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มุมมองด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า
Perspective towards management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
KhonKaen Campus for performance excellence in the next decade
พระวุฒิพงษ์ เพียรภูเขา1
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี แนรอท2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิท ยาเขตขอนแก่น 2) วิเคราะห์แ นวคิด ด้านการบริห ารจัด การของมหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขต
ขอนแก่น สู่ค วามเป็น เลิศ ในทศวรรษหน้า และ 3) นำเสนอกรอบการบริห ารจัด การของมหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในทศวรรษหน้า เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 100 รูป/คนโดยการสุ่มแบบบังเอิญ
และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 5 รูป/คนโดยการเลือกแบบ
เจาะจงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉลี่ยความถี่ ร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)
และสรุปนำเสนอผลเชิงพรรณนาความ ผลการศึกษา พบว่า
1. การบริห ารจัด การของมหาวิท ยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตขอนแก่น มุ่งจัด การศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะสงฆ์และสังคมในการพัฒนาประเทศ วิจัยและพัฒนา
องค์ค วามรู้ใหม่ ทำนุบ ำรุงศิล ปะและวัฒ นธรรม ให้บ ริก ารทางวิช าการแก่ส ังคม และพัฒ นาด้านคุณ ลัก ษณะของผู้เรีย น
ในศตวรรษที่ 21
2. การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นในทศวรรษหน้า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D.=0.88) เมื่อศึกษาหลายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒ นธรรม ( =4.25, S.D.=0.69) ด้า นการให้บ ริก ารวิช าการแก่ส ัง คม ( =4.20, S.D.=0.73) และด้า นการวิจ ัย
( =3.80, S.D.=0.87) ด้า นคุณ ลัก ษณะของผู้เรีย นในศตวรรษที่ 21 ( =3.70, S.D.=0.92) และ ด้า นการผลิต บัณ ฑิต
( =3.65, S.D.=0.96) ตามลำดับ
3. กร อบการ บร ิห าร จัด การ ของมหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกร ณ ร าชวิท ยาลัย วิท ยาเขตขอนแก่น
ในทศวรรษหน้า ต้องมุ่งเน้นพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมี
การบูรณาการทุกด้านภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้แบบพุทธสู่ความ
เป็นเลิศในทศวรรษหน้า
คำสำคัญ: มุมมองด้านการบริหารจัดการ, ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า, มหาวิทยาลัย
1
2

นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Abstract
This research had the following objectives: (1) To study the status of management of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Khon Kaen Campus); (2) To analyze concepts of management
of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Khon Kaen Campus) toward excellence in the next decade
century; and (3) To propose a framework for management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
Data were drawn from 100 students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Khon Kaen Campus) at
the bachelor’s, master’s and doctoral level, by accidental sampling. The in-depth interviews were
conducted with five University managers. This study had the following findings: (1) Management of the
Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Khon Kaen Campus) focuses on producing qualified graduates
and personnel to meet the needs of the Sangha and society in developing the country. The focus is also
on adding to the body of research and knowledge, while enhancing the arts and culture through academic
management for the public good and developing students for the 21st century. (2) The level of
management of the University is already at a high level (mean score of 4.66, S.D.=0.88). By components
the means are 4.25 (S.D.=0.69) for arts and culture, 4.20 (S.D.=0.73) for academic management for society,
3.80 (S.D. = 0.87) for research, 3.70 (S.D. 0.92) for student preparedness for the 2ast century, and 3.65 (S.D.
= 0.96) for production of successful graduates. (3) The framework for management by the University in the
21st century includes a review of the mission of the University to see what areas need strengthening to
improve student preparedness. There will be a need to integrate all fields of study so that they achieve
the same standard of quality and are up to the national qualifications and ideals. This will enable this
Buddhist institution of higher education to be in step with the developments of this new century.
Keywords: Perspective towards management, performance excellence in the next decade, university
บทนำ
มหาวิทยาลัยนับได้ว่าเป็นสถาบันที่มีบทบาท
สูงสุด ในการเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากรทุกระดับของ
ประเทศ จำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีระบบการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ และเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ของประเทศ
ด้านต่าง ๆ ในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเกิดเป็นความมั่ง
คั่ง มั่น คง หร ือ การ ล่ม สลายหายนะขึ้น อยู่ก ับ วิธ ีค ิด
การวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการในช่วงเวลานับต่อจาก
นี้ไป (รอฮีม ปรามาส,2549) นอกจากจะเป็น แรงรวม
ความรู้ท างวิช าการแล้ว ยัง เป็น สถาบัน ที่เ ริ่ม ต้น ของ
ความคิด สร้า งสรรค์แ ละการต่อ ยอดองค์ค วามรู้ต ่า ง ๆ
ให้กว้างขวางออกไปเพราะสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่
สร้า งและพัฒ นาบุค ลากรคุณ ภาพ เพื่อ ให้ม ีโ อกาสนำ
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ความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง
และสัง คมส่ว นร วมไปจนถึง ปร ะเทศชาติบ ้า นเมือ ง
เกียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2541)
เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มี
ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเพราะเป็นแหล่งที่รวม
และผลิตกำลังคนที่มีความสามารถในระดับสูงทุกสาขา ซึ่ง
กำลัง คนเหล่า นี้เองที่จ ะเป็น กำลัง สำคัญ ในการพัฒ นา
ปร ะเทศให้ม ีค วามเจร ิญ ก้า วหน้า ทัด เทีย มกับ นานา
อ าร ย ป ร ะ เท ศ (ส ุบ ร ร ณ เอ ี่ย ม วิจ าร ณ ์, 2 5 5 0 )
สถาบัน อุด มศึก ษาหรือ มหาวิท ยาลัย จึง จำเป็น จะต้อ ง
เคลื่อ นไหวอย่า งมีแ ผนหรือ ทิศ ทางอย่า งชัด เจนเพราะ
บริบ ทต่าง ๆ ล้วนส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
เหมือ นแรงกดดัน ที่ห นัก อึ้ง ให้ต ้อ งเปลี่ย นแปลงตัว เอง
สิป ปนนท์ เกตุท ัต (2548) กล่า วว่า แรงกดดัน ที่ท ำให้
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มหาวิท ยาลัย หรือ สถาบัน อุด มศึก ษาต้อ งแข่ง ขัน หรือ
เปลี่ยนแปลง มาจาก 1) โลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเปิดการค้า
เสรี กลไกตลาด 2) สถาบัน วิช าการวิช าชีพ มีอ ยู่จ ำนวน
มากจำเป็น ต้อ งมีก ารแข่งขัน 3) เครือ ข่ายประชาสังคม
วิถ ีช ีว ิต วัฒ นธรรม ที่เ ปลี่ย นแปลงไป สอดคล้อ งกับ
พิณสุดา สิริธรังศรี (2552) ซึ่งให้ความเห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศหนึ่งในสังคมโลก ที่อยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และการแข่งขัน บนพื้น ฐานของความรู้เช่น เดียวกัน จึงมี
ความพยายามในการปฏิร ูป การศึก ษาเพื่อ ให้ส อดคล้อ ง
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ควบคู่กับการดำรงอยู่
บนวิถ ีช ีว ิต ของความเป็น ไทย ทั้งด้า นสังคม วัฒ นธรรม
คุณ ธรรม จริย ธรรมที่ส ืบ ทอดกัน มาจากอดีต สู่ป ัจ จุบ ัน
จะเห็นได้ว่าการศึกษามีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ดังนั้น รัฐบาลแต่ละสมัยจึงตระหนักและเล็งเห็น
ความสำคัญ ของการศึก ษาที่เป็น ธงนำในการขับ เคลื่อ น
พัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน จากสภาวะการแข่งขันที่สูง
ในปัจจุบ ัน ผู้บ ริห ารของมหาวิท ยาลัยจึงมีความจำเป็น ที่
ต้องสร้างความมั่นใจในทิศทางขององค์กรที่มุ่งสู่ความสำเร็จ
ซึ่งแม้ว่าพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยจะเป็นด้านการเรียน
การสอนและการวิจัยก็ตาม แต่ในการดำเนินการจะรวมถึง
ด้า นอื่น ๆ ร ่ว มด้ว ย เช่น ด้า นการบริก ารและความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
นับตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2490 จนถึงปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒ นามา
โดยลำดับ ทั้ง ในด้า นการ บร ิห าร การจัด การศึก ษา
การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาทั้ง ภายในและภายนอก
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การวิจัย การถ่ายทอด
เทคโนโลยี ได้ขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ที่มีความพร้อมด้าน
บุคลากร งบประมาณ อาคาร และสถานที่ และเมื่อปี พ.ศ.
2528 พระราชสารเวที (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) เจ้าอาวาส
วัดธาตุ (พระอารามหลวง) และรองเจ้าคณะภาค 9 ในสมัย
นั้น มีค วามดำริให้จ ัด ตั้ง มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย
ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ วิท ยาเขตขอนแก่น เพื่อ เป็น
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร
ในจังหวัดขอนแก่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 และ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความสนับสนุนของเจ้า
ประคุณ สมเด็จ พระพุฒ าจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

น า ย ก ส ภ า ม ห า จ ุฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช ว ิท ย า ล ัย แ ล ะ
พระเถรานุเ ถระทุก ระดับ ในเขตปกครองคณ ะสงฆ์
จังหวัดขอนแก่น เมื่อทุกอย่างมีความพร้อมจึงเสนอเรื่อง
ขออนุม ัต ิก ารจัด ตั้ง ไปยัง มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย
และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติ
ให้จัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม2528 โดย
ใช้ชื่อเป็นทางการว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระ
บร มร าชูป ถัม ภ์ วิท ยาเขตขอนแก่น (มหาวิท ยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, 2559)
การมองผู้บริหารจัดการยุคใหม่ที่ดีนั้นจะต้องมี
ความคิดริเริ่ม เปิดกว้างพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของ
คนอื่น เป็นคนทันสมัย มีเหตุผล รวมทั้งเข้าใจสถานการณ์
โลกทั้งปัจจุบันและอนาคต ตามทันกับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาที่เกิด ขึ้น อย่า งรวดเร็ว อยู่เสมอ นอกจากมี
วิสัยทัศน์แล้วผู้นำหรือผู้บริหารต้องเข้าใจถึงลักษณะของ
วิส ัย ทัศ น์ท ี่ด ีค ือ 1) ต้อ งมองหลายมิต ิ 2) ต้อ งมีก าร
วางแผนล่วงหน้า 3) ต้องบรรลุเป้าหมายได้ 4) ต้องเป็นสิ่ง
ท้าทายและเป็น สิ่งที่ผู้ท ี่เกี่ยวข้องต้องการ 5) ต้องคุ้ม ค่า
และ 6) ต้องมียุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่อนาคตพิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร
(2553 ) จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สู่ความ
เป็นเลิศในทศวรรษหน้า จึงเป็นประเด็นที่ควรได้ร ับ การ
ศึกษาวิจัย เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ใน
การบริห าร การจัด การ การพัฒ นา การปรับ ปรุง การ
บ ริห ารจัด การของมห าวิท ยาลัย มห าจุฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาสภาพการบริห ารจัด การของ
มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขต
ขอนแก่น
2. เพื่อ วิเคราะห์แ นวทางการบริห ารจัด การ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า
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3. เพื่อ นำเสนอกรอบการบริห ารจัด การของ
มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขต
ขอนแก่นในทศวรรษหน้า
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย
โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.1 กลุ่ม เป้า หมายที่ใช้ในการสอบถาม
ข้อ มูล แบ่งออกเป็น นิส ิต มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณ
ราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตขอนแก่น ในระดับ ปริญ ญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 100 รูป/คน
1.2 กลุ่ม เป้า หมายที่ใช้ในการสัม ภาษณ์
โด ยท ำก าร สัม ภ าษ ณ ์ผ ู้บ ร ิห าร ม ห าวิท ยาลัย ม ห า
จุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตขอนแก่น จำนวน 5
รูป/คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการ ศึก ษ าค้น คว้า คร ั้ง นี้ผ ู้ศ ึก ษ าได้ใ ช้
เครื่อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยใช้ส อบถามและ
กรอบการสัม ภาษณ์ก ลุ่ม เป้าหมาย เพื่อ ให้ได้ข ้อ มูล ตาม
วัต ถุป ระสงค์ แบบสอบถามมีล ัก ษณะเป็น มาตราส่ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่า 5หมายถึง ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับ มาก 3 หมายถึง ระดับ ปานกลาง 2
หมายถึง ระดับน้อย และ 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ผู้ศ ึก ษามีว ิธ ีก าร
ดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.1 ข้อมูลทุติยภูมิทำการวิเคราะห์เอกสาร
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.2 ข้อมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
สำรวจกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตขอนแก่น โดยการ
สัม ภาษณ์เชิงลึก เกี่ย วกับ นโยบายการบริห ารจัด การสู่
ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า จำนวน 5 รูป/คน
3.3 ลงพ ื้น ท ี่เ ก็บ ร วบ ร วมข้อ มูล จาก
กลุ่ม เป้าหมาย โดยการแจกแบบสอบถาม นิส ิต ที่ก ำลัง
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ศึก ษาอยู่ในระดับ ปริญ ญาตรี ปริญ ญาโท ปริญ ญาเอก
จำนวน 100 รูป/คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจากแบบสำรวจวิเคราะห์เนื้อหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นำมา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) สรุปประมวลผลตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย
วิท ยาเขตขอนแก่น มุ่ง จัด การศึก ษาพระพุท ธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม ตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชา
ชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ โดยมีวิสัยทัศน์
คือ จัด การศึก ษาและเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาใน ภ าค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ และภูม ิภ าคอิน โดจีน ตามพัน ธกิจ
ของมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาด้านคุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณ ฑิต
และพัฒ นากำลังคนให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
คณะสงฆ์แ ละสังคมในการพัฒ นาประเทศ 2) วิจ ัย และ
พัฒ นาองค์ค วามรู้ใ หม่ใ ห้ส ามารถนำไปใช้ใ นการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง และการแข่งขัน ในระดับ นานาชาติ มี
สถาบัน พิม ลธร ร ม เป็น หน่ว ยงานภายในทำหน้า ที่
สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาพุทธนวัตกรรม 3) ทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์
รวมของชุมชน และแบบอย่างที่ดีของสังคม มีหน่วยงานที่
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒ นธรรม
ได้แ ก่ หอพุท ธศิล ป์ มจร.ขอนแก่น และคณะโปงลาง
พุทธศาสตร์อีสานศิลป์ 4) ให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้
คำปรึกษาแนะนำด้านศาสนาและการพัฒนาสังคม รวมทั้ง
การฝึก อบรมและการพัฒ นาจริย ธรรม อัน จะก่อ ให้เกิด
สัง คมที่เหมาะสมเพื่อ การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม
ภูมิภาคและประเทศชาติ 5) พัฒนาด้านคุณ ลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
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จัด บริบ ทการเรียนรู้ให้ผู้เรียนศึก ษาด้วยตนเอง ส่งเสริม
ความสามารถในการปรับ ตัวในสังคม พัฒ นาทักษะด้าน
การ คิด วิเ คร าะห์ พัฒ นาทัก ษะด้า นการ สื่อ สาร และ
ส่งเสริมความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้
2. วิเคราะห์แนวคิดด้านการบริห ารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่นในทศวรรษหน้า
เมื่อพิจารณาแนวคิดด้านการบริหารจัดการใน
ภาพร วมทั้ง 5 ด้า น พบว่า การบริห ารจัด การของ
มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขต
ขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( =4.66, S.D.=0.88) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
สามอัน ดับ แรกอยู่ในระดับ มาก คือ ด้านการทำนุบ ำรุง
ศิล ปะและวัฒ นธรรม ( =4.25, S.D.=0.66) ด้า นการ
ให้บ ริก ารทางวิช าการแก่ส ังคม ( =4.20, S.D.=0.73)
และด้านการวิจัย ( =3.80, S.D.=0.87) ตามลำดับ ซึ่ง
ท ำให ้ผ ู้ว ิจ ัย วิเ คร าะห ์ไ ด้ว ่า การ บ ร ิห าร จัด การ ของ
มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขต
ขอนแก่นทั้ง 5 ด้าน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า
นั้นมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ซึ่งอาจจะเน้นหนักไปใน
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วย รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมนิสิตในด้านบำเพ็ญประโยชน์และทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การประกวดแข่งขันบรรยายธรรมะ ตอบ
ปัญหาธรรมะ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การประกวด
มารยาทไทย เป็น ต้น ด้านการให้บ ริการทางวิชาการแก่
สังคม โดยส่งเสริมให้เกิดการนำพุท ธศาสน์ลงสู่สังคมใน
รูปแบบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนให้
นิสิตเข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน การจัดบรรพชาและ
อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน การจัดค่ายอบรมศีลธรรมแก่
เด็ก และเยาวชน เป็น ต้น และด้านการวิจ ัย ที่ม ุ่งส่งเสริม
ความเป็น เลิศ ด้า นการวิจ ัย ทั้ง ในระดับ ชาติแ ละระดับ
นานาชาติร วมถึงการส่งเสริมพุทธนวัตกรรมให้งานวิจัยมี
คุณค่าเพื่อสนองตอบต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการ
บ ร ิห าร ก ิจ ก าร ค ณ ะ ส งฆ ์ (ราย ล ะ เอ ีย ด ด ัง แ ส ด ง
ในตาราง) ได้ก ล่า วเน้น เรื่อ งของการการเรีย นการสอน

ทางด้า นภาษาต่า งประเทศที่ห ลากหลาย ซึ่ง ปัจ จุบ ั น
มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขต
ขอนแก่น ได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ภาษาอาเซียนขึ้นโดยมี
การเรียนการสอนทั้งหมด 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน ภาษาเขมร และภาษาลาว โดยมี
ความร่วมมือกับ กงสุลจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น กงสุล
เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น และกงสุลสาธารณรัฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาวประจำจัง หวัด ขอนแก่น
ให้การสนับ สนุน โดยการส่งวิท ยากรมาสอน ส่วนการมุ่ง
ผลิตบัณ ฑิตเพื่อให้มีงานทำตรงกับ กลุ่มสาขาวิชาที่เรียน
มากยิ่งขึ้นมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน โดยได้ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก
ส่วนด้านการวิจัยที่มีผลการสำรวจอยู่ในระดับ
มากอาจเป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตขอนแก่น มีก ารจัด การประชุม
วิช าการระดับ ชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2
ในหัวข้อพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย (Buddhist
Innovation for Developing Thailand) โด ย ไ ด ้ร บั
ความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านได้มานำเสนอบทความ
ทางวิชาการ และบทความด้านศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่
ว่ามีจุดเด่นอย่างไร
ในปร ะเด็น ด้า นการ ทำนุบ ำร ุง ศิล ปะและ
วัฒ นธรรม พบว่า อยู่ในระดับ มากซึ่งสอดคล้อ งกับ การ
สัม ภาษ ณ ์ผ ู้บ ร ิห าร มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกร ณ
ราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตขอนแก่น ที่ไ ด้ม ุ่ง เน้น ด้า นการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมให้นิสิตได้ทำ
กิจกรรมในรูป แบบของการบำเพ็ญ สาธารณะประโยชน์
และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลาย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่นได้ถือเอางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และเผยแผ่ศาสนาเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งมีการขยายผลไปยัง
ประเทศกลุ่มอาเซียนด้วย
เมื่อพิจารณาแนวคิดด้านการบริหารจัดการใน
ด้านการให้บ ริก ารทางวิช าการแก่ส ังคมซึ่งพบว่า อยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการทีม่ หาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการ
ส่งเสริมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยส่งให้ไปอยู่ตาม
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ตารางที่ 1 ค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานด้า นการบริห ารจัด การของมหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า
ที่ การบริหารจัดการ
1 ด้านการผลิตบัณฑิต
2 ด้านการวิจัย
3 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ
แลวัฒนธรรม
ด้า นการให้บ ริก ารทาง
4
วิชาการแก่สังคม
ด้า นคุณ ลัก ษณ ะของ
5
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
รวม
หมู่บ้าน หรือโรงเรียนต่าง ๆ ในชนบทซึ่งเป็นการให้บริการ
ทางวิช าการแก่ส ังคม ในส่วนของพระนิส ิต ต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยได้ส่งให้ไปอยู่ประเทศของตนในช่วงของการ
ปฏิบัติศาสนกิจหนึ่งปี เพื่อต้องการให้ไปทำหน้าที่เผยแผ่
พระพุท ธศาสนาในประเทศของตน เพราะเป็น คนใน
ท้องถิ่น ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตขอนแก่น พบว่า
ประเทศเพื่อนบ้านมีความพอใจโครงการดังกล่าวอย่างมาก
เพราะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณ ร าชวิท ยาลัย มีค วามสามารถในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้พระนิสิตต่างชาติ
ยัง สามารถสอนภาษาอาเซีย นให้แ ก่โ ร งเร ีย นระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได้อีกด้วย และลำดับที่
สามคือการมุ่งประเด็นให้บริการทางวิชาการในรูป แบบที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
คณาจารย์ พบว่า ในด้า นการให้บ ริก ารทางวิช าการแก่
สังคม ถือว่าเป็น อัตลักษณ์พ ิเศษของมหาวิท ยาลัย โดย
กำหนดให้น ิส ิต ที่เป็น คฤหัส ถ์ต ้อ งมีก ารให้บ ริก ารสังคม
อย่างน้อย 200 ชั่วโมง ซึ่งนิสิตจะต้องทำต่อเนื่องทุกปีใน
ทุก ๆ ภาคการศึกษา เป็นการปลูกฝังให้นิสิตได้มีบทบาทใน
เรื่องของการให้บริการแก่สังคมนำเอาความรู้ทาง
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3.65
3.80

S.D.
0.96
0.87

แปลความ
มาก
มาก

4.25

0.69

มาก

4.20

0.73

มาก

3.70
4.66

0.92
0.88

มาก
มากที่สุด

พระพุทธศาสนามาพัฒ นาสังคม โดยใช้ศ าสตร์ส มัย ใหม่
เป็น หลัก ของการบูร ณาการ นอกจากนี้ย ังมีส ถานีวิท ยุ
ของมหาวิท ยาลัย ซึ่ง มีถ ึง 3 เครือ ข่า ย เป็น การเผยแผ่
พระพุท ธศาสนาโดยผ่า นวิท ยุ มีรายการสอนธรรมะใน
รูปแบบการจัดรายการสดของอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะรายการออนซอนอีสานที่มีผู้ฟังเป็นจำนวนมาก
อีก ทั้ง ยัง เป็น สื่อ ที่ส ามารถประชาสัม พัน ธ์ก ิจ กรรมของ
มหาวิทยาลัยได้
เมื่อพิจารณาแนวคิดด้านการบริหารจัดการใน
ด้า นคุณ ลัก ษณะของผู้เรีย นในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง พบว่า
อยู่ใ นระดับ ในประเด็น นี้ใ นทางปฏิบ ัต ิ มหาวิท ยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการ
ส่ง เสริม ให้น ิส ิต พร้อ มในการใช้ช ีว ิต ในศตวรรษที่ 21
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพ
ของสัง คมอย่า งทั่ว ถึง ซึ่ง จากการ สัม ภาษณ์ผ ู้บ ร ิห าร
มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขต
ขอน แก่น พ บ ว่า มห าวิท ยาลัย มีค วามตื่น ตัว และ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นิสิตมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษ
ที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะ
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แห่ง ศตวรรษที่ 21 ที่ส ำคัญ ที่ส ุด คือ ทัก ษะการเรีย นรู้
(Learning Skill) ส่งผลให้ม ีก ารเปลี่ย นแปลงการจัด การ
เร ีย นร ู้เ พื่อ ให้ผ ู้เ ร ีย นในศตวร ร ษที่ 21 นี้ มีค วามร ู้
ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การเตรีย มความพร้อ มด้า นต่า ง ๆ ในขณะเดีย วกัน ยัง
มุ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจุดเด่นของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย คือ เมื่อ เรีย นสายไหนก็
แล้วแต่จะต้องเรียนศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา ภาษาบาลี
รวมถึงการปฏิบัติศาสนกิจหนึ่งปี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ
สำนัก งาคณ ะกรรมการการอุด มศึก ษา การ พัฒ นา
คุณ ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้งการส่งเสริม
ทัก ษะการแก้ป ัญ หา การจัด บริบ ทการเรีย นรู้ให้ผ ู้เรีย น
ศึกษาด้วยตนเอง การส่งเสริมความสามารถในการปรับตัว
ในสังคม การพัฒ นาทัก ษะด้านการคิด วิเคราะห์ ทัก ษะ
ด้า นการสื่อ สาร และการส่ง เสริม ความสามารถในการ
ประสานงานกับ ผู้อ ื่น จึงเป็น สิ่งที่ม หาวิท ยาลัย ได้เตรียม
ความพร ้อ มให้ก ับ นิส ิต เพื่อ มุ่ง ให้ม หาวิท ยาลัย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ก้าวสู่ความ
เป็นเลิศในทศวรรษหน้า
3. กรอบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตขอนแก่น ใน
ทศวรรษหน้า
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้สามารถประมวล
กรอบการบริห ารจัด การมหาวิท ยาลัย ที่จ ะนำไปสู่ค วาม
เป็นเลิศในศตวรรษหน้า ดังนี้
1) การผลิตบัณ ฑิต โดยจัดการศึกษาเพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม
และจริยธรรม สร้างและบริห ารหลักสูตร หล่อหลอมให้
นิสิตเป็นบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการขยาย
การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทปริญ ญาเอกมากขึ้น รวมถึง
ขยายการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ
2) การวิจัยเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าทาง
วิช าการหรือ การประยุก ต์ใช้ มีก ารนำเอางานวิจ ัย ทาง
พระพุทธศาสนานำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง เพื่อให้
สอดคล้อ งกับ เป้า หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable

Development Goals –SDGs) โดยทำให้พระพุทธศาสนา
เป็นฐานของ ทุก ๆ เรื่องเพื่อเป็นพุทธนวัตกรรม”
3) การทำนุบ ำรุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม
เพื่อ ธำรงรัก ษาไว้ซ ึ่ง ศิล ปวัฒ นธรรมไทยนอกจากนี้ยัง
เชื่อมโยงไปสู่อาเซียนได้ มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกใน
ระดับ นานาชาติ โดยมีก ารจัด ประเพณี 12 เดือ น โดย
เชื่อ มโยงกับ ประเทศลุ่ม แม่น ้ำ โขง นอกจากนี้ย ัง มีว ง
โปงลางพุท ธศาสตร์อ ีส านศิล ป์ม ีก ารนำเอาภูม ิป ัญ ญา
ท้องถิ่นมาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและ
มีการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมเชิงพุทธ
4) การให้บ ริก ารทางวิช าการแก่ส ัง คม
มีก ารจัด ทำโครงการตามแผนเพื่อ ให้บ ริก ารวิช าการแก่
สังคม ซึ่งในทศวรรษหน้าหลักสูตรจะต้องมีศักยภาพและ
บทบาทสำคัญในการให้บริการทางวิชาการ และต้องเชื่อม
เป็นเครือข่ายความร่วมมือโดยเฉพาะกับองค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่น ใช้อ ุด มการ ณ์ข องพร ะพุท ธศาสนาเป็น
ตัวขับ เคลื่อ น โดยใช้ห ลัก การ “ปลูก สร้างศรัท ธา มุ่งหา
เครือข่าย ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ”
5) การพัฒนาด้านคุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษที2่ 1 ต้อ งมีก ารบูร ณาการทั้ง ด้า นการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าร ให ้บ ร ิก าร ว ิช าก าร แ ก ่ส ัง ค ม โดยจัด ขึ้น ภายใต้
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher EducationTQF) ทั้ง 5 ด้านคือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญ ญา ความรับ ผิด ชอบ การมีม นุษ ยสัม พัน ธ์ภ าษากับ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 โดยเชื่อ มโยงกับ นวลัก ษณ ์ 9 ซึ่ง เป็น อัต ลัก ษณ ์
ของบุค ลากร และนิส ิต ของมหาวิท ยาลัย 9 อย่า ง
ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้แบบพุทธซึ่งมีความมุ่งมั่นพัฒนาให้
เกิดขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น มีการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศใน
ทศวรรษหน้าตามพัน ธกิจของมหาวิท ยาลัย อยู่ในระดับ
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มากที่ส ุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัน ธกิจด้านการทำนุบ ำรุง
ศิล ปะและวัฒ นธรรม การให้บ ริก ารวิช าการแก่ส ัง คม
และการวิจัย ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่นได้มุ่งเน้นนั้น ถือเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญ
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ เนื่องจากจะต้องรับภาระหน้าที่การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นงานด้านวัฒนธรรมและการ
บริก ารสังคม รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ
ทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม นอกเหนือจากภาระ
งานด้า นการสอนเพื่อ ผลิต บัณ ฑิต และการวิจ ัย ซึ่ง ผล
การศึก ษาจะเห็น ว่า มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณ
ราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตขอนแก่น ได้ม ุ่ง เน้น การบริห าร
จัดการตามพันธกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารที่เป็นเลิศใน
ทศวรรษหน้า โดยแสดงให้เห็น ถึงการมุ่งพัฒ นาคุณ ภาพ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสนอง จำนิล (2553)
ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่
พระพุท ธศาสนาของมหาวิท ยาลัย สงฆ์ในประเทศไทย
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
มหาวิท ยาลัย สงฆ์ในประเทศไทย ประกอบด้ว ย ความ
ตระหนักในหน้าที่ หลักการเผยแผ่ศาสนาอย่างกว้างไกล
การดำเนินงานด้านการเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง สงเคราะห์
ประชาชนทุก ระดับ ความเป็น ประโยชน์ต ่อ ชีว ิต ชาติน ี้
แสวงหาและสร้า งกัล ยาณมิต ร แนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 19 ประการ
นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยของพระมหาสาคร
ภักดีนอก (2555) ที่ไ ด้ศ ึก ษาทิศ ทางของมหาวิท ยาลัย
มหามกุฏ ราชวิท ยาลัย ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 –
2564) ซึ่ง ถือ เป็น มหาวิท ยาลัย สงฆ์อ ีก หนึ่ง แห่ง ของ
คณ ะสงฆ์ไ ทย ผลการ วิจ ัย พบว่า ปร ัช ญ า ปณ ิธ าน
วิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ ยุท ธศาสตร์ใ นแต่ล ะพัน ธกิจ และ
ยุท ธศาสตร์ด ้า นการบริห ารจัด การของมหาวิท ยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยที่กำหนดไว้มีความเหมาะสม เพราะ
สอดคล้อ งกับ บทบาทหน้าที่ของความเป็น มหาวิท ยาลัย
ทางพระพุทธศาสนา แม้มีข้อเสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไขบาง
ประเด็น แต่ก็เพื่อยกระดับคุณภาพในพันธกิจด้านการผลิต
บัณ ฑิต ด้า นการบริก ารวิช าการทางพระพุท ธศาสนา
ด้า นการวิจ ัย และด้า นการทำนุบ ำรุง ศิล ปวัฒ นธรรม
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รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ งานวิจัยดังกล่าวถึงแสดงให้
เห็น ถึงหน้าที่ข องการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาซึ่งถือ เป็น
หน้าที่โดยตรงของมหาวิทยาลัยสงฆ์
2. บทบาทของมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า
จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นนานาชาติ
เพ ื่อ ก ้า ว ส ู่ค ุณ ภ าพ ผ ู้เ ร ีย น ใน ศ ต ว ร ร ษ ท ี่ 21 จ าก
ผลการศึก ษา พบว่า มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีการบริหารจัดการใน
ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็น
เลิศในทศวรรษหน้า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการ
ส่งเสริมทักษะการแก้ป ัญ หา การจัดบริบ ทการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง การส่งเสริมความสามารถในการ
ปรับ ตัวในสังคม การพัฒ นาทัก ษะด้านการคิด วิเคราะห์
ทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
และการส่งเสริมความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่น
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมให้กับ
นิส ิต เพื่อ มุ่ง ให้ม หาวิท ยาลัย ก้า วสู่ค วามเป็น เลิศ ใน
ทศวรรษหน้า ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธนู ศรีทอง (2559) ที่ได้ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒ นาความเป็น นานาชาติข องการผลิต บัณ ฑิต
มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขต
ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ควรมี
การพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้ส ามารถสื่อ สารได้ ควรจัด การเรีย นการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้วิจัยเป็นฐาน และควรพัฒนานิสิต
ให้มีคุณ ลักษณะตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจด้านการผลิต
บัณ ฑิต และตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิท ี่ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานสากล
นอกจากนี้ย ัง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว (2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาบทบาท
มหาวิท ยาลัย สงฆ์ข องรัฐ เพื่อ รองรับ ประชาคมอาเซีย น
ผลก ารวิจ ัย พ บ ว่า แน วท างใน ก ารพ ัฒ น าบ ท บ าท
มหาวิท ยาลัย สงฆ์ข องรัฐ ด้า นการผลิต บัณ ฑิต และการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อ รองรับ ประชาคมอาเซีย นจะต้อ งประกอบด้ว ย
การ ผลิต บัณ ฑิต ที่ม ีอ ัต ลัก ษณ์ท ี่พ ึง ปร ะสงค์แ ละเป็น
แบบอย่างที่ด ีแ ก่ส ังคม ประเทศชาติ และอาเซีย น ด้าน
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การ ส่ง เสร ิม การ วิจ ัย และพัฒ นาองค์ค วามร ู้เ พื่อ เพิ่ม
ศัก ยภาพ การวิจ ัย พ ระพ ุท ธศาสนานานาชาติด ้ว ย
การผลิต ผลงานและเผยแพ ร่ผ ลงานวิจ ัย ท างด้า น
พระพุทธศาสนา การประยุกต์หลักธรรมที่เน้นความเป็น
ไท ย แ ล ะ อ าเซ ีย น ด ้า น ก ารบ ริก ารว ิช าก ารด ้า น
พระพุท ธศาสนาแก่ช ุม ชนและสัง คมระดับ ชาติ และ
นานาชาติ ด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง
ในการบริก ารวิช าการแก่ค ณะสงฆ์ สังคม และอาเซีย น
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา, การใช้
งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริม
ทัก ษะการเรีย นรู้ด ้วยตนเอง,ระบบบัน ทึก การเรีย นการ
สอนการสร้า งสื่อ การเรีย นการสอนด้ว ย Office Mix,
การใช้ง าน MS Office 365 เพื่อ การจัด เรีย นการสอน
Social media for learning รวมถึงแนะนำเครื่องมือที่ใช้
ในการ ปร ะเมิน ผลผู้เ ร ีย นด้ว ย kahoot application
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้พระนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงใน
การเรียนการสอน ด้วยการจัดระบบกระบวนการเรียนรู้
เพื่อ การ พัฒ นาคุณ ลัก ษณะที่พ ึง ปร ะสงค์ใ ห้แ ก่น ิส ิต
ด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบด้านการบริหาร
จัดการ เพื่อยกฐานะมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับโลก
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมหาวิท ยาลัยมหาจุฬ าลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
1. ควรมีก ารพัฒ นาความเป็น นานาชาติ
ของการ ผลิต บัณ ฑิต มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณ
ราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตขอนแก่น เพิ่มขึ้น เพื่อมุ่งสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า
2. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบ ทบาทในการร่วม
จัด ทำหลัก สูต รเพื่อ สนองตอบต่อ ความต้อ งการของผู้ใช้
บัณฑิตมากยิ่งขึ้น
3. ควรพัฒ นามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ร างวัล
คุณ ภาพแห่งชาติ เนื่อ งจากเป็น รางวัล อัน ทรงเกีย รติซ ึ่ง
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึง
ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กร ที่ทัดเทียม
ระดับมาตรฐานโลก

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต
1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณ ภาพเพื่อพัฒ นาแผน
กลยุท ธการปฏิบ ัต ิง านเกี่ย วกับ การบริห ารจัด การของ
มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย วิท ยาเขต
ขอนแก่น หรือวิทยาเขตอื่น ๆ สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษ
หน้า
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นหรือวิทยาเขตอื่นๆ
บรรณานุกรม
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