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สรุป: ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

o โลกเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงในทุกด้าน ทั� งสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง เทคโนโลยสีารสนเทศ และอื�นๆ มีผลกระทบต่อระบบการศึกษา
o การรวมตวัของประชาคมอาเซียน (ASEAN: Association of South East 
Asian Nation) มีโครงการ Education Hub การทาํให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาในภมิูภาค
o แรงกดดนัที�ทาํให้อุดมศึกษาตอ้งเปลี�ยนแปลง 3 ดา้น คือ โลกาภิวตัน์ การ
แข่งขนัทางวชิาการ และ ประชาสังคม ชีวิต วฒันธรรมเปลี�ยนแปลง

ธงทอง จนัทรางศุ สุเมธ แยม้นุ่น จุรินทร์ ลกัษณวิศิฐฎ์ สิปปนนท์ เกตทตั พิณสุดา สิริธรังศรี 
พินิต รตะนานุกลู และความคิดเห็นของนกัวิชาการหรือนกัวจิยัต่างๆ ฯลฯ



สรุป: ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

o การแข่งขนัในสังคมโลกทุกๆดา้นมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยตรง และระบบการศึกษามีการ

แข่งขนักนัอยา่งชดัเจนมากขึ�น
o ทิศทางของสถาบนัอุดมศึกษาไทยที�จาํเป็นตอ้งปรับเปลี�ยนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สังคมในทุกๆ ดา้น
o ความพยายามของสังคมไทยในการปฏิรูปการศึกษาเพื�อให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของความเป็น
ไทยทั�งดา้นสงัคม วฒันธรรม คุณธรรม จริยธรรมที�สืบทอดกนัมาจากอดีตสู่ปัจจุบนั
oพนัธกิจของมหาวิทยาลยัที�ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการดาํเนินการบนพื�นฐานของการ
แข่งขนัและความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยขีองนานาอารยประเทศ

ยทุธศาสตร์การผลิตและพฒันากาํลงัคนของประเทศฯ, ยทุธศาสตร์อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียนฯ,  
นโยบายรัฐบาล ปี 2554 ฯลฯ



สรุป: ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

o มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เป็นมหาวิทยาลยัทางพระพุทธศาสนาที�มี

พันธกิจภายใต้กรอบกําหนดของอุดมศึกษาไทยที� จะต้องมีการพัฒนา
เปลี�ยนแปลงไปเช่นเดียวกบัสถาบนัการศึกษาอื�นๆ
o อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัทางพระพุทธศาสนากบัการเปิดโลกทศัน์การศึกษา
ใหม่ในสังคม
o ภาวะคุกคามทั�งภายนอกและภายในตามคาํเสนอแนะในงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา มมร
o การก่อสร้างมหาวิทยาลัยใหม่เพื�อรองรับการเติบโตทางการศึกษาของ
สังคมไทยในอนาคต

รายงานผลการประเมิน มมร, พระราชบญัญติั มมร,, เอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบั มมร ฯลฯ



วตัถุประสงค์การวจิัย

ศึกษาและเสนอ
ทิศทางของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในทศวรรษหนา้ (2555-2565) 
ซึ� งครอบคลุมดา้น ปรัชญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และดา้นการบริหาร 

พนัธกจิ 4 ด้าน 
1. ผลิตบณัฑิตทางพระพุทธศาสนา

2. การบริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
3. การวิจยัและพฒันาวชิาการเชิงลึกดา้นพระพุทธศาสนา
4. รวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลดา้นศาสนาและวฒันธรรม

5. ดา้นการบริหาร



ปรัชญา 
ปณิธาน

วสัิยทัศน์ 
พนัธกจิ
4 ด้าน

พนัธกิจ 1
การผลิดบณัฑิต

ทาง
พระพุทธศาสนา

พนัธกิจ 2
การวจิยัและ

พฒันาวชิาการเชงิ
ลึกดา้นพุทธศาสนา

พนัธกิจ 3
การบริการ

วชิาการตามแนว
พุทธศาสนา

พนัธกิจ 4
การรวบรวมและ
จดัเก็บขอ้มูลทาง

ศาสนาและ
ศิลปวฒันธรรม

ขอบเขต
ของการวจิยั

ภายใต้บริบทและ พรบ.มมร ปี 40
โดย ศึกษาความคดิเห็นผู้เชี�ยวชาญ 28 ราย (ไม่ตํ�ากว่า 17 ราย)

ด้าน
การบริหาร



นิยามศัพท์เฉพาะ......

o ทิศทางของมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั… 
o ปรัชญา... 
o ปณิธาน...
o วิสัยทัศน์...
o พนัธกจิ… : 

o การผลติบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา...
o การบริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา...

o การวิจัยและพฒันาวิชาการเชิงลกึด้านพระพุทธศาสนา...
o การรวบรวมจัดเกบ็ข้อมูลด้านศาสนาและศิลปะวัฒนธรร...



ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ...

o ผู ้บริหารสามารถมองเห็นทิศทางการบริหาร

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในทศวรรษหน้า 
ซึ� งสามารถนาํไปใชใ้นการกาํหนดนโยบายเป้าหมาย
การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัในท่ามกลางสังคมที�
กาํลงัเปลี�ยนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี

o ผลที�ได้จากการวิจัย สามารถใช้เป็นแนวทาง

กําหนดแผนงานและยุทธศาสตร์ในการบริหาร
จดัการสถาบนัอุดมศึกษาอื�นๆ ที�มีบริบทคลา้ยคลึง
กนัไดอ้ยา่งเหมาะสม

ดงันี� ......

การวิจยัครั� งนี�
 จะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลยั

มหามกุฏราช
วิทยาลยั และ
สถาบนัอื�น

ตลอดจนผูส้นใจ
ดงันี� ......



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

o  สาระสาํคญัของเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR

บทที� 2: วรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง (1)

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



o ทศันะเกี�ยวกบัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา... 

o ความหมายของอุดมศึกษา
o ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา

บทที� 2: วรรณกรรมและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง (2)

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



o แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัอุดมศึกษา
o ทศันะหลงัสมยัใหม่นิยมและการอุดมศึกษา (modernism and higher education)
o ทศันะเกี�ยวกบัความเป็นมหาวิทยาลยั (being a University)
o ทศันะเกี�ยวกบัการบริหารมหาวทิยาลยัในยคุที�ไม่แน่นนอนและการเปลี�ยนแปลง
     (governing Universities in time of University and Change)

บทที� 2: วรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง (3)

ศึกษาทศันะเกี�ยวกบัมหาวทิยาลัยจากตําราต่างประเทศ ซึ�งทําให้ทราบถึงบริบทของ
มหาวทิยาลยัต่างๆ ที�ถูกจดักลุ่มโดยนักวชิาการชาวต่างประเทศ สามารถเปรยีบเทยีบ
ความเป็นมหาวทิยาลยัในอุดมศกึษาไทยได ้และทราบถงึแนวคดิการบรหิารการศกึษาและ
เป้าภารกจิของแต่ละมหาวทิยาลยั



บทที� 2: วรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง (4)

1. รา่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที� 11 (2555-2559)
2. แผน่การศกึษาแหง่ชาต ิ(2552-2559)
3. กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที� 2 (2551-2556)
4. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ.2549
5. มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2554

o แผนและมาตรฐานเกี�ยวกบัอุดมศึกษาไทย



บทที� 2: วรรณกรรมและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง (5)

1. จุดเด่นจุดดอ้ยดา้นการผลติบณัฑติ
2. จุดเด่นจุดดอ้ยด่านการวจิยั
3. จุดเด่นจุดดอ้ยด่านการบรกิารวชิาการทางพระพุทธศาสนา
4. จดัเด่นจุดดอ้ยดา้นการทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม
5. จุดเด่นจุดดอ้ยในดา้นการบรหิาร

o ผลการประเมินการประกนัคุณภาพของ มมร



บทที� 2: วรรณกรรมและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง (6)

ศกึษาการบรหิารและระบบการบรหิารของคณะสงฆไ์ทยเพื�อให้ทราบที�ไปที�มาและวตัถุประสงค์หลกั
ของการจดัการศกึษาของคณะสงฆ์ตั �งแต่อดีตถึงปจัจุบนั เชื�อมโยงถึงการเกิดขึ�นของมหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยัตั �งแต่ตน้จนกระทั �งถงึปจัจุบนัภายใตพ้นัธกจิของมหาวทิยาลยั

o ระบบการบริหารและระบบการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย
oระบบการบริหารการศึกษาคณะสงฆไ์ทย

oระบบการศึกษาคณะสงฆไ์ทย

o ความเป็นมาและสภาพของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั
o มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในปัจจุบนั พ.ศ.2436-2539
o มหาวิทยาลยัมหามกุฏรราชวิทยาลยัช่วง พ.ศ.2540 – 2545

oมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในปัจจุบนั พ.ศ.2546-ปัจจุบนั 



บทที� 2: วรรณกรรมและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง (7)

ทาํการศกึษาวจิยั
ภายใตก้รอบพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั

พระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั พ.ศ.2540



o กรอบแนวคิดในการวิจยั

ทิศทางของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในทศวรรษหนา้

วตัถุประสงค์ของการวิจัย

ปรัชญาในปัจจบุนั

ปณิธานในปัจจบุนั

วิสยัทศัน์ในปัจจบุนั

พนัธกิจในปัจจบุนั

ปรัชญาที�พงึประสงค์

ปณิธานที�พงึประสงค์

วิสยัทศัน์ที�พึงประสงค์

พนัธกิจที�พึงประสงค์

ผลิตบณัฑิตทางด้านพระพทุธศาสนา

บริการวิชาการตามแนวพระพทุธศาสนา

การวิจยัและพฒันาวิชาการเชิงลกึด้านพทุธศาสนา

รวบรวมและจดัเก็บข้อมลูด้านศาสนาและ
ศิลปวฒันธรรม

ยุทธศาสตรท์ี�พงึประสงคใ์น
ภารกจิ 4 ดา้น และดา้นการ
บรหิารจดัการ

แนวโน้มที�พงึ
ประสงค์

บรบิทปจัจุบนั

ยทุธศาสตร์ที�พงึประสงค์และ
ไม่พงึประสงค์โดยภาพรวม

ด้านการบริหารจดัการ

กระบวนการวจิยัอนาคตแบบ DEFR จากผูเ้ชี�ยวชาญ
เอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง : ขอ้มูลนําเสนอ
ผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อประกอบการใหค้วามเหน็



บทที� 3: วิธีดาํเนินการวิจยั

ขั�นตอนดาํเนินการวิจยัแบบ EDFR

ทิศทางของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2555-2565)

ขั �นตอนที� 1: การกําหนดผู้ เชี�ยวชาญ :  ผู้ เชี�ยวชาญกลุ่มผู้บริหารสถาบนัอดุมศึกษา, กลุ่มผู้บริหารของ มมร., 
กลุ่มนกัวิชาการ, กลุ่มนกัวิชาการทางศาสนา

ขั �นตอนที� 2: การสมัภาษณ์ (EDFR  รอบที� 1) ลกัษณะแบบสมัภาษณ์ การสร้างแบบสมัภาษณ์  การตรวจสอบ
คณุภาพของเครื�องมือ และการดําเนินการสมัภาษณ์ 

ขั �นตอนที� 3: การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู:  การถอดเทปสมัภาษณ์ จดัพมิพ์ สรุป จําแนก จดักลุ่มข้อความ 
เขียนเป็นบทสมัภาษณ์ (protocol) ภายหลงัส่งให้ผู้ เชี�ยวชาญแต่ละรายตรวจสอบบทสมัภาษณ์ของตนเอง

ขั �นตอนที� 4:  การสอบถามความคิดเห็น (EDFR รอบที� 2) : ใช้แบบสอบถามที�สร้างขึ �นจากบทสมัภาษณ์ 
(protocol) ที�ได้ในรอบที� 1 สอบถามความคิดเห็นต่อแนวโน้มที�พงึประสงค์และไม่พงึประสงค์ในด้านต่างๆ

ขั �นตอนที� 5: การเขียนอนาคตภาพ: เขียนรายงานผลการวิจยั เป็นทิศทางที�พงึประสงค์และไม่พงึประสงค์ ใน
ประเด็นเกี�ยวกบัปรัชญา ปณิธานวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ และด้านการบริหาร



บทที� 3: วิธีดาํเนินการวิจยั

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



สรุป: การนาํเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์
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