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  ข้อเสนอแนะ :  แบบฟอร์มทวนสอบควร

แยกรายวิชาภาคทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อความสอดคล้อง

มากขึ้น 

  2)  เอกสารเสนอให้คณะกรรมการทวน

สอบบางรายวิชาไม่ครบถ้วนในส่วนของข้อสอบในรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาล 

  ข้อเสนอแนะ : เอกสารเพิ่มเติมที่ควรต้อง

ส่งประกอบการทวนสอบ คือ ข้อสอบลงกองในรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาล และข้อหลักฐานการวิพากษ์ข้อสอบ

เพิ่มในรายวิชาทฤษฎี  และตรวจสอบการรายละเอียด 

การเรียนภาคการศึกษาให้ถูกต้อง กับเอกสารการเรียน

การสอน เช่นเป็นการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 

2559 แต่เขียนเป็น 2560  

 3)  หล ังการทวนสอบ  ควรม ีแผนพ ัฒนา

ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ทวนสอบ 

  ข้อเสนอแนะ :  อาจารย์ประจำวิชาส ่ง

แ ผนก ารป ร ับ ป ร ุงก ารจ ัด ก าร เร ีย น ก ารสอนต าม

ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการทวนสอบรับทราบ เพื่อจะ

ได้เกิดการนำไปใช้ปรับปรุงจริงในปีการศึกษาถัดไป 

     

6. สรุป 

 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีรายวิชาที่

เป ิดสอนทั้งหมด 59 รายวิชา ได ้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์

รายวิชา 20 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 33.90 รายวิชาส่วน

ใหญ่จัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ได้

ครอบคลุม มีเพียงบางรายวิชาที่ไม่ครอบคลุม บางรายวิชา

พยายามจัดกิจกรรมให้หลากหลาย แต่ด้วยเวลาอันจำกัด 

จึงไม่สามารถดำเนินการตามเนื้อหาที่กำหนดไว้ 

 บางรายวิชารายละเอียดข้อสอบไม่ม ีมีแต่การ

วิเคราะห์ข้อสอบ และการประเมินผลการเรียนรู้ส่วนใหญ่

ใช้ข้อสอบปรนัยและการปฏิบัติ 

 ดังนั้น จึงควรกระจาย Curriculum Mapping 

ให้อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องทุกรายวิชา เพื่อที่จะได้จัดการเรียน

การสอนได้ครอบคลุม และข้อสอบควรเป็นอัตนัยบ้าง 

เพ ื่อท ี่จะได ้ร ู้ข ้อค ิดเห ็นของน ักศ ึกษามากข ึ้น สำหรับ

ข้อสอบปรนัยภายหลังวิเคราะห์ข้อสอบควรมีการวิพากษ์

ข้อสอบ และนำข้อสอบที่ดีมาใช้โดยจัดทำเป็นคลังข้อสอบ 

เพื่อใช้ทดสอบนักศึกษาต่อไป 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณอธิการบด ีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ที่เห็นความสำคัญ 

 คณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์ที่อำนวยความ

สะดวกในทุกด้าน 

 คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ทุกท่านที่

ขยันขันแข็ง มีจิตวิญญาณของความเป็นครูบาอาจารย์ 

 คณะกรรมการและผู้ประสานงาน ที่ร่วมแรง

ร่วมใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

 

8. เอกสารอ้างอิง 

1.  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

 (2554) หล ักส ูตรพยาบาลศาสตรบ ัณฑ ิต 

 หลักสูตรปรับปรุง 

2.  กษม ชนะวงศ์ (2560) คำสั่งวิทยาลัยบัณฑิต

 เอเซีย เลขที่ 043 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะพยาบาล

 ศาสตร ์ ว ิท ยาล ัยบ ัณ ฑ ิต เอ เซ ีย  ประจำ          

 ปกีารศึกษา 2559 

3.  ณรุทธิ์ สุทธจิตต์ (2558) เอกสารการทวนสอบ 

 คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

4.  ดร ุณ ี ร ุจกรกานต  ์(2558) การทวนสอบ

 ผลส ัมฤทธิ์ผลการเร ียนร ู้ในหล ักส ูตร ตาม

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิอ ุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เอกสารประกอบการประชมุเชงิปฏิบ ัต ิการ

 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา 

 

มุมมองด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า 

Perspective towards management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

KhonKaen Campus for performance excellence in the next decade 

 

พระวุฒิพงษ ์ เพียรภูเขา1  

รองศาสตราจารย ์ดร.เพ็ญณี  แนรอท2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตขอนแก่น 2) วิเคราะห์แนวคิดด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า และ 3) นำเสนอกรอบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ          

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในทศวรรษหน้า เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ    

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในระดับปริญญาตร ีปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 100 รูป/คนโดยการสุ่มแบบบังเอิญ 

และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 5 รูป/คนโดยการเลือกแบบ

เจาะจงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉลี่ยความถี่ ร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) 

และสรุปนำเสนอผลเชิงพรรณนาความ ผลการศึกษา พบว่า 

   1. การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งจัดการศึกษา      

เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะสงฆ์และสังคมในการพัฒนาประเทศ วิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ใหม่ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และพัฒนาด้านคุณลักษณะของผู้เรียน          

ในศตวรรษที่ 21 

  2. การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นในทศวรรษหน้า อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D.=0.88) เมื่อศึกษาหลายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ( =4.25, S.D.=0.69) ด้านการให้บริการวิชาการแก่ส ังคม ( =4.20, S.D.=0.73) และด้านการวิจ ัย             

( =3.80, S.D.=0.87) ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ( =3.70, S.D.=0.92) และ ด้านการผลิตบัณฑิต           

( =3.65, S.D.=0.96) ตามลำดับ  

   3 . กรอบการบร ิหารจ ัดการของมหาว ิทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณราชว ิทยาล ัย  ว ิทยาเขตขอนแก ่น  

ในทศวรรษหน้า ต้องมุ่งเน้นพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมี

การบูรณาการทุกด้านภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้แบบพุทธสู่ความ

เป็นเลิศในทศวรรษหน้า   

 

คำสำคัญ: มุมมองด้านการบริหารจัดการ, ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า, มหาวิทยาลัย 
  
1นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  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

ค ั่งม ั่นคง หร ือการล ่มสลายหายนะข ึ้นอย ู่ก ับว ิธ ีค ิด  

การวางแผนกลยุทธ ์และการจัดการในช่วงเวลานับต่อจาก

นี้ไป (รอฮีม ปรามาส,2549) นอกจากจะเป็นแรงรวม

ความรู้ทางว ิชาการแล ้ว ย ังเป ็นสถาบ ันท ี่เร ิ่มต ้นของ

ความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอดองค์ความรู้ต ่าง ๆ  

ให้กว้างขวางออกไปเพราะสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่

สร ้างและพ ัฒนาบุคลากรคุณภาพ เพ ื่อให ้ม ีโอกาสนำ

ความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง 

และส ังคมส ่วนรวมไปจนถ ึงประเทศชาต ิบ ้าน เม ือง  

เกียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2541)  

  เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มี

ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเพราะเป็นแหล่งที่รวม

และผลิตกำลังคนที่มีความสามารถในระดับสูงทุกสาขา ซึ่ง

กำลังคนเหล่าน ี้เองที่จะเป ็นกำลังสำคัญในการพัฒนา

ประเทศให ้ม ีความเจร ิญก ้าวหน ้าท ัดเท ียมก ับนานา

อ ารยป ระ เท ศ    (ส ุบ ร รณ  เอ ี่ย ม ว ิจ า รณ ์, 2 5 5 0 )

สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยจึงจำเป ็นจะต้อง

เคลื่อนไหวอย่างมีแผนหรือทิศทางอย่างชัดเจนเพราะ

บริบทต่าง ๆ ล้วนส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

เหมือนแรงกดดันที่หน ักอึ้งให ้ต ้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง   

สิปปนนท์ เกตุท ัต (2548) กล่าวว่าแรงกดดันท ี่ทำให ้
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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

ค ั่งม ั่นคง หร ือการล ่มสลายหายนะข ึ้นอย ู่ก ับว ิธ ีค ิด  

การวางแผนกลยุทธ ์และการจัดการในช่วงเวลานับต่อจาก

นี้ไป (รอฮีม ปรามาส,2549) นอกจากจะเป็นแรงรวม

ความรู้ทางว ิชาการแล ้ว ย ังเป ็นสถาบ ันท ี่เร ิ่มต ้นของ

ความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอดองค์ความรู้ต ่าง ๆ  

ให้กว้างขวางออกไปเพราะสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่

สร ้างและพ ัฒนาบุคลากรคุณภาพ เพ ื่อให ้ม ีโอกาสนำ

ความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง 

และส ังคมส ่วนรวมไปจนถ ึงประเทศชาต ิบ ้าน เม ือง  

เกียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2541)  

  เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มี

ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเพราะเป็นแหล่งที่รวม

และผลิตกำลังคนที่มีความสามารถในระดับสูงทุกสาขา ซึ่ง

กำลังคนเหล่าน ี้เองที่จะเป ็นกำลังสำคัญในการพัฒนา

ประเทศให ้ม ีความเจร ิญก ้าวหน ้าท ัดเท ียมก ับนานา

อ ารยป ระ เท ศ    (ส ุบ ร รณ  เอ ี่ย ม ว ิจ า รณ ์, 2 5 5 0 )

สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยจึงจำเป ็นจะต้อง

เคลื่อนไหวอย่างมีแผนหรือทิศทางอย่างชัดเจนเพราะ

บริบทต่าง ๆ ล้วนส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

เหมือนแรงกดดันที่หน ักอึ้งให ้ต ้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง   

สิปปนนท์ เกตุท ัต (2548) กล่าวว่าแรงกดดันท ี่ทำให ้

 

มหาวิทยาล ัยหรือสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาต ้องแข ่งข ันหรือ

เปลี่ยนแปลง มาจาก 1) โลกาภิวัตน ์ซึ่งมีการเปิดการค้า

เสร ีกลไกตลาด 2) สถาบันวิชาการวิชาชีพมีอยู่จำนวน

มากจำเป็นต้องมีการแข่งขัน 3) เครือข่ายประชาสังคม   

ว ิถ ีช ีว ิต  ว ัฒนธรรม  ท ี่เปล ี่ยนแปลงไป  สอดคล ้องก ับ      

พิณสุดา สิริธรังศรี (2552) ซึ่งให้ความเห็นว่าประเทศไทย

เป็นประเทศหนึ่งในสังคมโลก ท่ีอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

และการแข่งขันบนพื้นฐานของความรู้เช่นเดียวกัน จึงมี

ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้อง   

กับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ควบคู่กับการดำรงอยู่

บนวิถีชีวิตของความเป็นไทย ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ส ืบทอดกันมาจากอดีตสู่ป ัจจุบ ัน    

จะเห็นได้ว่าการศึกษามีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต ดังนั้น รัฐบาลแต่ละสมัยจึงตระหนักและเล็งเห็น

ความสำคัญของการศึกษาที่เป็นธงนำในการขับเคลื่อน

พัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน จากสภาวะการแข่งขันที่สูง

ในปัจจุบันผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นที่

ต้องสร้างความมั่นใจในทิศทางขององค์กรที่มุ่งสู่ความสำเร็จ 

ซึ่งแม้ว่าพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยจะเป็นด้านการเรียน

การสอนและการวิจัยก็ตาม แต่ในการดำเนินการจะรวมถึง

ด ้านอ ื่น  ๆ  ร ่วมด ้วย  เช ่น  ด ้านการบร ิการและความ

รับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น  

 นับตั้งแต่ป ีพุทธศักราช 2490 จนถึงปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒนามา

โดยลำด ับท ั้งในด ้านการบร ิหาร  การจ ัดการศ ึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การวิจัย การถ่ายทอด

เทคโนโลย ีได้ขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ที่มีความพร้อมด้าน

บุคลากร งบประมาณ อาคาร และสถานที ่และเมื่อป ีพ.ศ. 

2528 พระราชสารเวที (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) เจ้าอาวาส

วัดธาตุ (พระอารามหลวง) และรองเจ้าคณะภาค 9 ในสมัย

นั้น มีความดำริให ้จ ัดตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ในพระบรมราช ูปถ ัมภ ์ ว ิทยาเขตขอนแก ่น  เพ ื่อเป ็น

สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร

ในจังหวัดขอนแก่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 และ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความสนับสนุนของเจ้า

ประค ุณสมเด ็จพระพ ุฒาจารย ์ (อาจ อาสภมหาเถร)    

น า ย ก ส ภ าม ห า จ ุฬ า ล งก รณ ร า ช ว ิท ย า ล ัย แ ล ะ 

พระเถราน ุเถระท ุกระด ับ ในเขตปกครองคณะสงฆ ์      

จังหวัดขอนแก่น เมื่อทุกอย่างมีความพร้อมจึงเสนอเรื่อง

ขออนุมัต ิการจัดตั้งไปยังมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติ

ให้จัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม2528 โดย

ใช้ชื่อเป็นทางการว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระ

บรมราช ูปถ ัมภ ์ ว ิทยาเขตขอนแก ่น  (มหาว ิทยาล ัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, 2559) 

  การมองผู้บริหารจัดการยุคใหม่ที่ดีนั้นจะต้องมี

ความคิดริเริ่ม เปิดกว้างพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของ

คนอื่น เป็นคนทันสมัย มีเหตุผล รวมทั้งเข้าใจสถานการณ์

โลกทั้งปัจจุบันและอนาคต ตามทันกับการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาที่เก ิดข ึ้นอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ นอกจากมี

วิสัยทัศน์แล้วผู้นำหรือผู้บริหารต้องเข้าใจถึงลักษณะของ

ว ิส ัยท ัศน ์ท ี่ด ีค ือ  1) ต ้องมองหลายม ิต ิ 2) ต ้องม ีการ

วางแผนล่วงหน้า 3) ต้องบรรลุเป้าหมายได้ 4) ต้องเป็นสิ่ง

ท้าทายและเป็นสิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ 5) ต้องคุ้มค่า 

และ 6) ต้องมียุทธศาสตร์ท่ีมุ่งสู่อนาคตพิเชษฐ์ วงศ์เกียรต์ิขจร 

(2553 ) จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สู่ความ

เป็นเลิศในทศวรรษหน้า จึงเป็นประเด็นที่ควรได้รับการ

ศึกษาวิจัย เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ใน

การบริหาร การจัดการ การพ ัฒนา การปรับปรุงการ

บร ิห ารจ ัดการของมหาว ิท ยาล ัยมหาจ ุฬ าลงกรณ 

ราชวิทยาลัยต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพ ื่อศ ึกษาสภาพการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่น 

  2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า  



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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 3. เพื่อนำเสนอกรอบการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่นในทศวรรษหน้า 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย

โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

  1.1 กลุ่มเป ้าหมายที่ใช ้ในการสอบถาม

ข้อมูล แบ่งออกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ   

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 100 รูป/คน 

  1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

โดยท ำการส ัมภ าษณ ์ผ ู้บ ร ิห ารมห าว ิท ยาล ัยมห า 

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 5 

รูป/คน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   

 ในการศ ึกษ าค ้นคว ้าคร ั้งน ี้ผ ู้ศ ึกษ าได ้ใช ้

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้สอบถามและ

กรอบการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์ แบบสอบถามมีล ักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่า 5หมายถึง ระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง ระดับมาก 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 2 

หมายถึง ระดับน้อย และ 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลผ ู้ศ ึกษาม ีว ิธ ีการ

ดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้  

   3.1 ข้อมูลทุติยภูมิทำการวิเคราะห์เอกสาร

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  3.2 ข้อมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

สำรวจกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการสู่

ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า จำนวน 5 รูป/คน 

  3 .3  ลงพ ื้น ท ี่เก ็บ รวบ รวมข ้อม ูลจาก

กลุ่มเป้าหมาย โดยการแจกแบบสอบถาม นิสิตที่กำลัง

ศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จำนวน 100 รูป/คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลจากแบบสำรวจวิเคราะห์เนื้อหาค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นำมา

วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) สรุปประมวลผลตาม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

  1. สภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งจ ัดการศ ึกษาพระพ ุทธศาสนา 

บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม ตาม

ปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชา

ชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ โดยมีวิสัยทัศน์ 

คือ จัดการศ ึกษาและเผยแผ่พระพ ุทธศาสนาในภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน ตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาด้านคุณลักษณะของผู้เรียน

ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต

และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ

คณะสงฆ์และสังคมในการพัฒนาประเทศ 2) วิจัยและ

พ ัฒนาองค์ความรู้ใหม ่ให ้สามารถนำไปใช้ในการผลิต

บัณฑิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถ

ในการพึ่งตนเอง และการแข่งขันในระดับนานาชาติ มี

สถาบ ันพ ิมลธรรม  เป ็นหน ่วยงานภายในทำหน ้าท ี่

สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาพุทธนวัตกรรม 3) ทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์

รวมของชุมชน และแบบอย่างที่ดีของสังคม มีหน่วยงานที่

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ได ้แก ่ หอพุทธศิลป ์ มจร.ขอนแก่น และคณะโปงลาง   

พุทธศาสตร์อีสานศิลป์ 4) ให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้

คำปรึกษาแนะนำด้านศาสนาและการพัฒนาสังคม รวมทั้ง

การฝึกอบรมและการพัฒนาจริยธรรม อันจะก่อให้เกิด

ส ังคมท ี่เหมาะสมเพ ื่อการพ ัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภูมิภาคและประเทศชาติ 5) พัฒนาด้านคุณลักษณะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา 
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 3. เพื่อนำเสนอกรอบการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่นในทศวรรษหน้า 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย

โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

  1.1 กลุ่มเป ้าหมายที่ใช ้ในการสอบถาม

ข้อมูล แบ่งออกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ   

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 100 รูป/คน 

  1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

โดยท ำการส ัมภ าษณ ์ผ ู้บ ร ิห ารมห าว ิท ยาล ัยมห า 

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 5 

รูป/คน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   

 ในการศ ึกษ าค ้นคว ้าคร ั้งน ี้ผ ู้ศ ึกษ าได ้ใช ้

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้สอบถามและ

กรอบการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์ แบบสอบถามมีล ักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่า 5หมายถึง ระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง ระดับมาก 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 2 

หมายถึง ระดับน้อย และ 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลผ ู้ศ ึกษาม ีว ิธ ีการ

ดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้  

   3.1 ข้อมูลทุติยภูมิทำการวิเคราะห์เอกสาร

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  3.2 ข้อมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

สำรวจกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการสู่

ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า จำนวน 5 รูป/คน 

  3 .3  ลงพ ื้น ท ี่เก ็บ รวบ รวมข ้อม ูลจาก

กลุ่มเป้าหมาย โดยการแจกแบบสอบถาม นิสิตที่กำลัง

ศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จำนวน 100 รูป/คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลจากแบบสำรวจวิเคราะห์เนื้อหาค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นำมา

วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) สรุปประมวลผลตาม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

  1. สภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งจ ัดการศ ึกษาพระพ ุทธศาสนา 

บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม ตาม

ปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชา

ชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ โดยมีวิสัยทัศน์ 

คือ จัดการศ ึกษาและเผยแผ่พระพ ุทธศาสนาในภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน ตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาด้านคุณลักษณะของผู้เรียน

ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต

และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ

คณะสงฆ์และสังคมในการพัฒนาประเทศ 2) วิจัยและ

พ ัฒนาองค์ความรู้ใหม ่ให ้สามารถนำไปใช้ในการผลิต

บัณฑิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถ

ในการพึ่งตนเอง และการแข่งขันในระดับนานาชาติ มี

สถาบ ันพ ิมลธรรม  เป ็นหน ่วยงานภายในทำหน ้าท ี่

สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาพุทธนวัตกรรม 3) ทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์

รวมของชุมชน และแบบอย่างที่ดีของสังคม มีหน่วยงานที่

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ได ้แก ่ หอพุทธศิลป ์ มจร.ขอนแก่น และคณะโปงลาง   

พุทธศาสตร์อีสานศิลป์ 4) ให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้

คำปรึกษาแนะนำด้านศาสนาและการพัฒนาสังคม รวมทั้ง

การฝึกอบรมและการพัฒนาจริยธรรม อันจะก่อให้เกิด

ส ังคมท ี่เหมาะสมเพ ื่อการพ ัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภูมิภาคและประเทศชาติ 5) พัฒนาด้านคุณลักษณะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา 

 

จัดบริบทการเรียนรู้ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง ส่งเสริม

ความสามารถในการปรับตัวในสังคม พัฒนาทักษะด้าน

การค ิดว ิเคราะห ์ พ ัฒนาท ักษะด ้านการส ื่อสาร และ

ส่งเสริมความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้ 

 2. วิเคราะห์แนวคิดด้านการบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่นในทศวรรษหน้า 

 เมื่อพิจารณาแนวคิดด้านการบริหารจัดการใน

ภาพรวมท ั้ง 5 ด ้าน  พบว ่า การบร ิหารจ ัดการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( =4.66, S.D.=0.88) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

สามอันดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ( =4.25, S.D.=0.66) ด้านการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ( =4.20, S.D.=0.73) 

และด้านการวิจัย ( =3.80, S.D.=0.87) ตามลำดับ ซึ่ง

ท ำให ้ผ ู้ว ิจ ัย ว ิเค ราะห ์ได ้ว ่าการบร ิห ารจ ัดการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่นทั้ง 5 ด้าน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า

นั้นมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ซึ่งอาจจะเน้นหนักไปใน

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่ง

ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ของท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วย รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริม

กิจกรรมนิสิตในด้านบำเพ็ญประโยชน์และทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม การประกวดแข่งขันบรรยายธรรมะ ตอบ

ปัญหาธรรมะ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การประกวด

มารยาทไทย เป็นต้น ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม โดยส่งเสริมให้เกิดการนำพุทธศาสน์ลงสู่สังคมใน

รูปแบบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนให้

นิสิตเข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน การจัดบรรพชาและ

อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน การจัดค่ายอบรมศีลธรรมแก่

เด็กและเยาวชน เป็นต้น และด้านการวิจัยที่มุ่งส่งเสริม

ความเป ็นเล ิศด ้านการวิจ ัยท ั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติรวมถึงการส่งเสริมพุทธนวัตกรรมให้งานวิจัยมี

คุณค่าเพ่ือสนองตอบต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการ

บ ร ิห า รก ิจ ก ารคณ ะส งฆ ์ (ร าย ล ะ เอ ีย ด ด ังแ ส ด ง 

ในตาราง) ได้กล่าวเน้นเรื่องของการการเรียนการสอน

ทางด้านภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย ซึ ่งป ัจจุบ ัน         

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่น ได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ภาษาอาเซียนขึ้นโดยมี

การเรียนการสอนทั้งหมด 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน ภาษาเขมร และภาษาลาว โดยมี

ความร่วมมือกับกงสุลจีนประจำจังหวัดขอนแก่น กงสุล

เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น และกงสุลสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจ ังหวัดขอนแก่น      

ให้การสนับสนุนโดยการส่งวิทยากรมาสอน ส่วนการมุ่ง

ผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีงานทำตรงกับกลุ่มสาขาวิชาที่เรียน

มากยิ่งขึ้นมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียน โดยได้ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก  

 ส่วนด้านการวิจัยที่มีผลการสำรวจอยู่ในระดับ

มากอาจเป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีการจัดการประชุม

วิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2  

ในหัวข้อพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย (Buddhist 

Innovation for Developing Thailand)   โ ด ย ได ้ร ับ

ความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านได้มานำเสนอบทความ

ทางวิชาการ และบทความด้านศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่

ว่ามีจุดเด่นอย่างไร  

  ในประเด ็นด ้านการทำน ุบำร ุงศ ิลปะและ

วัฒนธรรม พบว่า อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับการ

ส ัมภาษณ ์ผ ู้บ ร ิห ารมหาว ิทยาล ัยมหาจ ุฬ าลงกรณ 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

วิทยาเขตขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า 

 

ที่ การบริหารจัดการ  S.D. แปลความ 

1 ด้านการผลิตบัณฑิต 3.65 0.96  มาก 

2 ด้านการวิจัย 3.80 0.87 มาก 

3 

 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ

แลวัฒนธรรม 

 

4.25 

 

0.69 

 

มาก 

 

4 
ด้านการให ้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม  

4.20 0.73 มาก 

 

5 
ด ้านค ุณ ล ักษณ ะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

3.70 

 

0.92 

 

มาก 

รวม 4.66 0.88 มากที่สุด 

 

หมู่บ้าน หรือโรงเรียนต่าง ๆ ในชนบทซึ่งเป็นการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม ในส่วนของพระนิสิตต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยได้ส่งให้ไปอยู่ประเทศของตนในช่วงของการ

ปฏิบัติศาสนกิจหนึ่งป ีเพื่อต้องการให้ไปทำหน้าที่เผยแผ่

พระพ ุทธศาสนาในประเทศของตน เพราะเป ็นคนใน

ท้องถิ่น ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหา

จ ุฬาลงกรณราชวิทยาล ัย ว ิทยาเขตขอนแก ่น  พบว่า

ประเทศเพื่อนบ้านมีความพอใจโครงการดังกล่าวอย่างมาก 

เพราะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชว ิทยาล ัยม ีความสามารถในการเผยแผ ่

พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนี้พระนิสิตต่างชาติ

ย ังสามารถสอนภาษาอาเซ ียนให ้แก ่โรงเร ียนระดบั

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได้อีกด้วย และลำดับท่ี

สามคือการมุ่งประเด็นให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่

หลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและ

คณาจารย์ พบว่าในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม ถือว่าเป็นอัตลักษณ์พิเศษของมหาวิทยาลัย  โดย

กำหนดให้นิสิตที่เป ็นคฤหัสถ์ต้องมีการให้บริการสังคม

อย่างน้อย 200 ชั่วโมง ซึ่งนิสิตจะต้องทำต่อเนื่องทุกปีใน

ทุก ๆ ภาคการศึกษา เป็นการปลูกฝังให้นิสิตได้มีบทบาทใน

เร่ืองของการให้บริการแก่สังคมนำเอาความรู้ทาง 

 

พระพุทธศาสนามาพัฒนาสังคม โดยใช้ศาสตร์สมัยใหม่ 

เป ็นหล ักของการบูรณาการ นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุ 

ของมหาวิทยาลัยซ ึ่งม ีถ ึง 3 เครือข ่าย เป ็นการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาโดยผ่านวิทยุ มีรายการสอนธรรมะใน

รูปแบบการจัดรายการสดของอาจารย์จากมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะรายการออนซอนอีสานที่มีผู้ฟังเป็นจำนวนมาก 

อีกทั้งยังเป็นสื่อที่สามารถประชาสัมพันธ์ก ิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยได้   

  เมื่อพิจารณาแนวคิดด้านการบริหารจัดการใน

ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งพบว่า  

อยู่ในระด ับในประเด ็นน ี้ในทางปฏ ิบ ัต ิ มหาวิทยาล ัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการ

ส ่งเสร ิมให ้น ิส ิตพร้อมในการใช ้ช ีว ิตในศตวรรษท ี่ 21  

ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่

เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพ

ของส ังคมอย ่างท ั่วถ ึง ซ ึ่งจากการส ัมภาษณ ์ผ ู้บร ิหาร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว ิทยาเขต

ขอนแก ่น  พบว ่า  มหาว ิท ยาล ัยม ีค วามต ื่น ต ัวและ

เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้

นิสิตมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษ

ที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะ
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แห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่ส ุด คือทักษะการเรียนรู้

(Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ

เร ียนร ู้เพ ื่อ ให ้ผ ู้เร ียน ในศตวรรษท ี่ 21 น ี้ ม ีความร ู้ 

ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูป

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน

การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในขณะเดียวกันยัง

มุ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจุดเด่นของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ เมื่อเรียนสายไหนก็

แล้วแต่จะต้องเรียนศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา ภาษาบาล ี

รวมถึงการปฏิบัติศาสนกิจหนึ่งปี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ

สำน ักงาคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา การพ ัฒนา

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้งการส่งเสริม

ทักษะการแก้ปัญหา การจัดบริบทการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

ศึกษาด้วยตนเอง การส่งเสริมความสามารถในการปรับตัว

ในสังคม การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะ

ด้านการสื่อสาร และการส่งเสริมความสามารถในการ

ประสานงานกับผู้อื่น จึงเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้เตรียม

ความพร ้อมให ้ก ับน ิส ิต เพ ื่อม ุ่งให ้มหาว ิทยาล ัยมหา 

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ก้าวสู่ความ

เป็นเลิศในทศวรรษหน้า 

 3. กรอบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ใน

ทศวรรษหน้า  

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้สามารถประมวล

กรอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่จะนำไปสู่ความ

เป็นเลิศในศตวรรษหน้า ดังนี้ 

   1) การผลิตบัณฑิต โดยจัดการศึกษาเพื่อ

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู ้ความสามารถและมีคุณธรรม

และจริยธรรม สร้างและบริหารหลักสูตร หล่อหลอมให้

นิสิตเป็นบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการขยาย

การศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกมากขึ้นรวมถึง

ขยายการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ 

   2) การวิจัยเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าทาง

วิชาการหรือการประยุกต์ใช้ มีการนำเอางานวิจ ัยทาง

พระพุทธศาสนานำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง เพื่อให้

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals –SDGs) โดยทำให้พระพุทธศาสนา

เป็นฐานของ   ทุก ๆ เรื่องเพื่อเป็นพุทธนวัตกรรม” 

  3) การทำนุบำรุงศ ิลปะและว ัฒนธรรม  

เพ ื่อธำรงรักษาไว้ซ ึ่งศ ิลปวัฒนธรรมไทยนอกจากนี้ยัง

เช่ือมโยงไปสู่อาเซียนได้ มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกใน

ระดับนานาชาต  ิ โดยมีการจัดประเพณี 12 เดือน โดย

เช ื่อมโยงก ับประเทศล ุ่มแม ่น ้ำโขง นอกจากน ี้ย ังม ีวง

โปงลางพุทธศาสตร์อ ีสานศิลป ์ม ีการนำเอาภูม ิป ัญญา

ท้องถิ่นมาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและ 

มีการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

   4) การให ้บร ิการทางว ิชาการแก ่ส ังคม   

มีการจัดทำโครงการตามแผนเพื่อให้บริการวิชาการแก่

สังคม ซึ่งในทศวรรษหน้าหลักสูตรจะต้องมีศักยภาพและ

บทบาทสำคัญในการให้บริการทางวิชาการ และต้องเชื่อม

เป็นเครือข่ายความร่วมมือโดยเฉพาะกับองค์กรปกครอง

ส ่วนท ้องถ ิ่น  ใช ้อ ุดมการณ ์ของพระพ ุทธศาสนาเป ็น 

ตัวขับเคลื่อน โดยใช้หลักการ “ปลูกสร้างศรัทธา มุ่งหา

เครือข่าย ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ”  

   5) การพัฒนาด้านคุณลักษณะของผู้เรียน

ในศตวรรษที่21 ต้องมีการบูรณาการทั้งด ้านการผลิต

บัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

ก าร ให ้บ ร ิก า ร ว ิช าก า รแ ก ่ส ังค ม โดยจัดข ึ้นภายใต ้ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education-

TQF) ทั้ง 5 ด้านคือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ภาษากับ

คอมพิวเตอร์ รวมถึงคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที ่

21 โดยเช ื่อมโยงก ับนวล ักษณ ์ 9 ซ ึ่งเป ็นอ ัตล ักษณ ์ 

ของบ ุคลากร  และน ิส ิตของมหาว ิทยาล ัย  9  อย ่าง  

ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้แบบพุทธซึ่งมีความมุ่งมั่นพัฒนาให้

เกิดขึ้น   

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่น มีการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศใน

ทศวรรษหน้าตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

18

 

มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจด้านการทำนุบำรุง

ศ ิลปะและวัฒนธรรม การให ้บริการวิชาการแก่ส ังคม  

และการวิจัย ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่นได้มุ่งเน้นนั้น ถือเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญ

ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ เนื่องจากจะต้องรับภาระหน้าที่การ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นงานด้านวัฒนธรรมและการ

บริการสังคม รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 

ทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม นอกเหนือจากภาระ

งานด้านการสอนเพ ื่อผล ิตบ ัณฑ ิตและการวิจ ัย ซึ่งผล

การศ ึกษาจะเห ็นว ่ามหาว ิทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้ม ุ่งเน ้นการบริหาร

จัดการตามพันธกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารที่เป็นเลิศใน

ทศวรรษหน้า โดยแสดงให้เห็นถึงการมุ่งพัฒนาคุณภาพ

องค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสนอง จำนิล (2553)     

ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

มหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย ประกอบด้วย ความ

ตระหนักในหน้าที่ หลักการเผยแผ่ศาสนาอย่างกว้างไกล 

การดำเนินงานด้านการเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง สงเคราะห์

ประชาชนทุกระดับ ความเป็นประโยชน์ต่อชีวิตชาติน ี้ 

แสวงหาและสร ้างก ัลยาณม ิตร แนวทางการเผยแผ ่

พระพุทธศาสนา 19 ประการ  

 นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยของพระมหาสาคร 

ภักดีนอก (2555) ที่ได ้ศ ึกษาทิศทางของมหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษหน้า (พ .ศ. 2555 – 

2564)  ซ ึ่งถ ือเป ็นมหาว ิทยาล ัยสงฆ ์อ ีกหน ึ่งแห ่งของ 

คณะสงฆ ์ไทย  ผลการว ิจ ัยพบว ่า  ปร ัชญ า  ปณ ิธาน 

วิส ัยท ัศน ์ พันธก ิจ ยุทธศาสตร์ในแต ่ละพ ันธก ิจ และ

ย ุทธศาสตร์ด ้านการบริหารจ ัดการของมหาวิทยาล ัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัยที่กำหนดไว้มีความเหมาะสม เพราะ

สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของความเป็นมหาวิทยาลัย

ทางพระพุทธศาสนา แม้มีข้อเสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไขบาง

ประเด็น แต่ก็เพื่อยกระดับคุณภาพในพันธกิจด้านการผลิต

บ ัณฑ ิต ด้านการบริการวิชาการทางพระพ ุทธศาสนา     

ด ้านการว ิจ ัย และด ้านการทำน ุบำร ุงศ ิลปวัฒนธรรม 

รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ งานวิจัยดังกล่าวถึงแสดงให้

เห็นถึงหน้าที่ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็น

หน้าที่โดยตรงของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

   2. บทบาทของมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า

จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นนานาชาติ

เพ ื่อ ก ้า ว ส ู่ค ุณ ภ าพ ผ ู้เร ีย น ใน ศ ต วรรษ ท ี่ 21 จ าก            

ผลการศ ึกษา พบว ่า มหาว ิทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณ       

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีการบริหารจัดการใน

ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 สู่ความเป็น

เลิศในทศวรรษหน้า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการ

ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การจัดบริบทการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง การส่งเสริมความสามารถในการ

ปรับตัวในสังคม การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 

ทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

และการส่งเสริมความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่น 

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมให้กับ

น ิส ิต เพ ื่อม ุ่งให ้มหาว ิทยาล ัย  ก ้าวส ู่ความเป ็น เล ิศใน

ทศวรรษหน้า ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ธน ูศรีทอง (2559) ที่ได้ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย 

การพ ัฒนาความเป ็นนานาชาต ิของการผล ิตบ ัณฑ ิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว ิทยาเขต 

ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ควรมี

การพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

ให ้สามารถสื่อสารได ้ ควรจัดการเร ียนการสอนที่เน ้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้วิจัยเป็นฐาน และควรพัฒนานิสิต

ให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจด้านการผลิต

บัณฑิตและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล   

  นอกจากน ี้ย ังสอดคล ้องก ับ งานว ิจ ัยของ      

หัฏฐกรณ ์แก่นท้าว (2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาบทบาท

มหาวิทยาลัยสงฆ์ของรัฐเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

ผลการว ิจ ัยพ บ ว ่าแน วท างในการพ ัฒ น าบทบ าท

มหาวิทยาลัยสงฆ์ของรัฐ ด้านการผลิตบัณฑิตและการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

เพ ื่อรองร ับประชาคมอาเซ ียนจะต ้องประกอบด ้วย           

การผล ิตบ ัณฑ ิตท ี่ม ีอ ัตล ักษณ ์ท ี่พ ึงประสงค ์และเป ็น

แบบอย่างที่ดีแก่สังคม ประเทศชาติ และอาเซียน ด้าน 
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มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจด้านการทำนุบำรุง

ศ ิลปะและวัฒนธรรม การให ้บริการวิชาการแก่ส ังคม  

และการวิจัย ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่นได้มุ่งเน้นนั้น ถือเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญ

ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ เนื่องจากจะต้องรับภาระหน้าที่การ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นงานด้านวัฒนธรรมและการ

บริการสังคม รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 

ทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม นอกเหนือจากภาระ

งานด้านการสอนเพ ื่อผล ิตบ ัณฑ ิตและการวิจ ัย ซึ่งผล

การศ ึกษาจะเห ็นว ่ามหาว ิทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้ม ุ่งเน ้นการบริหาร

จัดการตามพันธกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารที่เป็นเลิศใน

ทศวรรษหน้า โดยแสดงให้เห็นถึงการมุ่งพัฒนาคุณภาพ

องค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่ง

สอดคล้องกบังานวิจัยของพระมหาสนอง จำนิล (2553)     

ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

มหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย ประกอบด้วย ความ

ตระหนักในหน้าที่ หลักการเผยแผ่ศาสนาอย่างกว้างไกล 

การดำเนินงานด้านการเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง สงเคราะห์

ประชาชนทุกระดับ ความเป็นประโยชน์ต่อชีวิตชาติน ี้ 

แสวงหาและสร ้างก ัลยาณม ิตร แนวทางการเผยแผ ่

พระพุทธศาสนา 19 ประการ  

 นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยของพระมหาสาคร 

ภักดีนอก (2555) ที่ได ้ศ ึกษาทิศทางของมหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษหน้า (พ .ศ. 2555 – 

2564)  ซ ึ่งถ ือเป ็นมหาว ิทยาล ัยสงฆ ์อ ีกหน ึ่งแห ่งของ 

คณะสงฆ ์ไทย  ผลการว ิจ ัยพบว ่า  ปร ัชญ า  ปณ ิธาน 

วิส ัยท ัศน ์ พันธก ิจ ยุทธศาสตร์ในแต ่ละพ ันธก ิจ และ

ย ุทธศาสตร์ด ้านการบริหารจ ัดการของมหาวิทยาล ัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัยที่กำหนดไว้มีความเหมาะสม เพราะ

สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของความเป็นมหาวิทยาลัย

ทางพระพุทธศาสนา แม้มีข้อเสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไขบาง

ประเด็น แต่ก็เพื่อยกระดับคุณภาพในพันธกิจด้านการผลิต

บ ัณฑ ิต ด้านการบริการวิชาการทางพระพ ุทธศาสนา     

ด ้านการว ิจ ัย และด ้านการทำน ุบำร ุงศ ิลปวัฒนธรรม 

รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ งานวิจัยดังกล่าวถึงแสดงให้

เห็นถึงหน้าที่ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็น

หน้าที่โดยตรงของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

   2. บทบาทของมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า

จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นนานาชาติ

เพ ื่อ ก ้า ว ส ู่ค ุณ ภ าพ ผ ู้เร ีย น ใน ศ ต วรรษ ท ี่ 21 จ าก            

ผลการศ ึกษา พบว ่า มหาว ิทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณ       

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีการบริหารจัดการใน

ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 สู่ความเป็น

เลิศในทศวรรษหน้า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการ

ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การจัดบริบทการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง การส่งเสริมความสามารถในการ

ปรับตัวในสังคม การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 

ทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

และการส่งเสริมความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่น 

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมให้กับ

น ิส ิต เพ ื่อม ุ่งให ้มหาว ิทยาล ัย  ก ้าวส ู่ความเป ็น เล ิศใน

ทศวรรษหน้า ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ธนู ศรีทอง (2559) ที่ได้ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย 

การพ ัฒนาความเป ็นนานาชาต ิของการผล ิตบ ัณฑ ิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว ิทยาเขต 

ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ควรมี

การพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

ให ้สามารถสื่อสารได ้ ควรจัดการเร ียนการสอนที่เน ้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้วิจัยเป็นฐาน และควรพัฒนานิสิต

ให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจด้านการผลิต

บัณฑิตและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล   

  นอกจากน ี้ย ังสอดคล ้องก ับ งานว ิจ ัยของ      

หัฏฐกรณ ์แก่นท้าว (2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาบทบาท

มหาวิทยาลัยสงฆ์ของรัฐเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

ผลการว ิจ ัยพ บ ว ่าแน วท างในการพ ัฒ น าบทบ าท

มหาวิทยาลัยสงฆ์ของรัฐ ด้านการผลิตบัณฑิตและการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

เพ ื่อรองร ับประชาคมอาเซ ียนจะต ้องประกอบด ้วย           

การผล ิตบ ัณฑ ิตท ี่ม ีอ ัตล ักษณ ์ท ี่พ ึงประสงค ์และเป ็น

แบบอย่างที่ดีแก่สังคม ประเทศชาติ และอาเซียน ด้าน 

 

การส ่งเสร ิมการว ิจ ัยและพ ัฒนาองค ์ความร ู้เพ ื่อ เพ ิ่ม

ศ ักยภาพการว ิจ ัยพ ระพ ุท ธศาสนานานาชาต ิด ้วย 

การผล ิตผลงานและเผยแพร ่ผลงานว ิจ ัยท างด ้าน

พระพุทธศาสนา การประยุกต์หลักธรรมที่เน้นความเป็น

ไท ย แ ล ะอ า เซ ีย น  ด ้าน ก ารบ ร ิก า ร ว ิช าก ารด ้าน

พระพ ุทธศาสนาแก ่ช ุมชนและส ังคมระด ับชาต ิ และ

นานาชาติ ด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง 

ในการบริการวิชาการแก่คณะสงฆ์ สังคม และอาเซียน 

ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา, การใช้

งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสรมิ

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง,ระบบบันทึกการเรียนการ

สอนการสร ้างส ื่อการเร ียนการสอนด ้วย Office Mix,  

การใช ้งาน MS Office 365 เพ ื่อการจ ัดเร ียนการสอน 

Social media for learning รวมถึงแนะนำเครื่องมือที่ใช้

ในการประเม ินผลผ ู้เร ียนด ้วย  kahoot application  

มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้พระนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้นอก

ห้องเรียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงใน

การเรียนการสอน ด้วยการจัดระบบกระบวนการเรียนรู ้

เพ ื่อการพ ัฒนาค ุณล ักษณะท ี่พ ึงประสงค ์ให ้แก ่น ิส ิต  

ด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบด้านการบริหาร

จัดการ เพื่อยกฐานะมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับโลก 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

 1. ควรม ีการพ ัฒนาความเป ็นนานาชาต ิ 

ของการผล ิตบ ัณฑ ิตมหาว ิทยาล ัย  มหาจ ุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นเพิ่มขึ้นเพื่อมุ่งสู่องค์กร

แห่งความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า 

 2. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการร่วม

จัดทำหลักสูตรเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตมากยิ่งขึ้น 

 3. ควรพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ เนื่องจากเป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่ง

ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึง

ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กร ที่ทัดเทียม

ระดับมาตรฐานโลก 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต 

  1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาแผน

กลยุทธการปฏิบ ัต ิงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่น หรือวิทยาเขตอื่น ๆ สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษ

หน้า  

 2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นหรือวิทยาเขตอื่นๆ  
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