
 

 

บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเรื่อง  “การนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ:วิเคราะหการดําเนินการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง 

ไดรับขอมูลจํานวน 250 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 หลังจากนั้นผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหและเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี ้

ตอนที่ 1    ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นตอผลการดําเนินการนโยบายการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตอนที่ 4  ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
             ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก 

ตอนที่ 6  ปญหา อุปสรรค ที่มีตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ตอนที่ 7  ขอเสนอถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

    

สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

           X แทน  คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

t แทน คาอัตราสวน t ใชทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

F แทน คาอัตราสวน F ใชทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของความสัมพันธรวมของการ 

                            พยากรณ 

SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum Squares) 

Df แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

MS แทน คาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean Squares) 

p-value( Sig.) แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
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B แทน คาสัมประสิทธิ์ถดถอยตัวแปรในรูปคะแนนดิบ 

Beta      แทน คาสัมประสิทธิ์ถดถอยตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน   

S.E.b แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของน้ําหนักองคประกอบ 

              r    แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน(Pearson's Product Moment Correlation  

                          Coefficient) 

              a          แทน คาคงที่ 

              b1… b3  แทน คาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ  

              R2       แทน สหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสอง   

Y          แทน  ผลการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

          วิทยาลัยไปปฏิบัติ  

*        แทนนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**      แทนนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยสถานภาพ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สาขาที่สําเร็จการศึกษา ตําแหนงในมหาวิทยาลัย การสังกัดในคณะ/หนวยงาน และ

ประสบการณในการทํางาน แสดขอมูลเปนความถี่และรอยละ รายละเอียดตามตารางที่ 4.1 ดังนี ้

 

ตารางท่ี 4.1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม                                          

ขอมูลสวนบุคคล ความถี่ รอยละ 

1. สถานภาพ   

  บรรพชิต 131 52.40 

  คฤหัสถ 119 47.60 

2. เพศ   

  ชาย 218 87.20 

  หญิง  32 12.80 

3. อายุ   

           21-25 ป    4 1.60 

   26-29 ป  21  8.40 

  30 ปขึ้นไป  225 90.00 
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4. ระดับการศึกษา                                                                                                               

  ต่ํากวาปริญญาตรี 3 1.20 

 ปริญญาตรี 50 20.00 

              ปริญญาโท 154 61.60 

              ปริญญาเอก 43 17.20 

5.    สาขาที่สําเร็จการศึกษา   

  มนุษยศาสตร 32 12.80 

  วิทยาศาสตร 2 .80 

              บริหารธุรกิจ 7 2.80 

              สาขาอื่น ๆ 10 4.00 

  รองคณบดี 4 1.60 

  ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน 13 5.20 

               รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน 10 4.00 

               หัวหนาสํานักงาน ศูนย/สํานัก/สถาบัน/คณะ 20 8.00 

               อาจารย 58 23.20 

              บุคลากรสายปฏิบัติการ 134 53.60 

  มนุษยศาสตร 11 4.40 

 บัณฑิตวิทยาลัย 11 4.40 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล ความถี่ รอยละ 

  พุทธศาสตร 91 36.40 

  สังคมศาสตร 76 30.40 

  ครุศาสตร 32 12.80 

6. ตําแหนงในมหาวิทยาลัย   

  รองอธิการบดี 3 1.20 

  ผูชวยอธิการบดี 5 2.00 

  คณบดี 3 1.20 

7. สังกัดคณะ/หนวยงาน   

  พุทธศาสตร 17 6.80 

  สังคมศาสตร 15 6.00 

  ครุศาสตร 14 5.60 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล ความถี่ รอยละ 

             สํานักงานอธิการบดี 36 14.40 

              อื่น ๆ 146 58.40 

8. ประสบการณในการทํางาน   

นอยกวา 2 ป  11 4.40 

ระหวาง 2-5 ป 35 14.00 

มากกวา 5 ป 204 81.60 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา  

 1.สถานภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนบรรพชิต จํานวน 131 รูป คิดเปนรอยละ 

52.40 ตามดวยเปนคฤหัสถ จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 47.60 

 2.เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 218 รูป/คน คิดเปนรอยละ87.20 

ตามดวยเพศหญิง จํานวน 32  คน คิดเปนรอยละ 12.80 

 3.อายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 30 ปขึ้นไป จํานวน 225 รูป/คน คิดเปนรอยละ 

90.00 รองลงมา อายุ 26-29 ป จํานวน 21 รูป/คน คิดเปนรอยละ 8.40 และนอยที่สุด  อายุ 21- 25 ป 

จํานวน 4 รูป/คนคิดเปนรอยละ 1.60 

 4.ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 154

รูป/คน คิดปนรอยละ 61.60 รองลงมา ปริญญาตรี จํานวน 50 รูป/คน คิดเปนรอยละ 20.00 

และนอยที่สุด ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 3 รูป/คน คิดเปนรอยละ 1.20 

 5.สาขาที่สําเร็จการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสําเร็จการศึกษาในสาขาพุทธ

ศาสตร จํานวน 91 รูป/คน คิดเปนรอยละ 36.40 รองลงมาสาขาสังคมศาสตร จํานวน 76 รูป/คน คิด

เปนรอยละ 30.40 และนอยที่สุดคือสาขาวิทยาศาสตร  จํานวน  2 รูป/คน คิดเปนรอยละ 0.80 

 6.ตําแหนงในมหาวิทยาลัย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนบุคลากรสายปฏิบัติการ 

จํานวน 134 รูป/คน คิดเปนรอยละ 53.60 รองลงมา อาจารย จํานวน 58 รูป/คน คิดเปนรอยละ 23.20 

และนอยที่สุดคือระดับผูบริหารทั้งหมด จํานวน 54 รูป/คน คิดเปนรอยละ รอยละ 21.60   

              7. สังกัดคณะ/หนวยงาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดหนวยงานอื่นๆ จํานวน 146 

รูป/คน คิดเปนรอยละ 58.40  รองลงมา สํานักงานอธิการบดี จํานวน 36 รูป/คน คิดเปนรอยละ 

14.40 และนอยที่สุด คณะมนุษยศาสตรเทากับบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 11 รูป/คน คิดเปนรอยละ 

4.40 ตามลําดับ 
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               8.ประสบการณในการทํางาน  กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน

มากกวา 5 ป จํานวน 204 รูป/คน คิดเปนรอยละ 81.60  รองลงมา ระหวาง 2-5 ป จํานวน 35 รูป/

คน คิดเปนรอยละ 14.00 และนอยที่สุด นอยกวา 2 ป จํานวน 11 รูป/คน คิดเปนรอยละ 4.40 

 

ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ 

                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

     ป จ จั ย ที่ ส ง ผ ล ต อ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร น โ ย บ า ย ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบดวย ปจจัยดานดานขอบขายนโยบาย ปจจัยดานทรัพยากร

นโยบาย ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ปจจัยดานทัศนคติของผูนํา

นโยบายไปปฏิบัติ  นําแสดงผลเปนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามตารางที ่4.2 -4.6 

 

    ตารางท่ี 4.2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานขอบขาย  

                     นโยบาย 

รายการ  X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น  

1.พระราชบัญญัติคณะสงฆไทยในปจจุบันมีนโยบาย

สงเสริมการศึกษาของสงฆไวชัดเจน 

4.49 0.666 เห็นดวยมากที่สุด 

2.นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยสอดคลองกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ 

4.49 0.629 เห็นดวยมากที่สุด 

3 .มหา วิทย าลั ย มหา จุฬา ลงก รณราชวิทยา ลั ยจัด

การศึกษาตรงเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

4.65 0.563 เห็นดวยมากที่สุด 

4.มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึ ง

ประสงคตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4.61 0.599 เห็นดวยมากที่สุด 

5.มหาวิทยาลัยดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

โดยเนนความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา 

4.71 0.514 เห็นดวยมากที่สุด 

6.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ.2540 ไดกําหนดวัตถุประสงคและมีสวน 

สําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของสงฆใหเกิดความ

คลองตัวในการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหา 

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไวอยางชัดเจน 

4.63 0.547 เห็นดวยมากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

รายการ  X S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

7.มหาวิทยาลัยกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจที่

จะเปนเปาหมายหลักในการดําเนินการตามนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยไวชัดเจน 

4.69 0.512 เห็นดวยมากที่สุด 

รวม 4.61 0.398 เห็นดวยมากที่สุด 

 

จากขอมูลในตารางที่ 4.2  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยดานขอบขาย

นโยบายโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X =4.61) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ 

“มหาวิทยาลัยดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยเนนความเปนเลิศทางวิชาการดาน

พระพุทธศาสนา” มีคาเฉลี่ยสูงสุด(X=4.71)  รองลงมา ขอ “มหาวิทยาลัยกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน 

และพันธกิจที่จะเปนเปาหมายหลักในการดําเนินการตามนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยไว

ชัดเจน” (X=4.69)  และขอ “พระราชบัญญัติคณะสงฆไทยในปจจุบันมีนโยบายสงเสริมการศึกษา

ของสงฆไวชัดเจน” มีคาเฉลี่ยเทากับ “นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยสอดคลองกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ”(X=4.49) ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 

 

ตารางท่ี 4.3  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานทรัพยากร 

                  นโยบาย 

รายการ  X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1.มหาวิทยาลัยมีการบริการหองสมุด วัสดุ อุปกรณ 

ที่ทันสมัย และเพียงพอตอความตองการใชในการเรียน 

การสอนในระดับอุดมศึกษา 

3.96 0.757 เห็นดวยมาก 

2.งบประมาณที่ภาครัฐจัดสรรใหรวมถึงรายไดของ

มหาวิทยาลัยมีเพียงพอตอการบริหารจัดการในภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

3.20 0.612 เห็นดวยปานกลาง 

3.มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาอยาง

เพียงพอ 

3.24 0.624 เห็นดวยปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

รายการ  X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

4.มหาวิทยาลัยมีการกระจายงบประมาณสนับสนุน

การศึกษาอยางทั่วถึง 

4.07 0.702 เห็นดวยมาก 

5.ผูบริหารมีนโยบายในการสนับสนุนและสงเสริม

บุคลากรใหศึกษาตอในมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

4.03 0.796 เห็นดวยมาก 

6.อาจารยสอนมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค

ในการเรียนการสอนที่ทันสมัยและนาสนใจในการเรียน

รูอยูเสมอ 

4.25 0.832 เหน็ดวยมากที่สุด 

7.มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ 

มีประสิทธิภาพสูง 

4.10 0.735 เห็นดวยมาก 

8.มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีความรูดานพุทธศาสนาและ

ปรัชญาเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติในดานคุณธรรม

และจริยธรรม 

4.43 0.624 เห็นดวยมากที่สุด 

9.มหาวิทยาลัยมีการใชงบประมาณอยางคุมคาในดาน

การศึกษา 

4.49 0.706 เห็นดวยมากที่สุด 

10.มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสไดไปดูงาน

เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการทํางาน 

4.04 0.818 เห็นดวยมาก 

11.มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงการดําเนินบทบาทดานการ

เปนแหลงรวมวิทยาการทางพระพุทธศาสนา 

4.56 0.692 เห็นดวยมากที่สุด 

12.มหาวิทยาลัยไดรวมมือกับหนวยงานภายนอกโดยการ

สงพระนิสิตไปสอนธรรมศึกษาตามโรงเรียน 

4.65 0.617 เห็นดวยมากที่สุด 

รวม 4.09 0.413 เห็นดวยมาก 

 

จากขอมูลในตารางที่ 4.3  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยดานทรัพยากร

นโยบาย โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X =-4.09) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ 

“มหาวิทยาลัยไดรวมมือกับหนวยงานภายนอกโดยการสงพระนิสิตไปสอนธรรมศึกษาตาม

โรงเรียน” มีคาเฉลี่ยสูงสุด(X=4.65)  รองลงมา หัวขอ “มหาวิทยาลัยมีควรปรับปรุงการดําเนิน

บทบาทดานการเปนแหลงรวมวิทยาการทางพระพุทธศาสนา”   (X=4.56)  และ“งบประมาณที่
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ภาครัฐจัดสรรใหรวมถึงรายไดของมหาวิทยาลัยมีเพียงพอตการบริหารจัดการในภารกิจของ

มหาวิทยาลัย” (X=3.20) ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

 

ตารางท่ี 4.4  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการสื่อสารและ 

                  การประสานงานระหวางหนวยงาน 

รายการ  X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1.หนวยงานภาครัฐและเอกชนมักจะมีหนังสือขอใหทาง

ผูบริหารมหาวิทยาลัยสงพระนิสิตไปอบรมใหความรูอยู

เนือง ๆ  

4.25 0.660 เห็นดวยมากที่สุด 

2.มหาวิทยาลัยมีการสงบุคลากรไปรวมสัมมนาทาง

วิชาการกับสถาบันหรือองคกรตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

4.20 0.669 เห็นดวยมาก 

3.มหาวิทยาลัยมีคําสั่งการมอบหมายงานจากผูบริหาร

ระดับสูงใหบุคลากรและเจาหนาที่ปฏิบัติเปนลายลักษณ

อักษร 

4.62 0.598 เห็นดวยมากที่สุด 

4.มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา

รวมกับหนวยงานและองคการนานาชาต ิ

4.40 0.607 เห็นดวยมากที่สุด 

5.มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคลและองคกร

ภายนอกมีสวนรวม 

4.14 0.698 เห็นดวยมาก 

รวม 4.32 0.446 เห็นดวยมากที่สุด 

 

จากขอมูลในตารางที่ 4.4  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยดานการ

สื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 

( X =4.32) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ “มหาวิทยาลัยมีคําสั่งการมอบหมายงานจากผูบริหาร

ระดับสูงใหบุคลากรและเจาหนาที่ปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร” มีคาเฉลี่ยสูงสุด(X=4.62)  

รองลงมา ขอ “มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนารวมกับหนวยงานและองคกร

นานาชาติ” (X=4.40)  และขอ “มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอนซึ่งบุคคลและองคกรภายนอกมีสวนรวม”(X=4.14) ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
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   ตารางท่ี 4.5  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานทัศนคต ิ

                    ของผูนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

 

รายการ  X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1 .ผู บริหารมหา วิทย าลั ย เป นผูที่ มีค วาม คิดริ เริ่ ม

สรางสรรคและสรางองคความรูใหม 

4.71 0.600 เห็นดวยมากที่สุด 

2.มหาวิทยาลัยมีแผนบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ

เขากับกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.36 0.612 เห็นดวยมากที่สุด 

3.มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานและ

แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดรับกับนโยบายการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

4.34 0.676 เห็นดวยมากที่สุด 

4 . ผู บั ง คั บ บั ญ ช า ไ ด ใ ห ค ว า ม เ ป น ธ ร ร ม แ ก

ผูใตบังคับบัญชาในการพิจารณาความดีความชอบ 

4.29 0.669 เห็นดวยมากที่สุด 

5.การบริหารงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนไป

ดวยความโปรงใส 

4.37 0.690 เห็นดวยมากที่สุด 

รวม 4.41 0.486 เห็นดวยมากที่สุด 

  

จากขอมูลในตารางที่ 4.5  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยดานทัศนคติ

ของผูนํานโยบายไปปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X =4.41) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ขอ “ผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสรางองคความรู

ใหม” มีคาเฉลี่ยสูงสุด(X=4.71)  รองลงมา ขอ “การบริหารงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เปนไปดวยความโปรงใส” (X=4.37)  และขอ “ผูบังคับบัญชาไดใหความเปนธรรมแก

ผูใตบังคับบัญชาในการพิจารณาความดีความชอบ”(X=4.29) ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
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ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผล 

                   ตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

                   สรุปเปนรายดาน 

รายการ  X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น  

ปจจัยดานขอบขายนโยบาย 4.61 0.398 เห็นดวยมากที่สุด 

ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย 4.09 0.413 เห็นดวยมาก 

ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวาง

หนวยงาน 

4.32 0.446 เห็นดวยมากที่สุด 

ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัต ิ 4.41 0.486 เห็นดวยมากที่สุด 

รวม 4.36 0.436 เห็นดวยมากที่สุด 

 

 จากขอมูลในตารางที ่4.6  สรุปขอมูลปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สรุปเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X =4.36) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  

“ปจจัยดานขอบขายนโยบาย” มีคาเฉลี่ยสูงสุด(X=4.61)  รองลงมา  เห็นดวยกับ “ปจจัยดาน

ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ” (X=4.41)  “ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย” (X=4.09) ซึ่งมี

คาเฉลี่ยต่ําที่สุด 

 

ตอนที่ 3   ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นตอผลการดําเนินการนโยบาย  

                การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

  ขอมูลความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยประกอบดวย การดําเนินการดานการจัดการศึกษา การดําเนินการดานการวิจัยทาง

พระพุทธศาสนา การดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมและการ

ดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  นําแสดงผลเปนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตามตารางที่ 4.7-4.11 
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ตารางท่ี 4.7  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการดานการจัด 

                  การศึกษา 

รายการ  X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น  

1.หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยใชในปจจุบันมีความเหมาะสมกับ

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

4.48 0.660 เห็นดวยมากที่สุด 

2.การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทั้งวิชาการทาง

พระพุทธศาสนาและวิชาสามญัทางโลกจัดอยูในสัดสวนที่

เหมาะสม 

4.22 0.539 เห็นดวยมากที่สุด 

3.การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเปนสิ่งจําเปน 4.59 0.569 เห็นดวยมากที่สุด 

4.มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนนอก

หลักสูตรเชน การจัดสัมมนาเพื่อเสริมความรูแกนิสิต 

4.21 0.625 เห็นดวยมากที่สุด 

5.หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยใชในปจจุบันมีการเชื่อมโยง

วิชาการที่สอนใหสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ได 

4.18 0.615 เห็นดวยมาก 

6.มหาวิทยาลัยจัดใหมีชั่วโมงเสริมความรูเพิ่มเติมในรายวิชา

ที่นิสิตขาดทักษะการเรียนรู 

4.14 0.694 เห็นดวยมาก 

7.บุคลการของมหาวิทยาลัยมีโอกาสในการพัฒนาความรู 

ความสามารถในสายงานที่รับผิดชอบ 

4.17 0.697 เห็นดวยมาก 

8.ความรูความสามารถที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีอยู

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได 

4.13 0.646 เห็นดวยมาก 

9.ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไป

ฝกอบรมเพิ่มทักษะในงานเฉพาะสาขาที่รับผิดชอบอยู 

4.06 0.697 เห็นดวยมาก 

10.มหาวิทยาลัยใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการ

สอน 

4.09 0.723 เห็นดวยมาก 

11.มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการแก

พระภิกษุสามเณร 

4.15 0.657 เห็นดวยมาก 

รวม 4.22 0.458 เห็นดวยมากที่สุด 

จากขอมูลในตารางที่ 4.พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการดําเนินการดาน

การจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X =-4.22) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ขอ “การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเปนสิ่งจําเปน” มีคาเฉลี่ยสูงสุด(X=4.59)  
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รองลงมา หัวขอ “หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยใชในปจจุบันมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา”   (X=4.48)  และ“ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไป

ฝกอบรมเพิ่มทักษะในงานเฉพาะสาขาที่รับผิดชอบอยู” (X=4.06) ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

 

ตารางท่ี 4.8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการดานการ 

                     วิจัยทางพระพุทธศาสนา 

รายการ  X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1.การคนควาวิจัยเร่ืองราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเปน

กิจกรรมที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 

4.57 0.610 เห็นดวยมากที่สุด 

2.มหาวิทยาลัยสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเปด

โอกาสใหการศึกษาคนควาหาความรู 

4.23 0.614 เห็นดวยมากที่สุด 

3.มหาวิทยาลัยสนับสนุนบุคลากรใหมีความกาวหนาในดาน

วิชาการ 

4.19 0.669 เห็นดวยมาก 

4.บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการวิจัย 3.60 0.760 เห็นดวยมาก 

5.มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย 3.67 0.779 เห็นดวยมาก 

6.มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการคนควาวิจัยทาง

พระพุทธศาสนา 

4.56 0.637 เห็นดวยมากที่สุด 

7.มหาวิทยาลัยมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการวิจัย 3.94 0.703 เห็นดวยมาก 

8.มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการรวบรวมหนังสือตําราทาง

พุทธศาสตร 

4.48 0.602 เห็นดวยมาก 

9.มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการศึกษาคนควาวิจัยดานพระ

ไตรปฏก 

4.72 0.539 เห็นดวยมากที่สุด 

10.มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางวัดผลตามจุดมุงหมายวิชาการ

ทางพระพุทธศาสนา 

4.63 0.603 เห็นดวยมากที่สุด 

11.มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางวิเคราะหขอมูลทางพุทธ

ศาสตร 

4.58 0.642 เห็นดวยมากที่สุด 

12.มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางศึกษาปรัชญาและศาสนา

เปรียบเทียบ 

 

4.62 0.612 เห็นดวยมากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 

รายการ  X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

13.มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการคนควาวิจัยดานปริยัติ

สัทธรรมและดานปฏิบัติสัทธรรม 

4.63  เห็นดวยมากที่สุด 

14.มหาวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ การสราง

ผลงานวิจัยและการจัดการความรูทางสังคมศาสตร 

4.32 0.655 

0.626 

เห็นดวยมากที่สุด 

15.มหาวิทยาลัยเผยแพรผลงานและความรูเกี่ยวกับพุทธ

ศาสนา 

4.56  เห็นดวยมากที่สุด 

16.มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับสถาบันวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศ 

3.97 0.744 เห็นดวยมาก 

รวม 4.33 0.377 เห็นดวยมากที่สุด 

 

จากขอมูลในตารางที่ 4.8  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการดําเนินการดาน

วิจัยทางพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X =-4.33) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ขอ “มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการศึกษาคนควาวิจัยดานพระไตรปฏก” มีคาเฉลี่ย

สูงสุด (X=4.72)รองลงมา หัวขอ “มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางวัดผลตามจุดมุงหมายวิชาการทาง

พระพุทธศาสนา”  เทากับ “มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการคนควาวิจัยดานปริยัติสัทธรรมและดาน

ปฏิบัติสัทธรรม”  (X=4.63) และ“บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการวิจัย” 

(X=3.60) ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

ตารางท่ี 4.9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการดานการ 

                     ใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม 

รายการ  X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1.มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหเปนศูนยรวมวิทยาการ

ดานพระพุทธศาสนาแกผูสนใจทั่วไป 

4.45 0.639 เห็นดวยมากที่สุด 

2.มหาวิทยาลัยสามารถตอบปญหาขอโตแยงหรือปญหาขอ

สงสัยในเร่ืองเกี่ยวกับคําสอนในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นใน

สังคมใหเปนขอยุติได 

 

4.10 0.672 เห็นดวยมาก 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ)    

รายการ  X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

3.มหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรมตาง ๆที่เอ้ือตอการดําเนินการ

ดานการเปนแหลวงรวมวิทยาการทางพระพุทธศาสนาเชน 

การจัดประชุม สัมมนาหรือจัดกิจกรรมดานพระพุทธศาสนา 

4.49 0.622 เห็นดวยมากที่สุด 

4.สวนราชการและหนวยงานเอกชนไดอาราธนา/เชิญ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนวิทยากรไปอบรมศีลธรรมและ

จริยธรรมอยูเนืองๆ 

4.38 0.668 เห็นดวยมากที่สุด 

5.มหาวิทยาลัยไดสงเสริมพระบัณฑิตใหไปปฏิบัติศาสนกิจ

ในสวนภูมิภาค 

4.70 0.517 เห็นดวยมากที่สุด 

6.มหาวิทยาลัยไดจัดสงพระนิสิตไปรวมกับพระสงฆทองถิ่น

เปนพระธรรมฑูตออกจาริกสั่งสอนธรรมและการสงเคราะห

ประชาชน 

4.64 0.580 เห็นดวยมากที่สุด 

7.มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางในการใหความรูทาง

พระพุทธศาสนาเพื่อนําหลักพุทธธรรมมาใชในสังคม

ปจจุบันได 

4.33 0.591 เห็นดวยมากที่สุด 

8.มหาวิทยาลัยไดเผยแผพระพุทธศาสนาโดยผานทางสื่อตาง 

ๆเพื่อใหบริการวิชาทางพระพุทธศาสนาแกสังคม 

4.18 0.575 เห็นดวยมาก 

9.การบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนและการอบรมเยาวชนเปน

กิจกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยใหการ

สงเสริม 

4.77 0.501 เห็นดวยมากที่สุด 

10.พระสังฆาธิการที่ผานการอบรมวิชาการทาง

พระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยแลวไดเปนผูนําประชาชน

ในการพัฒนาวัดและทองถิ่นของตน 

4.64 0.573 เห็นดวยมากที่สุด 

11.มหาวิทยาลัยสงเสริมสถานภาพของวัดในสังคมใหดียิ่งขึ้น

ดวยการปรับปรุงบทบาทของพระสงฆใหเหมาะสมแกกาล

สมัย 

4.65 0.563 เห็นดวยมากที่สุด 

12.มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการคนควาเรียบเรียงหนังสือ

ทางพระพุทธศาสนา 

4.58 0.673 เห็นดวยมากที่สุด 

    



157 
 

ตารางท่ี 4.9  (ตอ) 

รายการ  X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

13.มหาวิทยาลัยมีกระบวนการเผยแผธรรมะสูสากลที่

หลากหลาย 

4.15 0.689 เห็นดวยมาก 

14.มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนสงพระพุทธศาสตรบัณฑิต

ไปเผยแพรศาสนธรรมในตางจังหวัด 

4.64 0.579 เห็นดวยมากที่สุด 

15.มหาวิทยาลัยสงเสริมใหพระพุทธศาสตรบัณฑิตสอน

นักธรรมและบาล ี

4.54 0.692 เห็นดวยมากที่สุด 

16.มหาวิทยาลัยไดสงพระนิสิตไปบรรยายธรรมตามกรมกอง

และหนวยงานของภาครัฐ 

4.13 0.610 เห็นดวยมาก 

17.มหาวิทยาลัยไดสงบุคลากรไปรวมสัมมนาวิชาการทาง

พระพุทธศาสนากับองคกรและหนวยงานภายนอก 

4.18 0.698 เห็นดวยมาก 

18.มหาวิทยาลัยไดตีพิมพหนังสือธรรมะ สารคดีและ

งานคนควาทางพุทธศาสตร 

4.28 3.228 เห็นดวยมากที่สุด 

19.มหาวิทยาลัยไดจัดสอนและฝกอบรมการปฏิบัติสมถ

ภาวนาและวิปสสนาภาวนาแกผูสนใจทั่วไป 

4.66 0.577 เห็นดวยมากที่สุด 

รวม 4.45 0.393 เห็นดวยมากที่สุด 

 

จากขอมูลในตารางที่ 4.9  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการดําเนินการ

ใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด( X =-4.45) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ “การบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนและการอบรมเยาวชนเปน

กิจกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยใหการสงเสริม” มีคาเฉลี่ยสูงสุด(X=4.77)  

รองลงมา หัวขอ “มหาวิทยาลัยไดสงเสริมพระบัณฑิตใหไปปฏิบัติศาสนกิจในสวนภูมิภาค”   

(X=4.70)  และ“มหาวิทยาลัยสามารถตอบปญหาขอโตแยงหรือปญหาขอสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับคํา

สอนในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในสังคมใหเปนขอยุติได” (X=4.10) ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
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ตารางท่ี 4.10  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการดานการ   

                     ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รายการ  X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1.มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเผยแพรความรูและสงเสริม

วัฒนธรรมทางวิทยุและโทรทัศนในวันสํ าคัญทาง

พระพุทธศาสนา  

4.35 0.582 เห็นดวยมากที่สุด 

2.มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมอนุรักษและเปดพื้นที่ในการ

แสดงศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

4.35 0.607 เห็นดวยมากที่สุด 

3.มหาวิทยาลัยไดเสริมสรางความรูความเขาใจและสํานึก

ในคุณคาของพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

4.45 0.604 เห็นดวยมากที่สุด 

4.มหาวิทยาลัยไดพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรู

ดานพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับทองถิ่น 

ระดับชาติและนานาชาต ิ

4.45 0.657 เห็นดวยมากที่สุด 

5.มหาวิทยาลัยได เปดสอนและอบรมวิชาการดาน

พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรมแกเด็กและเยาวชน

ทั่วไป 

4.59 0.627 เห็นดวยมากที่สุด 

6.มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งโครงการสืบสานประเพณีไทย 4.22 0.659 เห็นดวยมากที่สุด 

7.มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมนํานิสิตไปทัศนศึกษาตาม

จังหวัดตาง ๆในประเทศเพื่อใหเกิดความซาบซึ้งใน

ศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ

4.26 0.704 เห็นดวยมากที่สุด 

รวม 4.38 0.429 เห็นดวยมากที่สุด 

 

จากขอมูลในตารางที่ 4.10  แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัย

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X =4.38) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ “มหาวิทยาลัยไดเปดสอนและอบรมวิชาการดานพระพุทธศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรมแกเด็กและเยาวชนทั่วไป”  มีคาเฉลี่ยสูงสุด(X=4.59)  รองลงมา ขอ “มหาวิทยาลัย

ไดเสริมสรางความรูความเขาใจและสํานึกในคุณคาของพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม” เทากับ 

“มหาวิทยาลัยไดพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูดานพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับทองถิ่น 

ระดับชาติและนานาชาติ”  มีคาเฉลี่ยสูงสุด(X=4.45) และขอ “มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งโครงการสืบ

สานประเพณีไทย”(X=4.22) ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
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ตารางที่ 4.11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการการนํา   

                   นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัต ิ 

                   สรุปเปนรายดาน 

  รายการ  X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

การดําเนินการดานการจัดการศึกษา 4.22 0.458 เห็นดวยมากที่สุด 

การดําเนินการดานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 4.33 0.377 เห็นดวยมากที่สุด 

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ด า น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร

พระพุทธศาสนาแกสังคม 

4.45 0.393 เห็นดวยมากที่สุด 

การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.38 0.429 เห็นดวยมากที่สุด 

รวม 4.36 0.436 เห็นดวยมากที่สุด 

 

 จากขอมูลในตารางที่ 4.11  สรุปขอมูลปจจัยการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติ สรุปเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ไปปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X =4.36) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  

“การดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม” มีคาเฉลี่ยสูงสุด(X=4.45)  

รองลงมา  “การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” (X=4.41)  “การดําเนินการดานการ

จัดการศึกษา” (X=4.22) ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 

 

ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

               การทดสอบสมมติฐานประกอบดวย 5  ขอ ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

                     ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

                     มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการจัดการศึกษา 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

                    ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

                     ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 
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                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการใหบริการวิชาการ 

                      พระพุทธศาสนาแกสังคม 

สมมติฐานที่ 4 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

                     ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

                      ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย ไ ป ป ฏิ บั ติ ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง 

                      ศิลปวัฒนธรรม 

สมมติฐานที่ 5 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

                     ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติโดยรวม 

 

สมมติฐานท่ี 1  ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

                     ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการจัดการศึกษา 

H0:ปจจัยที่ส งผลตอการดํา เนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

       ราชวิทยาลัยไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการจัดการศึกษา 

H1:ปจจัยที่ส งผลตอการดํา เนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

      ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธ เชิงบวกตอการดํา เนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการจัดการศึกษา 

 ผูวิจัยใชสถิตทิดสอบไดแก สหสัมพันธเพียรสันเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยที่

สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการจัดการศึกษาและใชการถดถอย

แบบหลายตัวแปร (Multiple Regressions)ดวยวิธี Stepwise เพื่อทดสอบผลของปจจัยที่สงผลตอการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษารายดาน ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการ

สื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติที่มีผลตอการ

ดําเนินการดานการจัดการศึกษา 

 สําหรับทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร  ปรากฏผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบาย 

                   การศึกษากับการดําเนินการดานการจัดการศึกษา 

      ปจจัย นโยบาย ทรัพยากร ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ

ประสานงาน 

ทัศนคต ิ ก า ร จั ด ก า ร

ศึกษา 

นโยบาย 1.000     

ทรัพยากร .563** 1.000    

การสื่อสารและ

ประสานงาน 

.600** .847** 1.000   

ทัศนคต ิ .644** .778** .786** 1.000  

การจัดการศึกษา .441** .743** .832** .647** 1.000 

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 4.12 พบวา  ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาที่มี

ความสัมพันธกับการดําเนินการดานการจัดการศึกษา ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากร

นโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบาย โดย

พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการดําเนินการดานการจัดการศึกษาในระดับสูงสุดไดแก การ

สื่อสารและประสานงาน ซึ่งมีความสัมพันธเปนบวก (r=.832)  รองลงมา ทรัพยากรนโยบาย 

(r=.743) สวนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการดําเนินการดานการจัดการศึกษาในระดับต่ําสุด ไดแก  

ขอบขายนโยบาย  (r=.441) 

 

ตารางท่ี 4.13  คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of  Determination) ของปจจัยที่สงผลตอ

การดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการจัดการศึกษา 

ที่ ตัวแปร R R2 รอยละ 

1 การสื่อสารและประสานงาน .832 .693 69.30 

2 การสื่อสารและประสานงาน  ทรัพยากร .835 .698 69.80 

3 การสื่อสารและประสานงาน  ทรัพยากร ขอบขายนโยบาย .840 .705 70.50 

   จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ พบวา ตัวแปรที่สงผลตอ

การดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการจัดการศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามลําดับ ดังนี้  

1)  การสื่อสารและประสานงานสามารถพยากรณการดําเนินการดานการจัดการศึกษาไดรอยละ 

69.3 (R2=0.693)  2) ทรัพยากรไดรับคัดเลือกเขามาในสมการเปนลําดับที่ 2 โดยทั้งการสื่อสารและ

ประสานงานและทรัพยากรสามารถพยากรณการดําเนินการดานการจัดการศึกษาไดรอยละ 69.80 

(R2=0.698) 3) ขอบขายนโยบายไดรับคัดเลือกเขามาในสมการเปนลําดับที่ 3  โดยทั้งการสื่อสารและ
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ประสานงานระหวางหนวยงาน  ทรัพยากรนโยบาย ขอบขายนโยบาย สามารถพยากรณการ

ดําเนินการดานการจัดการศึกษาไดรอยละ 70.5 (R2=0.705)  

 

ตารางท่ี 4.14 การวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษา

ดานการจัดการศึกษา 

แหลงขอมูล SS Df MS F p-value 

สมการถดถอย 36.802 3 12.267 195.770 .000* 

ความคลาดเคลื่อน 15.415 246 .063   

รวม 52.216 249    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการ

นโยบายการศึกษาดานการจัดการศึกษา พบวา p-value เทากับ .000   แสดงวา ปจจัยที่สงผลตอการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษา ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสาร

และการประสานงานระหวางหนวยงาน มีความสัมพันธเปนเสนตรงกับตัวแปรการดําเนินการดาน

การจัดการศึกษา 

 

ตารางท่ี  4.15 คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient)  ระหวางปจจัยที่สงผลตอการ 

                       ดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการจัดการศึกษา 

ตัวพยากรณ B S.E.b Beta t p-value 

คาคงที่ (a) .680 .196  3.477 .001* 

การสื่อสารและประสานงาน .782 .070 .762 11.235 .000* 

ทรัพยากร .175 .073 .157 2.397 .017* 

ขอบขายนโยบาย -.120 .050 -.104 -2.386 .018* 

R= .840       R2 = .705    S.E.ext = 0.25032  F change =5.691     p=.018* 

 

จากตารางที่ 4.15 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาไดแก ดาน

ขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน มีผล

ตอการดําเนินการดานการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากคา p-value ซึ่ง p < 0.05 (p = 0.018) 

สามารถสรุปสมการทํานายไดดังนี ้

 



163 
 

 การพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y=a+b1X1+b2X2+b3X3 

การจัดการศึกษา= 680+.782(การสื่อสารและประสานงาน)+.175(ทรัพยากร)+(-.120)(ขอบขาย 

                            นโยบาย) 

ซึ่งอิทธิพลของทั้งสี่ตัวแปรมีถึงรอยละ 70.50 (R2 = .705) 

สมมติฐานท่ี 2  ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

        ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาขอมหาวิทยาลัย  

       มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

H0:ปจจัยที่ส งผลตอการดํา เนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

       ราชวิทยาลัยไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

H1:ปจจัยที่ส งผลตอการดํา เนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

       ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธ เชิงบวกตอการดํา เนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

 ผูวิจัยใชสถิติทดสอบไดแก สหสัมพันธเพียรสันเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยที่

สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาและ

ใชการถดถอยแบบหลายตัวแปร (Multiple Regressions)ดวยวิธี Stepwise เพื่อทดสอบผลของปจจัย

ที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษารายดาน ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากร

นโยบาย ดานการสื ่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผู นํา

นโยบายไปปฏิบัติที่มีผลตอการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

สําหรับการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรปรากฏผลดังนี้ 

ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบาย

การศึกษากับการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

ปจจัย นโยบาย ทรัพยากร การสื่อสารและ

ประสานงาน 

ทัศนคติ การวิจัยทาง

พระพุทธศาสนา 

นโยบาย 1.000     

ทรัพยากร .563** 1.000    

การสื่อสารและ

ประสานงาน 
.600** .847** 1.000   

ทัศนคต ิ .644** .778** .786** 1.000  

การวิจัยทาง

พระพุทธศาสนา 
.575** .756** .772** .756** 

1.000 

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตารางที่ 4.16 พบวา  ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาที่มี

ความสัมพันธกับการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดาน

ทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํา

นโยบาย โดยพบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน

ระดับสูงสุดไดแก การสื่อสารและประสานงาน ซึ่งมีความสัมพันธเปนบวก (r=.772)  รองลงมา 

ทรัพยากรนโยบาย (r=.756) สวนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการดําเนินการดานการวิจัยทาง

พระพุทธศาสนาในระดับต่ําสุด ไดแก  ขอบขายนโยบาย  (r=.575) 

 

ตารางท่ี 4.17  คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of  Determination) ของปจจัยที่สงผลตอ 

                    การดําเนินการนโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

ที่ ตัวแปร R R2 รอยละ 

1 การสื่อสารและประสานงาน .772 .596 59.60 

2 การสื่อสารและประสานงาน  ทัศนคต ิ .809 .655 65.50 

3 การสื่อสารและประสานงาน  ทัศนคติ ทรัพยากร .818 .668 66.80 

   จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ พบวา ตัวแปรที่สงผลตอ

การดําเนินการนโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติตามลําดับ ดังนี้  1)  การสื่อสารและประสานงานสามารถพยากรณการดําเนินการ

ดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาไดรอยละ 59.60 (R2=0.596)  2) ทัศนคติไดรับคัดเลือกเขามาใน

สมการเปนลําดับที่ 2 โดยทั้งการสื่อสารและประสานงานและทัศนคติสามารถพยากรณการ

ดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาไดรอยละ 65.50 (R2=0.655) 3) ขอบขายนโยบายไดรับ

คัดเลือกเขามาในสมการเปนลําดับที่ 3  โดยทั้งการสื่อสารและประสานงาน  ทัศนคติ ทรัพยากร

สามารถพยากรณการศึกษากับการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาไดรอยละ 66.80 

(R2=0.668)  

 

ตารางท่ี 4.18 การวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษา

กับการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

แหลงขอมูล SS Df MS F p-value 

สมการถดถอย 23.600 3 7.867 165.244 .000* 

ความคลาดเคลื่อน 11.711 246 .048   

       รวม 35.311 249    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.18  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการ

นโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา พบวา p-value เทากับ .000   

แสดงวา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษา ไดแก ดานทรัพยากร ดานการสื่อสารและ

การประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบายมีความสัมพันธเปนเสนตรงกับตัว

แปรการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

 

ตารางท่ี  4.19 คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient)  ระหวางปจจัยที่สงผล

ดําเนินการนโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

ตัวพยากรณ B S.E.b Beta t p-value 

คาคงที่ (a) 1.184 .143  8.286 .000* 

การสื่อสารและประสานงาน .272 .063 .322 4.314 .000* 

ทัศนคต ิ .249 .049 .322 5.089 .008* 

ทรัพยากร .213 .067 .233 3.178 .002* 

R= .818       R2 = .668     S.E.ext = 0.21819 F change =10.101     p=.002* 

จากตารางที่ 4.19 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการวิจัยทาง

พระพุทธศาสนาไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสารและการ

ประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบายมีผลตอการดําเนินการดานการวิจัยทาง

พระพุทธศาสนาโดยพิจารณาจากคา p-value ซึ่ง p < 0.05 (p = 0.008) สามารถสรุปสมการทํานายได

ดังนี ้

 การพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y=a+b1X1+b2X2+b3X3 

การวิจัยทางพระพุทธศาสนา= 1.184+.272(การสื่อสารและประสานงาน)+.249(ทัศนคตขิองผูนํา 

                                                 นโยบายไปปฏิบัต)ิ+.213(ทรัพยากรนโยบาย) 

 ซึ่งอิทธิพลของทั้งสามตัวแปรมีถึงรอยละ 76.40 (R2 = .668) 

สมมติฐานท่ี 3  ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

                       ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการใหบริการวิชาการ 

                       พระพุทธศาสนาแกสังคม 

H0:ปจจัยที่ส งผลตอการดํา เนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

      ราชวิทยาลัยไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนา    

      แกสังคม 
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H1: ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

        ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธ เชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

      มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ยไปปฏิบัติด านการใหบริการวิชาการ  

      พระพุทธศาสนาแกสังคม 

 ผูวิจัยใชสถิติทดสอบไดแก สหสัมพันธเพียรสันเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยที่

สงผลตอการดํา เนินการนโยบายการศึกษากับการดํา เนินการดานการใหบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคมและใชการถดถอยแบบหลายตัวแปร (Multiple Regressions)ดวยวิธี 

Stepwise เพื่อทดสอบผลของปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษารายดาน ไดแก ดาน

ขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดาน

ทัศนคติของผูนํ านโยบายไปปฏิบัติที่ มีผลตอการดํา เนินการดานการใหบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคม 

 สําหรับทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร  ปรากฏผลดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบาย 

                   การศึกษากับการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม 

              ปจจัย ขอบขาย

นโยบาย 

ทรัพยากร

นโยบาย 

การสื่อสารและ

ประสานงาน 

ทัศนคต ิ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร

วิ ช า ก า ร

พระพุทธศาสนา

แกสังคม 

ขอบขายนโยบาย 1.000     

ทรัพยากรนโยบาย .563** 1.000    

การสื่อสารและ

ประสานงาน 

.600** .847** 1.000   

ทัศนคต ิ .644** .778** .786** 1.000 . 

การใหบริการวิชาการ

พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ก

สังคม 

.637** .688** .742** .637** 1.000 

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 4.20 พบวา  ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาที่มี

ความสัมพันธกับการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม ไดแก ดาน

ขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดาน

ทัศนคติของผูนํานโยบาย โดยพบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการดําเนินการดานการใหบริการ
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วิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมในระดับสูงสุดไดแก  การสื่อสารและประสานงาน ซึ่งมี

ความสัมพันธ เปนบวก (r=.742)  รองลงมา ทรัพยากรนโยบาย (r=.688) สวนตัวแปรที่มี

ความสัมพันธกับการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมในระดับต่ําสุด 

ไดแก  ขอบขายนโยบายเทากับทัศนคต ิ (r=.637) 

 

ตารางที่ 4.21  คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of  Determination) ของปจจัยที่สงผลตอ

การดําเนินการนโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคม 

ที่ ตัวแปร R R2 รอยละ 

1 การสื่อสารและประสานงาน .742 .551 55.10 

2 การสื่อสารและประสานงาน  ขอบขายนโยบาย .780 .608 60.80 

3 การสื่อสารและประสานงาน  ขอบขายนโยบาย  ทัศนคต ิ .786 .617 61.70 

    

จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ พบวา ตัวแปรที่สงผลตอ

การดําเนินการนโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก

สังคมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามลําดับ ดังนี้  1)  การสื่อสารและประสานงานสามารถ

พยากรณตัวแปรการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมไดรอยละ 55.10 

(R2=0.551)  2) ขอบขายนโยบายไดรับคัดเลือกเขามาในสมการเปนลําดับที่ 2 โดยทั้งการสื่อสารและ

ประสานงานและขอบขายนโยบายสามารถพยากรณตัวแปรการดําเนินการดานการใหบริการ

วิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมไดรอยละ 60.80 (R2=0.608) 3) ทัศนคติไดรับคัดเลือกเขามาใน

สมการเปนลําดับที่ 3  โดยทั้งการสื่อสารและประสานงาน  ขอบขายนโยบาย ทัศนคติ สามารถ

พยากรณตัวแปรการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมไดรอยละ 61.70 

(R2=0.617)  

 

ตารางท่ี 4.22 การวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษา

กับการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม 

แหลงขอมูล SS Df MS F p-value 

สมการถดถอย 23.694 3 7.898 132.228 .000* 

ความคลาดเคลื่อน 14.694 246 .060   

รวม 38.388 249    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.22  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการ

นโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม พบวา 

p-value เทากับ .000   แสดงวา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษา ไดแก ดาน

ขอบขายนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํา

นโยบายมีความสัมพันธ เปนเสนตรงกับตัวแปรการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคม 

 

ตารางท่ี  4.23 คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient)  ระหวางปจจัยที่สงผลตอการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคม 

ตัวพยากรณ B S.E.b Beta t p-value 

คาคงที่ (a) .951 .188  5.068 .000* 

การสื่อสารและประสานงาน .404 .057 .459 7.053 .000* 

ขอบขายนโยบาย .252 .052 .255 4.850 .000* 

ทัศนคต ิ .133 .055 .165 2.423 .016* 

R= .786       R2 = .617     S.E.ext = 0.22440 F change =5.873     p=.016* 

จากตารางที่ 4.23 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการ

ใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานการสื่อสารและการ

ประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบายมีผลตอการดําเนินการดานการ

ใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมโดยพิจารณาจากคา p-value ซึ่ง p < 0.05 (p = 0.008) 

สามารถสรุปสมการทํานายไดดังนี ้

 การพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y=a+b1X1+b2X2+b3X3 

การใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม= .951+.404 (การสื่อสารและประสานงาน)+.252 

                                                                        (ขอบขายนโยบาย)+.133(ทัศนคติของผูนํานโยบาย) 

 ซึ่งอิทธิพลของทั้งสามตัวแปรมีถึงรอยละ 61.70 (R2 = .617) 

สมมติฐานท่ี 4  ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

                      ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

H0:ปจจัยที่ส งผลตอการดํา เนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

       ราชวิทยาลัยไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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H1: ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

         ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธ เชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 ผูวิจัยใชสถิติทดสอบไดแก สหสัมพันธเพียรสันเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยที่

สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ใชการถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regressions)ดวยวิธี Stepwise เพื่อทดสอบผลของปจจัยที่สงผลตอ

การดําเนินการนโยบายการศึกษารายดาน ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดาน

การสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติที่มีผลตอ

การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 สําหรับทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร  ปรากฏผลดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบาย 

                      การศึกษากับการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปจจัย นโยบาย ทรัพยากร การสื่อสารและ

ประสานงาน 

ทัศนคติ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

นโยบาย 1.000     

ทรัพยากร .563** 1.000    

การสื่อสารและ

ประสานงาน 

.600** .847** 1.000 .786  

ทัศนคต ิ .644** .778** .786** 1.000 . 

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

.513** .619** .688** .608** 1.000 

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 4.24 พบวา  ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาที่มี

ความสัมพันธกับการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดาน

ทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํา

นโยบาย โดยพบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับสูงสุดไดแก การสื่อสารและประสานงาน ซึ่งมีความสัมพันธเปนบวก (r=.688)  รองลงมา 

ทรัพยากรนโยบาย (r=.619) สวนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการดําเนินการดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมในระดับต่ําสุด ไดแก  ขอบขายนโยบายเทากับทัศนคติ  (r=.513) 



170 
 

ตารางที่ 4.25  คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of  Determination) ของปจจัยที่สงผลตอ

ก า รดํ า เนินก า รนโย บ า ย ก า รศึ ก ษ า กั บก า รดํ า เนิ นก า รด า นก า รทํ า นุบํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 

ที่ ตัวแปร R R2 รอยละ 

1 การสื่อสารและประสานงาน .688 .473 47.30 

2 การสื่อสารและประสานงาน  ขอบขายนโยบาย  .699 .489 48.50 

   จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ พบวา ตัวแปรที่สงผลตอ

การดําเนินการนโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติตามลําดับ ดังนี้  1)  การสื่อสารและประสานงานสามารถพยากรณตัวแปรการ

ดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดรอยละ 47.30 (R2=0.473)  2) ขอบขายนโยบายไดรับ

คัดเลือกเขามาในสมการเปนลําดับที่ 2 โดยทั้งการสื่อสารและประสานงานและขอบขายนโยบาย

สามารถพยากรณตัวแปรการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดรอยละ 48.50 

(R2=0.489)  

ตารางท่ี 4.26 การวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษา

กับการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

แหลงขอมูล SS Df MS F p-value 

กสมการถดถอย 22.425 2 11.212 118.115 .000* 

ความคลาดเคลื่อน 23.447 247 .095   

รวม 45.872 249    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.26  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการ

นโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา p-value เทากับ .000   

แสดงวา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษา ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานการ

สื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน มีความสัมพันธเปนเสนตรงกับตัวแปรการดําเนินการ

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี  4.27 คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient)  ระหวางปจจัยที่สงผลตอการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวพยากรณ B S.E.b Beta t p-value 

คาคงที่ (a) 1.132 .237  4.786 .000* 

การสื่อสารและประสานงาน .571 .055 .594 10.441 .000* 

ขอบขายนโยบาย .169 .061 .157 2.765 .006* 

R= .699       R2 = .489     S.E.ext = 0.30810 F change =7.643     p=.006* 

จากตารางที่ 4.27 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวาง

หนวยงาน มีผลตอการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยพิจารณาจากคา p-value ซึ่ง 

p < 0.05 (p = 0.008) สามารถสรุปสมการทํานายไดดังนี ้

 การพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y=a+b1X1+b2X2 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม= 1.132+.571(การสื่อสารและประสานงาน)+.169(ขอบขายนโยบาย) 

 ซึ่งอิทธิพลของทั้งสองตัวแปรมีถึงรอยละ 48.9 (R2 = .489) 

สมมติฐานท่ี 5  ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

                      ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติโดยรวม 

H0:ปจจัยที่ส งผลตอการดํา เนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

       ราชวิทยาลัยไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติโดยรวม 

H1:ปจจัยที่ส งผลตอการดํา เนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

      ราชวิทยาลัยมีความสัมพันธ เชิงบวกตอการดํา เนินการการนํานโยบายการศึกษาของ 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติโดยรวม 

 ผูวิจัยใชสถิติทดสอบไดแก สหสัมพันธเพียรสันเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยที่

สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการจัดการศึกษาและใชการถดถอย

แบบหลายตัวแปร (Multiple Regressions)ดวยวิธี Stepwise เพื่อทดสอบผลของปจจัยที่สงผลตอการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษารายดาน ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการ

สื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติที่มีผลตอการ

ดําเนินการโดยรวม 

 สําหรับทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร  ปรากฏผลดังนี้ 
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ตารางที่ 4. 28 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบาย

การศึกษากับการดําเนินการโดยรวม 

ปจจัย นโยบาย ทรัพยากร การสื่อสารและ

ประสานงาน 

ทัศนคติ การดําเนินการ

โดยรวม 

นโยบาย 1.000     

ทรัพยากร .563** 1.000    

การสื่อสารและ

ประสานงาน 

.600** .847** 1.000   

ทัศนคต ิ .644** .778** .786** 1.000  

การดําเนินการ

โดยรวม 

.620** .792** .852** .766** 1.000 

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 4.28 พบวา  ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาที่มี

ความสัมพันธกับการดําเนินการโดยรวม ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดาน

การสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบาย โดยพบวา ตัวแปรที่

มีความสัมพันธกับการดําเนินการโดยรวมในระดับสูงสุดไดแก การสื่อสารและประสานงาน ซึ่งมี

ความสัมพันธเปนบวก (r=.852)  รองลงมา ทรัพยากรนโยบาย (r=.792) สวนตัวแปรที่มี

ความสัมพันธกับการดําเนินการโดยรวมในระดับต่ําสุด ไดแก  ขอบขายนโยบาย  (r=.620) 

 

ตารางที่ 4.29  คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of  Determination) ของปจจัยที่สงผลตอ

การดําเนินการนโยบายการศึกษากับการดําเนินการโดยรวม 

ที่ ตัวแปร R R2 รอยละ 

1 การสื่อสารและประสานงาน .852 .725 72.50 

2 การสื่อสารและประสานงาน  ทัศนคต ิ 866 .750 75.00 

3 การสื่อสารและประสานงาน  ทัศนคติ ขอบขายนโยบาย .870 .757 75.70 

4 การสื่อสารและประสานงาน  ทัศนคติ ขอบขายนโยบาย ทรัพยากร .874 .764 76.40 

   จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ พบวา ตัวแปรที่สงผลตอ

การดําเนินการนโยบายการศึกษากับการดําเนินการโดยรวมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามลําดับ 

ดังนี้  1)  การสื่อสารและประสานงานสามารถพยากรณการดําเนินการโดยรวมไดรอยละ 72.50 

(R2=0.725) 2) ทัศนคติไดรับคัดเลือกเขามาในสมการเปนลําดับที่ 2 โดยทั้งการสื่อสารและ

ประสานงานสามารถพยากรณการดําเนินการโดยรวมไดรอยละ 75.00 (R2=0.750) 3) ขอบขาย
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นโยบายไดรับคัดเลือกเขามาในสมการเปนลําดับที่ 3  โดยทั้งการสื่อสารและประสานงาน  ทัศนคติ 

ขอบขายนโยบายสามารถพยากรณการดําเนินการโดยรวมไดรอยละ 75.70 (R2=0.757) 4) ทรัพยากร

ไดรับคัดเลือกเขามาในสมการเปนลําดับที่ 4  โดยทั้งการสื่อสารและประสานงาน  ทัศนคติ ขอบขาย

นโยบาย ทรัพยากรสามารถพยากรณการดําเนินการโดยรวมไดรอยละ 76.40 (R2=0.764) 

 

ตารางท่ี 4.30 การวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษา

กับการดําเนินการดานการจัดการศึกษา 

แหลงขอมูล SS Df MS F p-value 

สมการถดถอย 25.271 4 6.318 198.739 .000* 

ความคลาดเคลื่อน 7.788 245 .032   

รวม 33.060 249    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.30  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการ

นโยบายการศึกษากับการดําเนินการดานการจัดการศึกษา พบวา p-value เทากับ .000   แสดงวา 

ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการโดยรวม ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการ

สื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบายมีความสัมพันธเปน

เสนตรงกับตัวแปรการดําเนินการโดยรวม 

 

ตารางท่ี  4.31 คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient)  ระหวางปจจัยที่สงผลตอการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษากับการดําเนินการโดยรวม 

ตัวพยากรณ B S.E.b Beta t p-value 

คาคงที่ (a) .921 .140  6.590 .000* 

การสื่อสารและประสานงาน .427 .052 .522 8.193 .000* 

ทัศนคต ิ .113 .042 .151 2.664 .008* 

ขอบขายนโยบาย .106 .038 .116 2.808 .005* 

ทรัพยากร .148 .055 .167 2.695 .008* 

R= .874       R2 = .764     S.E.ext = 0.17830  F change =7.261     p=.008* 
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จากตารางที่ 4.31 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาไดแก ดาน

ขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดาน

ทัศนคติของผูนํานโยบายมีผลตอการดําเนินการโดยรวมโดยพิจารณาจากคา p-value  (p = 0.008) 

สามารถสรุปสมการทํานายไดดังนี ้

 การพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 

การดําเนินการโดยรวม= .921+.427 (การสื่อสารและประสานงาน)+.113 (ทัศนคต)ิ+.106(ขอบขาย 

                                      นโยบาย)+.148 (ทรัพยากรนโยบาย) 

 ซึ่งอิทธิพลของทั้งสี่ตัวแปรมีถึงรอยละ 76.40 (R2 = .764) 

 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก 

   การสัมภาษณเพื่ออธิบายการนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ:วิเคราะหการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอมูลความคิดเห็นและการรับรูที่ไดจาก

การสัมภาษณเชิงลึก เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติและการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ความคาดหวังผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เก็บขอมูลจากบุคลากรในระดับ

ผูบริหาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการศูนย/

สํานัก/สถาบัน รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน หัวหนาสํานักงาน ศูนย/สํานัก/สถาบัน/คณะทั้ง

ที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ,สวนบุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการ ไดแกบุคลากร

สายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  

 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นที่เปนตัวแปรสําคัญคือปจจัยที่สงผลตอ

การดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผลของการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนวทางการอธิบาย

ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติ 

ภายใตความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี ้
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               ตอนท่ี 1 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา 

                             จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

                             การแสดงความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดกลาวถึงปจจัยที่สําคัญดานตางๆหลากหลายทรรศนะ 

ดังนี ้ 

1. ปจจัยดานขอบขายนโยบาย 

                     ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยดานขอบขายนโยบายเปนขอมูล

ที่แยกเปนประเด็นดังนี้ 

                     1.1 การดําเนินการนโยบายการศึกษาภายหลังการกอตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยขึ้น ตามพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระราชประสงคใหมหาวิทยาลัยเปนที่เลา

เรียนพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง ผูใหสัมภาษณไดใหความคิดเห็น ดังนี ้

                         “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯมีการดําเนินการนโยบายการศึกษาตามพระราชปณิธาน

อยางตอเนื่องและเดนชัดเพื่อเปนการสนองพระราชปณิธานรัชกาลที่5 ที่พระองคไดทรงมีความ

ประสงคจะใหมหาจุฬาฯเปนที่ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง คําวาวิชาชั้นสูงมีการตีความวาคง

จะหมายถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา การที่มีการเปดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเปนการเปด

ตามพระราชปณิธาน จะเห็นไดวาไมวาจะเรียนไปถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

โดยเฉพาะในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาก็จะเนนเอาพระไตรปฎกเปนหลักในการศึกษาคนควา 

เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงเปนแหลงศึกษาคนควาพระไตรปฎกที่

สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศหรือวาของโลกดวยซ้ําไปเพราะเราเนนพระไตรปฎก”                   

             “มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการนโยบายการศึกษาตามพระราชปณิธานของ

รัชกาลที่5 เพราะวาในพระราชปณิธานพระองคทรงประสงคใหมหาจุฬาฯเปนสถานที่เรียน

พระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถอันนี้ก็เปนพระราชปณิธานที่ทรง

สรางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแหงนี้ มหาวิทยาลัยไดนําพระราชปณิธานของ

พระองคมาเปนปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย”  

            “มหาวิทยาลัยไดสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่5 ซึ่งใพระราชปณิธานของ

พระองคมีใจความสําคัญวาเปนที่เลาเรียนศึกษาพระไตรปฎกวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณร

และคฤหัสถดวยซึ่งมายุคหลังนี้มหาวิทยาลัยไดใหโอกาสคฤหัสถเขามาเรียนดวยอยางที่เห็นใน

ปจจุบันนั่นคือมหาวิทยาลัยไดสืบสานพระปณิธานของ รัชกาลที่5 ใหลุลวง” 

                         “การศึกษาพระไตรปฎก มันก็ชัดอยู แลว เพราะวา เปนมหาวิทยาลั ยด าน

พระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยจัดการศึกษาดานพระพุทธศาสนามาตลอดแตก็มีการตีความที่แตกตาง

กันมากในสมัยหนึ่ง วาวิชาชั้นสูงคืออะไร ซึ่งการตีความตรงนี้ก็แตกตางกันไป แตทางมหาวิทยาลัย

ตีความไววาในเมื่อเปนมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาอยูแลววิชาชั้นสูงในที่นี้นาจะเปนวิชาการ
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ดานสังคมศาสตรหรือทางชาวโลกที่ เขาเลาเรียนกันอยู  ซึ่งก็ครอบคลุมในสาขาวิชาตางๆที่

หลากหลายออกไป และเปนการจัดการศึกษาระบบมหาวิทยาลัยที่แปลกแยกออกไปจากการศึกษา

ดานภาษาบาลีอยางเดียวและเปนมหาวิทยาลัยสงฆขึ้นมา” 

                         “มหาวิทยาลัยไดมีปณิธานและเปนการตอยอดจากพระราชปณิธานของลนเกลา

รัชกาลที่ 5 โดยมุงเนนใหมหาจุฬาฯเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติเพื่อ

บูรณาการเขากับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืน ซึ่งการจัดการเรียนการศึกษา

พระไตรปฎก และศาสตรสมัยใหมในแขนงวิชาการตางๆนั้น จัดเปนคันถธุระ(การศึกษาเลาเรียน)  

สวนเรื่องการปฏิบัติหรือวิปสสนาธุระนั้น มหาวิทยาลัยมีสํานักวิปสสนาธุระและมุงเนนใหมีการ

ปฏิบัติธรรมมากขึ้น ตรงนี้เปนเรื่องการพัฒนาจิตใจและสังคม” 

                         “จัดการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชปณิธานของพระองคตั้งแตเปดการศึกษามา

โดยหลักสูตรทุกหลักสูตรจะมีวิชาแกนพุทธศาสตร30 หนวยกิต ซึ่งศาสตรตางๆจะเปนการศึกษาที่

มีหลักพระพุทธศาสนาบูรณาการเชนรัฐศาสตรเชิงพุทธ จิตวิทยาเชิงพุทธ บริหารการศึกษาเชิงพุทธ 

เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่ตองการใหมหาวิทยาลัย

เปนศูนยกลางการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม และพัฒนาพุทธ

ศาสตรบัณฑิตใหเปนบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีความใฝรู ใฝคิด มีปฏิปทานาเลื่อมใสบําเพ็ญ

ตนใหเปนประโยชนแกสังคม” 

                         สรุปความเห็นประเด็นความสอดคลองแนวปฏิบัติปจจัยดานขอบขายนโยบาย ผูให

ขอมูลใหความเห็นวา ตามที่ลนเกลารัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชประสงคใหมหาวิทยาลัยเปนที่ศึกษา

เลาเรียนพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถทั่วไปนั้น มหาวิทยาลัย

ดําเนินการนโยบายการศึกษาอยางตอเนื่อง และเดนชัดตามพระราชปณิธาน ซึ่งพระราชปณิธาน

(ขอบขายนโยบาย) มีผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย และทําใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติรวมกับกิจกรรมอื่นๆจะเห็นไดจากการกําหนด

พันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเพื่อใหการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ บรรลุ

เปาหมาย ไปพรอมๆกับการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งความชัดเจนที่เปน

รูปธรรมในปจจัยดานขอบขายนโยบาย ทําใหระดับปฏิบัติสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติใหสําเร็จได 

และเกิดพัฒนาการที่ดตีอการดําเนินการนโยบายการศึกษา 

                         1.2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ได

กําหนดวัตถุประสงคและมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยให

เกิดความคลองตัวในการดําเนินการนโยบายการศึกษา ผูใหสัมภาษณไดใหความคิดเห็น ดังน้ี 

        “พ ระ รา ช บัญญัต ิม หา ว ิท ย า ลัย ม หา จุฬ า ล งก รณ รา ช วิท ยา ล ัย  พ . ศ .  2540 

กําหนดวัตถุประสงคและเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เปนอยางยิ่ง เพราะการศึกษาของมหาวิทยาลัยตองอาศัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเปนตัว
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ขับเคลื่อน ทุกอยางจะตองถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติ เชน การบริหารมหาวิทยาลัย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการศึกษา ตองอาศัยพระราชบัญญัติทั้งสิ้น” 

                         “พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยนั้นคือ กฏหมายคุมครองศักดิ์และสิทธิ์ของ

ปริญญาบัตรที่ผูเรียนไดเรียนเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนในสังคมได มันเปนตัวขับเคลื่อนชัดเจน

ทั้งงบประมาณที่ไดจากรัฐ ทั้งดานบุคลากร บุคลากรทางการศึกษาตางๆ มันก็จะชัดเจนขึ้นเนื่องจาก

มีพระราชบัญญัต”ิ 

             “ทําใหการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯมีความคลองตัว สะดวกขึ้นกวาเดิม 

เพราะวาเดิมทีมหาจุฬาฯทํางานไปโดยไมไดมีพรบ.รองรับ รับรองเฉพาะวุฒิเทานั้น แตไมรับรองตัว

สถาบัน การมีพรบ. ป 2540 ทําใหมหาจุฬาฯไดมีการยอมรับ” 

                         “พระราชบัญญัติก็คือกรอบในการจัดการศึกษานั้นเอง ถาไมมีพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยคงจะไมกาวหนามาขนาดนี้ การจัดการศึกษาหรือการทํางานอะไรก็แลวแตมันเกี่ยวกับ

งบประมาณทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการมีพระราชบัญญัติบังคับไวนั้นหมายความวารัฐตองสนับสนุน

เร่ืองงบประมานในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย” 

                         “ทําใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดการศึกษาไดเต็มรูปแบบ เพราะวาแตกอนที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยยังไมมี พรบ.รับรอง การจัดการศึกษาประสบปญหามาก 

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตออกไป สังคมก็ไมยอมรับเพราะเขาบอกวามหาวิทยาลัยนี้รัฐบาลยังไม

รับรองเมื่อมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตออกมาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแลวปรากฏวาไมเปนที่

ยอมรับเรียกวามหาวิทยาลัยเถื่อนแตตอนนี้มหาวิทยาลัยมีพรบ.รับรองจากรัฐ การบริหารเกิดความ

คลองตัวมาก” 

                         “การมีพรบ. รับรอง  ทําใหมหาวิทยาลัยไดสนองนโยบายกิจการคณะสงฆไดอยาง

เต็มที่หลังจากที่มี พรบ. 2540 แลว มหาเถรสมาคมไดใหความเอาใจใสดานการศึกษาของสงฆเปน

อยางดี ไดประกาศใหพระสงฆ เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆทุกภาค ที่เปนพระสงฆชั้นปกครอง 

เชนเจาอาวาส และเจาคณะตางๆ เพื่อนําความรูไปบริหารและพัฒนาวงการคณะสงฆ มหาวิทยาลัย

ไดจัดการศึกษาที่เปนหลักสูตรสําหรับพระสงฆระดับชั้นปกครองขึ้นโดยเฉพาะ(หลักสูตรสําหรับ

พระสังฆาธิการ)ทําใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯไดสนองงานกิจการคณะสงฆอยางเห็นไดชัดและ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเปดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงพุทธ ตอนนี้ไดเปดไปแลวหลายแหง

เกือบจะทุกจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งตรงกับเจตนารมณของมหาเถรสมาคม เพราะวาเปนการจัด

การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดใหพระสงฆไดเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆทําใหการ

บริหารกิจการคณะสงฆดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย นี่คือสวนที่ดี” 

                        “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 มีความ

สอดคลองกับการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย แทบจะพูดไดวาไมตองแกไข

เพิ่มเติมอะไรอีก เพราะในเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติมีวิสัยทัศนที่บัญญัติแนวนโยบาย
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การดําเนินการศึกษาของมหาวิทยาลัยไวเผื่ออนาคตหลายป เชนการเปดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติ โดยมุ ง เนนใหมหาวิทยาลัย เปน

มหาวิทยาลัยที่เปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา” 

             สรุปความเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ.2540 ผูใหขอมูลใหทรรศนะวา พรบ. มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินการ

นโยบายการศึกษาใหเกิดความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการไดรับรอง

สถาบันใหเปนมหาวิทยาลัยที่ถูกตองตามกฎหมาย และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยยังไดบูรณาการวิชาการพระพุทธศาสนาและการบริหารงานกิจการคณะสงฆใหมี

ประสิทธิภาพโดยมหาวิทยาลัยไดเปดหลักสูตรสําหรับพระสงฆระดับชั้นปกครองที่บริหารกิจการ

คณะสงฆเชน เจาคณะผูปกครองตางๆ(หลักสูตรสําหรับพระสังฆาธิการ)ส วนบ ัณฑิตที่

มหาวิทยาลัยผลิตออกมานั้นสังคมใหการยอมรับในมาตรฐานการศึกษา 

2. ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย  

                     การแสดงความคิดเห็นและการรับรูเกี่ยวกับความพรอมของทรัพยากรนโยบายในการ

นํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ มีดังนี ้   

2.1. งบประมาณ บุคลากรในการดําเนินการนโยบายการศึกษา ซึ่งความเห็นตอ

ประเด็นที่สําคัญหลากหลายมุมมองพยายามสะทอนใหเห็นภาพของการมีอยูและการสนับสนุน

นโยบายการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติใหเกดิประสิทธิภาพ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นดังนี ้

                         “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ กอนที่จะมี พรบ.รับรองนั้น ไดรับจัดสรรงบประมาณมา

ตามสมควรแตวาไมมากนัก โดยแตกอนนั้นไดรับจัดสรรงบประมาณจากกรมการศาสนาแตไม

เพียงพอตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทาที่ควรซึ่งก็ทําใหมีผลตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แต

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีตนทุนทางสังคมคือเปนมหาวิทยาลัยสงฆ งบประมาณบริหารมหาวิทยาลัย

สวนหนึ่ งนั้นไดรับการอุปถัม ภจากผูมี จิตศรัทธาทั่ วไปจึง ทํ าใหมหาวิทยาลั ยสามารถ

ประคับประคองดําเนินการศึกษาตามพันธกิจมาไดแตก็กําหนดเปนเกณฑที่แนนอนไมได” 

                       “มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการงบประมาณเพิ่มขึ้นตามลําดับจนถึงปจจุบัน งบประมาณ

แตละปไดประมาณพันกวาลานบาทก็เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ

นโยบายการศึกษาไดดีขึ้น สวนเรื่องการจัดหาครูอาจารยมาสอน แตกอนนั้นมีงบประมาณใน

ขีดจํากัดครูอาจารยก็ถือวาจัดหาไดตามงบที่มี สวนหนึ่งนั้นจะเปนระบบพี่สอนนองคือครูอาจารย

หลายทานเคยจบจากที่นี่เขามาชวย คาตอบแทนก็ไมมากนัก แตปจจุบันมีการบริหารจัดการไดอยาง

เพียงพอมากขึ้น” 

                         “งบประมานมหาจุฬาฯไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่มขึ้นทุกป ลาสุดมหาจุฬาฯ

ไดพัฒนาตัววิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาของโลก 
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นี้ถือวาเปนความเจริญรุงเรือง ที่สานตอจากการสรางตึกที่วัดมหาธาตุฯทาพระจันทรเพียงตึกเดียว 

แตตอนนี้สรางขึ้นจํานวนมาก ไมจําเพาะแควังนอยเทานั้น ตอนนี้มหาจุฬาฯมีวิทยาเขต 10 แหง 

วิทยาลัยสงฆ 11 แหง หนวยวิทยบริการอีก 18 แหง ครอบคลุมไปยังพื้นที่ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ 

57 จังหวัดและมีสถาบันสมทบในประเทศไทย 1 แหง และตางประเทศอีก 6 แหง เชนที่ประเทศ

เกาหลีใต ไตหวัน ศรีลังกา สิงคโปร  ฮังการี จะเห็นไดวาการพัฒนาในเชิงฮารดแวรหรือเชิงกายภาพ

นั้นมหาจุฬาฯ ขยายไปไดไกล  งบประมานที่มหาจุฬาฯไดรับการสนับสนุนนั้นทั้งงบประมาณจาก

รัฐบาลและประชาชนผูมีจิตศรัทธาไดชวยกันบริจาคสนับสนุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 

ตอนนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ มีนิสิตทั้งพระเณรและคฤหัสถเรียนอยูประมาณ 27,000 รูป/คน ทั่ว

ทุกวิทยาเขตของมหาจุฬาฯ”  

                         “เมื่อมี พรบ.รับรองทําใหมหาจุฬาฯมีสถานภาพเปนนิติบุคคล และไดรับการ

จัดสรรงบประมาณจากรัฐตั้งแตป2540 เปนตนมา มหาวิทยาลัยไดจัดแผนของบประมาณและเสนอ

ขอไดโดยตรง ทําใหมีโอกาสชี้แจงตามพันธกิจวามีภารกิจ และโครงการอะไรบางที่ตองรับผิดชอบ

ซึ่งทําใหไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดตามพันธกิจที่มีอยูสวนบุคลากร

สายวิชาการผูเชี่ยวชาญทางดานพระพุทธศาสนาและปรัชญาในปจจุบันยังมีไมมากพอ เพราะตอนนี้

อาจารยที่จะสอนทางพระพุทธศาสนาและเชี่ยวชาญนั้นหายาก เมื่อมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย

ทางพระพุทธศาสนาก็ควรผลิตบุคลากรที่เปนครูบาอาจารยที่เชี่ยวชาญใหมากและเอาศาสนาปรัญา

มาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เอาเกากับใหมมาผสมผสานกันใหได จึงจะทําใหมหาวิทยาลัยมีจุด

แข็งทางดานพระพุทธศาสนา เพราะอาจารยสอนปจจุบันจะเชี่ยวชาญทางดานศาสตรสมัยใหมใน

สาขาตางๆ” 

                        “งบประมาณในระดับภาควิชาและคณะนั้น มหาวิทยาลัยยังไมคอยไดใชงบประมาณ

มาผลิตตําราโครงการวิชาการและเอกสารวิชาการออกมาใหมากพอ กลายเปนวาการผลิตตําราเปน

เร่ืองสวนบุคคลเชนอาจารยทานใดอยากผลิตตําราก็ใหหางบประมาณเองซึ่งคณะและภาควิชาควรมี

การสนับสนุนและจัดสรรใหความสําคัญมากกวานี้ในขณะที่พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ยังตองดําเนินการใหเกิดผลตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว” 

                         “รัฐจะจัดสรรงบประมาณขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระของแผนงานดําเนินการนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เสนอไป ถือวาจัดตามความเหมาะสม การที่เราเสนอของบประมาณไป

นั้นเปนสิ่งที่ทําอยูและปรากฏหรือเปนที่ประจักษตอสังคม ตรวจสอบได  เทาที่ไดรับงบประมาณ

ตอนนี้ก็จัดวาเพียงพอในการบริหารในระดับหนึ่งของมหาวิทยาลัย” 

                         “มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แตพันธกิจและโครงการตางๆ

และภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ตองรับผิดชอบก็มีมากเชนกัน งบประมาณที่ดําเนินการนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยถามองอีกปญหาที่ เราเจอทุกวันนี้คืองบประมานบางอยางยังไม

เอ้ืออํานวยตอโครงการตางๆที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู ซึ่งจะเปนโครงการการบูรณาการทางดาน
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การศึกษาในดานตางๆใหมันสอดคลองกับสถานการณ เพราะมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเพื่อบูรณา

การพระพุทธศาสนาใหเขากับศาสตรสมัยใหม จึงเห็นไดวามีโครงการตางๆมากมาย เมื่อโครงการ

ตางๆของมหาวิทยาลัยขยายออกไปมาก จึงตองอาศัยงบการดําเนินการมากขึ้น แตงบประมาณ

บางครั้งก็ไมเพียงพอที่จะทําใหกระจายไปสูโครงการไดอยางเพียงพอ จึงทําใหไมบรรลุเปาหมาย”                  

                        “มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณตามสมควรแกพันธกิจ ทําใหบริหารจัดการ

ดานนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปตามวัตถุประสงคมากขึ้น เมื่อกอนนี้ก็เปนไปตาม

วัตถุประสงคแตวาไมแนนอนเพราะวางบประมาณที่ไดรับบริจาคไมแนนอนไมเหมือนกับ

งบประมาณที่เขาตั้งใหเปนรายปอันนี้เปนงบประมาณที่แนนอนเมื่อมีงบประมาณที่แนนอนในการ

ดําเนินนโยบายการศึกษาตามพันธกิจตางๆทําใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น เพราะมีงบประมาณใน

การดําเนินการนโยบายการศึกษาอยางเปนรูปธรรม” 

                         “ภาระรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมีภาระที่ตองรับผิดชอบคอนขางจะสูงเรื่อง

งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ และการบริหารจัดการก็มีติดขัดเหมือนกันแตถาขาดเหลือ

อยางไรมหาวิทยาลัยก็จะใชวิธีชวยเหลือตนเอง เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยทาง

พระพุทธศาสนา จึงนับวาเปนโอกาสที่ดีอยางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนจากผูมีจิต

ศรัทธารวมบริจาคทําผาปากฐินมาสนับสนุนในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินและมีความจําเปนอยางรีบดวน

เพื่อใหประคับประคองไปได ซึ่งเปนงบประมาณนอกเหนือจากทางภาครัฐจัดสรรให ”   

                          สรุปความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินการนโยบาย

การศึกษา ทรัพยากรที่มีอยูยังไมเพียงพอ เชนทรัพยากรดานงบประมาณและอาจารยสอน ความเห็น

ไดจากมุมมองของผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมีความเห็นวา ปจจัยดานทรัพยากรใน

สวนกลางเพียงพอ แตเมื่อมีการกระจายการดําเนินการนโยบายของมหาวิทยาลัยไปยังวิทยาเขตและ

หนวยวิทยบริการตางๆ จึงขาดความสมดุลของการบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณที่

เพียงพอจะสงผลใหการสนับสนุนการดําเนินการนโยบายการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                            

                      2.2 สื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณในการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

มีการแสดงความคิดเห็นที่ตอเนื่องดังตอไปนี้ 

                   “การใชสื่อเทคโนโลยีในการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยูในเกณฑ

ที่นาพอใจ เพราะมีความจําเปนในปจจุบัน ปจจุบันสื่อการเรียนการสอนในหองเรียน เชน

คอมพิวเตอร โนตบุค แท็บเล็ต จอโปรเจคเตอรในมหาวิทยาลัยตอนนี้พัฒนาดีขึ้นมาก เพราะสื่อ

เทคโนโลยี อุปกรณการเรียนการสอนเหลานี้มันตองมาSupport การเรียนการสอนและการนําเสนอ

งานของครูอาจารยและนิสิต” 

                         “ ดานเทคโนโลยีทางการศึกษานั้น มหาจุฬาฯคอนขางจะพรอม คือทานอธิการบดี

พูดอยูเสมอวาทานพยาพยามจะสรางทางเอาไว  ทางก็คือพวกเทคโนโลยีสารสนเทศ ทานพยามจะ

สรางซุปเปอรไฮเวย(Super Highway)เอาใหวิ่งเลย หลังจากนั้นครูบาอาจารยก็มาวิ่งตามถนน
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ซุปเปอรไฮเวย  ซุปเปอรไฮเวย(Super Highway) คือตัวที่เปนเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลานําเสนอ

ขอมูล สอนหนังสือ หรือกิจกรรมดานเผยแผธรรมะจัดสัมมนาใชซุปเปอรไฮเวยเพื่อเปนเครื่องมือ

ชวยสนับสนุนในการศึกษาใหดีมากขึ้น” 

                           “สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ถาไมมีถือวาเปนจุดดอยทางการศึกษา เพราะสื่อ

เทคโนโลยีเปนแรงจูงใจในการศึกษา และเปนตัวชี้วัดมาตรฐานของครูอาจารยเชนกัน ครูอาจารย

ตองพยายามกาวใหทันในการใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพทาง

การศึกษาก็มีสวนในการชวยผลักดันใหทางมหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการใชสื่อเทคโนโลยีทาง

การศึกษาใหกาวทันนวัตกรรมการศึกษาในปจจุบันดวย” 

  “มหาวิทยาลัยมีสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา MCU TV ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงคหลักในการที่จะเปดทําการเรียนการสอนผานระบบผานดาวเทียม เพราะวา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยมีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หองเรียน หนวยวิทย

บริการครอบคุมทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นการที่จะใหความรูเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึง

จําเปนตองอาศัยสื่อในการที่จะเผยแพรออกไป และในอนาคตจะเปดทําการเรียนการสอน

โดยเฉพาะวิชาที่ตองอาศัยขอสอบกลาง การออกขอสอบกลางมหาวิทยาลัยจะมีการระดม

คณะครูบาอาจารยทุกหนวยงานทั้งสวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆมารวมกันในการออกขอสอบ

กลางวัดความรู จึงจําเปนในประเด็นที่วาเราจะสอนอยางไรใหนิสิตมีความรู ความเขาใจในวิชานั้นๆ

เหมือนกัน ดังนั้นการอาศัยสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษาทาง 

MCU TV มีสวนสําคัญมาก” 

                         “ เทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนามาตลอด ซึ่งไมวาจะ

เปนระบบการบริหาร ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ สังคม หรือดานตางๆ เทคโนโลยีมีสวนสําคัญ

เขามาชวยในการบริหารจัดการทั้งนั้น เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปรวดเร็วมาก สวนปญหาอุปสรรค

ก็คือบุคลากรทางการศึกษาของเรายังไมมีศักยภาพพอที่จะใชเทคโนโลยีใหเต็มประสิทธิภาพทั้งผู

เอาไปขยายและผูเสพ ก็คือผูสอน ผูเรียน ยังตามเทคโนโลยีไมคอยทันเรียกวาเราใชเทคโนโลยีไม 

100 % สวนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษานั้น สามารถจัดหาไดแตก็ตองพัฒนาขีดความสามารถของ

ผูใชสื่อใหมีประสิทธิภาพดวย” 

                         “แตละคณะมีนโยบายที่จะจัดหองสมุด อุปกรณเทคโนโลยีการศึกษาใหนิสิตไดใช

ใหอยูใกลๆกับคณะเพราะตอนนี้หองสมุดและศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาอยูหางไกลจากคณะ

และหองเรียนมาก สวนหนังสือที่ใชอยูทุกวันนี้ยังไมเพียงพอตอจํานวนิสิตและที่มีก็ไมคอยตรงกับ

สาขาวิชาที่เรียน หนังสือเกี่ยวกับศาสนา ปรัชญา ถึงแมจะเปนหนังสือเกาแตมีความจําเปนตองใชอยู

ตอนนี้คนหาไมเจอ เพราะสมัยกอนในหองสมุดมหาจุฬาฯวัดมหาธาตุมีตอนนี้ไมคอยมีแลว” 

                         สรุปความเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ ผูใหขอมูลตางให

ความเห็นวา เทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนามาตลอดและเพียงพอ 
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มหาวิทยาลัยมีการนําสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณมาสนับสนุนการดําเนินการนโยบายการศึกษา

เพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินการนโยบาย ผูบริหารสวนหนึ่งมีความเห็นวา ปญหาอุปสรรคคือ

บุคลากรทางการศึกษายังไมมีศักยภาพพอที่จะใชเทคโนโลยีใหเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาขีด

ความสามารถของผูใชสื่อทุกภาคสวนในองคการเพื่อใหมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ 

                      2.3 ความเห็นตอประเด็นในเรื่องของความพรอมของมหาวิทยาลัยในการเปดการเรียน

การสอนสาขาอื่นเพิม่นั้น ผูใหสัมภาษณมีความเห็นดังตอไปนี ้

                         “ควรเปดเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา เกี่ยวกับดานศาสนา ปรัชญาใหมากและกวาง

ขึ้นกวานี้ โดยเฉพาะคณะพุทธศาสตรซึ่งเปนคณะหลักของมหาวิทยาลัย” 

                          “ถาเปนการศึกษาระดับอุดมศึกษานี้แนนอน ไมวาสาขาไหนสามารถจัดการศึกษา

ไดทั้งนั้น ขึ้นอยูกับบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบตรงนั้นมีความพรอมหรือไม ซึ่งสาขาอื่นใน

ที่นี้อาจไมใช เฉพาะสาขาวิชาทางดานพุทธศาสนาหรือศาสนาอยางเดียว อาจจะเปนดาน

สังคมศาสตร ดานวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง ระดับอุดมศึกษามีศักยภาพจัด

ไดทั้งหมดแตขอสําคัญก็คือบุคลากรทางการศึกษาตองตรงสาย อันนี้จะลําบากเพราะเราเปน

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานพุทธศาสนาแตก็มีแนวโนมในอนาคตที่จะมีการวางแผนเพิ่มสาขา

การศึกษาเพื่อตอบสนองผูเรียน” 

                          “มหาวิทยาลัยมีการเปดสาขาวิชาเพิ่ม เชนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เนื่องจาก 

ศาสตรสมัยใหมกับพุทธศาสนาเมื่อเอามาบูรณาการกันแลวมันสามารถที่จะไปดวยกันไดเพราะวา

ทุกศาสตรเรื่องปรัชญาเรื่องศาสนาเรื่องหลักธรรมมันก็จะสอดคลองกับศาสตรนั้นๆ เพราะฉะนั้น

มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาบายที่จะเปดสาขาวิชาตางๆเพิ่มเพื่อเปนการสนองตอบผูเรียน แตตอง

เปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กําหนดไววาเมื่อจะเปด

สาขาวิชาใดก็ตามจะตองมีมาตรฐานในระดับวาจะตองใชอาจารยเทาไร มีนิสิตเทาไร อะไรอยางไร 

เพราะไมอยางนั้นก็จะไมไดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา” 

                          “ความตองการของหลายๆทานที่ตองการใหเปดสาขาเพิ่มในตอนนี้ก็คือสาขา

นิติศาสตร ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยกําลังทําแผนเสนอตอสกอ. เพราะเรื่องของกฎหมายกับพระสงฆ

นั้นเปนสิ่งที่จําเปนในสังคมโลกปจจุบัน ซึ่งมีหลายกรณีที่ทําใหเราตองตระหนักก็คือเวลาพระสงฆ

โดยเฉพาะพระสังฆาธิการ เจาอาวาส และระดับเจาคณะตางๆถาไมรูกฎหมายจะทําใหเกิดปญหา 

สงผลในการบริหารการปกครอง เชนถาเกิดกรณีปญหาตางๆ บางคนอาจมองวาพระสงฆมีระเบียบ

วินัยทางสงฆปกคองอยูแลว แตระเบียบวินัยทางสงฆนั้นเปนขอที่พระพุทธเจาทรงหามและทรง

อนุญาตใหพระสงฆสามเณรประพฤติปฏิบัติ แตเร่ืองของกฎหมายบานเมืองนั้นเปนสิ่งที่อนุวัตรตาม

บานเมือง การที่มีการเปดโอกาสใหคณะสงฆมีความรูความเขาใจเร่ืองกฏหมายจึงเปนสิ่งจําเปนและ

สําคัญเชนกัน”               
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                         สรุปความเห็นเกี่ยวกับความพรอมของมหาวิทยาลัยในการเปดการเรียนการสอน

สาขาอื่นเพิ่มนั้น ผูใหขอมูลใหความเห็นวา ตอนนี้มีแนวโนมในอนาคตที่จะมีการวางแผนเพิ่มสาขา

การศึกษาเพื่อตอบสนองผูเรียน เนื่องจากศาสตรสมัยใหมกับพุทธศาสนาเมื่อเอามาบูรณาการกัน

แลวมันสามารถที่จะไปดวยกันได เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาบายที่จะเปดสาขาวิชาตางๆ

เพิ่มเพื่อเปนการสนองตอบผูเรียน แตตองเปนไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ความตองการของหลายๆทานที่ตองการใหเปดสาขาเพิ่ม

ในตอนนี้ก็คือสาขานิติศาสตร และในขณะเดียวกันสาขาดานพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยก็ตองให

ความสําคัญในการดําเนินการศึกษาใหมีคุณภาพ 

         

3. ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน 

                    จากการสัมภาษณประเด็นการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงานใหเกิดผล

ตอการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ เปนประเด็นทั้งการสื่อสารและประสานงานทั้งภายใน

หนวยงานปฏิบัติและการสื่อสารและประสานงานภายนอกหนวยปฏิบัติ ประกอบดวย 

3.1. ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งตางๆของมหาวิทยาลัยที่ลงไปสูผูปฏิบัติ ใน

ความเห็นของผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ ผูใหสัมภาษณมีความเห็น

ดังตอไปนี้ 

                         “ในสวนของระเบียบคําสั่งมีความชัดเจนวาใหใครทําอยางไรถาจะมีสวนที่ติดขัดก็

ตรงที่บุคลากรของเราไมเพียงพอที่จะปฏิบัติใหงานนั้นสําเร็จในเร็วพลัน แตงานนั้นก็ไมไดทิ้ง

เปาหมาย เพียงแตการปฏิบัติอาจดําเนินไดลาช เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีบุคลากรอยางจํากัด ถามวา

ตองเพิ่มบุคลากรไดไหม ถาเพิ่มบุคลากรก็จะไปกระทบถึงแผนงบประมาณซึ่งก็จะเปนลูกโซไป 

เพราะฉะนั้นการดําเนินการนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ลงสูภาคปฏิบัตินั้นมีความชัดเจน เพียงแตวา

มหาวิทยาลัยตองดําเนินการไปตามขีดความสามารถของบุคลากรที่มีอยู” 

                          “ผูบริหารใหความสําคัญในการสื่อสารในองคกร ซึ่งระเบียบขอบังคับตางๆชัดเจน 

ครอบคลุมหมด แตถากรณีที่เปนปญหา อุปสรรคคือ บางครั้งบุคลากรอาจไมเขาใจแจงชัด หรือวา

ไมอานกฏระเบียบขอบังคับใหถองแท ถาบุคลากรของเราขาดการสนใจเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับ

ตางๆแลว ปญหาของการสื่อสารในองคกรก็จะเกิดขึ้นตามมาและทําใหการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยไมวาจะเปนบริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงานดานทรัพยากร 

บริหารงานดานงบประมาณตางๆจะมีปญหาและเกิดความลาชาได” 

                      “การสื่อสารของผูบริหารมหาวิทยาลัยในเรื่องระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งตางๆของ

มหาวิทยาลัยที่ลงไปสูผูปฏิบัติทุกภาคสวน ไมวาจะเปนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และหนวยวิทย

บริการของมหาวิทยาลัยนั้นมีความชัดเจน การบริหารจัดการในองคการของมหาวิทยาลัยใน
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สวนกลางจะเปนไปในทิศทางไหน สวนภูมิภาคจะรับรูในแนวนโยบายเหมือนกันทั้งหมด เพราะใช

ระเบียบปฏิบัติเหมือนกันทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค” 

                          สรุปความเห็นเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งตางๆของมหาวิทยาลัยที่ลงไปสู

ผูปฏิบัติ การสื่อสารของผูบริหารมหาวิทยาลัยในเรื่องระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งตางๆของ

มหาวิทยาลัยที่ลงไปสูผูปฏิบัติทุกภาคสวนมีความชัดเจน และใชระเบียบปฏิบัติเหมือนกันทั้ง

สวนกลางและสวนภูมิภาค การไดรับความเขาใจที่ถูกตองเปนสิ่งสําคัญ และมีโอกาสเขามามีสวน

รวมกับการวางแผนปฏิบัต ิ

3.2  ขั้นตอนในการสั่งการรวมถึงการประสานงานระหวางหนวยงานภายในของ

มหาวิทยาลัยที่ลงไปสูผูปฏิบัติ ในความเห็นของผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับการนํานโยบายการศึกษาไป

ปฏิบัติ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นดังตอไปนี ้

                         “มีความชัดเจน เพราะทานอธิการบดีจะบันทึกถึงหนวยงานตางๆ ไมวางานอะไรก็

ตามที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะตองรับทราบหรือเปนระเบียบปฏิบัติรวมกันของมหาวิทยาลัยที่

จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเปนแนวทางเดียวกัน ทานอธิการทานจะใหความสําคัญในการทํา

บันทึกถึงบอกกลาวทุกหนวยงาน จะมีคนเดินหนังสือเปนระบบ สะดวกสบายในการรับทราบ

ขอมูล” 

                         “การสื่อสารของผูบริหารมหาวิทยาลัยกับคณะและภาควิชาของมหาวิทยาลัยก็

เปนไปอยางรวดเร็วและชัดเจนดี โดยมีสวนเชื่อมตอสําคัญคือคณะกรรมการผูบริหารมหาวิทยาลัย 

เชน สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ทุกภาคสวนจะ Link กันไดหมด เกิดความคลองตัว โดยเฉพาะ

เอกสารหนังสือคําสั่งปฏิบัติงานจะถึงเร็ว โดยเฉพาะสื่อทาง Internet และระบบการสง Fax มีสวน

สําคัญมากในการรับรูขอมูลขาวสารใหรวดเร็วทันใจในการดําเนินการ” 

                        “การสั่งการรวมถึงการประสานงานในหนวยงานปฏิบติอันนี้เราก็ตองใชระบบ

เทคโนโลยีทางการศึกษามาชวยกรณีที่มองวาเปนปญหาคือผูใชเทคโนโลยีตัวนั้นไมคอยเชี่ยวชาญ

หรือไมคอยใหความสําคัญซึ่งอาจทําใหเกิดการรับรูขอมูขาวสารชาในบางครั้ง” 

                               สรุปความเห็นเกี่ยวกับการประสานงานระหวางหนวยงานภายใน เปนปจจัยหลักที่

ทําใหเกิดการบริหารจัดการในหนวยปฏิบัติ ที่จะเอื้อตอการปฏิบัติ เมื่อมีความเขาใจในระเบียบ 

ปฏิบัติที่ตรงกันไดรับความเขาใจที่ถูกตองเปนสิ่งสําคัญ                           

                       3.3 การรวมมือกับหนวยงานภายนอกในกิจการเกี่ยวกับการเรียน การสอน การวิจัย 

การใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในความเห็นของ

ผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นดังตอไปนี้ 

                    “นโยบายของผูบริหารสนับสนุนใหแตละคณะทํา MOU กับหนวยงานภายนอกแลวทํา

รายงานตอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดจัดประชุมผูนําชาวพุทธทั่วโลกในชวง

วันวิสาขบูชา จะมีผูนําของชาวพุทธในประเทศนั้นๆ ปหนึ่งก็ประมาณ 1,500-2,000 รูป/คนโดย
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ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลโดยจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯอ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 2 วัน  

และที่ UN 1 วัน ชาวพุทธนานาชาติใหความสําคัญมากและใหเมืองไทยเปนศูนยกลางแหงการศึกษา 

พุทธศาสนาแหงโลก” 

                        “มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาระบบการสื่อสารโดยมีสื่อเพื่อการบริหาร

มหาวิทยาลัยโดยพัฒนาโปรแกรมรองรับการบริหาร มีระบบโปรแกรมงานบุคคล งานการเงิน งาน

สารบรรณ งานพัสดุ งานงบประมาณ มีการเขียนโปรแกรมสําเร็จรูปไวใชงานในมหาวิทยาลัย สวน

ที่เปนบริการนิสิตมีการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตหองสมุดออนไลนกับสถาบันการศึกษาใน

ภาครัฐและ สกอ. นอกจากนั้นก็มีการพัฒนาเปนหองเรียนคอมพิวเตอรใหนิสิตและมีการพัฒนา

หองเรียนทางไกล ซึ่งกําลังปรับปรุงพัฒนาอุปกรณทางดานโปรแกรมเครือขายการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตใหมันมีความเร็วขึ้นมีอุปกรณสนับสนุนเพื่อใหมีการบรรยายทางไกลแบงสวนตางๆไป

ยังวิทยาเขตใหมีประสิทธิภาพขึ้นตอนนี้ก็ไดทําเปนลักษณะคอนเฟอรเรนทตามหองประชุมและ

วิทยาเขตแตยังมีอุปกรณรองรับไมทั่วถึงทุกวิทยาเขต ตอนนี้อยูในชวงการขยายใหครอบคลุมทุก

วิทยาเขต” 

                        “มหาวิทยาลัยมีปฏิสัมพันธกับหนวยงานภายนอกคอนขางสูง โดยเฉพาะในชวงที่

มหาวิทยาลัยรวมกับมหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทย  เปนเจาภาพจัดประชุมผูนําชาวพุทธโลกวาดวย

วันวิสาขบูชา  วันสําคัญสากลของโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนยประชุม

สหประชาชาติ(UN) กรุงเทพฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปนเจาภาพในการจัดงาน 9 ครั้งติดตอกัน นี่ก็เปน

อีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีพัฒนาการที ่ดีในการรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ” 

                         “การรวมมือกับหนวยงานภายนอกนั้นมหาวิทยาลัยมีความรวมมือกันอยูตลอด 

ทุกๆหลักสูตรจะมีเครือขายเชนคณบดีก็มีสภาคณบดีแหงประเทศไทยมีกิจกรรมรวมกันหรือใน

ระดับอธิการบดีก็จะมีสมาคมมหาวิทยาลัยที่ทานอธิการบดีเปนกรรมการอยูมีความรวมมือกันดาน

การศึกษา การวิจัย ดานการวิจัยมหาวิทยาลัยรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.) 

เวลามหาวิทยาลัยมีโครงการประชุมสัมมนาจะมีเครือขายองคกรมหาวิทยาลัยตางๆมารวม และ

กิจกรรมหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนคือการจัดวิสาขบูชานานาชาติที่มหาเถรสมาคม ภาครัฐและมหาวิยาลัย

มหาจุฬาฯรวมกับองคกรผูนําชาวพุทธทั่วโลกมาจัดกิจกรรมวิสาขบูชาโลกดวยกัน และทาน

อธิการบดีเปนนายกสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติมีสมาชิกทั่วโลกประมาณ 100 แหง

ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่สอนดานพระพุทธศาสนาและปรัชญา”  

                         สรุปความเห็นเกี่ยวกับการรวมมือกับหนวยงานภายนอกสามารถชวยใหเกิดการนํา

นโยบายการศึกษาไปปฏิบัติไดโดยเปนความจําเปนในการเขาใจและยอมรับ ในเรื่องที่เปนปญหา

ของผูที่จะตองประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อการดําเนินการนโยบายการศึกษาใหมี
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ประสิทธิภาพ ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในการรวมมือกับหนวยงานภายนอกซึ่งเปนผลดีตอ

การดําเนินการนโยบายการศึกษาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

4. ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

                   จากการสัมภาษณประเด็นปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อทําใหระดับ

ปฏิบัติสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติใหสําเร็จได และเกิดผลสําเร็จตอการดําเนินการนโยบาย

การศึกษา ประกอบดวย  

4.1. รูปแบบความเหมาะสมของการดําเนินการนโยบายการศึกษา ผูใหสัมภาษณมี

ความเห็นดังตอไปนี้ 

                         “รูปแบบการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนไปของสังคมโลก มหาวิทยาลัยจึงตองมีการบูรณาการใหเปนไป

ตามความเหมาะสมของสังคมปจจุบัน ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนาซึ่งเปน

มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เหมือนกับมหาวิทยาทางดานศาสนาตางๆเชนมหาวิทยาลัยแสงธรรม 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน ก็คลายๆกัน แนวมหาวิทยาลัยเฉพาะทางก็จะเปนลักษณะอยางนี้ ครู

อาจารยก็จะมุงดําเนินการนโยบายการศึกษาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือผลิตบัณฑิตใหมีความรู

ความเขาใจในทางพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง และสามารถนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป

ประยุกตใชรวมถึงมีจิตสํานึกที่จะชวยเหลือสังคม บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนและเปนบุคลากรที่ดี

ของชาต”ิ 

                          “นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น มีแผนพัฒนาตามยุคสมัยเพราะวาการ

บริหารมหาวิทยาลัยตามนโยบายการศึกษา ตองยึดโยงกับนโยบายการศึกษาของ สกอ.

กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการศึกษาแหงชาต ิเพราะฉะนั้นรูปแบบการบริหารตองพัฒนาอยู

ตลอดเวลา เชนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11 สวนหลักสูตรนั้นจะไดรับการพัฒนาทุก 5 ป 

ตามขอบังคับและกรอบของ สกอ.”  

                          “มหาวิทยาลัยมีรูปแบบโครงสรางการบริหารที่ชัดเจนโดยเปนไปตามพรบ.ของ

มหาวิทยาลัยและพรบ.การศึกษาแหงชาติ มหาวิยาลัยไดมีปรัชญาสําคัญคือการบูรณาการ

พระพุทธศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม ซึ่งประเด็นนี้ตองดูแนวโนมสังคม

วาเปนอยางไร ตอนนี้สังคมชวงสิบ ยี่สิบปที่ผานมามีความขัดแยงกันคอนขางรุนแรง พุทธศาสนา

เปนศาสนาที่สงเสริมเร่ืองสันติสุขในสังคม ศาสนาพุทธเรามีของดีอยูซึ่งมีหลักพุทธธรรมคําสอนที่

สงเสริมใหสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข ตอนนี้มหาจุฬาฯไดเปดสาขาสันติศึกษาในระดับปริญญา

โทขึ้น เพื่อที่จะขยายทรรศนะแนวทางสันติของพระพุทธเจาใหคนไดศึกษาและบูรณาการในการ

ดําเนินชีวิตในสังคมใหเกิดประโยชนตนและสาธารณประโยชนยิ่งๆขึ้น”  
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                          สรุปความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบความเหมาะสมของการดําเนินการนโยบายการศึกษา

การมีรูปแบบโครงสรางการบริหารที่ชัดเจนโดยเปนไปตามพรบ.ของมหาวิทยาลัยและพรบ.

การศึกษาแหงชาติ ตามกฎระเบียบและกรอบของ สกอ. และดําเนินการนโยบายใหสอดคลองกับ

สภาวการณที่เปลี่ยนไปของสังคมโลก มีการบูรณาการใหเปนไปตามความเหมาะสมของสังคม

ปจจุบัน ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนาซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 

4.2  ความเชื่อมั่นในความสําเร็จของการดําเนินการตามนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยในความเห็นของผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ ผูให

สัมภาษณมีความเห็นดังตอไปนี้ 

                         “เชื ่อมั่นในการดําเนินการนโยบายการศึกษาของผูบริหารมหาวิทยาลัยแตถา

ถามวามีปญหาไหม ก็ตองยอมรับวาประสบปญหาเหมือนกัน โดยเฉพาะการบริหารวัฒนธรรม

องคการ มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของพระสงฆ กิจกรรมหลักดานตางๆเปนของพระ คฤหัสถ

เปนเพียงฝายสนับสนุนเทานั้น บางครั้งอาจมีปญหาบางแตผูบริหารทานก็สามารถแกปญหาและ

ดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่มหาวิทยาลัยได

กําหนดไวไดเปนอยางด”ี 

                          “ประสบความสําเร็จเพราะวามหาวิทยาลัยทําตามกรอบนโยบายการศึกษาของรัฐ

คือมหาวิทยาลัยไดดําเนินตามนโยบายของ สกอ. ที่มีเงื่อนไขกลยุทธขอบังคับเขามาควบคุมทุกอยาง

ซึ่งตองทําตามนั้น” 

                         “ถามหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน การดําเนินการนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยจะประสบความสําเร็จแนนอน เพราะมหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเปนระบบที่ชัดเจน” 

                         “ประสบความสําเร็จโดยพิจารณาในประด็นตางๆโดยภาพรวมจะเห็นพัฒนาการ

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯตั้งแตมี พรบ.รับรอง และมหาวิทยาลัยไดกาวไปสูสถานะเปนนิติบุคคล

มีทรัพยสินเปนของตนเอง เพราะวาไมวาจะเปนสวนกลางหรือวิทยาเขตปจจุบันนี้ก็หาที่ดินของ

ตนเองเพื่อไปสรางมหาวิทยาลัยทุกที่ ซึ่งทําใหพัฒนาไดอยางเต็มที่ ปจจุบันนี้เหลืออยูในวัดไมกี่แหง 

และมีนิสิตมากขึ้นการที่เปดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯสวนกลางที่อ.วังนอย ทําใหสามารถรับนิสิตได

เต็มที่ครูอาจารยสามารถสรางผลงานทางวิชาการของตัวเองไดเต็มที่เพราะมันเปนบรรยากาศทาง

วิชาการและมหาวิทยาลัยไดดําเนินการนโยบายการศึกษาตามขอบังคับของ  สกอ. ดวย จึงทําให

ผูบริหาร นสิิตและครูอาจารยไดมีโอกาสพัฒนาไดเปนอยางด”ี 

                         “ประสบความสําเร็จเพราะวามหาวิทยาลัยจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง

ตามพระราชปณิธานรัชกาลที่ 5โดยจัดการศึกษาระดับสูงสุดคือระดับอุดมศึกษามีการดําเนินการ

นโยบายการศึกษาตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบันก็เปนการสงตอปณิธานสงผานจากรุนตางๆจนมาถึง

รุนปจจุบันจนกระทั่งขยับขยายมาตั้งอยูที่อ.วังนอยซึ่งมีพระเณรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศและ
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คฤหัสถเขามาเรียน ไดรับความนิยมกวาสมัยกอนมาก ตอนนี้มหาวิทยาลัยมีนิสิตที่เปนพุทธบริษัท

ครบทั้ง 4 สวนดานหลักสูตรที่จัดการศึกษามีคณะพุทธศาสตร คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

คณะสังคมศาสตร เปดสอนตั้งแตปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกและแตละสาขาวิชาก็เพิ่มขึ้นมา

เร่ือยๆ” 

                        “ปรากฏการณที่เกิดขึ้นต้ังแตมีการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น

มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นมาโดยลําดับ สวนหนึ่งนั้นคือมหาวิทยาลัยมีพรบ.รับรอง การจะ

บริหารก็สะดวกขึ้น ความมั่นใจและทิศทางการดําเนินการชัดเจนเปนรูปธรรมเมื่อเราดูการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษาของเรากับสถาบันทางการศึกษาตางๆ ระดับและโอกาสในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานที่ไมหางกันมากนัก” 

                        “พูดถึงความสําเร็จของการดําเนินการตามนโยบายการศึกษาแลว ตอนนี้ก็มีการ

ขยายวิทยาลัยสงฆและเปดสาขาเพิ่มขึ้นและการขยายก็เปนไปตามกฎเกณฑตามกรอบนโยบาย

มาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่รัฐกําหนด และผานการตรวจประเมินจาก สกอ. วิทยาลัยสงฆที่เปด

ใหมนั้นมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณสนับสนุนสวนหนึ่ง นอกนั้นวิทยาลัยสงฆดูแลตัวเองโดยมีงบ

รายไดจากทองถ่ินจากคณะสงฆในจังหวัดน้ันๆ และจากประชาชนญาติโยมทั่วไปใหการสนับสนุน

ซึ่งก็ดําเนินการเปนไปดวยดี และมีอาจารยจากสวนกลางหลายทานไปชวยสอนอยูหลายแหง” 

                        สรุปความเห็นเกี่ยวกับความเชื ่อมั ่นในความสํา เร็จของการดํา เนินการตาม

นโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงตามพระราชปณิธาน

รัชกาลที่ 5โดยจัดการศึกษาระดับสูงสุดคือระดับอุดมศึกษามีการดําเนินการนโยบายการศึกษา

ตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบันก็เปนการสงตอปณิธานสงผานจากรุนตางๆจนมาถึงรุนปจจุบันมีพระ

เณรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศและคฤหัสถเขามาเรียนเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม เปดหลักสูตรได

มาตรฐานทางการศึกษาซึ่งเปดสอนตั้งแตปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกและแตละสาขาวิชาก็เพิ่ม

ขึ้นมาเร่ือยๆ และมีพรบ.รับรองทางกฎหมายที่ชัดเจน               

 

               ตอนท่ี 2  ผลของการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณ 

                             ราชวิทยาลัย  

                           การแสดงความคิดเห็นตอผลของการดํา เนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดกลาวถึงปจจัยที่สําคัญในการรับรูความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นในมิติดานตางๆหลากหลายทรรศนะ ดังนี้ 

 

                       1. การดําเนินการดานการจัดการศึกษา จากการสัมภาษณประเด็นการดําเนินการ

ดานการจัดการศึกษา ผูใหสัมภาษณมีความเห็น ดังตอไปนี้ 
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                           1.1. คุณภาพและความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนาของนิสิตในการดําเนินการ

ดานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผูใหสัมภาษณมีความเห็นหลากหลายทรรศนะ ดังตอไปนี้ 

                           “ในดานความรูตัวนี้ตอง Focus ไปในความรูดานพระพุทธศาสนา จะเห็นวานิสิต

ที่เปนพระสงฆสามเณรสังเกตโดยภาพรวมที่เขามาสูระบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงฆจัด

การศึกษาอยูนี้เวลามีการอธิบายและวิเคราะหหลักพระพุทธศาสนาจะอธิบายและวิเคราะหหลัก

พระพุทธศาสนาไดชัดเจน นิสิตมีพัฒนาการวิธีคิดวิเคราะหดีขึ้นมาก มีความเขาใจเทคนิคในการต้ัง

คําถาม รูจักโตแยงดวยหลักเหตุผลในทางพุทธศาสนามากขึ้น และอธิบายหลักพุทธศาสนาไดลึกซึ้ง

ขึ้น”  

                         “ความเขาใจในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาของนิสิตในระดับปริญญาตรีนั้น

หลักสูตรการเรียนการสอนชวยใหนิสิตเขาใจหลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนาเปนอยางดี แตก็จะ

เปนอุปสรรคสําหรับคฤหัสถที่มาเรียนก็จะมีปญหาอยูพอสมควรในบางรายวิชาเชนวิชาภาษาบาลี 

แตถาเปนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมของแตละคณะคฤหัสถจะมี

ความรู ความเขาใจมากกวาพระเณร แตพอเรียนภาษาบาลีสันสกฤต คฤหัสถมีปญหาตามไมคอยทัน  

กรณีที่มหาวิทยาลัยมีการออกขอสอบกลาง(MCU Test) โดยเกณฑคะแนน 40:60 นิสิตที่ทําการสอบ

ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง แตถาผานขั้นตอนการเรียนการสอนจนจบ

หลักสูตรแลวนิสิตเขาใจหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี สามารถที่จะอธิบาย

หลักธรรมใหบุคคลอื่นเขาใจไดเปนอยางดี ในสวนบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ภาคภาษาบาลีก็เปนปญหา

สําหรับนิสิตที่เปนคฤหัสถ แตทางครูอาจารยก็มีการสอนเสริมหลักสูตรให” 

                           “นโยบายดานการจัดการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเปนมหาวิทยาลัยใน

กลุมการผลิตบัณฑิตเพราะฉะนั้นการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ถามองในดานปริมาณ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯผลิตบัณฑิตรับนิสิตเขาเรียนกับจํานวนที่จบหลักสูตรผานเกณฑมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยมีนิสิตที่เปนคฤหัสถเขามาเรียนมากขึ้น บางระดับ บางชั้น บางคณะก็ไมไดเรียน

รวมกันกับพระเณร แตบางวิชานิสิตคฤหัสถและพระเณรเรียนรวมในหองเรียนเดียวกันก็มี แตวามี

สวนนอย มหาวิทยาลัยรับนิสิตที่เปนพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถในอัตราสวน 70 : 30  

ตอมาปรับเปน 60 : 40  ตามความตองการของสังคม  ถาพูดถึงดานคุณภาพ ตามการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่ สกอ. ประเมินออกมาอยูในระดับดีไมถึงกับวาดีมากเพราะฉะนั้นพูดถึงคุณภาพ นิสิต

มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาที่เปนระบบและผูบริหารพยายามตรงนี้มาก เพราะฉะนั้นปริมาณและ

คุณภาพควรจะไปดวยกัน” 

                         “นิสิตใหความสนใจเทคโนโลยีมากเกินไป วิชาการที่ควรจะเขาใจและสนใจให

มากกวานี้ยังไมไดมาตรฐานที่ควรจะเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องธรรมะเรื่องหลักธรรมทางพุทธ

ศาสนา และการสอบโดยใชระบบขอสอบกลางก็เหมือนกัน วิชาที่มีขอสอบกลางวิชาที่นิสิตทุกภาค

สวนทั้งวิทยาเขตและสวนกลางมีคะแนนในเกณฑที่ตองปรับปรุงแกไข แตโดยภาพรวมเมื่อเรียนไป
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ในชั้นสูงขึ้นก็เริ่มดีขึ้น เขาใจและตีความในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดชัดเจนขึ้น แตก็ยังมี

จุดออนตรงที่จําหลักธรรมไดไมแมนคืออธิบายไดไมครอบคลุมทุกขอ”  

                         “ความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนาของนิสิตที่เปนคฤหัสถมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ซึ่งชวงแรกๆที่เขามาเรียนบางคนไมเขาใจหลักพระพุทธศาสนาเทาที่ควร การเรียนพุทธศาสนามัน

จึงแตกตางจากการเรียนศาสตรแขนงอื่นๆในโลก เพราะพุทธศาสตรโดยเฉพาะพระไตรปฎกหรือ

การปฏิบัติสมาธิภาวนามันจะแตกตางจากศาสตรตางๆทางโลกตรงที่มีกระบวนการในการขัดเกลา

จิตใจไปดวย เพราะฉะนั้นผูเรียนไมไดเรียนไปเพื่อวัตถุประสงคในการประกอบอาชีพหรือการ

ทํางานอยางเดียวแตที่เรียนไปก็จะมีการขัดเกลาจิตใจไปพรอมๆกัน” 

                                  สรุปความเห็นตอคุณภาพและความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนาของนิสิต 

นิสิตที่ เปนคฤหัสถมีพัฒนาการที่ ดีขึ้นซึ่ งช วงแรกๆที่ เข ามา เรียนบางคนไม เข าใจหลัก

พระพุทธศาสนาโดยภาพรวมนิสิตที่ เปนบรรพชิตและคฤหัสถที่ เขามาสูระบบการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาอยูนี้เวลามีการอธิบายและวิเคราะหหลักพระพุทธศาสนาจะอธิบายและ

วิเคราะหหลักพระพุทธศาสนาไดชัดเจน นิสิตมีพัฒนาการดีขึ้นมาก เปนคุณภาพที่เห็นไดในระยะยาว 

แตเปนความคาดหวังของสังคมในขั้นตอนปฏิบัติผูเรียนควรเปนเปาหมายรวมกัน ที่ทุกสวนควร

เนนใหเกิดผลในขั้นการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัต ิ

                 1.2. การสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรและโครงการที่เปน

ประโยชนตอสังคม ผูใหสัมภาษณมีความเห็นที่หลากหลายทรรศนะ ดังตอไปนี ้

                         “การจัดสัมมนาเพื่อเสริมความรูแกพระนิสิต การปฏิบัติธรรม โครงการอบรมคาย

ธรรมะมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญมาก โดยเฉพาะโครงการอบรมคายธรรมะ การปฏิบัติธรรม

ของนิสิตนั้นมหาวิทยาลัยทํามาตั้งแตมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเปนตนมา และ

ทํามาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน”  

                         “การสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรเปนการพัฒนาวิสัยทัศนของ

นิสิต โดยคณะไดจัดกิจกรรมอยางนี้เสมอมา คณาจารยประจําไดเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ

หรือจัดสัมมนา เพื่อเสริมองคความรูใหมใหแกนิสิตและมีกิจกรรมถามตอบในประเด็นที่นิสิตให

ความสนใจเปนพิเศษ และกิจกรรมปฏิบัติธรรมนั้นมหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการปฏิบัติประจําปของ

นิสิตทุกระดับทุกชั้นป เปนการปฏิบัติธรรมประจําป และสงนิสิตไปปฎิบัติธรรมที่ศูนยปฏิบัติธรรม

ตางๆเชนศูนยปฏิบัติธรรมแคมปสน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ ศูนยปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม อ.ปาก

ชอง จ.นครราชสีมาและศูนยปฏิบัติธรรมตางๆอีกหลายแหง โดยกําหนดวันปฏิบัติใหระดับปริญญา

ตรี 10 วัน สวนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกก็จะเพิ่มจํานวนวันปฏิบัติขึ้นเปนเดือน นิสิตที่เปน

คฤหัสถหากใครไมสะดวกก็จะอาศัยสะสมวันปฏิบัติใหครบ โดยจะมีสถาบันปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐานที่มหาวิทยาลัยมีการรับรองและกําหนดให”  
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                        “มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรเชน การทัศนศึกษา การ

สัมมนาทางวิชาการ การไปดูงานตางประเทศและหนวยงานตางๆ การปฏิบัติธรรม การออกคาย

อบรมพุทธบุตร การจัดใหมีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เปนกิจกรรมของนิสิตซึ่ง

โครงการภาคฤดูรอนแตละปนี้เปนพันๆโครงการที่นิสิตลงไปทํา ซึ่งในชวงที่เรียนอยูทุกป บางที

มหาวิทยาลัยใหแคนโยบายจากนั้นนิสิตไปทํากันเองเพราะมันเปนภารกิจสําคัญเฉพาะดานที่บําเพ็ญ

สาธารณประโยชนตอสังคม” 

                         “มหาวิทยาลัยถือวาเปนพันธกิจที่สําคัญโดยถือเอาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ

พระพุทธโอวาทของพระพุทธเจาในการที่พระองคทรงประกาศในการที่จะเผยแผพระพุทธศาสนา

ซึ่งเพื่อใหเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล และประโยชนสุขแกมหาชนทั้งมนุษยและเทวดาทั้งหลาย นี่

ก็เปนปณิธานที่สําคัญของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมีโครงการอบรมธรรมะตางๆมากมาย เชน 

โครงการธรรมจาริก โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ซึ่งเปน

ประโยชนตอสังคม” 

                           “มหาวิทยาลัยจัดโครงการฝกอบรมวิปสนากรรมฐานของฝายวิปสนาธุระแก

สาธุชนผูมีความสนใจทั่วไปซึ่งไดรับการตอบรับที่ดี โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอนซึ่งพระ

นิสิตหรือพระบัณฑิตหลังจากเรียนในภาคทฤษฎีแลว พอปดภาคเรียนแลวก็ไมไดอยูเฉยๆก็จะพากัน

ไปจัดโครงการอบรมใหความรูดานพระพุทธศาสนาแกเยาวชนชายดวยการบวชสามเณรภาคฤดู

รอน จัดโครงการอบรมเยาวชนหญิงดวยการใหบวชศีลจาริณีเปนการชวยพอแมผูปกครองใหมี

ความสุขกายสบายใจที่บุตรหลานหันหนา เข ามาศึกษาปฏิบัติในหลักธรรมคําสอนทาง

พระพุทธศาสนา” 

                         สรุปความเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรและ

โครงการที่เปนประโยชนตอสังคม การดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการสงเสริมกิจกรรมนอก

หลักสูตร ผูใหขอมูลใหความเห็นวานโยบายของผูบริหารมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ

สอนนอกหลักสูตรและโครงการที่เปนประโยชนตอสังคมชัดเจน เชน การจัดสัมมนาทางวิชาการ 

การทัศนศึกษา การไปดูงานตางประเทศและหนวยงานตางๆ การปฏิบัติธรรม การออกคายอบรม

พุทธบุตร การจัดใหมีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เปนกิจกรรมของนิสิต ซึ่งในชวงที่

เรียนอยูทุกป บางทีมหาวิทยาลัยเพีงแตมอบนโยบาย จากนั้นนิสิตไปทํากันเอง การดําเนินการ

นโยบายการศึกษาที่มีกิจกรรมนโยบายที่ เปนรูปธรรมชัดเจน และสอดคลองกับพันธกิของ

มหาวิทยาลัย ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางชัดเจน  

 

                      2. การดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา  จากการสัมภาษณประเด็นการ

ดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย                            
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                          2.1. การสนับสนุนนโยบายการศึกษาดานการคนควาวิจัยทางพระพุทธศาสนาแก

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในความเห็นของผูใหสัมภาษณมีความเห็นที่หลากหลายทรรศนะ 

ดังตอไปนี้ 

                      “มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยพุทธศาสตรแตละปจะมีการทําโครงการไปขอ

งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ( วช.) สวนหนึ่งและสวนหนึ่งมหาวิทยาลัยมี

กองทุนสงเสริมสนับสนุนการวิจัย แตละปก็มีงานวิจัยสําเร็จพอสมควร มีสัมมนาและเผยแพร

งานวิจัย และเราเผยแพรงานวิจัยสูระดับนานาชาติดวย เชิญนักวิชาการและนักวิจัยตางชาติมา

สัมมนา ผลงานวิจัยหลายเร่ืองไดมีการนําไปใชประกอบการเรียนการสอน” 

                         “การสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น ทางผูบริหารสงเสริมการวิจัยคัมภีร

ดานพระพุทธศาสนา อันนี้เปนบทบาทที่โดดเดนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯโดยฝายการผลิตตํารา

พุทธศาสตรของฝายวิชาการ ทั้งแปลทั้งปริวรรตคัมภีรสําคัญๆทางพระพุทธศาสนามากมาย

โดยเฉพาะการแปลพระไตรปฎกจากภาษาบาลีเปนภาษาไทยใหเปนสํานวนรวมสมัย(ทันสมัย)ซึ่ง

บุคคลทั่วไปสามารถอานและเขาใจไดงาย”  

                         “สนับสนุนการวิจัยโดยประยุกตหลักธรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งเปนการบูรณาการ

ทางดานวิชาการ เพื่อนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชกับการพัฒนาสังคม พัฒนา

จิตใจโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจะเปนผูดูแลงานนี้ โดยไดรับทุนสนับสนุนหลัก

คือทุนที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนโดยตรงและทุนจากหนวยงานภายนอกเชน วช. และผลงานวิจัย

เหลานี้สามารถนํามาสรางหลักสูตรและตําราเรียนในมหาวิทยาลัย หรือจะตอยอดโดยการเสนอ

ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยก็ได” 

                         “การคนควาวิจัยทางพระพุทธศาสนานั้น ถือวาเปนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชนกัน 

โดยเฉพาะสถาบันวิจัยพุทธศาสตรจะจัดสรรทุนวิจัยใหทั้งคณาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย

เพื่อเสนอหัวขอขอทุนวิจัยแตละปก็จะมีงบสนับสนุนการวิจัยทุกป ปนี้เฉพาะทุนสนับสนุนการวิจัย

ได 27 ลานบาท(ปการศึกษา 2556) และมีโครงการวิจัยทั่วประเทศ 100 โครงการ มีการเฉลี่ยทุนวิจัย

อยางทั่วถึงทุกสวนงาน ในแตละคณะก็จะมีทุนวิจัยชั้นเรียนเพื่อเปนการตอบรับกับการประกัน

คุณภาพ สวนวิทยาเขตนั้นงานวิจัยโดยภาพรวมแลวก็ยังตองปรับปรุง แตผูอํานวยวิจัยสํานักพุทธ

ศาสตรทานก็ใชสูตรเดินเขาไปหา โดยวิทยาเขตไหนออนเรื่องการวิจัยก็จะเขาไปเพิ่มขีด

ความสามารถในการทําวิจัยและจัดสรรทุนวิจัยให” 

                        “สถาบันวิจัยพุทธศาสตรไดใหการสนับสนุน มหาวิทยาลัยอยากใหครูบาอาจารยมี

ผลงานการวิจัยอยางนอยคนละ1 เรื่อง ตอ 1ป หรือ 2 ป เมื่อเราตั้งใจจะทําภารกิจการสอนใหเต็มที่

และมีคุณภาพพอจะเอาเวลาไปทําวิจัยมันก็นอยลงเพราะบางทีทําวิจัยเร่ืองหนึ่งตองใชเวลาแทนที่จะ

ปเดียวสําเร็จเสร็จสิ้นก็ตองขยายเวลาออกไปอีกหลายป แตทุนวิจัยทางสถาบันวิจัยก็ใหการ

สนับสนุนเพียงพอ”  
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                          “ตั้งแตป 2548 เราไดเร่ิมรับเงินอุดหนุนทางการวิจัยเพิ่มขึ้น ปจจุบันนี้กําหนดเลยวา

สายวิชาการอาจารยประจําตองมีการวิจัย โดยงบที่สนับสนุนจะเนนที่อาจารยประจํา ถาอาจารย

ประจําเกษียณแลวก็ไมได แตถาอาจารยประจําไมทําวิจัย อาจารยที่เกษียณก็จะไดทํา” 

                          สรุปความเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนนโยบายการศึกษาดานการคนควาวิจัยทาง

พระพุทธศาสนาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ความเห็นของบุคลากรระดับผูบริหารและบุคลากร

สายวิชาการตางมีความเห็นวา มีสัมมนาและเผยแพรผลงานวิจัย และมีการเชิญนักวิชาการและ

นกัวิจัยตางชาติมาสัมมนา ผลงานวิจัยหลายเรื่องไดมีการนําไปใชประกอบการเรียนการสอน ไดรับ

การสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตรและสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและ

มหาวิทยาลัยมีกองทุนสงเสริมสนับสนุนการวิจัย ทางผูบริหารสงเสริมการวิจัยคัมภีรดาน

พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการแปลพระไตรปฎกจากภาษาบาลีเปนภาษาไทยใหเปนสํานวนรวม

สมัยซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถอานและเขาใจไดงาย แตมหาวิทยาลัยก็ยังมีบุคลากรดานการวิจัยไม

เพียงพอ  

                          2.2. ความสําคัญของงานวิจัยที่มีตอสังคมในความเห็นของผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับ

งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย ในการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ ผูใหสัมภาษณ

มีความเห็นดังตอไปนี ้

                                 “มหาวิทยลัยพยายามจะผลิตบุคลากรทางดานการวิจัยใหมีจํานวนที่มากและ

หลากหลาย เนื่องจากของเราเปนมหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนา ก็จะมีจุดเดนที่สําคัญที่จะ

สรางสติใหสังคมได ซึ่งตอนนี้มีงานวิจัยที่สําคัญหลายเรื่องเชนงานวิจัยเรื่อง“แนวโนมบทบาท

พระสงฆกับการเมืองไทยในสองทศวรรษหนา”งานวิจัยพูดถึงบทบาทที่ผานมาพระทําเรื ่อง

อะไรบาง เชนพระสงฆในพมา กัมพูชา ศรีลังกา เปนตน เขามีบทบาทกับการเมืองอยางไรบาง 

พระไทยมีอยางไรบาง ไดขอสรุปที่นาสนใจคือบทบาทที่พระจะตองทําคือการแกไขปญหาความ

ขัดแยงในสังคม สมัยพุทธกาลนั้นพระที่บวชเขามาจะมุงพระนิพพานคือเปาหมายหลัก แตปจจุบัน

พระก็อาจมีบทบาทที่บูรณาการกับสังคมที่เปลี่ยนไป แตก็ไมควรละเลยตอบทบาทและเปาหมาย

หลักที่พระพุทธเจาทรงวางไว ซึ่งคิดวาบทบาทใหมที่พระจะตองทําคือบทบาทในการพัฒนา

พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเปนบทบาทของพระที่ตองไปทําตอ”  

                          “งานวิจัยและผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนา สังคมสามารถหยิบยกมาศึกษา

เพื่อหาคําตอบไดหรือบางครั้งก็อาศัยครูบาอาจารยที่เคยศึกษาที่มหาจุฬาฯเชนพระพรหมคุณาภรณ

(ป.อ. ปยุตโต)ทานไดชวยอธิบายสิ่งที่พุทธศาสนิกชนสงสัยในปรากฏการณที่เกิดขึ้นแลวเทียบเคียง

กับหลักพุทธธรรมเชน กรณีของสันติอโศก ทานจะใหทรรศนะตามหลักพุทธธรรมใหสังคมไดเกิด

ความรูความเขาใจในประเด็นนั้นๆโดยมหาวิทยาลัยจะจัดงบประมาณพิมพหนังสือของทาน อีก

กรณีหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือกรณีธรรมกาย มหาวิทยาลัยจะจัดพิมพหนังสือที่เปนหลักพระธรรมวินัย

และความหมายของศัพททางพระพุทธศาสนาที่สังคมอาจมีความเห็นตาง โดยอางอิงจาก
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พระไตรปฎกเปนหลัก และอีกทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยทํามาตลอดก็คือการจัดสัมมนาทางวิชาการ 

เพื่อหาทางออกและเปดเวทีเสวนาใหแกผูรูไดเปนผูใหคําตอบแกสังคม” 

                         “สวนดานวิจัยนั้นมหาวิทยาลัยตองยอมรับวาเมื่อเราตั้งวิทยาลัยนานาชาติแลวก็เนน

ปริญญาโท ปริญญาเอกที่สวนกลาง ดานวิจัยนาจะไปไดดี ตอนนี้เรายังขาดแคลนบุคลากรดานการ

วิจัยเพราะวาปริญญาโทปริญญาเอก เรายังมีบุคลากรจํานวนไมมากนักกําลังผลิตอยู”         

                          “งานวิชาการทางพระพุทธศาสนาของมหาจุฬาฯนั้นสามารถที่จะเปนทางออกใหกับ

สังคมไดแตก็ตองขึ้นอยูกับคนในสังคมจะหยิบไปใชไดมากนอยขนาดไหน เพราะวาถาคนในสังคม

มีทิฏฐิมานะมากเขาก็ไมสนใจสิ่งที่เราทํา แตวาดีตรงที่วาปจจุบันมีสื่อจํานวนมากที่เห็นความสําคัญ

หยิบไปนําเสนอ หยิบไปใชงาน หยิบไปอางอิง ที่ผานมาก็จะเปนอยางนั้น แตวาโดยสถานะแลว

สังคมสงฆนั้นพระพุทธเจาทรงวางแนวทางวาพระสงฆเปนเสมือนมัคคุเทศ เปนปุโรหิต เปนผูชี้นํา

ทางไมใชเปนผูเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือเปลี่ยนแปลงแนวทางระหวางการจัดสรรทางอํานาจและ

ผลประโยชนของสังคม พระพุทธเจาเสนอธรรมะเหมือนกับการชี้แนวทางเอาไวใหเดิน สวนคุณจะ

เดินหรือไมเดินเปนเร่ืองของคุณ พระสงฆก็ทําหนาที่นี้เปนหลัก พระพุทธเจาไมไดทรงใหพระสงฆ

มาเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมทางการเมืองการปกครอง”    

                         “งานวิจัยของมหาวิทยาลัยจะเนนทางหลักพระพุทธศาสนากรณีที่สังคมเกิดความ

สับสนในความหมายและความคลาดเคลื่อนในทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็สามารถตอบ

โจทยใหสังคมไดเชนในสวนของการแกไขความเขาใจผิด ซึ่งอันนี้ถือวาเปนความทาทายขีด

ความสามารถอยางหนึ่งของมหาจุฬาฯในการแสวงหาคําตอบที่ถูกตองใหสังคม บางครั้งก็จะ

นําเสนอผานสื่อทางทีวี หรือผานสื่อทางสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยหรือสื่อทีวีของมหาวิทยาลัย

เปนชองทีวีดาวเทียม และผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอยางยิ่งทานอธิการบดีก็จะมี

บทบาทในการตอบโจทยเพื่อแกไขความเขาใจคลาดเคลื่อนในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา” 

                          “งานวิจัยสามารถเพิ่มพูนความรูใหสังคมไดในระดับหนึ่ง เพราะหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนานั้นมีความลึกซึ้ง บางครั้งถาเปนกรณีที่สังคมตองการคําตอบที่ลึกซึ้งจริงๆตอง

อาศัยเวลาในการศึกษาและทําความเขาใจหรืออาจคนควาเพิ่มเติมจากพระไตรปฎก”   

                          สรุปความเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคม 

มหาวิทยลัยพยายามจะผลิตบุคลากรทางดานการวิจัยใหมีจํานวนที่มากขึ้น เนื่องจากเปน

มหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนา มีจุดเดนที่สําคัญที่จะสรางสติใหสังคม ความเห็นจาก

บุคลากรระดับผูบริหารใหขอมูลวา ดานวิจัยนั้นมหาวิทยาลัยเมื่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติแลวก็เนน

ปริญญาโท ปริญญาเอกที่สวนกลาง ดานวิจัยนาจะไปไดดี ตอนนี้ยังขาดแคลนบุคลากรดานการวิจัย

เพราะวาปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยยังมีบุคลากรจํานวนไมมากนัก กําลังผลิตอยูและการ

สรางผลงานวิชาการซึ่งเปนผลจากการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ เปนพันธกิจที่สําคัญ เพราะ
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ตองใชเวลาแตผูปฏิบัติมีความพยายามทําใหเกิดขึ้น เพราะกฎระเบียบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสกอ.และสมศ.  

 

      3.  การดําเนินการดานการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม  

                          จากการสัมภาษณประเด็นการดําเนินการดานการบริการวิชาการพระพุทธศาสนา

แกสังคม ใหเกิดการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ ประกอบดวย 

                          3.1. การใหความสําคัญเกี่ยวกับการดํา เนินการดานการบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคม ในความเห็นของผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับการนํานโยบายการศึกษาไป

ปฏิบัติ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นดังตอไปนี ้

                         “ใหความสําคัญมากเพราะเปนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ผูบริหารระดับสูงของ

มหาวิทยาลัยทุกยุคทุกสมัยจะมีนโยบายสําคัญสูงสุดต้ังแตเริ่มกอต้ังมหาวิทยาลัยใหถือวาการบริการ

วิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ควบคูไปกับการศึกษาของนิสิตและครูบา

อาจารยของมหาวิทยาลัย นิสิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยสวนใหญจะเปนอาจารยสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนตางๆดวย และบางสาขาวิชาเชนคณะครุศาสตรก็จะมีการสงนิสิตไปฝกสอนอยางนอย 1 

เทอม และมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปนพระนิสิตและพระอาจารยที่สอนศีลธรรมในโรงเรียน

ทั่วประเทศที่ผานการฝกอบรมจากมหาจุฬารวมประมาณ 20,000 รูป ที่อยูในบัญชีเพราะวาทาง

รัฐบาลไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเปนผูดําเนินการ เพราะฉะนั้นการเขาไปสอน

จริยธรรมและหลักธรรมตางๆที่พระนิสิตไดรับการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ก็สามารถที่จะนําไปเผย

แผไดเปนอยางด”ี 

         “การบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมนั้นเปนอีกเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

การดําเนินการดานการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมนั้นถือวาเปนการนําความรูที่ไดคืน

สูสังคม มหาวิทยาลัยก็บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมดวยการบรรยายธรรมทาง

สถานีโทรทัศน MCU TV  และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัย จัดใหมีโครงการอบรมเยาวชนนักเรียน 

นักศึกษา ไดเขามาอบรมที่ฝายฝกอบรมของเรา การบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมนั้น

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญมาก ดังนั้นการประกันคุณภาพจาก สกอ.และสมศ. ดานการบริการ

วิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมนั้นมหาวิทยาลัยจะไดคะแนนขอน้ีโดดเดนมาก”  

                         “นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเมื่อเรียนจบหลักสูตรในหองเรียน 4 ปแลว จะตองไป

ปฏิบัติศาสนกิจเปนเวลา 1 ปจึงจะมีสิทธิ์ในการเขารับปริญญาบัตร โดยไปชวยกิจการของคณะสงฆ

ในดานตางๆ เปนอาจารยสอนในโรงเรียนซึ่งก็มีอยูทั่วไปสิ่งเหลานี้ก็เปนสิ่งสําคัญที่พระนิสิตไดมี

โอกาสบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมไดอยางชัดเจน ในสวนของนิสิตที่เปนฆราวาสนั้น

ไมไดปฏิบัติศาสนกิจแตวาเขาจะไปบําเพ็ญสาธารณประโยชนเก็บสะสมชั่วโมงเอา บําเพ็ญ
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สาธารณประโยชนในสถานที่ตางๆหลังจากบําเพ็ญสาธารณประโยชนแลวก็จะตองทํารายงานการ

ปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัยไดรับทราบเหมือนกับพระนิสิตที่ปฏิบัติศาสนกิจ” 

                          “กิจกรรมของมหาวิทยาลัยซึ่งดําเนินการโดยนิสิตในชวงปดเทอมภาคฤดูรอน 

นิสิตก็จะรวมกลุมกันไปเปดอบรมเยาวชนภาคฤดูรอนบาง บวชสามเณรบาง เปนเวลา 1 เดือน ซึ่งป

นีม้ีประมาณ 300 กวาโครงการทั่วประเทศและโครงการที่นิสิตตางประเทศเขารับนโยบายจากมหา

จุฬาฯแลวนําไปจัดกิจกรรมเชนที่ประเทศลาวมี 1 โครงการ ประเทศกัมพูชา 2 โครงการ ประเทศ

พมามี  1 โครงการ นิสิตที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯจะนําเอาแนวคิดนําเอาวิธีการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯไปจัดกิจกรรมเปดอบรมเยาวชนภาคฤดูรอนที่ประเทศของเขา”                      

                         “ทานอธิการบดีไดกําหนดนโยบายที่สําคัญของมหาวิทยาลัยไวดังนี้คือ การเปน

ศูนยกลางพุทธศาสนาโลก กําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ 

ผูสนใจพุทธศาสนาทั่วโลกมาศึกษาที่นี่ เปนนโยบายที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพที่จะดําเนินการได 

ตรงนี้เปนนโยบายที่กาวขามระดับอาเซียนไป” 

                         “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯมีการบริการวิชาการแกสังคมอยูหลายอยาง เชน นิสิตไป

ปฏิบัติงานชวยสอนหนังสือและอบรมธรรมะชาวเขาทางภาคเหนือ นิสิตไปปฏิบัติงานอบรมเยาวชนภาค

ฤดูรอน นิสิตเขาไปอบรมเยาวชนโรงเรียนสีขาว อบรมโรงเรียนวิถีพุทธ เหลานี้เปนตน พระสงฆสามเณร

ที่เปนนิสิตมหาจุฬาฯก็จะพากันลงภาคสนามทํากิจกรรมที่เปนจิตอาสาอยางตอเน่ืองตั้งแตมีการกอตั้งมหา

จุฬาฯมา”                         

                         “การบริการวิชาการทางดานพระพุทธศาสนาแกสังคม การประเมินจากสกอ.และ

สมศ.สิ่งหนึ่งที่เราไดรับคะแนนประเมินสูงคือการบริการวิชาการทางดานพระพุทธศาสนาแกสังคม 

ซึ่งก็มีทั้งการเทศน การบรรยาย การฝกอบรมและการสอนศีลธรรมในโรงเรียนประมาณ 4,000 แหง

ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยรับผิดชอบอยูเรื่องการสอนศีลธรรมในโรงเรียน เปนนโยบายที่สําคัญ

โดยเฉพาะเร่ืองการศึกษาทานอธิการมุงเนนวาการใหการศึกษาคนเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่

มีความสําคัญมาก การเอาวิชาพระพุทธศาสนาเขาไปใสในหลักสูตรการศึกษาและทานอธิการบดี

เคยเปนประธานยกรางการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา” 

                         สรุปความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการดานการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก

สังคม มหาวิทยาลัยทํามากถือเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนการเผยแพรธรรมะทางสถานี

วิทยุ สถานีโทรทัศน MCU TV  ทุกคณะจะมีทั้งนิสิตและครูอาจารยมีกิจกรรมทางวิชาการพุทธ

ศาสนากับหนวยงานตางๆอยูเสมอ และตลอดปการศึกษามหาวิทยาลัยไดสงพระนิสิตไปสอน

ศีลธรรมตามโรงเรียนตางๆและมีโครงการจัดอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเมื่อนิสิตปดภาค

เรียน นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสวนสําคัญที่ทําใหการดําเนินการดานการบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคมประสบผลสําเร็จ 
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                    3.2. การไดรับการยอมรับและเปนที่รูจักของสังคมมากขึ้น ในความเห็นของผูให

สัมภาษณเกี่ยวกับการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ ผูใหสัมภาษณมีความเห็นดังตอไปนี้ 

                        “ที่เปนที่ยอมรับและเปนที่รูจักของสังคมากขึ้นนั้น คงจะมาจากการจัดโครงการและ

กิจกรรมที่เราทํา และคอนขางโดดเดนก็คือดานบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม เพราะเรา

มุงใหนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเปนผูมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เชนโครงการอบรมเยาวชนและ

บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน พระนิสิตของมหาจุฬาฯหลังจากเรียนจบ 4 ปแลว กอนรับปริญญา

ตองปฏิบัติศาสนกิจอีก 1 ป อันนี้ถือวาทําใหผูเรียนและผูปฏิบัติหนาที่คอนขางจะเสียสละเพื่อ

สวนรวม อีกปจจัยหนึ่งคือ การจัดประชุมผูนําชาวพุทธทั่วโลก เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งถือวาเปน

การบริการวิชาการแกสังคม และที่ผานมาถือไดวาประสบความสําเร็จในการสรางจิตสํานึก

สาธารณะหรือจิตอาสาไดในระดับที่โดดเดนทางดานพระพุทธศาสนาและปรัชญาเปนพิเศษของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯซึ่งถือวามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชปณิธานของ

ลนเกลารัชกาลที่5 เหนือความคาดหวัง พันธกิจที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ดําเนินการอยูทุกวันนี้ 

บทบาทที่พระสงฆควรจะทําในแงขององคกรที่เปนองคกรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ทํา

เต็มที่ เต็มความสามารถ”  

                          “สังคมรูจักมหาวิยาลัยมหาจุฬาฯและใหการยอมรับมากขึ้นเพราะการเผยแผธรรมะ

ทางสถานีวิทยุของมหาจุฬาฯ และสื่อเทคโนโลยีที่เปนกาวใหมของมหาจุฬาปจจุบันคือการสื่อสาร

ทางสถานีโทรทัศน MCU TV  ทานอธิการบดีทานมีความประสงควาสถานีโทรทัศน MCU TV เปน

สถานีเพื่อการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาซึ่งชวงนี้อยูระหวางการเริ่มตนใหม แตทานอธิการ

ทานไดใหแนวคิดสําคัญวาทําอยางไรทางสถานีโทรทัสน MCU TV จึงจะสามารถใหบริการ

การศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ พระสงฆที่อยูในมหาจุฬาฯและ

พระสงฆทีก่ําลังเผยแผพระพุทธศาสนาทั่วโลก ใหมาใชสถานีโทรทัศน MCU TV  ในการเผยแผ ใน

โอกาสตอไปมีแนวนโยบายที่จะยิงสัญญานดาวเทียมไปที่ประเทศในยุโรปและอเมริกา ตอนนี้

สัญญานออกอากาศยังอยูในประเทศไทยและภาคพื้นเอเชีย สวนเรื่องการศึกษาทานอธิการบดี ทาน

มีความประสงคมากวาเวลาครูบาอาจารยที่อยูสวนกลาง บรรยายวิชาสําคัญๆ เชน วิชาพุทธปรัชญา 

การดําเนินชีวิตตามหลักแนวพระพุทธศาสนา เปนตน สามารถที่จะยิงสัญญานไปใหไดทั่วโลก” 

                         “การเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับของสังคมนั้นตอนนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ

นโยบายการศึกษาในระดับนานาชาติมาอยางตอเนื่อง อันดับแรกสุดเราขยายการศึกษาไปอยูที่

สิงคโปร มีสถาบันสมทบสอนปริญญาตรีอยูที่สิงคโปรตอไปจะสอนปริญญาโท อันที่2 เรารับ

นักศึกษาจากอาเซียนมาเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯจํานวนมากไมวาจะเปนที่ลาว กัมพูชา พมา 

และ เวียดนามในประเทศที่มีชาวพุทธ และมหาจุฬาฯรับนิสิตทั้งพระและคฤหัสถจากประเทศ

อาเซียนหลายประเทศ และมีทุนการศึกษาใหกับพระนิสิตตางประเทศที่เรารับเขามาเรียนในมหา

จุฬาฯดวย เราไมไดคิดไปตั้งสาขาที่นอกประเทศนอกจากสิงคโปรเพราะเหตุที่วาการลงทุนคอนขาง
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สูง ตองเปนประเทศที่มีความพรอมดานเศรษฐกิจอยางสิงคโปรเปนตน สวนประเทศอื่นๆใน

อาเซียนเราใหมาเรียนที่เรา”                          

                        “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาไดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาเปนหนวยงานเทียบเทาคณะเพื่อจะ

ดําเนินการเรื่องนี้โดยตอนนี้ไดดําเนินการในการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาขึ้นสําเร็จแลวและได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เราจะเดินหนาตอไปทั้งทําวิจัย จัดการศึกษา ทําหลักสูตรตางๆ และ

วิทยาเขตที่อยูใกลกับที่ใดเราก็จะใหทําเกี่ยวกับอาเซียนประเทศนั้นๆ” 

                         “ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯทําใหสังคมรูจักมากขึ้นโดยผานทางกิจกรรมตางๆเชนชวย

ตอบโจทยใหสังคมโดยผานทางสื่อสถานีโทรทัศน สถานีวิทยุหรือสื่อสิ่งพิมพตางๆอยูหลายเรื่อง

อยางกรณีเรื่องพระพุทธเจานอย เรื่องสันติวิธีในทางพุทธศาสนา และก็อีกหลายๆเรื่องที่สังคมให

ความสนใจในปรากฏการณที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ซึ่งหลายเรื่องก็จะมีการเผยแพรทาง

Website ของมหาจุฬาฯโดยทานเจาคุณอธิการบดีมหาจุฬาฯและคณาจารยตลอดทั้งบุคลากรของมหา

จุฬาฯเพื่อใหความรู ความเขาใจแกประชาชนและผูสนใจในเร่ืองนั้นๆอยูอยางตอเน่ือง” 

                          “ในปจจุบันนี้คนจํานวนมากไดมองวามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเปนศูนยกลาง

การศึกษาพระพุทธศาสนาโลก เพราะเปนมหาวิทยาลัยที่มีนิสิตจากตางประเทศจํานวนมากเปน

อันดับสองรองจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นิสิตตางประเทศที่มาศึกษาที่มหาจุฬาฯสวนมากจะอยูใน

ประเทศอาเซียน และมหาวิทยาลัยมีสถาบันสมทบอยูหลายประเทศเชน ประเทศสิงคโปร ประเทศ

จีน ประเทศไตหวัน ประเทศเกาหลี ในยุโรปก็มีที่ฮังการี ไปเปดอยูในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

และ มหาวิทยาลัยไดนําเอาวันวิสาขบูชาเปนกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อใหเปนที่รูจักมหาจุฬาฯไป

ทั่วโลก ปจจุบันทานอธิการบดีเปนประธานมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลก ทางสหประชาชาติมีมติ

ใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนที่ปรึกษาของสหประชาชาติทางดาน

พระพุทธศาสนา  การประชุมของสหประชาชาติ( UN) ไมวาจะเปนที่ นิวยอรก เจนีวา หรือที่ไหนก็

ตามประมาณ 5 แหง มหาจุฬาฯสามารถสงตัวแทนเขาไปประชุมรวมได แหงละ 6 ทาน ก็คือเปน

ตัวแทนของมหาวิทยาลัย 5 ทานและอธิการบดีอีก 1 ทาน” 

                         สรุปความเห็นเกี่ยวกับการไดรับการยอมรับและเปนที่รูจักของสังคมมากขึ้นเพราะ       

การดําเนินการนโยบายมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมีกิจกรรมที่สังคมไดประโยชน เชน โครงการ

อบรมเยาวชนและบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน การเผยแผธรรมะทางสถานีวิทยุของมหาจุฬาฯ และ

สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม มหาวิทยาลัยไดนําเอาวันวิสาขบูชาเปนกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อใหเปน

ที่รูจักมหาจุฬาฯไปทั่วโลก ปจจุบันทานอธิการบดีเปนประธานมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลก ทาง

สหประชาชาติมีมติใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนที่ปรึกษาของสหประชาชาติ

ทางดานพระพุทธศาสนา  
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      4.  การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                        จากการสัมภาษณประเด็นการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเกิด

การนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ ประกอบดวย 

                       4.1. ความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมรณรงคทางดานศีลธรรม 

ศาสนาวัฒนธรรม ในความเห็นของผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ ผูให

สัมภาษณมีความเห็นดังตอไปนี้ 

                         “การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือจากภาครัฐและ

พุทธศาสนิกชนเปนอยางดีและมหาวิทยาลัยจัดเขาในแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระยะที่ 11 

ของมหาวิทยาลัยดวย เรามีนโยบายใหทุกวิทยาเขตทําหอพุทธศิลปขึ้นมาแลวจัดกิจกรรมดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไมวาจะเปนประเพณี พิธีกรรมตางๆในทางดานพุทธศาสนาหรือพุทธศิลป 

ศิลปะตางๆนี่มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น โดยใหวิทยาเขตทุกแหงรวมมือกับ

ปราชญชาวบานเพื่อเปนการชวยกันทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น” 

                        “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯไดรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมรณรงค

ทางดานศีลธรรม ศาสนาวัฒนธรรมอยูทุกปเชนการจัดกิจกรรมสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาใน

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเชน วันมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา ที่มณฑลพิธีทองสนามหลวง” 

                       “การจัดกิจกรรมรณรงคทางดานศีลธรรม ศาสนาวัฒนธรรมในระดับนานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยรวมกับมหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทย  เปนเจาภาพจัดประชุมผูนําชาวพุทธโลกวาดวย

วันวิสาขบูชา  วันสําคัญสากลของโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนยประชุม

สหประชาชาติ” 

                        “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯไปสนับสนุนอยูหลายอย าง เต็มภาคภูมิและอย าง

สมเหตุสมผลอยูหลายเรื่อง เชนในสวนงานของกระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯก็ไป

เปนประธานที่ปรึกษา เชนเรื่องการจัดทําสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสม  เรื่องการ

ปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่น ทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯก็ไปทํา MOU กับทาง ป.ป.ช. 

เรื่องของการสรางหลักสูตรมหาจุฬาฯก็รวมกับทางสถาบันพระปกเกลาฯจัดทําหลักสูตรดวยกัน 

สวนหนวยงานภายนอกจัดกิจกรรมมหาจุฬาฯก็ไปชวย เชน ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญตองการ

วิทยากรไปบรรยายเร่ืองของการพัฒนาขาราชกับหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯก็ไปชวย

สนับสนุนเชนเปนวิทยากร”  

                          “การจัดกิจกรรมรณรงคทางดานศีลธรรม ศาสนาวัฒนธรรมโดยเฉพาะวันวิสาขบูชา

รัฐบาลใหงบประมาณมาบางป 80 ลานบาท บางปไดงบประมาณ 100 กวาลานบาท สวนมหาเถร

สมาคมทั้งใหการสนับสนุนงบประมาณและใหนโยบายในการทํางานกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ

เพราะโครงการนี้ตองผานทางมหาเถรสมาคม  บุคลากรในการทํางานมีนิสิตทั้งสวนกลางและสวน

ภูมิภาคระดมกันมาชวย ซึ่งมีบุคลากรจากทางสถาบันภาษามหาจุฬาฯ จากกองวิชาการ จากกอง
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วิเทศสัมพันธ  ผูบริหารตั้งแตอธิการบดีลงมาจนถึงเจาหนาที่ทั่วไป เมื่อมีโอกาสทํา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาฯไดใหความสําคัญมาก ตองเตรียมงานเปนป สถาบันภาษาที่เกิดขึ้นก็เพราะการประชุม

ผูนําชาวพุทธทั่วโลกในวิสาขบูชา เหตุผลก็เพราะวิสาขบูชา ครูบาอาจารยมีทักษะทางดานการใช

ภาษายังไมดีพอ ก็เลยเปนที่มาที่ทําใหมหาจุฬาฯ บอกวาถาจะจัดงานระดับนานาชาติก็ตองมีสถาบัน

ภาษารองรับในการทํางาน ปนี้ไดงบประมาน 13 ลานบาทเพื่อใหสถาบันภาษาทํางาน”   

                สรุปความเห็นเกี่ยวกับความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมรณรงค

ทางดานศีลธรรม ศาสนาวัฒนธรรม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือ

จากภาครัฐและพุทธศาสนิกชนเปนอยางดีและมหาวิทยาลัยไดจัดเขาในแผนยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาระยะที่ 11 ของมหาวิทยาลัยดวย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯไดรวมมือกับภาครัฐและเอกชน

ในการจัดกิจกรรมรณรงคทางดานศีลธรรม ศาสนาวัฒนธรรมอยูทุกป เชนการจัดกิจกรรมสัปดาห

สงเสริมพระพุทธศาสนาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน

อาสาฬหบูชา และทางผูบริหารระดับสูงใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและหนวยงานตางๆใน

การสงวิทยากรไปบรรยาย  

            4.2. การส ง เสริมกิจการนิสิตในด านการบํ าพ็ญประโย ชนและทํ านุบํ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรมในความเห็นของผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ ผูให

สัมภาษณมีความเห็นดังตอไปนี้    

                            “มหาจุฬาฯเปนมหาวิทยาลัยสงฆมีความใกลชิดกับคณะสงฆและนิสิตสวนมาก

เปนพระสงฆ หลายรูปเปนผูบริหารกิจการคณะสงฆ เชนเจาคณะตางๆ เจาคณะจังหวัด เจาคณะ

อําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาส เพราะฉะนั้นถือวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ

ที่จะสงเสริมใหมีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดวาอารามโบราณสถานตางๆซึ่งทาน

จะตองดูแลรับผิดชอบอยูแลว มหาวิทยาลัยเองนั้นสงเสริมใหแตละที่แตละแหงไดจัดทําหอพุทธ

ศิลปขึ้นมาเพื่อเปนการสงเสริมใหมีการศึกษาเรียนรูหลักพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมผานศิลปะเชิง

พุทธศิลปนี้ก็เปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอีกแนวทางหนึ่ง”  

                         “การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมอีกอยางของมหาวิทยาลัยจะกําหนดเปนระเบียบ

ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทุกคณะเมื่อเรียนจบหลักสูตร 4 ปแลว นิสิตตองไปปฏิบัติงานที่เปน

ประโยชนตอสังคมเชนไปสอนหนังสือ สอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยของมหาจุฬาฯและ

อื่นๆอีก เปนวิทยากรอบรมธรรมะ ปฏิบัติงานที่เปนสาธารณประโยชนแกคณะสงฆหรือจะเขา

คอรสปฏิบัติธรรมเปนเวลา 1 ปจึงจะมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย สรุป

แลวนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยทั้งเรียนและปฏิบัติงานรวมระยะเวลา

แลวก็ 5 ปจึงจะถือวาจบหลักสูตรสมบูรณ” 

                          “มหาวิทยาลัยไดเปดสอนเยาวชนและประชาชนผูสนใจทั่วไปในวันอาทิตย ซึ่ง

ดําเนินการในรูปแบบโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ดําเนินการมาหลายสิบป ซึ่งคณาจารยที่เปน
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อาจารยสอนสวนมากจะเปนพระอาจารยและนิสิตของมหาจุฬาฯวิชาที่สอนก็จะเปนวิชาเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนาธรรมะภาคปฏิบัติและภาษาอังกฤษ และสวดมนตทํานองสรภัญญะสวนบางวิชา

เชนดนตรีไทย รําไทยนั้นจะเชิญอาจารยฆราวาสมาชวยสอน การสวดมนตทํานองสรภัญญะนั้น

มหาวิทยาลัยจะสงนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยของมหาจุฬาฯไปรวมกิจกรรมแขงขัน

สวดมนตทํานองสรภัญญะเชนกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่สนามหลวง” 

                        “การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอีกอยางที่มหาวิทยาลัยไดทําคือการจัดให

มีการเทศนมหาชาติ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดจัดขึ้นที่มหาจุฬาฯอ.วังนอยปที่แลว

ไดจัดงานใหญ เพราะเปนการเทศนมหาชาติทรงเครื่อง จะมีทั้งคณะครูอาจารยและนิสิตของ

มหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรม จะมีขบวนชางเชิญเสด็จพระเวสสันดรเสด็จเขาวัง ซึ่งถือเปนการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดมานาน และจะเปนแบบอยางที่ดีแกหนวยงานตางๆที่เห็นคุณคาใน

ศิลปวัฒนธรรมของความเปนไทย” 

                         “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯมีศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาลุมน้ําโขง ซึ่งก็ไปดูงานและ

แลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศลุมน้ําโขงเชน เวียดนาม พมา กัมพูชา ลาว เปนตน 

โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการอยูรวมกันอยางสันติสุขคือ ไทย กัมพูชา พมา ลาว เวียดนาม 

5 ประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯนําเสนอเรื่องสันติภาพเปนประเด็นหลักเพื่อที่จะอยูรวมกันอยาง

สันติสุข โดยไมใหภาษาและปจจัยทางดานศิลปวัฒนธรรมที่แตกตางของแตละประเทศมาเปน

อุปสรรคในเรื่องสันติภาพ และมหาวิทยาลัยใหงบประมาน 5 ลานบาท เพื่อดูแลเรื่องกิจกรรม

ประเทศอาเซียนทั้งหมด และเตรียมการเร่ืองของภาษาศิลปวัฒนธรรม โดยมีนโยบายพัฒนาภาษาให

นิสิตทั้งพระสงฆสามเณร พัฒนาภาษาผูบริหาร พัฒนาภาษาฝายปฏิบัติการ พัฒนาภาษาบุคคลทั่วไป

ที่สนใจ เชน วันที่ 4-27 กุมภาพันธนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ไดเชิญ Dr.Sarah และอาจารยจาก

มหาวิทยาลัย Oxford มาสองทานเพื่อสอนภาษาใหครูบาอาจารยและนิสิตมันเปนฤดูที่เราจะตอง

เรียนภาษาอังกฤษทั้งเดือนเพื่อความพรอมในการสนับสนุนใหครูบาอาจารยและนิสิตไดทํางานใน

ระดับนานาชาต”ิ 

                          สรุปความเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมกิจการนิสิตในดานการบําพ็ญประโยชนและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผูใหความเห็นไดใหมุมมองที่สําคัญวา มหาจุฬาฯเปนมหาวิทยาลัยสงฆมี

ความใกลชิดกับคณะสงฆและนิสิตสวนมากเปนพระสงฆ หลายรูปเปนผูบริหารกิจการคณะสงฆ 

เชนเจาคณะตางๆ เพราะฉะนั้นถือวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการที่จะสงเสริมใหมีการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดวาอารามโบราณสถานตางๆ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯมีศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาลุมน้ําโขง ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศลุมน้ําโขง และ

มหาวิทยาลัยไดเปดสอนเยาวชนและประชาชน ซึ่งดําเนินการในรูปแบบโรงเรียนพุทธศาสนาวัน

อาทิตย วิชาที่เปดสอนจะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ธรรมะภาคปฏิบัติและภาษาอังกฤษ และสวด

มนตทํานองสรภัญญะ อาจารยสอนสวนมากจะเปนพระอาจารยและนิสิตของมหาจุฬาฯ สวนบาง
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วิชาเชนดนตรีไทย รําไทยนั้นจะเชิญอาจารยฆราวาสมาชวยสอน การดําเนินการนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเปนการปลูกฝงการรูคุณคาและศิลปวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชน ซึ่งสงผลที่ดีในระยะ

ยาวในการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ นโยบายที่ดีและเกิดประโยชนตอ

สาธารณะ และใหสาธารณชนมีสวนรวมถือเปนการดําเนินการนโยบายการศึกษาที่มีการบูรณาการ

ใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 

                    สรุปการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

                       จากขอมูลเชิงคุณภาพ สามารถสรุปปจจัยแตละดานของการนํานโยบายการศึกษาไป

ปฏิบัติเปน2 ตอนดังนี้ 

                   ตอนท่ี 1 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา 

                                จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

                  การแสดงความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดกลาวถึงปจจัยที่สําคัญดานตางๆหลากหลายทรรศนะ 

สรุปดังนี้  

                          1.  ปจจัยดานขอบขายของนโยบาย ความเห็นสวนใหญเห็นดวยวา นโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น มีควมชัดเจนมาจากการที่มหาวิทยาลัย

ไดนําพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองคทรงประสงคใหมหาวิทยาลัยเปนที่ศึกษาเลาเรียน

พระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับ พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถทั่วไป มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ

นโยบายการศึกษาอยางตอเนื่อง และเดนชัดตามพระราชปณิธาน ซึ่งพระราชปณิธาน(ขอบขาย

นโยบาย) มีผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

และทําใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติรวมกับกิจกรรมอื่นๆจะเห็นไดจากการกําหนดพันธกิจ 

ปรัชญา และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเพื่อใหการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ บรรลุเปาหมาย 

ไปพรอมๆกับการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

                          ความเห็นไดจากมุมมองของผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งความเห็นตอ

แนวทางอิทธิพลของปจจัยดานขอบขายนโยบายสงผลตอการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยซึ่งเปนหนวยงานระดับปฏิบัติ การสนับสนุนการปฏิบัติก็ไดรับอิทธิพลจาก

นโยบาย และสงผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนผลของอิทธิพลของนโยบายมากที่สุด 

                         ความชัดเจนที่เปนรูปธรรมในปจจัยดานขอบขายนโยบาย ทําใหระดับปฏิบัติ

สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติใหสําเร็จได และที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับสูงและ

เปนปจจัยใหเกิดความคลองตัวในการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติอีกระดับหนึ่งก็คือการมี

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ซึ่งถือไดวาไดรับการ
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รับรองสถาบันอยางถูกกฎหมาย  มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินการนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเกิดความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการได

รับรองสถาบันใหเปนมหาวิทยาลัยที ่ถ ูกตองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติใน

ระดับอุดมศึกษา ทําใหการบริหารมหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการศึกษา มี

ความชัดเจนและถูกตองในทางกฎหมาย และมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนในการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษาจากภาครัฐอยางชัดเจน มหาวิทยาลัยยังมีสวนสําคัญในการบูรณา

การวิชาการพระพุทธศาสนาและการบริหารงานกิจการคณะสงฆใหมีประสิทธิภาพโดย

มหาวิทยาลัยไดเปดหลักสูตรสําหรับพระสงฆระดับชั้นปกครองที่บริหารกิจการคณะสงฆเชน 

เจาคณะผูปกครองตางๆ(หลักสูตรสําหรับพระสังฆาธิการ) นโยบายการศึกษามหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยังมีความสอดคลองและสนับสนุนนโยบายการศึกษาของสงฆใหมี

ประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น  สวนบัณฑิตที ่มหาวิทยาลัยผลิตออกมานั ้นสังคมใหการยอมรับใน

มาตรฐานการศึกษา 

           2.  ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย ความเห็นจากมุมมองของผูบริหารสวนใหญมี

มุมมองวา งบประมานที่มหาจุฬาฯไดรับการสนับสนุนนั้นทั้งงบประมาณจากรัฐบาลและประชาชน

ผูมีจิตศรัทธาไดชวยกันบริจาคสนับสนุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ งบประมาณและบุคลากรใน

การดําเนินการนโยบายการศึกษา ทรัพยากรที่มีอยูเพียงพอ เชนทรัพยากรดานงบประมาณและ

อาจารยสอน แตมีบางมุมมองมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบตอวิทยาเขตและ

หนวยวิทยบริการตางๆดวย มองวาปจจัยดานทรัพยากรในสวนกลางเพียงพอ แตเมื่อมีการกระจาย

การดําเนินการนโยบายออกไปในสวนทีร่ับผิดชอบ จึงขาดความสมดุลของการบริหารงบประมาณ 

                           การสนับสนุนใหเกิดผลดีในการนํานโยบายไปปฏิบัติม คือ การมีทรัพยากร

เพียงพอ การสงเสริมดานความรูและเทคนิคการปฏิบัติแกบุคลากร ซึ่งจะชวยใหมีการสนับสนุนการ

ปฏิบัติดีขึ้นอยางชัดเจนและเกดิประสิทธิภาพ                     

                          สวนความเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ ผูใหขอมูลตางให

ความเห็นวา เทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนามาตลอดและเพียงพอ 

มหาวิทยาลัยมีการนําสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณมาสนับสนุนการดําเนินการนโยบายการศึกษา

เพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินการนโยบาย ผูบริหารสวนหนึ่งมีความเห็นวา ปญหาอุปสรรคคือ

บุคลากรทางการศึกษายังไมมีศักยภาพพอที่จะใชเทคโนโลยีใหเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาขีด

ความสามารถของผูใชสื่อทุกภาคสวนในองคการเพื่อใหมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ 

                           3. ปจจัยดานการสื ่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน 

ความเห็นสวนใหญเห็นดวยวา การสื่อสารของผูบริหารมหาวิทยาลัยในเรื่องระเบียบ ขอบังคับหรือ

คําสั่งตางๆของมหาวิทยาลัยที่ลงไปสูผูปฏิบัติทุกภาคสวนมีความชัดเจน ผูบริหารใหความสําคัญใน

การสื่อสารในองคการ และใชระเบียบปฏิบัติเหมือนกันทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพราะการ
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ไดรับความเขาใจที่ถูกตองเปนสิ่งสําคัญ และเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เขามามีสวนรวมกับการวางแผนปฏิบัติเพื่อการดําเนินการนโยบายใหสําเร็จได 

                          สวนความเห็นเกี่ยวกับการประสานงานระหวางหนวยงานภายใน เปนปจจัยหลักที่

ทําใหเกิดการบริหารจัดการในหนวยปฏิบัติ ที่จะเอื้อตอการปฏิบัติ เมื่อมีความเขาใจในระเบียบ

ปฏิบัติที่ตรงกันไดรับความเขาใจที่ถูกตองเปนสิ่งสําคัญ และการรวมมือกับหนวยงานภายนอก

สามารถชวยใหเกิดการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติไดโดยเปนความจําเปนในการเขาใจและ

ยอมรับ ในเรื่องที่เปนปญหาของผูที่จะตองประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อการดําเนินการ

นโยบายการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในการรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกซึ ่งเปนผลดีตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยให

บรรลุผลสําเร็จ 

                          4.  ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ความเห็นสวนใหญเห็นดวย

วานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น มีแผนพัฒนาตามยุคสมัยเพราะวาการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามนโยบายการศึกษา ตองยึดโยงกับนโยบายการศึกษาของ สกอ.กระทรวงศึกษาธิการ และ

นโยบายการศึกษาแหงชาติ เพราะฉะนั้นรูปแบบการบริหารตองพัฒนาอยูตลอดเวลา เชน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11 ความเห็นจากมุมมองของผูบริหารเห็นวา รูปแบบการดําเนินการ

นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนไปของ

สังคมโลก มหาวิทยาลัยจึงตองมีการบูรณาการใหเปนไปตามความเหมาะสมของสังคมปจจุบัน ใน

ฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนาซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 

                         ความเห็นจากมุมมองของผูบริหารเชื่อมั่นในความสําเร็จของการดําเนินการตาม

นโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงตามพระราชปณิธาน

รัชกาลที่ 5โดยจัดการศึกษาระดับสูงสุดคือระดับอุดมศึกษามีการดําเนินการนโยบายการศึกษา

ตอเน่ืองกันมาจนถึงปจจุบันเปนการสงตอปณิธานสงผานจากรุนตางๆจนมาถึงรุนปจจุบันมีพระเณร

ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศและคฤหัสถเขามาเรียนเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม เปดหลักสูตรได

มาตรฐานทางการศึกษาซึ่งเปดสอนตั้งแตปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกและแตละสาขาวิชาก็เพิ่ม

ขึ้นมาเร่ือยๆ และมีพรบ.รับรองทางกฎหมายที่ชัดเจน 

 

                   ตอนที่ 2  ผลของการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 

                                  กรณราชวิทยาลัย  

                    การแสดงความคิดเห็นตอผลของการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดกลาวถึงปจจัยที่สําคัญในการรับรูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติ

ดานตางๆหลากหลายทรรศนะ สรุปดังนี ้
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                           1.  การดําเนินการดานการจัดการศึกษา ความเห็นไดจากมุมมองของผูบริหารมี

มุมมองวา นโยบายดานการจัดการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเปนมหาวิทยาลัยในกลุมการ

ผลิตบัณฑิตเพราะฉะนั้นการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ถามองในดานปริมาณ มหาวิทยาลัย

ผลิตบัณฑิตรับนิสิตเขาเรียนกับจํานวนที่จบหลักสูตรผานเกณฑมาตรฐาน มหาวิทยาลัยมีนิสิตที่เปน

คฤหัสถเขามาเรียนมากขึ้น บางระดับ บางชั้น บางคณะก็ไมไดเรียนรวมกันกับพระเณร แตบางวิชา

นิสิตคฤหัสถและพระเณรเรียนรวมในหองเรียนเดียวกันก็มี มหาวิทยาลัยรับนิสิตที่เปนพระภิกษุ

สามเณรและคฤหัสถในอัตราสวน 70 : 30  ตอมาลดลง 60 : 40  ตามความตองการของสังคม 

                           ความเห็นของผูบริหารและบุคลากรฝายวิชาการมีมีมุมมองวา การดําเนินการ

นโยบายการศึกษาดานการสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร ผูใหขอมูลใหความเห็นวานโยบายของ

ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรและโครงการที่ เปน

ประโยชนตอสังคมชัดเจน เชน การจัดสัมมนาทางวิชาการ การทัศนศึกษา การไปดูงานตางประเทศ

และหนวยงานตางๆ  

                          ความเห็นของผู ฝ ายวิชา การเกี่ ยวกับคุณภาพแล ะความรูความเข าใจใ น

พระพุทธศาสนาของนิสิตมีมุมมองวา นิสิตที่เปนคฤหัสถมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งชวงแรกๆที่เขามา

เรียนบางคนไมเขาใจหลักพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมนิสิตที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถที่เขามาสู

ระบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาอยูนี้ เ วลามีการอธิบายและวิ เคราะหหลัก

พระพุทธศาสนาจะอธิบายและวิเคราะหหลักพระพุทธศาสนาไดชัดเจน นิสิตมีพัฒนาการดีขึ้นมาก 

เปนคุณภาพที่เห็นไดในระยะยาว การดําเนินการนโยบายการศึกษาที่มีกิจกรรมนโยบายที่เปน

รูปธรรมชัดเจน และสอดคลองกับพันธกิของมหาวิทยาลัย ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติไดอยางชัดเจน                      

                          2.  การดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ความเห็นไดจากมุมมอง

ของผูบริหารสวนใหญมีมุมมองวา มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการวิจัยและมีการวิจัยคัมภีรดาน

พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการแปลพระไตรปฎกจากภาษาบาลีเปนภาษาไทยใหเปนสํานวน

รวมสมัยซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถอานและเขาใจไดงาย มหาวิทยาลัยมีการสัมมนาและเผยแพร

ผลงานวิจัย และมีการเชิญนักวิชาการและนักวิจัยตางชาติมาสัมมนา ผลงานวิจัยหลายเรื่องไดมีการ

นําไปใชประกอบการเรียนการสอน ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตรและ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและมหาวิทยาลัยมีกองทุนสงเสริมสนับสนุนการวิจัย แต

มหาวิทยาลัยก็ยังมีบุคลากรดานการวิจัยไมเพียงพอ  

                          สวนความสําคัญของงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมความเห็นไดจาก

มุมมองของผูบริหารและฝายวิชาการมีมุมมองวา มหาวิทยลัยพยายามจะผลิตบุคลากรทางดานการ

วิจัยใหมีจํานวนที่มากขึ้น เน่ืองจากเปนมหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนา มีจุดเดนที่สําคัญที่จะ

สรางสติใหสังคม ความเห็นจากบุคลากรระดับผูบริหารใหขอมูลวา ดานวิจัยนั้นมหาวิทยาลัยเมื่อตั้ง
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วิทยาลัยนานาชาติแลวก็เนนปริญญาโท ปริญญาเอกที่สวนกลาง ดานวิจัยนาจะไปไดดี ตอนนี้ยัง

ขาดแคลนบุคลากรดานการวิจัยเพราะวาปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยยังมีบุคลากรจํานวน

ไมมากนัก กําลังผลิตอยู สวนการสรางผลงานทางวิชาการซึ่งเปนผลจากการนํานโยบายการศึกษา

ไปปฏิบัติ เปนพันธกิจที่สําคัญ เพราะตองใชเวลาแตผูปฏิบัติมีความพยายามทําใหเกิดขึ้น เพราะ

กฎระเบียบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสกอ.และสมศ. 

                          การดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการวิจัยจะเกิดผลสําเร็จไดหากไดรับการ

สนับสนุนดานเทคนิคทางวิชาการที่สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจทางดานการวิจัย และ

สามารถลงมือปฏิบัติไดจริง และยังมีผลตอการประเมินคุณภาพการปฏิบัติในระยะยาวโดยเฉพาะผล

ที่เกิดดานระบบการบริหารคุณภาพ ดานผูเรียน ดานมาตรฐานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยและครูอาจารย                     

                          3.  การดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม 

ความเห็นไดจากมุมมองของผูบริหารสวนใหญมีมุมมองวา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการดานนี้มาก

ถือเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัย การดําเนินการนโยบายมีความชัดเจนเปนรูปธรรม เพราะผูบริหาร

ระดับสูงของมหาวิทยาลัยทุกยุคสมัย ตั้งแตมีการเปดทําการเรียนการสอนมาไดมีนโยบายมุงให

บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเปนผูมีจิตสาธารณะ จิตอาสา มีการทํากิจกรรมที่เปน

ประโยชนตอสังคม เชน โครงการบรรพชาสามาเณรภาคฤดูรอนในชวงปดเทอม นิสิตก็จะ

รวมกลุมกันไปเปดอบรมเยาวชนภาคฤดูรอนบาง บวชสามเณรบาง เปนเวลา 1 เดือน ซึ่งปนี้มี

ประมาณ 300 กวาโครงการทั่วประเทศและโครงการที่นิสิตตางประเทศเขารับนโยบายจากมหาจุฬา

ฯแลวนําไปจัดกิจกรรมเชนที่ประเทศลาวมี 1 โครงการ ประเทศกัมพูชา 2 โครงการ ประเทศพมามี  

1 โครงการ นิสิตที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯจะนําเอาแนวคิดนําเอาวิธีการของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาฯไปจัดกิจกรรมเปดอบรมเยาวชนภาคฤดูรอนที่ประเทศของเขา การเผยแพรธรรมะทาง

สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน ทานอธิการบดีทานมีความประสงควาสถานีโทรทัศน MCU TV ของ

มหาจุฬาฯ เปนสถานีเพื่อการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาซึ่งชวงนี้อยูระหวางการเริ่มตนใหม 

แตทานอธิการทานไดใหแนวคิดสําคัญวาทําอยางไรทางสถานีโทรทัสน MCU TV จึงจะสามารถ

ใหบริการการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ พระสงฆที่อยูในมหาจุฬาฯ

และพระสงฆที่กําลังเผยแผพระพุทธศาสนาทั่วโลก ใหมาใชสถานีโทรทัศน MCU TV  ในการเผยแผ 

                         ทุกคณะจะมีทั้งนิสิตและครูอาจารยมีกิจกรรมทางวิชาการพุทธศาสนากับหนวยงาน

ตางๆอยูเสมอ และตลอดปการศึกษามหาวิทยาลัยไดสงพระนิสิตไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียน

ตางๆ และบางสาขาวิชาเชนคณะครุศาสตรก็จะมีการสงนิสิตไปฝกสอนอยางนอย 1 เทอม และมี

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปนพระนิสิตและพระอาจารยที่สอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศที่

ผานการฝกอบรมจากมหาจุฬา รวมประมาณ 20,000 รูป ที่อยูในบัญชีเพราะวาทางรัฐบาลได

มอบหมายใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเปนผูดําเนินการ  
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                           สวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเมื่อเรียนจบหลักสูตรในหองเรียน 4 ปแลว 

จะตองไปปฏิบัติศาสนกิจเปนเวลา 1 ปจึงจะมีสิทธิ์ในการเขารับปริญญาบัตร โดยไปชวยกิจการของ

คณะสงฆในดานตางๆ เปนอาจารยสอนในโรงเรียนซึ่งมีอยูทั่วไป เปนอีกนโยบายที่สงเสริมใหพระ

นิสิตไดมีโอกาสบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมไดอยางชัดเจน ในสวนของนิสิตที่เปน

ฆราวาสนั้นไมไดปฏิบัติศาสนกิจแตจะมีการบําเพ็ญสาธารณประโยชนเก็บสะสมชั่วโมงเอา 

หลังจากบําเพ็ญสาธารณประโยชนแลวก็จะตองทํารายงานการปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัยไดรับ

ทราบเหมือนกับพระนิสิตที่ปฏิบัติศาสนกิจ 

                          ความเห็นของผูบริหารสวนใหญยังมีมุมมองอีกวา กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีการจัด

ประชุมผูนําชาวพุทธทั่วโลก เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งถือวาเปนการบริการวิชาการแกสังคม 

ที่ผานมาถือไดวาประสบความสําเร็จและมีความโดดเดนในการดําเนินการดานการใหบริการ

วิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯซึ่งถือวามหาวิทยาลัย

มหาจุฬาฯบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 5  

                         4.  การดําเนินการดานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ความเห็นไดจากมุมมอง

ของผูบริหารสวนใหญมีมุมมองวา  มหาจุฬาฯเปนมหาวิทยาลัยสงฆมีความใกลชิดกับคณะสงฆและ

นิสิตสวนมากเปนพระสงฆ หลายรูปเปนผูบริหารกิจการคณะสงฆ เชนเจาคณะตางๆ เพราะฉะนั้น

ถือวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการที่จะสงเสริมใหมีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดวา

อารามโบราณสถานตางๆ และมหาวิทยาลัยไดเปดสอนเยาวชนและประชาชน ซึ่งดําเนินการใน

รูปแบบโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วิชาที่ เปดสอนจะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ธรรมะ

ภาคปฏิบัติและภาษาอังกฤษ และสวดมนตทํานองสรภัญญะ อาจารยสอนสวนมากจะเปนพระ

อาจารยและนิสิตของมหาจุฬาฯ สวนบางวิชาเชนดนตรีไทย รําไทยนั้นจะเชิญอาจารยฆราวาสมา

ชวยสอน การดําเนินการนโยบายของมหาวิทยาลัยเปนการปลูกฝงการรูคุณคาและศิลปวัฒนธรรม

ไทยใหแกเยาวชน ซึ่งสงผลที่ดีในระยะยาวในการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  

                         สวนการแลกเปลี่ยนทางดานศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาตินั้นมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาฯมีศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาลุมน้ําโขง ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมกับ

ประเทศลุมน้ําโขง นโยบายที่ดีและเกิดประโยชนตอสาธารณะ และใหสาธารณชนมีสวนรวมถือ

เปนการดําเนินการนโยบายการศึกษาที่มีการบูรณาการใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

                       นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา การสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนนอก

หลักสูตรและโครงการที่เปนประโยชนตอสังคม เปนผลการนํานโยบายไปปฏิบัติที่ประเมินมาก

ที่สุด สามารถพิจารณาไดจาก การจัดใหมีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เปนกิจกรรมของ

นิสิตซึ่งโครงการภาคฤดูรอนแตละปนี้เปนพันๆโครงการที่นิสิตลงไปทําและ การบําเพ็ญประโยชน

ตอสังคมอีกอยาง คือมหาวิทยาลัยจะกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทุกคณะเมื่อเรียน

จบหลักสูตร 4 ปแลว นิสิตตองไปปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอสังคมเชนไปสอนหนังสือ สอน 
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โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยของมหาจุฬาฯ เปนวิทยากรอบรมธรรมะ ปฏิบัติงานที่ เปน

สาธารณประโยชนแกคณะสงฆเปนเวลา 1 ปจึงจะมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก

มหาวิทยาลัย และการดําเนินการดานการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม เชน การเผยแผ

ธรรมะทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน MCU TV และการสอนศีลธรรมในโรงเรียนประมาณ 

4,000 อัตราทั่วประเทศเปนตน การดําเนินการดานการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมนั้น

ถือเปนนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา 

ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทุกยุคทุกสมัยจะมีนโยบายสําคัญสูงสุดตั้งแตเริ่มกอตั้ง

มหาวิทยาลัยใหถือวาการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ควบคูไป

กับการศึกษาของนิสิต ผลที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของหนวยงานปฏิบัติ ทําใหมีการปฏิบัติอยาง

ตอเนื่อง เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ผลดานผูเรียน เปนผลที่เกิดขึ้นในทางที่ดี ทําใหผูเรียนมี

ทักษะในการทํางาน และทําใหสังคมไดรับประโยชนจากการดําเนินการของหนวยงานปฏิบัติ แต

มหาวิทยาลัยก็ควรเพิ่มประสิทธิภาพของพันธกิจอื่นควบคูกันไปดวย เชน การเพิ่มขีดความสามารถ

ในดานการวิจัยเพื่อใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพและมีผลตอความสําเร็จของการนํา

นโยบายไปปฏิบัต ิ

                         สรุปไดวาขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก ภาพรวมเปนไปในทิศทาง

เดียวกับการสงอิทธิพลของตัวแปรที่เปนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ทั้งอิทธิพลทางบวกและทาง

ลบ ซึ่งชวยอธิบายใหเห็นแนวทางความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการดําเนินการนโยบาย

การศึกษาไดชัดเจนขึ้น 

 

ตอนที่ 6 ปญหา อุปสรรค ที่มีตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา 

              จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

              โดยผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาวิเคราะห และจัดตามลําดับความสําคัญดังนี ้

               ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

       การดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้ง4 

ดานคือ 1)  การดํา เนินการด า น ก า ร จ ัด ก า รศ ึก ษ า  2)  การดํา เนินการด า น ก า ร ว ิจ ัย ท า ง

พระพุทธศาสนา 3)  การดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม 

และ 4)  การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากผลการวิจัย พบวา เมื่อ สรุป

ขอมูลปจจัยการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ไปปฏิบัติ สรุปเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติโดยรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู
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ในระดับเห็นดวยมากที่สุด (X=4.36)    เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปน

ลําดับที่1 ไดแก การดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม (X=4.45) 

ลําดับที่2 ไดแก  การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (X=4.38)  ลําดับที่3 ไดแก การ

ดําเนินการดานวิจัยทางพระพุทธศาสนา (X=4.33) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย ไดแก การ

ดําเนินการดานการจัดการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (X=4.22) แตเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามก็มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก

คือคาเฉลี่ย (X=4.22) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.458) และระดับความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามการดําเนินการดานการจัดการศึกษาที่มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยนอยกวา

ขออื่น ๆ คือขอ "ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปฝกอบรมเพิ่มทักษะใน

งาน" และขอ "มหาวิทยาลัยใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอนเฉพาะสาขาที่

รับผิดชอบอยู" คาเฉลี่ยอาจอยูในระดับมากแตเมื่อเทียบกับขออื่น ๆ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

นอยจึงเปนประเด็นที่ทางมหาวิทยาลัยควรนํามาปรับปรุงเพิ่มการดําเนินการ 

               สวนขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกพอสรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดังนี ้

               1. การดําเนินการดานการจัดการศึกษา ผลการวิจัยทาํใหทราบปญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

                  1.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยบางสวนยังมีขีดความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีที่

ทันสมัยในการเรียนการสอนไมเพียงพอ 

                  1.2  กรณีที่มหาวิทยาลัยมีการออกขอสอบกลาง(MCU Test) โดยเกณฑคะแนน 40:60 

นิสิตที่ทําการสอบทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง และสงผลใหนิสิตตั้งแต

ชั้นปที่1 ถึงชั้นปที่4 ลดจํานวนลง                  

                  1.3  หนังสือยังมีนอยไมพอตอความตองการของนิสิต 

                2. การดําเนินการดานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยทําใหทราบปญหาและ

อุปสรรค ดังนี้ 

                   2.1  มหาวิทยาลัยขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัย 

                   2.2  อาจารยมีเวลาไมเพียงพอที่จะทําวิจัยเพราะถาจะมุงเนนการวิจัยก็จะทําใหเวลาที่จะ

นําไปเพิ่มทักษะในการสอนขาดประสิทธิภาพ 

                   2.3  อาจารยขาดความรูและทักษะเกี่ยวกับการวิจัย 

                   2.4  งานวิจัยขาดการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

                3. การดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม ผลการวิจัยทํา

ใหทราบปญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
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                    3.1 โครงการตาง ๆ ที่ตองรับผิดชอบมีมากเกินไปและงบประมาณที่กระจายไปสู

โครงการตางๆจึงไมเพียงพอ  

                    3.2  โครงการที่ดําเนินการไปขาดการประเมินผลและติดตามผล 

                    3.3   อุปกรณและเทคโนโลยีที่จําเปนตอการดําเนินการยังไมเพียงพอ 

                    3.4   บุคลากรที่มีความสามารถในการเผยแผยังมีไมเพียงพอตอความตองการของสังคม 

                4. การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการวิจัยทําใหทราบปญหา

และอุปสรรค ดังนี ้

                    4.1  แผนพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยยังไมชัดเจน 

                   4.2  บุคลากรที่รับผิดชอบดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยังมีไมเพียงพอ 

                   4.3  การใหความรูดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแกบุคลากร

ผูปฏิบัติการดานนี้ ยังไมมากพอ  

                   4.4  งบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการ 

                   สวนประเด็นปญหาที่ควรนํามาพิจารณาประกอบการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น ผูวิจัยเห็นวาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้ง 4 ดานคือ 1) ปจจัยดานขอบขายของ

นโยบาย 2) ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย 3)  ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวาง

หนวยงาน และ 4) ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการ

นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยรวม  ผูตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X =4.36)   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดเปนลําดับที1่ ไดแก ปจจัยดานขอบขายนโยบาย  มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X=4.61)  ลําดับที่

2 ไดแก ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ (X=4.41) ลําดับที่3 ไดแก ปจจัยดานการ

สื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย ไดแก ปจจัย

ดานทรัพยากรนโยบาย มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (X=4.09) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.413) เพื่อใหการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นประเด็นเหลานี้ก็เปนอีกปจจัยในการนํามาพิจารณา

ควบคูกันไป สวนรายละเอียดขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกที่กลาวถึงปจจัยที่สงผลตอการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้ง 4 ดานทั้งประเด็น

ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกปญหานั้นผูวิจัยไดนําเสนอไวแลวในตอนที่ 1 ปจจัยที่สงผล

ตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสรุปการ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ตอนที่ 1 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ตอนที่ 7  ขอเสนอถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการนโยบายการศึกษา 

              ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

              ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติสมบูรณยิ่งขึ้น กลุมตัวอยางได

ใหขอเสนอถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังตอไปนี้  

                1. พัฒนาระบบและกลไกการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหสัมพันธกับ

มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดไว และมุงที่จะสรางแนวทางการเรียนที่มุงใหเกิดกระบวนการเรียนรู

ดวยตนเอง  

                2. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมตอสถานการณในปจจุบันอยาง

ตอเน่ือง  

                3. ควรมีการรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆหรือหนวยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการ

พัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนา  

                4.  ควรมีการจัดฝกอบรมบุคลากรของมหาวิยาลัยในการใชสื ่อเทคโนโลยีทาง

การศึกษาใหมากขึ้น                         

                5. ควรสรางขวัญและกําลังใจในหนวยงาน ทั้งนี้ควรมีการใหคุณ ใหโทษ บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยอยางเปนธรรม  

                6. สรางนโยบายและดําเนินการสนับสนุนใหบุคลากร และนักศึกษาไดมีสวนรวมและ

ชวยในการสรางชื่อเสียง เกียรติคุณ รางวัล ทั้งทางตรงหรือทางออม โดยมีเปาหมายชัดเจนและเปน

รูปธรรมเพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจัก และยอมรับของสังคม เชน การสนับสนุนใหเผยแพร

ผลงานวิจัยตางๆของอาจารย และวิทยานิพนธของนักศึกษา การประชาสัมพันธเชิงรุกในหลาย

รูปแบบ เพื่อเปนแรงจูงใจของนักศึกษาจะไดเกิดความนิยมที่จะเขามาศึกษา 

                7. มหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ใหมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคโดยใหความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร การเพิ่มคุณคาใหบัณฑิตไดมีงานทําและไดรับ

เงินเดือนขั้นต่ําตามเกณฑหรือสูงกวา รวมทั้งการแสวงหาวิธีการใหบทความจากวิทยานิพนธได

ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

                8. ควรมีการกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ครบวงจร ใหอาจารยไดรับ

ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ที่ทําแผนการพัฒนาอยางชัดเจน รวมทั้ง

การนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดรับรองในระดับชาติและนานาชาต ิ                           

             9. ควรมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและ

เอกชน ในสาขาวิชาการที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ โดยดําเนินการนโยบายทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 
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