาหลีใตเขาเปนสถาบันสมทบแหงแรก เมื่อวันที่  

23 กุมาพันธ พ.ศ. 2544 และปจจุบันมีสถาบันสมทบตางประเทศ 7 แหง  

      พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยไดยายที ่ทําการจากวัดมหาธาตุฯและวัดศรีสุดาราม 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 มายังที่ทําการมหาวิทยาลัยแหงใหม ณ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      พ.ศ. 2553 พระพรหมบัณฑิต(ประยูร   ธม มจิต โต) อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยไดจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อเปนการ

ขยายเนื้อที่ของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไดมีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 323 ไร 

      พ.ศ. 2553  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินทรง

ประ ก อบ พิธี เปดที ่ทํา ก า รแหง ใ หมข อง ม หา วิท ย าลัย ม หา จุฬ าล ง ก รณ รา ชวิท ย า ลัย  ณ 

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่   3 ตุลาคม พ.ศ.2553  

     ในเขตพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังมีวัดมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู บริเวณปลายสุดของพื้นที่ทางดานตะวันตกโดยไดออกแบบกําหนด

พื้นที่เปน 3 บริเวณ คือ เขตพุทธาวาส ประกอบไปดวยพระอุโบสถกลางน้ํา ที่สามารถประชุม

พระภิกษุสงฆในการทําสังฆกรรม ไดถึงประมาณ 4,000 รูป เขตสังฆาวาส ประกอบดวยกุฏิหมู 

กุฏิราย หอกลอง หอระฆัง และเขตสาธารณประโยชน 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดสนองนโยบายรัฐบาล และคณะสงฆไทย

ในการใหการศึกษาแกเยาวชนไทย โดยเฉพาะผูดอยโอกาสทางการศึกษาจากชนบท ซึ่งสนใจเขามา

บรรพชาอุปสมบทเพื่อการศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย และวิชาชั้นสูงอื่น ๆ มหาวิทยาลัย จึงเปน

สถาบันการศึกษาที่มีนิสิตสวนใหญเปนพระภิกษุสามเณร และเปดโอกาสใหกับประชาชน

ทั่วไปที่สนใจศึกษาเลาเรียนทางดานพุทธศาสตรในลักษณะบูรณาการเขากับศาสตรแขนงตางๆ 

อันจะทําใหผูที่นับถือพระพุทธศาสนาสามารถนําหลักการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางสงบสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยจึงเปนสถาบันการศึกษาที่เปนสื่อกลางในการสรางสรรคประโยชนสุขทั้งตอ

ฝายพุทธจักร และฝายอาณาจักร 

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดใหการสนับสนุนงานบริการวิชาการแก

สังคม ควบคูไปกับการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งสงผลตอการพัฒนาสังคม

โดยสวนรวม โดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนแกนในการดําเนินการ นับเปนการสงเสริม
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กิจการของคณะสงฆไทยในดานการศึกษา และการเผยแผใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่ม

มากขึ้น  

     ในสวนของนโยบายการศึกษาของสงฆและนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยนั้น ดังที่ไดกลาวมาก็จะเห็นอยางชัดเจนวา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว พระองคทรงใหความสําคัญยิ่งตอพระพุทธศาสนา จึงทรงใหพระราชทานนามของ

พระองคเปนชื่อของมหาวิทยาลัย ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เปนที่ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหสัถทั่วไป  

       หากมองในองครวมโดยหลักสากล ในการดําเนินการนโยบายการศึกษานั้นจําเปน

จะตองใหสอดคลองกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพราะปจจัยหลักทั้งสามประการ มี

ความเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญกาวหนาของโลก นโยบายการดําเนินการนโยบายการศึกษาจึง

มีความจําเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย  

      การดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน

ปจจุบันก็เชนเดียวกัน ผู บริหารไดวางแผนนโยบายการดํา เนินการนโยบายการศึกษา แก

พ ร ะ ภ ิก ษ ุส า ม เ ณ ร แ ล ะ ค ฤ ห ัส ถ ใ น ห ล า ย ร ะ ด ับ  เ ริ ่ม ตั ้ง แ ต ร ะ ด ับ ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า  ร ะ ด ับ

ประกาศนียบัตร และระดับอุดมศึกษาที ่เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และ

ปริญญาเอกนั้น ก็ตองใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของโลก 

                นับ ตั้ ง แต   พ . ศ . 2540 หลั ง จา ก ม หา วิท ย า ลั ย ม หา จุฬ า ล ง ก รณ รา ช วิท ย า ลั ย  มี

พระราชบัญญัติรับรองสถานภาพ โดยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  และเปนนิติบุคคลที่ไม

เปนสวนราชการ โดยมีวัตถุประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการนโยบายการศึกษา วิจัย สงเสริม 

และใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ รวมทั้งการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม การที่มหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. 2540 รับรองอยางถูกตองทางกฎหมาย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการ

นโยบายการศึกษา ที่มีสวนชวยกําหนดวัตถุประสงคและเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อน

นโ ย บ า ย ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง ม ห า ว ิท ย า ล ัย  เ พ ร า ะ ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง ม ห า ว ิท ย า ล ัย ต อ ง อ า ศ ัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเปนตัวขับเคลื่อน ที่ผานมามหาวิทยาลัย มีบทบาทในการใหโอกาส

ทางการศึกษาแกผู สูญเสียโอกาสทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยทีมีชื ่อเสียง  เพราะยังมี

เยาวชนอีกกลุมหนึ่งที่มีความสนใจ  และพอแมผู ปกครองก็สนับสนุนใหเลือกการศึกษาทางนี้   

ทั้งมีบทบาทดานการพัฒนาบุคลากรใหแกคณะสงฆ อยางนอยมหาวิทยาลัยก็ไดชวยพัฒนา

คุณภาพพระสงฆใหเปนพระสงฆที่มีคุณภาพ   และชวยพระสงฆที่จะเปนคฤหัสถใหเปนคฤหัสถ

ที่ดีมีศีลธรรม  และชวยสรางเวทีใหพระสงฆไดทํางานในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น  ซึ่ง

เปนสวนหน่ึงของการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูสังคม  มหาวิทยาลัยตองตอสูและดิ้นรนเพื่อให

ไดรับการยอมรับทั้งในทางกฎหมาย  และในแวดวงวิชาการ  ดวยงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด  
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เน่ืองจากไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐไมเพียงพอกับกิจการของมหาวิทยาลัยในหลายๆดาน  เชน การ

วิจัย  การดําเนินการนโยบายการศึกษา  การบริการวิชาการแกสังคม เปนตน โดยพิจารณาได

จากป 2530 รัฐใหเงินอุดหนุนแกผู  เรียนปริยัติธรรมหัวละ  65 บาทตอป    ขณะที่ใหเงิน

อุดหนุนนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนของรัฐหัวละ 3,127 บาทตอป    สําหรับพระที่

เรียนมหาวิทยาลัยสงฆนั้นไดเงินอุดหนุนจากรัฐหัวละ 489 บาทตอป  ตรงกันขามกับนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไดเงินอุดหนุนหัวละ 25,000 บาทตอป(พระไพศาล วิสาโล. 2546, หนา 

325) เมื ่อขาดงบประมาณอุดหนุนในสัดสวนที ่เหมาะสม การพัฒนามหาวิทยาลัยก็

ดําเนินการไปอยางลําบาก ในแตละปมหาวิทยาลัยต องใช งบประมาณเพิ่มขึ้น   เพราะมี

ภารกิจมากขึ้น ทั้งนิสิตและบุคลากรก็ เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ดังจะเห็นไดจากตาราง ดังนี ้
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ตารางท่ี 1.1  สถิตินิสิต หลักสูตร และจํานวนผูสําเร็จการศึกษาป พ.ศ. 2550-2555 

ที่มา :   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

 

 

รายการ 

                  ปพุทธศักราช 

     

ระดับการศึกษา 

 

2550 

 

2551 

 

2552 

 

2553 

 

2554 

 

2555 

 

จํานวนนิสิตใหม(รูป/คน) 

ปริญญาตรี 9,203 10,825 13,140 15,233 16,680 19,172 

ปริญญาโท 536 776 1,096   15,09   2,833 2,950 

ปริญญาเอก   45 109     203     267  700    889 

จํานวนหลักสูตร 

และสาขาวิชาที่เปดสอน 

 

 

ปริญญาตรี   25    33       97     153 160    160 

ปริญญาโท    8    14       20      27 29      29 

ปริญญาเอก    2      3        4       5   7       7 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

(จํานวนนิสิตตามปที่เขารับปริญญาบัตร) 

 

 

 

ปริญญาตรี 1,633 1,658     1,661    1,795 2,433 3,017 

ปริญญาโท     81 149       164     268    357    641 

ปริญญาเอก     5    7        12        9     12     20 
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 ตารางท่ี 1.2  งบประมาณรายปของมหาวิทยาลัย  

 

                   ที่มา : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2554 

 

                  จากตารางจะเห็นไดว างบประมาณไดมีจํานวนเพิ่มขึ้น แตในความเปนจริงก็

ยังไมเพียงพอตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย สาเหตุเพราะวา งบประมาณดังกลาวตองใชจายใน

หมวดคาจางเงินเดือนของบุคลากรเปนสวนใหญ  เหลือเพียงเล็กนอยที่จะใชจายเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนและดําเนินงานตามภารกิจดานอื่นซึ่งยังไมเพียงพอ  สวนหนึ่งนั้นมหาวิทยาลัย

ดําเนินกิจการมาไดทุกวันนี้ก็ดวยเงินบริจาคของผูมีจิตศรัทธาใหความอุปถัมภ จนเมื่อถึงป 

พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2540 จึงไดขอตั้งงบประมาณเอง ผานสํานักงบประมาณ เปนจํานวน 119,729,800.00 บาท 

เปนงบประมาณที่สูงที่สุดเทาที่เคยจัดตั้ง  แตทางมหาวิทยาลัยก็ถูกสํานักงบประมาณตัดงบออกไป

บางสวน 

                  ตั้งแตป 2546 เปนตนมา เปนชวงที่มหาวิทยาลัยไดงบประมาณมากที่สุด เพราะเปนชวง

ที ่ก ํา ล ัง สรางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแหงใหมที่อําเภอวังนอย จังหวัด

 

ปงบประมาณ 

แหลงเงินงบประมาณรายจาย 

เงินอุดหนุนจากรัฐ เงินรายได 

(ไมจําแนกประเภท) 

รวมคาใชจาย 

(ไมจําแนกประเภท) 

หมายเหต ุ

2527 1,200,000.00 3,168,735.00 4,368,735.00  

2528 1,200,000.00 3,774,410.49 4,974,410.49  

2529 1,600,000.00 4,366,260.84 5,966,260.84  

2530 1,600,000.00 2,143,781.00 3,743,781.00  

2531 2,100,000.00 2,578,749.00 4,678, 749.00  

2532 4,275,000.00 5,672,469.00 9,947,469.00  

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

2550 366,521,290.00 438,109,456.83 332,099,653.45  

2551 588,505,350.00 1,060,482,868.18 927,485,771.87  

2552 805,926,100.00 839,803,830.35 724,502,709.22  

2553 1,148,092,830.00 1,935,137,361.23 1,951,417,972.86  

2554 1,165,506,000.00 2,137,639,014.32 2,115,177,460.22  
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พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมหาวิทยาลัยใชงบประมาณเปนจํานวนมากโดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ

กอสรางระบบสาธารณูปโภค อาคารเรียน ซื้อครุภัณฑประกอบอาคารตางๆ ซื้อที่ดินเพิ่มเติมและ

ปรับภูมิทัศนเปนตน รวมประมาณการงบประมาณกอสรางทุกรายการเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

2,134,591,206.00 บาท (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554, หนา 89-91) รวมทั้ง

ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ต องดําเนินงานใหครบทั้ง 4 ดาน ตามวัตถุประสงคและนโยบาย  

ภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด   

      นับตั้งแตมหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติรับรองสถานภาพ โดยเปนมหาวิทยาลัย

ที่อยู ในกํากับของรัฐ โครงสรางระบบการทํางานแบบเดิมจึงเปลี่ยนไป โดยมีความแตกตาง

จากกอนที่ยังไมไดมีพระราชบัญญัติรับรองมาก ซึ่งระบบโครงสรางแบบเดิม อาจเหมาะสมกับการ

ดําเนินงานในสมัยกอน แตเมื่อองคการมีความเปลี่ยนแปลงตามภารกิจ โครงสรางเดิมย อม

ไมเหมาะสม ดังจะเห็นไดจากการที่มหาวิทยาลัยตองปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหม 

โดยมีการแบงสวนงานออกเปน 43 สวนงาน ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งส วนงาน พ.ศ.2541 (พิไล  จิรไกรศิริ, 2543, หนา  5) ความ

สัมพันธกับหนวยงานหรือองคกรตางๆ ก็มีมากขึ้น ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณรา ชวิทยาล ัยได ก ํา หนดวัตถ ุประสงค  เอาไว    และ ด วยบุค ลากรที ่ม ากขึ ้นแล ะ

งบประมาณที่มากขึ้นกวาแตก อน เห็นไดจากปงบประมาณ พ.ศ.2553  ไดงบประมาณอุดหนุน

จากรัฐ 1,148,092,830.00บาท และปงบประมาณ พ.ศ.2554 รัฐบาลก็ไดอุดหนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น

คือ 1,165,506,000.00 บาท  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีบูรณาการและใชยุทธศาสตรในการบริหารองคกร

ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกวาแตกอน ทั้งการจัดหลักสูตรที่ตองบูรณาการใหเขากับสังคมยุค

โลกาภิวัตนใหเปนมาตรฐานสากลเพื่อใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น 

       พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกลาวถึงระบบการศึกษา ความในมาตรา 

23 วาการดําเนินการนโยบายการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัยตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความ

เหมาะสมของแตละระดับการศึกษา โดยมีสาระสําคัญในเรื่องตอไปนี้ 

1. ความรู เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก 

ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคม

โลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ

ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
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3. ความรูเกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช

ภูมิปญญา 

4. ความรู ทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, หนา 12-13) 

        อยางไรก็ตาม แมสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปดังบริบทขางตน ในฐานะที่มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทยทางผูบริหาร

ไดมีนโยบายการศึกษาที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 28  กําหนดใหหลักสูตรการศึกษาตางๆ ทั้งที่เป นวิชาการ  

และวิชาชีพ  ตองมุ งพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความ

ดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม  สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  นอกจาก

คุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาชีพชั้นสูง

และการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคมดวย  

       ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยไดกําหนด

ทิศทางในการดําเนินงานเพื ่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในการดําเนินการนโยบายการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาฯระยะที ่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที ่กําหนดไวชัดเจนวา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนที่จะพัฒนาคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที ่พึงประสงค คือ มีปฏิปทานา เลื ่อมใส ใฝรู   ใฝคิด  เปนผู นําดานจิตใจและ

ปญญา มีความสามารถในการแกปญหา รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศนที่กวางไกล 

มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณลักษณะและจริยธรรม มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ

พระพุทธศาสนา รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม  

      เพื่อใหบัณฑิตทุกคนมีคุณลักษณะดังที่กลาวมา มหาวิทยาลัยจําเปนตองพัฒนา

องคประกอบสําคัญของกระบวนการผลิตบัณฑิต คือ ระบบการคัดเลือกผูเขาศึกษา การพัฒนา

หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากร การบริหารการจัดการ 

อาคารสถานที่  กิจกรรมนิสิต  สิ่งแวดลอม และบรรยากาศทางวิชาการ (กองแผนงาน สํานักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553, หนา  4-7) 

     นอกจากจะทําใหนโยบายการดําเนินการนโยบายการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาอยาง

เดียวแลว ในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ได

บัญญัติใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา วิจัย สงเสริม และ

ใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณร คฤหัสถ รวมทั้งการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการดําเนินการนโยบายการศึกษาตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ดังที่กลาวมาถือไดวาเปนเปาหมายสําคัญที่จะ
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ชวยใหพระภิกษุสามเณรที่ไดรับการศึกษาแลวนําหลักวิชาการทั้งทางธรรมและทางโลกมาบูรณา

การประยุกตใชใหสอดคลองกลมกลืนกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เปนที่พึ่งและ

เติมปญญาแกสังคมไทยอีกทางหนึ่ง และยังเปนการสรางโอกาสทางการศึกษา และทางเลือก

ทางการศึกษาไมใชเฉพาะแตพระภิกษุสามเณร ในปจจุบันมหาวิทยาลัยสงฆไดขยายดําเนินการ

นโยบายการศึกษาใหกับคฤหัสถไดเขามาศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนา ถือวามหาวิทยาลัยได

สรางโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงระบบการศึกษา ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งของสถาบันการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาไทย โดยผานทางการศึกษาของสงฆ นั่นก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไทย    

                ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีมูลเหตุสําคัญในการศึกษาวิจัย เพราะผูวิจัยไดตั้ง

ขอสังเกตจากขอมูลการศึกษาและปรากฏการณจากการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสงฆมาเปนระยะเวลาสองทศวรรษวาการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไทยนั้นเปนเรื่องที่สําคัญและ

เปนเรื่องที่นาสนใจซึ่งมีความจําเปนตอวงการการศึกษาคณะสงฆในยุคปจจุบันเปนอยางมาก เพราะ

การดําเนินการนโยบายดานการศึกษาใหกับนิสิตในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงฆโดย

ผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆและคณาจารยทั้งที่เปนพระภิกษุและคฤหัสถซึ่งไดมีสวนรวมในการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษาใหกับนิสิตทั้งที่เปนพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถนั้น ถือวาเปน

บทบาทสําคัญที่พระสงฆมีใหกับสังคมไทย 

      ในสภาพการณปจจุบันของสังคมไทยนั้น ภาครัฐไมสามารถแกปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนไดอยางทั่วถึง เชน ปญหาคนวางงาน ปญหาอาชญากรรม ปญหาความยากจน และ

อื่นๆ พระสงฆในฐานะสมาชิกสวนหนึ่งของสังคมและในฐานะผูนําชุมชนของชาวพุทธทั่วไปให

การยอมรับ ไมอาจเพิกเฉยหรือปฏิเสธบทบาทในการแกปญหาดังกลาวได การเพิกเฉยไมสนใจ

ความเดือดรอนของชาวบานไมเข ารวมการแกปญหาสังคมนั ้น  อาจจะทําใหพระสงฆ

กลายเปนผูแปลกแยกจากสังคม และไมสืบทอดเจตนารมณของพระพุทธเจาที่ทรงมุงหมายให

พระสงฆมีสวนชวยเหลือประชาชนเทาที่จะทําไดตามสมณะสารูป และพระสงฆไทยสวนใหญ

อาศัยอยูในวัดที่ตั้งอยูในเขตชุมชนหรือใกลชุมชน พระสงฆจึงมีความใกลชิดกับชาวบาน ไดรูเห็น

ปญหาของชาวบาน  และจําเปนตองมีสวนในการแกปญหาของชาวบานโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได 

พระสงฆในยุคสมัยปจจุบันจึงปรับเปลี่ยนบทบาทไมอาจดํารงตนรักษาพระธรรมวินัยในเพียง

ประโยชนตนเทานั้นแตจําเปนตองเอื้อเฟอประยุกตพระธรรมวินัยใหเขากับสถานการณความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งสงผลใหพระสงฆบางรูปในสังคมไทยจําเปนตองเปลี่ยนแปลงดาน

เปาหมายทางการปฏิบัติธรรมจากการแสวงหานิพพานซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดไปเปนการเปลื้องทุกข

ใหชาวบานไปดวย โดยถือวา ถาชาวบานผูอุปถัมภพระศาสนาอยูไมได พระศาสนาก็ไมอาจดํารงอยู

ไดเชนกัน บทบาทของพระสงฆที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาว เห็นไดจากความสําคัญของพระสงฆใน
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การพัฒนาชุมชน พระสงฆจะพัฒนาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและไดผลนั้นคือการใหโอกาส

พระสงฆไดรับความรู และสงเสริมใหไดรับการศึกษาทั ้งดานพระธรรมวินัยและศาสตร

สมัยใหมที่จะเปนเคร่ืองมือสําคัญเพื่อนําไปบูรณาการประยุกตใชกับสังคมโลกยุคปจจุบัน 

      ในบริบทดังที่ไดกลาวมาการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไทย จึงมีความสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายในการ

ดํา เนินการนโยบายการศึกษาใหกับนิสิต ซึ่ ง เปนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและเปน

สถาบันการศึกษาทางเลือกหนึ่งของผูที่ตองการศึกษาคนควาเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนา นั่นคือ

พระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง มุงความเปนเลิศทางวิชาการดานพุทธศาสนาและปรัชญา และไม

เฉพาะแตจะดําเนินการนโยบายการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรเทานั้น ปจจุบันมหาวิทยาลัยได

ดําเนินการนโยบายการศึกษาใหกับผูที่สนใจศึกษาหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาเพื่อนําไปบูรณา

การประยุกตเขากับศาสตรตางๆ 

      โดยผูวิจัยสนใจเพื่อจะศึกษาความคิดเห็นและการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษา

ไปปฏิบัตขิองบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในระดับผูบริหาร,บุคลากรสาย

วิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งที่เปนบรรพชิต

และคฤหัสถในการดําเนินการนโยบายการศึกษาใหกับนิสิตที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถนั้นเปน

อยางไรและอะไรเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัต ิทั้ง 4 ดานคือ  

       1) ดานการจัดการศึกษา  

       2) ดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

        3) ดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม 

      4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

      ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีความมุงหมายที่จะศึกษาวิเคราะหการดําเนินการนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปจจัยทั้ง 4 ดานที่กลาวมาอันเปนปจจัย

สําคัญในการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติ

ในองคกรของมหาวิทยาลัยสงฆ และประเด็นที่ เกี่ยวของกับการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัต ิโดยผูวิจัยคาดหวังวา ผลการศึกษาจะเปนขอมูล

เชิงประจักษที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะสามารถใชเปนแนวทางเพื่อนํามา

วิเคราะหวามีปจจัยใดบางที่เปนปญหาและอุปสรรค ปจจัยใดบางที่จะนํานโยบายไปสูความสําเร็จ 

และนําผลการศึกษาวิจัยไปปรับใชในการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ เพื่อใหเปนประโยชนตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของ และสามารถนําไปปรับปรุงนโยบายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ดวยวิธีการอัน

เหมาะสมและทันตอสถานการณสังคมโลกปจจุบัน  
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วัตถุประสงคในการวิจัย  

 

       1. เพื่อศึกษาถึงระดับการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยไปปฏิบัต ิ  

        2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัต ิ  

       3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัต ิ

    4.  เ พื ่อ เ ส น อ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ดํา เ น ิน ก า ร ก า ร นํา น โ ย บ า ย ก า ร ศึก ษ า ข อ ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัต ิ

  

ความสําคญัของการวิจัย 

 

      การศึกษานั้นไดมีมาพรอมๆกับมนุษยที่ไดอุบัติขึ้นมาในโลก การศึกษาจึงจัดไดวาเปน

เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพสูงขึ้นทั้งในดานความรู คุณธรรมและ

จริยธรรม เพราะมนุษยจะเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาสังคมใหเกิดความเจริญรอบดานอยาง

เปนระบบ อีกทั้งมนุษยยังเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดความ

ผาสุกแกประชาคมโลกได นโยบายการศึกษาเปนนโยบายระดับชาติที่มุงพัฒนาคนใหมีความรู 

ความสามารถ ยิ่งสังคมโลกยุคปจจุบันไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว การศึกษาในศาสตรตางๆยิ่งมี

ความจําเปนตอประชาคมโลกมากขึ้น 

      นโยบายการศึกษาของสงฆก็เชนเดียวกัน การศึกษาในสังคมของคณะสงฆนั้น องคกร

สงฆจําเปนตองพัฒนาองคความรูใหแกสงฆเพื่อบูรณาการหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีมา

ตั้งแตอดีตใหเขากับสังคมโลกยุคปจจุบัน การพัฒนาองคความรูและประยุกตใชความรูอยาง

เหมาะสม จัดเปนปจจัยสําคัญตอความเจริญของสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันชาติ  เพราะ

หากพระสงฆมีการศึกษาดี  มีภูมิธรรม  มีภูมิปญญาสูง  ยอมจะสามารถชวยเหลือคํ้าชูและจรรโลง

ความสงบสุขในสังคมได   

      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น และทรงสนับสนุนใหคณะสงฆไดศึกษาเลาเรียน ทั้งดานพระปริยัติธรรม 

และวิชาการชั้นสูงสมัยใหมควบคูกันไป ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได

เปดทําการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก เปนสถานศึกษา

พระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถทั่วไป ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหา
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จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดใหความสําคัญนโยบายการศึกษาของสงฆทั้งนี้จะเห็นไดจากการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยและการบูรณาการวิชาการใหเขากับศาสตรสมัยใหม 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของผูวิจัยที่เห็นวาการวิจัยเร่ืองการนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ: 

วิเคราะหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนเรื่องที่สําคัญ ซึ่งกรอบ

แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้สามารถพิจารณาจากแผนภาพดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ                         ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)                  (Dependent Variables) 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่  1.1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

การดําเนินการการนํานโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไป

ปฏิบัติ 

1. การดําเนินการดานการ 

จัดการศึกษา 

2. การดําเนินการดานการวิจัย

ทางพระพุทธศาสนา 

3. การดําเนินการดานการ

ใหบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคม 

4. การดําเนินการดานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. ปจจัยดานขอบขายนโยบาย 

ไดแก นโยบายการศึกษาสงฆ นโยบาย

การศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี  

พระราชกําหนด  กฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ   

        

2. ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย 

    ไดแก บุคลากร งบประมาณ เงินทุน 

    วัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยีในการดําเนินการ 

3. ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวาง

หนวยงาน 

    -การมอบหมายงาน 

    -การติดตอสื่อสารในองคการ 

   -การติดตอสื่อสารระหวางมหาวิทยาลัยกับ

หนวยงาน 

   -ขอมูลขาวสาร 

 

4. ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

   -ความคิด ความรูสึกของผูบริหารนโยบายที่มีตอ   

บุคลากรสายปฏิบัติการ       

  -ความคิด ความรูสึกของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีตอ 

ผูบริหารนโยบายและนโยบายการศึกษาสงฆ,นโยบาย

การศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สมมติฐานการวิจัย  

 
                     1. ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการจัดการศึกษา 

                    2. ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

                    3. ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม 

                   4. ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

                   5. ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติโดยรวม 

 

ขอบเขตของการวิจัย    

  

       การวิจัยเร่ือง การนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ: วิเคราะหการดําเนินการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี ้

        1.  ดานเนื้อหา เปนการศึกษาความเปนมา รูปแบบ ปญหา อุปสรรค ปจจัยที่สงผลมี

อิทธิพลและระดับการนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัต ิ 

                   โดยผูวิจัยมุงศึกษาความเปนมา รูปแบบ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ ปจจัยที่สงผล/มีอิทธิพลตอการนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติและระดับการนํา

นโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ เพื่อเปนปจจัยที่จะชวยนํามาวิเคราะหการดําเนินการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันจะเปนแนวทางในการแกปญหา อุปสรรคในการนํา

นโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัต ิ

       2. ดานพื้นที่ ไดแกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(สวนกลาง) ตําบลลําไทร 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
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       3.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรระดับ

ผูบริหารและบุคล าก รระดับ ปฏิบัต ิการของม หา วิทย าลัยม หาจุฬา ลง กรณรา ชวิทย าลัย

(สวนกลาง)  บุคลากรในระดับผูบริหาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 

คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน หัวหนา

สํานักงาน ศูนย/สํานัก/สถาบัน/คณะ และบุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งที่

เปนบรรพชิตและคฤหัสถ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

       1. ไดทราบระดับการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยไปปฏิบัต ิ  

       2. ไดทราบปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยไปปฏิบัต ิ  

      3. ไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัต ิ

   4.  เปนแนวทางใ นก า รนํา นโย บา ย กา รศึกษ า ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยไปปฏิบัต ิ

  

นิยามศัพท 

  

     การนํานโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง กิจกรรมที่ผูบริหารระดับสูงมอบหมายหรือสั่งการ

ใหผูใตบังคับบัญชานําไปปฏิบัติภายใตนโยบายการศึกษาของสงฆและนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 

      การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและของสังคม 

โดยการถายทอดความรู  การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรจรรโลง

ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู อันเกิดจากสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และ

ปจจัยเกื้อหนุนใหมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง  

     นโยบายการศึกษาของสงฆ หมายถึง นโยบายการศึกษาของสงฆทั้งแผนกปริยัติ

ธรรมแผนกธรรมและบาลี(นักธรรม-บาล)ีและนโยบายการศึกษาของสงฆทั้งแผนกปริยัติธรรมสาย

สามัญ ต้ังแตอดีตจนถึงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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     การดําเนินการ หมายถึง นโยบายการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยไดถือวาเปนหนาที่และกิจกรรมสําคัญที่มหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยการดําเนินการอยูอยางเดนชัดและตอเนื่องตามพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยสวนกลาง ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงานศูนย/

สถาบัน/คณะ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

      บุคลากรของมหาวิทยาลัย หมายถึง บุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการทั้ง

ที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหนาที่อยูใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

      อาจารยประจํา  หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งปการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                  อาจารย หมายถึง อาจารยประจําที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งอาจารยที่มีสัญญาจางมหาวิทยาลัย 

      ปจจัยดานขอบขายนโยบาย หมายถึง ลักษณะของนโยบายการศึกษาของสงฆและ

นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆและ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 และรวมถึงระเบียบ คําสั่ง

หรือประกาศตางๆที่ตราขึ้นโดยอํานาจแหงพระราชบัญญัติ โดยพิจารณาเหตุผลในการตรากฎหมาย 

วัตถุประสงคและความสอดคลองกับบทบาทของมหาวิทยาลัย และความชัดเจนในการนําไปปฏิบัต ิ

      ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย หมายถึง องคประกอบหรือสิ่งที่สงเสริม อํานวยความ

สะดวกใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ เชน งบประมาณ บุคลากร เงินทุน และวัสดุ

อุปกรณ ที่เปนปจจัยในการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  

       ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน หมายถึง ปจจัยดานการ

สื่อสารและการติดตอประสานงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการเกิดความเขาใจ

ตรงกัน เกิดการยอมรับที่จะทํางานรวมกัน 

               ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง แนวความคิด ความรูสึกของ

ผูบริหารนโยบายที่มีตอบุคลากรสายปฏิบัติการ และแนวความคิด ความรูสึก ของบุคลากรสาย
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วิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีตอการ

ดํา เนินการการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัต ิของผู กําหนดนโยบายซึ ่งไดแกผู บริหาร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                  การดําเนินการดานการจัดการศึกษา หมายถึง การดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

ผู บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตที่เปนพระภิกษุ

สามเณรและคฤหัสถ โดยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนที่หลากหลาย มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ซึ่งตอบสนองความตองการของสังคม เชน 

การพัฒนารูปแบบการดําเนินการนโยบายการศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนาและดาน

สังคมศาสตร โดยไดปรับปรุงและพัฒนาห ลัก ส ูตรก า ร เร ีย นก า รส อนท า ง ดา นวิช า ก า ร

พระพุทธศาสนาและวิชาการสมัยใหมที่บูรณาการเขากับสังคมในยุคปจจุบัน 

                  การดํา เนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา หมา ยถ ึง  การดําเนินการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ไดมีผลงานวิจัย

และการพัฒนางานวิชาการเพื่อสรางองคความรูควบคูไปกับการเรียนการสอน  โดยเนนความรูใน

พระไตรปฎก  และพัฒนาความรูทางพระพุทธศาสนา  เพื่อนําองคความรูมาประยุกตใชในการเผย

แผพระพุทธศาสนา  รวมทั้งการนําความรูที่คนพบมาประยุกตใชแกปญหาดานศีลธรรมและ

จริยธรรมของสังคม   

                   การดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม หมายถึง กิจกรรม

หรือโครงการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการ

ใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ และเปนการดําเนินการ

นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อใหงานบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคม    

                 การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง นโยบายที่มหาวิทยาลัยมี

เปาหมายในการพัฒนาบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยโดยใหการอบรม  สัมมนา เพื่อใหมี

ความรูความเขาใจศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนภูมิปญญาไทยที่มีความหลากหลายในทุกภูมิภาคของ

ประเทศควบคูไปกับการเผยแผพระพุทธศาสนา เพื่อจะสามารถชวยกันทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ และตอยอดนโยบายของมหาวิทยาลัยดวยการใหการอบรม  สัมมนา และประชาสัมพันธ

แกพระสังฆาธิการและบุคลากรทางพระพุทธศาสนาในทุกระดับใหมีความรูความเขาใจ

ศิลปวัฒนธรรมอยางลึกซึ้ง  กระทั่งสามารถกํากับดูแล  อนุรักษ  รวมถึงสามารถเปนแกนกลางใน

การถายทอดความรูความเขาใจแกประชาชนทั่วไป  สามารถใหการสนับสนุนและรวมมือกับภาครัฐ

และเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค ศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ
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                   ศิลปะ คือ งานสรางสรรคที่สงเสริมสรางสุนทรีย ความงาม และความสุข แกผูคน 

สภาพแวดลอมและสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย เขาใจคุณคาและ

ความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมรวมกันอยางมีความสุข 

           วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เชน  

เรื่องความคิด ความรูสึก ความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถี

ชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่ เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย  วัฒนธรรมมี

ลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากลเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบันที่ดีควรมีความ

สอดคลองกับความเปนสากล แตมีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณคา สําหรับวัฒนธรรมใน

สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเปนอุดมศึกษาที่ถือเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 

มีความเจริญงอกงามทางปญญา ความรู ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ําใจเสียสละ และการมี

สวนรวมกับสังคม สามารถเปนผูนําที่ดีและเปนที่พึ่งของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัย

ที่นาศรัทธาเปนที่ยอมรับมีบทบาทตอการปกปองวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนว

ทางการดํารงชีวิตทามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลไดเหมาะสมอยางฉลาดรู 
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