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สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น



สรุป: ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

o โลกเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงในทุกดา้น ทั�งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอื�นๆ มีผลกระทบต่อระบบการศึกษา
o การรวมตวัของประชาคมอาเซียน (ASEAN: Association of South East Asian Nation) มี
โครงการ Education Hub การทาํใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค
o แรงกดดนัที�ทาํให้อุดมศึกษาตอ้งเปลี�ยนแปลง 3 ดา้น คือ โลกาภิวตัน์ การแข่งขนัทางวิชาการ 
และ ประชาสังคม ชีวิต วฒันธรรมเปลี�ยนแปลง
oภาวการณ์แขง่ขนัในสังคมโลกทุกๆดา้น รวมทั�งดา้นการศึกษาซึ�งมีภาวการณ์แขง่ขนัที�สูงขึ�น
o ทิศทางของสถาบนัอุดมศึกษาไทยที�จาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมในทุกๆ
ดา้น
oความพยายามของสังคมไทยในการปฏิรูปการศึกษาเพื�อให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของความเป็น
ไทยทั�งดา้นสังคม วฒันธรรม คุณธรรม จริยธรรมที�สืบทอดกนัมาจากอดีตสู่ปัจจุบนั
oพนัธกิจของมหาวิทยาลยัที�ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการดาํเนินการบนพื�นฐานของการ
แขง่ขนัและความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยขีองนานาอารยประเทศ



สรุป: ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

o ม ห า วิ ท ย า ลัย ม ห า ม กุ ฏ ร า ช วิ ท ย า ลัย  เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลัย ท า ง

พระพุทธศาสนาที�มีพนัธกิจภายใต้กรอบกาํหนดของอุดมศึกษาไทยที�
จะตอ้งมีการพฒันาเปลี�ยนแปลงไปเช่นเดียวกบัสถาบนัการศึกษาอื�นๆ
o อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัทางพระพุทธศาสนากบัการเปิดโลกทศัน์
การศึกษาใหม่ในสังคม
o ภาวะคุกคามทั� งภายนอกและภายในตามคาํเสนอแนะในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มมร
o การก่อสร้างมหาวิทยาลยัใหม่เพื�อรองรับการเติบโตทางการศึกษาของ
สังคมไทยในอนาคต



วตัถุประสงค์การวจิัย

 

ศึกษาความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญต่อ
ทิศทางของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในทศวรรษหนา้

(2555-2564) ในประเด็นต่างๆ ดงันี�  

1. ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในที�จะมีอิทธิพลต่อการกาํหนดทิศทางของมหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยัในทศวรรษหนา้

2. ความเหมาะสม/ไม่เหมาะสมและขอ้เสนอแนะปรับปรุงแกไ้ขใน ปรัชญา ปณิธาน 
วสิยัทศัน์ และพนัธกิจของ มมร

3. ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขและยทุธศาสตร์เพิ�มเติมในแต่พนัธกิจ คือ ดา้นการ
ผลิตบณัฑิต ดา้นการบริการวิชาการพระพทุธศาสนาแก่สังคม ดา้นการวิจยั และดา้นการ

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
4. ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขและขอ้เสนอแนะยทุธศาสตร์เพิ�มเติมในดา้นการ

บริหารจดัการ
5. ขอ้เสนอแนะยทุธศาสตร์ที�ควรทาํและไม่ควรทาํในทศวรรษหนา้



ปรัชญา 
ปณธิาน วิสัยทัศน์ 

พนัธกิจ4 ด้าน

พนัธกิจ 1
การผลิดบณัฑิต

ทาง
พระพุทธศาสนา

พนัธกิจ 2
การวจิยัและ

พฒันาวชิาการเชงิ
ลึกดา้นพุทธศาสนา

พนัธกิจ 4
การบริการ

วชิาการตามแนว
พุทธศาสนา

พนัธกิจ 5
การรวบรวมและ
จดัเก็บขอ้มูลทาง

ศาสนาและ
ศิลปวฒันธรรม

ขอบเขต
ของการวจิัย

ภายใต้บริบทและ พรบ.มมร ปี 40
โดย ศึกษาความคิดเห็นผู้เชี�ยวชาญ (ไม่ตํ�ากว่า 17 ราย)

ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที�ควรทํา
และไม่ควรทํา

ในทศวรรษหน้า



ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ...

o สภามหาวิทยาลยั ผูบ้ริหาร อาจารยผ์ูส้อน บุคลากรและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายทั�งภายใน

และภายนอกสามารถนาํเอาผลการวิจยันาํไปใชป้ระโยชน์เพื�อกาํหนดทิศทางของ มมร 
ไปอย่างถูกตอ้ง ถูกทิศทาง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ดงันี�  1) 
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที�จะมีอิทธิพบต่อการกาํหนดทิศทางของ มมร ใน
ทศวรรษหน้า 2) ความเหมาะไม่เหมาะสมและขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขใน
ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของ มมร 3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขและ
ยุทธศาสตร์เพิ�มเติมในแต่ละพันธกิจ คือ ด้านการผลิตด้านการบริการวิชาการ
พระพุทธศาสนาแก่สังคม ด้านการวิจัย และด้านการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 4) 
ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์เพิ�มเติมในด้านการ
บริหารจดัการ และยทุธศาสตร์ที�ควรทาํและไม่ควรทาํในทรรษหนา้



ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ...

o ผลที�ไดจ้ากการวิจยั จะสร้างประเดน็ใหม่ที�หนา้สนใจ หรือน่าทา้ทายเพื�อ

การวิจยัต่อยอดหรือการวิจยัสืบเนื�องต่อไปในอนาคตให้แก่ผูบ้ริหาร อาจารย์
ผูส้อน บุคลากรและผู ้เกี�ยวข้องทุกฝ่ายทั� งภายในและภายนอก รวมทั� ง
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั ซึ� งจะทาํให้เกิดการสร้างองค์
ความรู้เพื�อพฒันา มมร ไดอี้กอยา่งแพร่หลายต่อไป
o ผลที�ไดจ้ากการวิจยั  สถาบนัอื�นๆที�มีบริบทคลา้ยคลึงกนัสามารถใชเ้ป็น
แนวทางกาํหนดแผนงานและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการได้อย่าง
เหมาะสม



o แนวคิดเกี�ยวกบัอนาคตศึกษา ประกอบดว้ย... 
o ความหมายของอนาคตศึกษา
o ลกัษณะของอนาคตศึกษา
o ประโยชน์ของอนาคตศึกษา
o  เทคนิคการศึกษาอนาคต

o  สาระสาํคญัของเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR

บทที� 2: วรรณกรรมและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง

ศกึษาแนวคดิทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัอนาคตศกึษาของนกัวชิาการต่างๆ และ
สรุปแนวคดิเพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินการวจิยัตามระบบระเบยีบวธิี
วจิยัและนําไปสูก่ารกาํหนด “ทศิทาง......”



o ทศันะเกี�ยวกบัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา... 

o ความหมายของอุดมศึกษา
o ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา

บทที� 2: วรรณกรรมและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง

ศกึษาทศันะเกี�ยวกบัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาซึ�งเป็นการ
ทบทวนถงึความหมายของอุดมศกึษาเพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจ
ตรงกนัและทราบถงึภารกจิหลกัของสถาบนัศกึษาทั �วไปว่ามี
อะไรบา้ง ซึ�งจะทําใหผู้ว้จิยัมแีนวทางในการกําหนดตวัแปรที�
จะตอ้งศกึษาไดจ้ากงานเอกสารงานวจิยัที�ศกึษาดงักล่าวนั �น



o ทศันะเกี�ยวกบัความเป็นหาวิทยาลยั (Being a University)....
oทศันะต่อมหาวทิยาลยัที�กาํลงัไดรั้บการวิพากษ ์(critiquing being)
(มหาวิทยาลยัเชิงอภิปรัชญา/มหาวิทยาลยัเชิงวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลยั
เชิงประกอบการ/มหาวิทยาลยัเชิงราชการ)
o ทศันะต่อมหาวทิยาลยัที�กาํลงัเป็นไปได ้(becoming possible)
(มหาวิทยาลยัเลื�อนไหล/มหาวิทยาลยับาํบดั/มหาวิทยาลยัตามสภาพจริง/
มหาวิทยาลยัเชิงนิเวศวทิยา)

บทที� 2: วรรณกรรมและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง

ศกึษาทศันะเกี�ยวกบัความเป็นมหาวทิยาลยัจากตําราต่างประเทศ ซึ�งทําใหท้ราบ
ถึงบรบิทของมหาวทิยาลยัต่างๆ ที�ถูกจดักลุ่มโดยนักวชิาการชาวต่างประเทศ 
สามารถเปรยีบเทยีบความเป็นมหาวทิยาลยัในอุดมศกึษาไทยได ้และทราบถึง
แนวคดิการบรหิารการศกึษาและเป้าภารกจิของแต่ละมหาวทิยาลยั



บทที� 2: วรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง

ศกึษาทศันะจากนกัวชิาการต่างประเทศ เรื�องการบรหิารมหาวทิยาลยัใน
ยุคสมยัที�มกีารเปลี�ยนแปลงอย่างไม่แน่นนอนตลอดเวลา มหาวทิยาลยั
จําเป็นต้องมผีู้บรหิารมหาวทิยาลยัที�มภีาวะความเป็นผู้นําสูง สามารถ
ดําเนินการบรหิารได้ภายใต้เงื�อนไขความเปลี�ยนแปลงต่างๆ สามารถ
ขับเคลื�อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ เป้าหมายสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยได้ ซึ�งทศันะดังกล่าวนี� เป็นเหมือนเป็นการสรุป ทศันะ
เกี�ยวกับมหาวิทยาลัยที�กําลังได้รบัการวิพากษ์และที�กําลังเป็นไปได้
นั �นเอง

o ทศันะการบริหารมหาวิทยาลยัในยคุที�เกิดความเปลี�ยนแปลง

ไม่แน่นนอน (Governing Universities In Time of Uncertainty and Change)



บทที� 2: วรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง

ศึกษาร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที� 11 (2555-2559) เพื�อนาํเอาผล
การประเมินสถานการณ์ ความเสี� ยง และการสร้างภูมิคุ ้มกันของประเทศในแผน
ดงักล่าวไปเป็น ฐานขอ้มูลที�ผูว้จิยัจะนาํเป็นขอ้มูลส่วนหนึ�งในการนาํเสนอผูเ้ชี�ยวชาญที�
ใชใ้นการวิจยั ในการพิจารณาให้ขอ้คิดเห็นต่อการกาํหนดทิศทางของมหาวิทยาลยัมหา
มกุฎราชวิทยาลยั เพราะมีบางประเด็นที�เป็นปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในประเทศที�
อาจเป็นประโยชน์ต่อการนาํมาพิจารณาประกอบการปรับปรุงหรือเปลี�ยนแปลงใน
ทิศทางของมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยัในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2555-2565) 

o ร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 11 
( พ.ศ.2555-2559)



บทที� 2: วรรณกรรมและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง

ศกึษาการบรหิารและระบบการบรหิารของคณะสงฆไ์ทยเพื�อใหท้ราบที�ไปที�มา
และวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัการศกึษาของคณะสงฆต์ั �งแต่อดตีถงึปจัจุบนั 
เชื�อมโยงถึงการเกิดขึ�นของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตั �งแต่ต้น
จนกระทั �งถงึปจัจุบนัภายใตพ้นัธกจิของมหาวทิยาลยั

o ระบบการบริหารและระบบการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย
oระบบการบริหารการศึกษาคณะสงฆไ์ทย

oระบบการศึกษาคณะสงฆไ์ทย

o ความเป็นมาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั
o ทิศทางของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในปัจจุบนั (2546-2554)

o พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั พ.ศ.2540)



บทที� 2: วรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง

o กรอบแนวคิดเพื�อการวจิยั

ทิศทางของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในทศวรรษหนา้

ภายใต้ข้อมูลพื�นฐานความเป็นมา บริบทปัจจุบัน และ พ.ร.บ. มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย พ.ศ. 2540

ปรัชญาในปัจจบุนั

ปณิธานในปัจจบุนั

วิสยัทศัน์ในปัจจบุนั

พนัธกิจในปัจจบุนั

ปรัชญาในอนาคต

ปณิธานในอนาคต

วิสยัทศัน์ในอนาคต

พนัธกิจในอนาคต

ผลิตบณัฑิตทางด้านพระพทุธศาสนา

บริการวิชาการตามแนวพระพทุธศาสนา

การวิจยัและพฒันาวิชาการเชิงลกึด้านพทุธศาสนา

รวบรวมและจดัเก็บข้อมลูด้านศาสนาและ
ศิลปวฒันธรรม

ยุทธศาสตรท์ี�พงึประสงคใ์น
พนัธกจิ 4 ดา้น และดา้นการ
บรหิารจดัการ

แนวโน้มที�พงึ
ประสงค์

บรบิทปจัจุบนั

ยุทธศาสตรท์ี�ควรทาํและไม่ควรทําในทศวรรษหน้า



กรอบ
แนวคิด

เพื�อ
การวจิยั



บทที� 3: วิธีดาํเนินการวิจยั

ขั�นตอนดาํเนินการวิจยัแบบ EDFR

ทิศทางของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2555-2564)

ขั �นตอนที� 1: การกําหนดผู้ เชี�ยวชาญ 4 กลุม่ คือ :  ผู้ เชี�ยวชาญกลุ่มผู้บริหาร
สถาบนัอดุมศกึษา, กลุม่ผู้บริหารของ มมร., กลุ่มนกัวิชาการ, กลุม่นกัวิชาการทางศาสนา

ขั �นตอนที� 2: การสมัภาษณ์ (EDFR  รอบที� 1) ลกัษณะแบบสมัภาษณ์ การสร้าง
แบบสมัภาษณ์  การตรวจสอบคณุภาพของเครื�องมือ และการดําเนินการสมัภาษณ์  

และยืนยนับทสมัภาษณ์ (protocol)

ขั �นตอนที� 3:  การสอบถามความคิดเห็น (EDFR รอบที� 2) : ใช้แบบสอบถามที�สร้าง
ขึ �นจากบทสมัภาษณ์ (protocol) ที�ได้ในรอบที� 1 สอบถามความคิดเห็น

ขั �นตอนที� 4:  เขียนรายงานผลการวิจยัป็นอนาคตภาพตามวตัถปุระสงค์การวิจยั



ขั�นตอนการสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ

, กลุ่มผู้บริหารของ มมร., กลุ่มนกัวิชาการ, กลุ่มนกัวิชาการทางศาสนา
1. การสมัภาษณ์ความเห็นของผู้ เชี�ยวชาญ :  ผู้ เชี�ยวชาญ 25 ท่าน : กลุ่มผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษา

, กลุ่มผู้บริหารของ มมร., กลุ่มนกัวิชาการ, กลุ่มนกัวิชาการทางศาสนา

2. สรุปและจดัพิมพ์เป็นบทสมัภาษณ์ (protocol) ของผู้ เชี�ยวชาญแต่ละท่าน 

3. ส่งบทสมัภาษณ์  (protocol) ให้ผู้ เชี�ยวชาญแต่ละท่าน เพื�อยืนยนัและให้ความเห็นเพิ�มเติม

4.  ผู้ เชี�ยวชาญส่งบทสมัภาษณ์คืนผู้วิจยั

5. สร้างแบบสอบถามจากบทสมัภาษณ์เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั

6.  สอบถามความเห็นจากผู้ เชี�ยวชาญทกุรายตามข้อคําถามประมาณค่า 5 ระดบั



สญัลกัษณ์ที�ใชใ้นการวิจยั

ในการวิจัยนี � ผู้วิจัยได้กาํหนดเกณฑ์การนําเอาประเดน็หรือรายการที�เป็นผลจาก
การวิจัยไปเขียนเป็น “ทศิทางของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษ

หน้า (พ.ศ.2555-2564) โดยพจิารณาจากค่าสถติิดังนี � 

คือ ค่ามัธยฐาน (Median) ซึ�งเป็นค่าที�มีตาํแหน่งอยู่กึ�งกลางของข้อมูลทั �งหมด เมื�อ
ได้เรียงลําดับไม่ว่าจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อยที�จะแสดงถงึระดับมากน้อยของ

ความเหน็ของผู้เชี�ยวชาญเท่ากับหรือมากกว่า 3.5 ขึ �นไป 

และ ค่าพสิัยระหว่างควอไทล์ (Interqualtile Rang) เป็นค่าการกระจายซึ�งคาํนวณได้
จากผลต่างระหว่าง Q3 กับ Q1 ที�แสดงถงึความเหน็สอดคล้องของผู้เชี�ยวชาญ

เท่ากับหรือตํ�ากว่า 1.5 ลงมา โดยมีสัญลักษณ์ที�ใช้ในการวิจัย ดังนี �

1. Med. หมายถึง ค่ามธัยฐาน (Median)

2. IQR หมายถึง ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interqualtile Range)



ปจัจยัภายนอกทางการศึกษา Med. IQR.

1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 5.00 1.00
1. พฒันาการของเทคโนโลยทีีม่นีวตักรรมแทนแรงงานมนุษย ์   5.00 1.00
1. ความจาํเป็นในทกัษะภาษาตา่งประเทศ 5.00 0.75
1. การพฒันาของโลก  5.00 1.75
1. จาํนวนประชากรของโลก รวมทัง้ประเทศไทยจะเพิม่มากขึน้  5.00 1.00
1. บทบาทหน้าทีใ่นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนและผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ 5.00 0.75
1. การมจีุดโดดเดน่ทีเ่ป็นอตัลกัษณข์องมหาวยิาลยั โดยเฉพาะในดา้นคุณธรรม ศีลธรรมของ

มหาวทิยาลยัสงฆ์ 5.00 0.00
1. วฒันธรรมทีใ่ห้ความสําคญัทางวตัถ ุ ความมัง่คัง่ รํา่รวย โดยขาดคุณธรรม 4.50 1.00
1. สังคมทีเ่ป็นพหุลกัษณ ์ มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมมากขึน้ 5.00 1.00
1. การผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมเกา่กบัใหม่ 5.00 1.00
1. ความมเีสถยีรภาพของฝ่ายบา้นเมอืงและคณะสงฆ์ 5.00 1.00
1. เศรษฐกจิจะมผีลตอ่การเรยีนตอ่ของนกัศึกษาตา่งชาตทิีจ่ะเข้ามาเรยีนใน มมร. 4.00 1.00
1. คุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัตา่งๆในอาเซยีนทีม่มีากขึน้และแขง่ขนักนัมากขึน้ 5.00 1.00

               จากตาราง (ที� 3 หนา้ 148) ผูเ้ชี�ยวชาญเห็นวา่ ปัจจยัภายนอกทางการศึกษาทุกปัจจยัจะมีอิทธิพลต่อการกาํหนดทิศทางของ
มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยัในทศวรรษหนา้(พ.ศ. 2555-2564)เนื�องจากมีค่ามธัยฐานสูงกวา่เกณฑ ์และมีค่าพิสัยระหวา่งควอ
ไทลต์ ํ�ากวา่เกณฑทุ์กปัจจยั ยกเวน้ปัจจยั “การพฒันาของโลก” ซึ�งมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทลสู์งกวา่เกณฑโ์ดยมีขอ้สังเกตวา่ “ปัจจยัการ
มีจุดโดดเด่นที�เป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะในดา้นคุณธรรม ศีลธรรมของมหาวิทยาลยัสงฆ”์  เป็นปัจจยัที�มหาวิทยาลยั
ควรใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก เนื�องจากมีค่ามธัยฐานสูงสุด คือ 5.00 และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทลต์ ํ�าสุด คือ 0.00 

บทที� 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล : หนา้ 147-170

1. ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในที�จะมีอิทธิพลต่อการกําหนดทิศทางของ มมร ใน ทศวรรษหน้า  พ.ศ.2555-2564

ตารางที� 3 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ เชี�ยวชาญในรอบ 2 ต่อ
ปัจจยัภายนอกทางการศึกษา ที�จะมีอิทธิพลต่อการกําหนดทิศทางของ มมร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2555-2564)



ปัจจยัภายในทางการศึกษา Med. IQR.

1. นโยบายการจดัการศึกษาภาครฐั 5.00 1.00

1. แผนพฒันาการอุดมศึกษา 5.00 0.00

1. นโยบายของผู้บรหิารมหาวทิยาลยั  5.00 1.00

1. นโยบายเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงของรฐั 4.00 1.75

1. นโยบายพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมและคุณภาพทางการศึกษา 5.00 1.00

1. พฒันาทางวชิาการและแนวคดิใหมท่างการบรหิารการศึกษา 5.00 1.00

1. ระบบเทคโนโลยทีางการศึกษา 5.00 1.00

1. ความพรอ้มของ มมร. ในดา้นคน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ ์ ความรู้
ความสามารถและวสัิยทศันข์องผู้บรหิาร 5.00 0.00

1. โอกาสการเป็นมหาวทิยาลยัปลายแถวและออ่นแอของ มมร. 4.00 1.00

1. นกัศึกษาทีเ่ป็นบรรพชติลดลง นกัศึกษาคฤหสัถจ์ะเพิม่มากขึน้ 5.00 1.00

1. ความจาํเป็นในการปรบัตวั การปรบัโครงสรา้ง และการยอมรบัการเปลีย่นแปลง
ของ มมร. ทุกดา้น 5.00 1.00

1. ความตระหนกัในบทบาทหน้าที ่  และความเป็นสถาบนัการศึกษาทางศาสนาที่
ตอ้งเป็นหลกัให้สังคม 5.00 1.00

1. การจดัการศึกษาทีมุ่ง่คุณภาพและคุณธรรม ไมมุ่ง่เฉพาะดา้นวชิาการ 5.00 1.00

1. การจดัการศึกษาเพือ่สรา้งสรรค ์ ความรกัใคร ่ ปรองดอง ไมว่วิาท 4.50 1.00

1. การส่งเสรมิงานวจิยัให้เขม้แข็ง เพือ่นํามาปรบัใช้ใน มมร. และสังคม 5.00 1.00

1. การพฒันาทรพัยากรบุคคลภายใน มมร. ให้เขม้แข็ง 5.00 0.75

1. การเปิดศนูยก์ารศึกษานานาชาตใินตา่งประเทศให้หลากหลายเพิม่มากขึน้ และ
การแลกเปลีย่นนกัศึกษาทัง้ในและตา่งประเทศ 4.00 1.75

1. การเพิม่วทิยฐานะให้กบัคณะสงฆ ์ 4.00 1.00

1. ความ เป็นมหาวทิยาลยัในกาํกบัของ มมร. ทีส่ามารถจะกาํหนดนโยบายของ
ตนเองได้ 5.00 1.00

ตารางที� 4 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ เชี�ยวชาญในรอบ 2 ต่อ
ปัจจยัภายในทางการศึกษา ที�จะมีอิทธิพลต่อการกําหนดทิศทางของ มมร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2555-2564)



           จากตารางที�  4  ผูเ้ชี�ยวชาญเห็นว่า ปัจจัยภายในทางการศึกษา ทุกปัจจัยจะมี
อิทธิพลต่อการกาํหนดทิศทางของมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยัในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. 2555-2564)เนื�องจากมีค่ามธัยฐานสูงกวา่เกณฑ ์และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทลต์ํ�า
กว่าเกณฑ์ทุกปัจจยั ยกเวน้ “ปัจจยันโยบายเกี�ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐ” และ 
“ปัจจยัการเปิดศูนยก์ารศึกษานานาชาติในต่างประเทศให้หลากหลายเพิ�มมากขึ�น และ
การแลกเปลี�ยนนักศึกษาทั�งในและต่างประเทศ” ที�มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์สูงกว่า
เกณฑ์ จึงไม่ถือเป็นปัจจยัภายในทางการศึกษาที�จะมีอิทธิพลต่อการกาํหนดทิศทางของ
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยัในทศวรรษหนา้

        โดยมีขอ้สังเกตว่า “ปัจจยัแผนพฒันาการอุดมศึกษา” และ “ปัจจยัความพร้อมของ 
มมร. ในด้านคน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถและวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหาร” เป็นปัจจยัภายในที�มหาวิทยาลยัควรให้ความสาํคญัเป็นอนัดบัแรก เนื�องจากมี
ค่ามธัยฐานสูงสุด คือ 5.00 และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทลต์ํ�าสุด คือ 0.00



เหตุผลสนบัสนุนความเหมาะสมของปรชัญา Med. IQR.

1. เพราะตรงกบับทบาทและหน้าทีใ่นฐานะมหาวทิยาลยัลยัสงฆ ์ เน้นวชิาการทางดา้น
พระพทุธศาสนาเป็นสําคญั ถา่ยทอดอุดมคตแิละคงไว้ซึง่อตัลกัษณ ์ เป็นทีม่าทีไ่ปของ 
มมร.ครอบคลมุทัง้ดา้นวชิชาและจรณะ (โลกและธรรม) และเปิดกว้างทุกนิกาย คอื เถร
วาท มหายาน

5.00 0.75
1. เพราะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง แนวทางการปฏบิตัติาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ
4.50 1.00

1. เพราะโลกปัจจุบนัขาดแคลนศาสตรส์ายนี้มาก และต้องการผู้เชีย่วชาญศาสตรส์ายนี้มาก 
เพยีงแตเ่ราไมส่ามารถผลติสนองความต้องการให้เขาได้

5.00 0.75
1. เพราะมคีวามครอบคลุมในทกุ ๆ ดา้นของบรบิทในความเป็นสากลได้

5.00 1.00

                 จากตารางที� 5 ผูเ้ชี�ยวชาญเห็นว่า เหตุผลทั�ง 4 ประการสนับสนุนความเหมาะสมของปรัชญาที�กาํหนดไว ้
เนื�องจากมีค่ามธัยฐานสูงกว่าเกณฑ์ และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ตํ�ากว่าเกณฑ์ ทุกเหตุผล โดยมีขอ้สังเกตว่า เหตุผล 
“เพราะตรงกบับทบาทและหนา้ที�ในฐานะมหาวิทยาลยัลยัสงฆ ์เน้นวิชาการทางดา้นพระพุทธศาสนาเป็นสาํคญั ถ่ายทอด
อุดมคติและคงไวซึ้� งอตัลกัษณ์ เป็นที�มาที�ไปของ มมร.ครอบคลุมทั�งดา้นวิชชาและจรณะ (โลกและธรรม) และเปิดกวา้ง
ทุกนิกาย คือ เถรวาท มหายาน” และ “เพราะโลกปัจจุบนัขาดแคลนศาสตร์สายนี�มาก และตอ้งการผูเ้ชี�ยวชาญศาสตร์สาย
นี�มาก เพียงแต่เราไม่สามารถผลิตสนองความตอ้งการให้เขาได”้  เป็นเหตุผลที�สนบัสนุนความเหมาะสมของปรัชญาเป็น
อนัดบัแรก เนื�องจากมีค่ามธัยมฐานสูงสุด คือ 5.00 และมีค่าพิสยัระหวา่งควอไทลอ์ยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ คือ  0.75 เท่ากนั 

ต่อเหตผุลสนบัสนนุความเหมาะสมของปรัชญา
ตารางที� 5 ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ เชี�ยวชาญในรอบ 2 ที�มี

ต่อเหตผุลสนบัสนนุความเหมาะสมของปรัชญา

2. ความเหมาะสม/ไม่เหมาะสมและข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขใน ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ของ มมร



บทที� 5 สรุปผลการวิจยับทที� 5 สรุปผลการวิจยั

  ปัจจยัภายนอกทางการศึกษา ที�จะมีอิทธิพลต่อการกาํหนดทิศทาง
ของมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยัในทศวรรษหน้า(พ.ศ. 2555-2564) มี 
13 ปัจจยั โดยเฉพาะปัจจยั “การมีจุดโดดเด่นที�เป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
โดยเฉพาะในดา้นคุณธรรม ศีลธรรมของมหาวิทยาลยัสงฆ”์
  ปัจจยัภายในทางการศึกษา ที�จะมีอิทธิพลต่อการกาํหนดทิศทาง
ของมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยัในทศวรรษหน้า(พ.ศ. 2555-2564)มี 
17 ปัจจยั โดยมีปัจจยั “แผนพฒันาการอุดมศึกษา” และ “ปัจจยัความพร้อม
ของ มมร. ในด้านคน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถและ
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร” เป็นปัจจยัภายในที�มหาวิทยาลยัควรให้ความสําคญั
เป็นอนัดบัแรก 

        
ในทศวรรษหน้า  พ.ศ.2555-2564

1. ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในที�จะมีอิทธิพลต่อการกําหนดทิศทางของ มมร        
ในทศวรรษหน้า  พ.ศ.2555-2564



         ผลการวิจัยที�พบว่า ปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที�
กาํหนดไวมี้ความเหมาะสมแล้ว โดยมีเหตุผล  “เพราะตรงกบับทบาทและ
หน้าที�ในฐานะมหาวิทยาลยัสงฆ์ เน้นวิชาการทางดา้นพระพุทธศาสนาเป็น
สําคัญ ถ่ายทอดอุดมคติและคงไว้ซึ� งอัตลักษณ์ เป็นที�มาที�ไปของ มมร.
ครอบคลุมทั�งดา้นวิชชาและจรณะ (โลกและธรรม) และเปิดกวา้งทุกนิกาย คือ 
เถรวาท มหายาน” และ “เพราะโลกปัจจุบนัขาดแคลนศาสตร์สายนี� มาก และ
ตอ้งการผูเ้ชี�ยวชาญศาสตร์สายนี� มาก เพียงแต่เราไม่สามารถผลิตสนองความ
ตอ้งการใหเ้ขาได”้  เป็นเหตุผลที�สนบัสนุนความเหมาะสมของปรัชญาที�สาํคญั
อนัดบัแรก 

2. ความเหมาะสม/ไมเ่หมาะสมและข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
ในปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ของ มมร



           ผลการวิจยัที�พบวา่ ปณิธาน  ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัที�
กาํหนดไวมี้ความเหมาะสมแลว้ โดย เหตุผล “เพราะสอดคลอ้งกบัปรัชญา
และความคาดหวงัของสังคม  ถูกจุดและเหมาะสมกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนั 
ที�มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม และชี�นาํสังคมในดา้นคุณธรรม  
เป็นการเตรียมตัวเพื�อชีวิตและให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนว
พระพุทธศาสนา”  เป็นเหตุผลที�มีความสาํคญัเป็นลาํดบัแรกนั�น 



                   จากผลการวิจยัที�พบวา่ วิสัยทศัน์ ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยัที�กาํหนดไวมี้ความเหมาะสมแลว้ โดยมีเหตุผล 1) เพราะตรงกบั
บทบาทและหน้าที�  สอดคลอ้งกบัปรัชญาและปณิธานที�มุ่งเน้นความเป็น
เลิศทางพระพุทธศาสนา  ครอบคลุมทุกภาคส่วนในการพฒันามนุษย ์และ
มีอตัลกัษณ์เป็นของตนเองที�เป็นมหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนาที�มีจุดเด่นคือ
ความรู้คู่กบัคุณธรรม จะทาํให้สามารถบริหารมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และมีเป้าหมายที�ชดัเจน2) เพราะเป็นอุดมคติที�จะเป็นคุณประโยชน์แก่ปวง
ชนทั�งหลาย เมื�อนาํหลกัธรรมไปประพฤติปฏิบติั3) เพราะเป็นการพฒันา
ทั�งตวั มมร. และคณะสงฆใ์นภาพรวมดว้ย รวมทั�งเป็นการนาํพา มมร. ไปสู่
ความเป็นนานาชาติ และเป็นการเนน้นาํหลกัธรรมทางพุทธซึ� งเป็นจุดแข็ง
ของ มมร.  ออกไปสู่มวลชน และ 4)  เพราะเป็นจุดขายของ มมร.  
มหาวิทยาลยัอื�น ๆ ในต่างประเทศไม่มี” มีความสาํคญัเป็นอนัดบัแรก 



               ผลการวิจยัที�พบวา่ พนัธกิจ ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัที�
กาํหนดไวมี้ความเหมาะสมแลว้ โดยมีเหตุผล   “เพราะเป็นภูมิคุม้กนัที�จะทาํให้
ผูศึ้กษาสามารถที�จะนาํไปศึกษาคน้ควา้เกี�ยวกบัภูมิหลงัความเป็นมาของวิถีชีวิต
ของคนโบราณแต่ก่อน ๆ จนถึงภูมิปํญญาชาวบา้น จะเกิดความหวงแหนใน
วฒันธรรมของตนยิ�งๆ ขึ�นไป ทั�งทางตรงและทางออ้ม” เป็นเหตุผลที�สาํคญั
อนัดบัแรก นั�น

          กล่าวโดยสรุป จากผลการวิจยัที�พบวา่  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ และ
พนัธกิจของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัที�กาํหนดไวมี้ความเหมาะสม
แลว้นั�น แสดงใหเ้ห็นวา่  ในการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัมหามกุฎราช
วิทยาลยัในทศวรรรษหนา้นั�น ยงัยดึถือปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ และพนัธกิจที�
กาํหนดไวเ้ดิมเป็นเขม็ทิศชี� ทิศทางไดอ้ยา่งต่อเนื�องต่อไป โดยอาจใหมี้การศึกษา
ทบทวนเพื�อการปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิ�มเติมยทุธศาสตร์บางประการในพนัธกิจ
แต่ละดา้นตามขอ้เสนอแนะที�ไดจ้ากการวิจยัในครั� งนี�



           ผลการวิจยัที�พบวา่ขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรุงแกไ้ขในพนัธกิจดา้น
การผลิตบณัฑิตมี 6 รายการ โดยมีขอ้เสนอแนะที�มีความสําคญัลาํดบัแรก 
คือ “ขอ้ 4 และ 5วา่ ทาํอยา่งไรถึงจะพฒันาหลกัสูตรใหง่้ายและเขา้ใจเนื�อหา
สาระที�เรียน” นั�น อาจเนื�องจาก ยุทธศาสตร์ในพนัธกิจขอ้ 4 และ 5 นั�นได้
กล่าวถึงการจดัการเรียนการสอน

             พนัธกิจดา้นการวิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรุงแกไ้ขที�สําคญั
ในขอ้ 4) ขอ้ 5)  วา่ ควรปรับปรุงแกไ้ขให้มากและโดยเร็ว เพราะวดัต่างๆ 
ยงัมีคมัภีร์ใบลาน วตัถุโบราณ ที�ควรศึกษาและวิจัยให้เกิดประโยชน์มีอยู่
มาก แต่ยงัขาดผูเ้ชี�ยวชาญที�จะดูแลกาํกบัในเรื�องเหล่านี�นั�น 

3. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขยทุธศาสตร์เพิ�มเติมในพนัธกิจการผลิตบณัฑิต ด้านการ

บริการวิชาการพทุธศาสนาแก่สงัคม ด้านการวิจยั และด้านการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม



            พนัธกิจดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมมีขอ้เสนอแนะยทุธศาสตร์
เพิ�มเติมที�สําคัญ คือ “สร้างความเข้มแข็งของวฒันธรรมพุทธ ป้องกัน
ค่านิยมผิดๆที�กาํลงัเกิดขึ�นเป็นรายวนัในสังคม  เพราะตอนนี� ตอ้งต่อสู้กนั
ทางวฒันธรรมต่างๆที�มีมากขึ�นในสังคมโลก” 

           พนัธกิจดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมมีขอ้เสนอแนะยุทธศาสตร์
เพิ�มเติมที�สําคัญ คือ “สร้างความเข้มแข็งของวฒันธรรมพุทธ ป้องกัน
ค่านิยมผิดๆที�กาํลงัเกิดขึ�นเป็นรายวนัในสังคม  เพราะตอนนี� ตอ้งต่อสู้กนั
ทางวฒันธรรมต่างๆที�มีมากขึ�นในสังคมโลก”



4. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์เพิ�มเติม

             ขอ้เสนอแนะใหมี้การปรับปรุง 6 ยทุธศาสตร์ รวมทั�งมีขอ้เสนอแนะ
ใหเ้พิ�มเติมยทุธศาสตร์ใหม่ 11 รายการ โดยมีขอ้เสนอแนะ  “เพิ�มการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรให้พร้อมที�จะทาํงานและตาํแหน่งวิชาการ” และ “เร่ง
ทาํ MOU หรือสร้างเครือข่ายกับสถาบันอื�นๆทั� งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศเพื�อพฒันาวิสัยทศัน์ดา้นระบบการบริหาร”  มหาวิทยาลยั
ควรคาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรก 

            ส่วนขอ้เสนอแนะให้มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัเร่งทาํ MOU 
กบัสถาบนัอื�นๆ ทั�งภายในและภายนอกประเทศเพื�อพฒันาวิสัยทศัน์ดา้น
ระบบบริหารนั�น  เป็นขอ้เสนอแนะที�สาํคญั 



  5. ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที�ควรทาํและไม่ควรทาํในทศวรรษหน้า 

                จากผลการวิจัย พบว่า ผูเ้ชี�ยวชาญเสนอแนะยุทธศาสตร์ที� มมร 
“ควรทาํ” ในทศวรรษหนา้ (2555-2564) 12 รายการโดย เฉพาะ “การผลิต
นกัศึกษาใหมี้ คุณภาพ คุณวฒิุ คุณธรรม โดยเร่งดาํเนินการ  ตามยทุธศาสตร์
ของ มมร. ในพนัธะกิจ 4  ดา้น ” และ “ปรับระบบการบริหารองค์กรการ
บริหารบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ เหมาะสมรวดเร็ว และการบริหารบุคคล
ที�ขาดความจริงใจ ทุ่มเท หรือ บริหารเพื�อตน มิใช่องค์กร” และ “ควรจัด
องคก์ร ใหเ้ขม้แขง็ สร้างความร่วมมือกบัหน่วยอื�นๆ ที�มีภารกิจเดียวกนัหรือ
เกี�ยวขอ้งกนัเพื�อช่วยกนัทาํงานดา้นพระพุทธศาสนาให้เป็นปึกแผ่นถาวร” 
มหาวิทยาลยัควรคาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรก 



               จากผลการวิจยั ที�พบว่า ผูเ้ชี�ยวชาญให้ขอ้เสนอแนะยุทธศาสตร์ที�
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั “ไม่ควรทาํ” ในทศวรรษหน้า (2555-
2564) 8 รายการ โดยเฉพาะโดยขอ้เสนอแนะ “การบริหารแบบวิ�งตามเขา 
อยากเป็นเหมือนเขา แต่ไม่มองที�ตวัเราว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน 
ตอ้งรู้เขา รู้เรา แต่ไม่ใช่รู้แต่เขา ไม่รู้เรา” ที�ผูเ้ชี�ยวชาญเห็นว่า “ไม่ควรทาํ” 
มากกวา่ขอ้เสนอแนะอื�น



               สรุปให้เห็นเป็นภาพรวมที�สําคญั ดงันี� คือ ในการกาํหนดทิศทาง
ของมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยัในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2555 – 2564)  
มหาวิทยาลยัควรตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัภายนอกทางการศึกษาและปัจจยัภายใน
ทางการศึกษาหลายปัจจยั ในกรณีของปัจจยัภายนอกทางการศึกษาที�สาํคญั 
คือ “การมีจุดโดดเด่นที�เป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะในดา้น
คุณธรรม ศีลธรรมของมหาวิทยาลยัสงฆ์”   ในกรณีของปัจจยัภายในทาง
การศึกษามีปัจจัยที�สําคญันอกเหนือจากปัจจัยดา้นอื�นๆ  คือ “แผนพฒันา
การอุดมศึกษา” และ “ปัจจยัความพร้อมของ มมร. ในดา้นคน งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ของผู ้บริหาร”  ซึ� ง
มหาวิทยาลยัควรต้องคาํนึงถึง ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
นาํมาใชใ้ห้สอดคลอ้ง เหมาะสม และเป็นไปตามบทบาทหน้าที�ของความ
เป็นมหาวิทยาลยัทางพระพุทธศาสนา  เพื�อให้สามารถกาํหนดทิศทางของ
มหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งถูกทิศทางต่อไป 



              จากผลการวิจยัโดยภาพรวม แสดงให้เห็นวา่ ในระยะที�ผา่นมาและ
ในปัจจุบนั มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั มีการกาํหนดจุดหมายหรือ
ทิศทางไดอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการวิจยัในส่วนที�หมายถึง
จุดหมายหรือทิศทางขององค์การคือ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ และพนัธ
กิจ ของมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั ที�ผูเ้ชี�ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่ามี
ความเหมาะสมเพราะสอดคล้องกับบทบาทหน้าที� ของความเป็น
มหาวิทยาลยัทางพระพุทธศาสนาแลว้ แม้จะมีขอ้เสนอเพื�อการปรับปรุง
แกไ้ขในบางประเด็น แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยและถือวา่เป็นขอ้เสนอแนะที�
จะเป็นประโยชน์ต่อการที�จะนาํไปเป็นขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการทบทวนใน
โอกาสต่อไป 



ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั

                ปัจจยัภายนอก ควรให้ความสําคญักบัทุกปัจจยัที�เป็นผลจากการวิจยั 
โดยเฉพาะปัจจยัที�มีความสําคญัเป็นอนัดบัแรก คือ การมีจุดโดดเด่นที�เป็นอตั
ลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะในดา้นคุณธรรม ศีลธรรมของมหาวิทยาลยั
สงฆ์

             ปัจจัยภายใน ควรให้ความสําคัญกับทุกปัจจัยที� เป็นผลจากการวิจัย 
โดยเฉพาะปัจจยัที�มีความสําคญัเป็นอนัดบัแรก คือ แผนพฒันาการอุดมศึกษา  
และ ปัจจยัความพร้อมของ มมร. ในดา้นคน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ความรู้
ความสามารถและวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร



              ควรยึดถือ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ ของมหาวิทยาลยัมหา
มกุฎราชวิทยาลัยที�ก ําหนดไว้ เป็นจุดมุ่งหมายและเป็นแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัต่อไปในอนาคต  เนื�องจากผลการวิจยัพบว่ายงัมีความเหมาะสมอยู ่แต่
หากจะมีการศึกษาทบทวนเพื�อการปรับปรุงแกไ้ข ควรคาํนึงถึงทุกขอ้เสนอแนะที�เป็น
ผลการวิจยัที�พบว่าเป็นตามเกณฑ์ที�กาํหนด โดยเฉพาะขอ้เสนอแนะที�มีความสําคญั
เป็นอนัแรก ดงัต่อไปนี�  คือ

  กรณี ปรัชญา ควรคาํนึงถึงการนาํไปประยกุตใ์ชก้บัโลกในอนาคต

กรณี ปณิธาน ควรคาํนึงถึงการผลิตบณัฑิตที�เพียบพร้อมดว้ย ศีล สมาธิ ปัญญา

กรณี วิสัยทศัน์ ควรคาํนึงถึงการปรับให้เขา้กบัสถานการณ์ โดยเฉพาะการเป็น
มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ  หรือควรกาํหนดเป็น  “เป็นสถาบนัการเรียนรู้และ
ปฏิบติัตามแนวทางพุทธศาสนาตลอดชีวติ”



            กรณี พนัธกิจ ควรคาํนึงถึงนกัศึกษาที�จบปริญญาแลว้ยงัดอ้ยคุณภาพ 
อ่าน เขียน พดูไม่ไดดี้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งพระภิกษุสามเณร ขาดความรู้ทั�ง
ดา้นธรรมะ ภาษาบาลี  เพราะพื�นฐานของนกัศึกษายงัไม่แน่นพอ หลกัสูตร
ที�มีอยูใ่นปัจจุบนัยงัไม่เอื�ออาํนวยต่อการเผยแผ ่ นอกจากนั�นยทุธศาสตร์
หลายประเดน็ยงั เขียนเยิ�นเยอ้ ไม่ควรแตกหลายประเดน็ ไม่ตอ้งพรรณนา
มาก



                   ควรยดึถือยทุธศาสตร์ในพนัธกิจแต่ละดา้นที�กาํหนดไวเ้พื�อเป็นแนวทางในการพฒันา
มหาวิทยาลยัต่อไปในอนาคต  เนื�องจากผลการวิจยัพบว่ายงัมีความเหมาะสมอยู่ แต่ควรมีการ
ทบทวนเพื�อปรับปรุงแกไ้ข เนื�องจากผลการวิจยันี� พบว่า ยงัมีบางยุทธศาสตร์ที�ควรได้รับการ
ปรับปรุงแกไ้ข และมีอีกหลายยุทธศาสตร์ที�เป็นขอ้เสนอแนะใหม่เพิ�มเติม เช่น  1) การพฒันา
หลกัสูตรให้ง่ายและเขา้ใจเนื�อหาสาระที�เรียน  2) การพฒันาให้ความรู้ภาษาต่างประเทศของ
นกัศึกษา ใหมี้โอกาสเขา้ถึงแหล่งความรู้ที�เป็นภาษาต่างประเทศ ทั�งใน และนอกหอ้งเรียนการ3) 
ส่งเสริมสนบัสนุนบณัฑิตเพื�อเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยัในอนาคต เพราะบณัฑิตที�เรียนดี มี
คุณธรรม สมควรส่งเสริมพฒันาให้ถึงที�สุด และนาํกลบัมาเป็นบุคลากรของ มมร.  4) ควรเพิ�ม 
Advanced Research Methodology และ พนัธะกิจเกี�ยวกบัพระพุทธศาสนามหายาน เพื�อให้
สนบัสนุนพนัธกิจขอ้ 5 และเพื�อเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจไดศึ้กษาภูมิปัญญาในพระพุทธศาสนาฝ่าย
มหายาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง Buddhist Logic and Zen Buddhism5) วดัต่างๆ ยงัมีคมัภีร์ใบลาน 
วตัถุโบราณ ที�ควรศึกษาและวิจยัใหเ้กิดประโยชน์มีอยูม่าก แต่ยงัขาดผูเ้ชี�ยวชาญที�จะดูแลกาํกบั
ในเรื�องเหล่านี�และ 6) สร้างความเขม้แขง็ของวฒันธรรมพุทธ ป้องกนัค่านิยมผิดๆที�กาํลงัเกิดขึ�น
เป็นรายวนัในสังคม  เพราะตอนนี�ตอ้งต่อสู้กนัทางวฒันธรรมต่างๆที�มีมากขึ�นในสังคมโลก



                   ควรยึดถือยุทธศาสตร์ในดา้นการบริหารจดัการที�กาํหนดไวเ้ป็น
แนวทางต่อไปในอนาคต เนื�องจากผลการวิจยัพบวา่ยงัมีความเหมาะสมอยู ่
แต่ควรมีการทบทวนเพื�อปรับปรุงแกไ้ข เนื�องจากผลการวิจยันี�พบว่า ยงัมี
บางยทุธศาสตร์ที�ควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข และมีอีกหลายยทุธศาสตร์ที�
เป็นขอ้เสนอแนะใหม่เพิ�มเติม เช่น  1) เพิ�มการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร
ให้พร้อมที�จะทาํงานและตาํแหน่งวิชาการ และ 2) เร่งทาํ MOU หรือสร้าง
เครือข่ายกบัสถาบนัอื�นๆทั�งภายในประเทศและภายนอกประเทศเพื�อพฒันา
วิสัยทศัน์ดา้นระบบการบริหาร  เป็นตน้



              ควรคาํนึงถึงขอ้เสนอแนะถึงสิ�งที� “ควรทาํ”  และ “ไม่ควรทาํ” ที�เป็นผลจากการ
วิจยัทุกขอ้เสนอแนะ  เพื�อให้การกาํหนดทิศทางของมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555-2564) เป็นไปอยา่งถูกตอ้งถูกทิศทางยิ�งขึ�น โดยเฉพาะ 1) 
การผลิตนกัศึกษาให้มีคุณภาพ คุณวุฒิ คุณธรรม โดยเร่งดาํเนินการตามยุทธศาสตร์ของ 
มมร. ในพนัธะกิจ 4  ดา้น และ 2) ปรับระบบการบริหารองคก์รการบริหารบุคคลให้เกิด
ประสิทธิภาพ เหมาะสมรวดเร็ว และการบริหารบุคคลที�ขาดความจริงใจ ทุ่มเท หรือ 
บริหารเพื�อตน มิใช่องค์กร” และ 3) ควรจดัองค์กร ให้เขม้แข็ง สร้างความร่วมมือกบั
หน่วยอื�นๆ ที�มีภารกิจเดียวกนัหรือเกี�ยวขอ้งกนัเพื�อช่วยกนัทาํงานดา้นพระพุทธศาสนา
ให้เป็นปึกแผ่น ถาวร”รวมทั�ง4) การบริหารแบบจะตอ้งไม่วิ�งตามเขา อยากเป็นเหมือน
เขา โดยไม่มองที�ตวัเราว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ตอ้งรู้เขา รู้เรา แต่ไม่ใช่รู้แต่เขา 
ไม่รู้เรา”



ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจัยครั�งต่อไป

                 ควรนาํผลจากการการวิจยัไปศึกษาวิจยัต่อเนื�อง หลงัจากการนาํ
ผลการวิจยัไปนาํเสนอใชใ้นการกาํหนดทิศทางมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยัแลว้ เนื�องจากบริบทการบริหารจดัการที�อาจเปลี�ยนไป และอาจมี
การเปลี�ยนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกในดา้นต่างๆ ที�รวดเร็วมาก
ขึ� นในยุคปัจจุบัน เ ช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
เทคโนโลย ีและสังคมการศึกษาระดบัโลก เป็นตน้ 



              ควรมีการวิจยัทิศทางของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ให้
แคบลง ดา้นใดดา้นหนึ�ง เพื�อพฒันาเฉพาะส่วน เช่น ทิศทางการบริหาร
จดัการบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในทศวรรษหนา้ 
เป็นตน้

             ควรมีการวิจยัโดยใชก้ระบวนการวิจยัรูปแบบอื�น เช่น การวิจยัเชิง
นโยบาย การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ เพื�อใหไ้ด้
ผลการวิจยัที�หลากหลายในการที�จะนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาขององคก์รได้
อยา่งถูกตอ้งและครอบคลุมทุกส่วนงาน
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