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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒) เพื่อวิเคราะห์บทบาทการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๓) เพื่อน�ำเสนอแนวทางในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูล
จากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept-Interview) ผู้บริหารและคณาจารย์จ�ำนวน ๕ รูป/คน
ผลการศึกษาพบว่า (๑) สภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในปัจจุบันพบสภาพปัญหา ๖ ด้าน คือ เนื่องจากปัจจุบันสถานอุดมศึกษามีการแข่งขันทางการศึกษา
อย่างเข้มข้นมากขึ้นจึงส่งผลต่อจ�ำนวนนิสิต โดยหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเน้นหนัก
ทางด้านพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความเฉพาะด้าน ในส่วนงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล
ในวงเงินที่จ�ำกัดในการบริหารจัดการ นิสิตบางท่านในมหาวิทยาลัยมีสุขภาพไม่อ�ำนวยต่อการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่กรุงเทพมหานครการอ�ำนวยความสะดวกด้านการ
เดินทางจึงไม่เพียงพอ (๒) ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีบทบาทในด้านการผลิต
บัณฑิต ๖ ด้าน โดยการผลิตบัณฑิตอยูภ่ ายใต้แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๒ สอดคล้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีการเปิดหลักสูตรทั้งหมด ๒๖๗
หลักสูตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคณาจารย์ให้เท่าทันโลกสมัยใหม่และเน้นการศึกษาพระพุทธศาสนา
การปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานเป็นวิชาบังคับ มหาวิทยาลัยได้รบั งบประมาณสนับสนุนซึง่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับ
ของรัฐบาลส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถด�ำเนินการผลิตบัณฑิตและการวิจัยได้อย่างทั่วถึง ในด้านการ
อ�ำนวยความสะดวกกองกิจการที่นิสิตได้จัดรถรับส่งบริการนิสิตจ�ำนวน ๑๓ คันต่อวัน เพื่อลดความแออัด
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และเพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อความต้องการของนิสิตอีกด้วย (๓) บทบาทการผลิตบัณฑิตในยุคปัจจุบัน
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ มีผสู้ ำ� เร็จการศึกษาจ�ำนวน ๕๘,๒๐๑ รูป/คน โดยหลักสูตรได้มกี ารน�ำ
เทคโนโลยีที่มีการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ควรมุ่งเน้นหลักธรรมพระพุทธศาสนาโดยพัฒนาผู้สอน
ให้เกิดความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะต้องผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้
สามารถคิดวิเคราะห์ สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสังคมยุคปัจจุบันได้โดย
ใช้หลักธรรมะ และจะต้องเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดเวลา นิสิตจะต้องเป็นนิสิตที่มี
ความรู้ความสามารถ ๖ ด้าน ด้านหลักสูตร ควรเน้นให้บัณฑิตมีธรรมะซึ่งเป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นแกนส�ำคัญในการเผยแผ่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ ๕ ปี
เพื่อให้หลักสูตรได้มีความทันสมัยต่อการศึกษาทันสมัยตามยุค ในด้านงบประมาณแล้วมหาวิทยาลัย
ได้รบั งบประมาณจากทางภาครัฐและยังส่งเสริมแนวทางในการเพิม่ งบประมาณโดยการจัดกิจกรรมระดับ
นานาชาติ งานด้านงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเป็นที่น่าสนใจทั้งระดับประเทศและระดับโลก
โดยมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงการท�ำงานในส่วนการบริหารด้านงบประมาณโดยให้สอดคล้องกับ
งบประมาณในการลงทุนการผลิตบัณฑิตแต่ละปีและจัดอบรมบุคลากรเป็นประจ�ำ ด้านการเรียนการสอน
ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลัยควรส่งเสริมบุคลากรเจ้ า หน้ า ที่ แ ละนิ สิ ต ให้ ไ ด้ รั บทุ นของมู ล นิ ธิข องมหาวิ ท ยาลั ย
ทุนเล่าเรียนหลวงรวมถึงทุนอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อนิสิต พร้อมยังส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาด้านการเผ
ยแผ่พระพุทธศาสนา

ค�ำส�ำคัญ : บทบาท ; การผลิตบัณฑิต; แนวทางในการผลิตบัณฑิต;
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; ยุคปัจจุบัน
Abstract

The objectives of this research are the following: (1)to determine the administrative
condition for the production of graduates at Mahachulalongkornrajavidyalaya University;
(2) toanalyze the role of production of graduates at Mahachulalong-kornrajavidyalaya
University; (3)to propose an approach to the productionof graduates at Mahachulalongkornrajavidyalaya University. This is a qualitative research based on the study of data from
documents and on in-depth interviews with a total of five members of academic personnel
and teaching staff including both monks and laypersons.
Findings were as follows; (1) Regarding the administrative condition of the production
of graduates at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, the findings are significant in
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six aspects. First, there is the student problem. The evidence has showed that competition
is more intense among universities. Second, there is the teacher problem, and third,
the curriculum problem. Because of that, the entire courses have mainly emphasized
Buddhist studies. An another aspect is budget limitations, supported from the government.
Meanwhile, some students’ health is an issue which is not conducive to practicing Vipassana
meditation. One last thing, the transportation service of the university is insufficient.
(2) The role of Mahachulalongkornrajavidyalaya university referring to the production of
graduates, there are a total of six contributions as follows: The direction of the production
of graduates is based on the Higher Education Development Plan, Phase 12, including
objectives, philosophy, determinations.There are a total of 267 programs. The university
has encouraged the teachers to improve themselves to keep up with the modern world,
The emphasis is to study Buddhism, and vipassana meditation is a compulsory core
subject., the university is under the supervision of Thai government, as a result,
the missions happen to be completed in producing graduates and conducting research
studies. Acoording to the role of the transportation service, there are a total of 13
shuttle buses per day. (3) As shown by the role of the production of graduates during
the academic years of 2018-2020, there had been a total of 58,201students (monks
and laypersons) successfully received degrees. In the matter of curriculum, the task is
noticeably to integrate modern knowledge wtih Buddhist teachings. Budgeting, on
the other hand, the university has promoted ways to increase the budget in addition
to the financial support from the government. However, to solve the commute
problem, it is apparent that the university has increased the alternative ways of
commute for students and faculty members. In view of scholarships, there are types
of scholarships, for example, the royal financial aid for monks and novices. Finally,
a signifying importance is educational innovations. The university has promoted
innovations in research studies, and on the propagation of Buddhism.

Keyword: The role; production of graduates; course of production of graduates;
Mahachulalongkornrajavidyalaya university; The present.
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บทน�ำ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทีใ่ ห้ความส�ำคัญในด้านการส่งเสริมปัญญา มีความสัมพันธ์กบั การศึกษา
ที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยพระพุทธศาสนามีรูปแบบแบบแผนในการเรียนการสอน เป็นรูปแบบของการฝึกฝน
ทางกายทางจิตและทางปัญญา ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงกระบวนการเหล่านีว้ า่ สัทธรรม ๓ ประการ
คือ ปริยัติสัทธรรมเรียนพระธรรมวินัยปฏิบัติสัทธรรม หมายถึง การปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐานปฏิเวธสัทธรรม หมายถึง การบรรลุมรรคผล นิพพาน1
การศึกษาในทางพระพุทธศาสนาในยุคเริ่มต้นนั้นเป็นการ เรียนการสอนในรูปแบบภาษามุขปาฐะ
(orality) หรือภาษาพูด หมายถึงการสื่อสารภายใต้ความคิดโดยไม่ใช้ความรู้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
หรือลายเส้นหรือลายลักษณ์อักษรบนกระดาษ2 รูปแบบการเรียนการสอนได้ผ่านกระบวนการพัฒนา
ในรูปแบบต่าง ๆ จนกระทั่งพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ.
๒๓๖ ด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ๙ สาย โดยการอุปถัมภ์ของ
พระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริยอ์ นิ เดีย3 จึงเป็นจุดเริม่ ต้นของการศึกษาไทย อาจจะกล่าวได้วา่ ประวัตศิ าสตร์
ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยส่วนหนึ่งจะกล่าวถึงบทบาทในด้านการศึกษาหรือการฝึกหัดกุลบุตร
ตั้งแต่หลักธรรมเบื้องต้นจนถึงหลักธรรมขั้นสูงทั้งยังมีการพัฒนาในระบบการเรียนการสอนพระภิกษุสามเณรทั้งประเทศ จ�ำนวน ๒๕๒,๘๕๑ รูป4 ในประเทศไทยให้ได้รับการศึกษา เป็นการศึกษาในรูปแบบ
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับการศึกษาศาสตร์ชั้นสูง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนา
ขึ้นถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ (พ.ศ.๒๔๓๐) เพื่อศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง(อุดมศึกษา) เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระองค์ท่าน ซึ่งมีวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ ในด้านการผลิตบัณฑิตได้เริ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.
๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยการน�ำขององค์อธิการบดี รูปที่ ๖ พระธรรมวัชรบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.ประธานคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัจจุบัน) เข้ารับด�ำรงค์ต�ำแหน่งเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ
เห็นชอบแต่งตัง้ พระราชปริยตั กิ วี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ) ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดปากน�ำ้ ภาษีเจริญ เลขานุการ
แม่กองบาลีสนามหลวง ในฐานะรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
1

ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๘๗/๑๐๐.
Ong., W.,Orality and literacy: The technologizing of the word(3rd ed.), (New York:
Routledge,2012), p.11.
3
พระปลัดธีรภัทร์ นาถสีโล, “การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาโดยใช้หลักสังคหวัตถุ ๔”, วารสาร
มหาจุฬานาครทรรศน์, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๗ (กรกฎาคม ๒๕๖๔) : ๖๗.
4
ข่าวสดออนไลน์, ส�ำนักพุทธฯเผยผลส�ำรวจพระสงฆ์-สามเณรยอดลดฮวบทั่วประเทศเหลือ ๒.๕ แสนรูป,
[ออนไลน์], แหล่งที่มา:https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2957304 [๑๖ สิงหาคม๖๔].
2
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการน�ำชือ่ ขึน้ กราบทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระบัญชาแต่งตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในยุคปัจจุบันได้บริหารจัดการการผลิตบัณฑิตภายใต้ปณิธานว่า สุภาษิตประจ�ำมหาวิทยาลัย ปญฺา
โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ปรัชญาประจ�ำมหาวิทยาลัย จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม ปณิธานของมหาวิทยาลัย เป็นสถานศึกษา
พระไตรปิฎกและวิชาชัน้ สูงส�ำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ วิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาระดับโลก” World University of Buddhism, WUOB.5 “ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น�ำจิตใจและปัญญามีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา” เป็นการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับการศึกษา
ศาสตร์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย6
๑) ความส�ำคัญ: พันธกิจผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HED) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการ
ในกระบวนการจัดการเรียนสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติที่ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง
(มีองค์ประกอบ ๔ ด้าน คือ มีคณ
ุ ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ มีองค์ความรูท้ สี่ ำ� คัญในศตวรรษ
ที่ ๒๑ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีทักษะการด�ำรงชีวิต) และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามนวลักษณ์ของบัณฑิต ๙ ประการ คือ
		 ๑) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส			
๒) ใฝ่รู้ใฝ่คิด
		 ๓) ผู้น�ำด้านจิตใจและปัญญา		
๔) มีทักษะด้านภาษา
		 ๕) มีศรัทธาอุทิศตน			
๖) รู้จักเสียสละ
		 ๗) รู้เท่าทันสังคม			
๘) สั่งสมโลกทัศน์
		 ๙) พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ
		 M – Morality
A – Awareness
H – Helpfulness
A – Ability
		 C – Curiosity
H – Hospitality
U – Universality
L – Leadership
7
		 A – Aspiration
5

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ, [ออนไลน์],
แหล่งที่มา:https://www.mcu.ac.th/pages/philosophy-commitment-vision-mission [๑๗ สิงหาคม๒๕๖๔].
6
ประวัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๕), หน้า๒-๓.
7
กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, นวลักษณ์นิสิต ๙ ประการ, [ออนไลน์ ],
แหล่งที่มา: https://stud.mcu.ac.th/?page_id=1215[๖ กันยายน๖๔].
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๒) วิจัยและพัฒนา หมายถึง การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมควบคู่
ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน�ำ
องค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพือ่ พัฒนาคุณภาพนักวิจยั และงานวิจยั ให้มคี ณ
ุ ภาพและความเป็นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ
ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์สร้างความรู้ความเข้าใจหลักค�ำสอน
ทางพระพุทธศาสนาสร้างจิตส�ำ นึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน โดยการจัดประชุม สัมมนาและ
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธ�ำรงรักษา เผยแผ่หลักค�ำสอน
และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง8
๔) ทะนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการ
ทะนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษาโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไกเพื่อสร้างจิตส�ำนึก
และความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย รวมทัง้ ส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารน�ำ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน
ได้พฒ
ั นาหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตทุกระดับสาขา รวมเปิดสอนทุกหลักสูตรทุกระดับ จ�ำนวน ๒๖๗
หลักสูตรมีคณาจารย์ทั้งหมด ๒,๒๕๗ รูป/คน9 โดยมีรูปแบบการด�ำเนินงานอยู่ในกรอบของพันธกิจ
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ นวลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผลงานได้ท�ำการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นจ�ำนวนมาก ด้วยนโยบายการผลิตบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพตามกาลเวลาและ
ความต้องการของสังคมโลก ได้ขยายการศึกษาไปที่พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อขยายการศึกษาให้เข้าถึงคณะสงฆ์
โดยจัดการเรียนการสอนในระดับปริญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากส่วนกลาง ๖ ส่วนจัดการศึกษา
ได้แก่ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย และ
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ10 จ�ำนวน วิทยาเขต ๑๑ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ๒๕ แห่ง ห้องเรียน
๔ แห่ง หน่วยวิทยบริการ ๕ หน่วย สถาบันสมทบ ๖ แห่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
8

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. และคณะ, ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จ�ำกัด, ๒๕๕๘), หน้า ๖๖.
9
สัมภาษณ์ พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร., ผู้อ�ำนวยการกองกลาง, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓.
10
ส�ำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถิตนิ สิ ติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓), หน้า สรุป
ผู้บริหาร.
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จากความส�ำคัญดังกล่าวมาแล้วนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน บทบาทการผลิตบัณฑิต
และน�ำเสนอแนวทางในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สืบไป

วัตถุประสงค์

๑. เพือ่ ศึกษาสภาพการบริหารจัดการการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. เพื่อศึกษาบทบาทการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. เพื่อน�ำเสนอแนวทางในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิธีการศึกษา (Research Methodology)

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตงานวิจัยไว้ ๒ ประเด็น (๑) ขอบเขตด้านเนื้อหา (๒) ขอบเขต
ด้านเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยจะศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน ๖ ด้านคือปัญหาด้านนิสิต ปัญหาด้านอาจารย์ผู้สอน ปัญหา
ด้านหลักสูตร ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านการเรียนการสอน ปัญหาด้านการอ�ำนวยความสะดวก
การเดินทาง ศึกษาบทบาทการผลิตบัณฑิต ๖ ด้าน คือ บทบาทด้านนิสิต บทบาทด้านอาจารย์ผู้สอน
บทบาทด้านหลักสูตร บทบาทด้านงบประมาณ บทบาทด้านการเรียนการสอน บทบาทด้านการอ�ำนวย
ความสะดวกการเดินทาง และการศึกษา ผูว้ จิ ยั ศึกษาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก รวมถึงหลักธรรมที่เกี่ยวข้องลักษณะ
ของบัณฑิตทีด่ แี นวคิดเรือ่ งไตรสิกขาแนวคิดเกีย่ วกับอริยมรรคมีองค์ ๘ แนวคิดเรือ่ งภาวนา ๔ แนวคิดเรือ่ ง
ปัญญา ๓ แนวคิดเรื่องหัวใจนักปราชญ์
๒. ขอบเขตด้านเอกสาร
ผู้วิจัยจะศึกษาข้อมูลที่เป็นหลักธรรมที่เป็นหลักธรรมจากพระโตรปิฎก อรรถกถา ส่วนประวัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูว้ จิ ยั จะศึกษาจากหนังสือประวัตมิ หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนังสือประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
และคณะ พ.ศ. ๒๕๕๘) หนังสือมหาจุฬาฯในอดีต (จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ (ราชบัณฑิต) พ.ศ. ๒๕๓๒)
หนังสืองานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๓ ปีมหาจุฬาฯ”(คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการและ
นิทรรศการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓ แผนแม่บทการวิจัยมหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย หนั ง สื อ คู ่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพภายในมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
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ราชวิทยาลัย จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ หนังสือ บทความ เอกสารวิชาการ
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ทั้งภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(อินเทอร์เน็ต)

ผลการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้
๑. สภาพการบริหารจัดการการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสภาพ
ปัญหา ๖ ด้าน คือ ปัญหาด้านนิสิต มีการแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอย่างเข้มข้นมากขึ้น เด็กวัยรุ่น
ในยุคปัจจุบันมีความสนใจเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาน้อยลง ปัญหาด้านอาจารย์ผู้สอน ปัญหา
ด้านหลักสูตร คือ เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง ไม่ได้มุ่งเพื่อผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปัญหาด้าน
งบประมาณ คือ ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลในวงเงินที่จ�ำกัด ปัญหาด้านการเรียนการสอน คือ
สุขภาพของนิสิตไม่เอื้อต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บทบาทด้านการอ�ำนวยความสะดวกการเดินทาง
คือ บริการขนส่งของมหาวิทยาลัยยังไม่พอเพียง
๒. บทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีบทบาทการผลิตบัณฑิต ๖ บทบาท
คือ (๑) บทบาทด้านนิสติ ทิศทางของการผลิตบัณฑิตอยูภ่ ายใต้แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะ
ที่ ๑๒ โดยสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ (๒) บทบาทด้านอาจารย์
ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคณาจารย์เพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับโลกสมัยใหม่
มีการบูรณาการในการเรียนการสอน (๓) บทบาทด้านหลักสูตร เปิดสอนทุกหลักสูตร ทุกระดับ จ�ำนวน
๒๖๗ หลักสูตร เน้นการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาเป็นส�ำคัญและยังมีการส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานเป็นวิชาบังคับ (๔) บทบาทด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การก�ำกับของรัฐบาล
(๕) บทบาทด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเน้นทักษะการพัฒนาทักษะด้านการคิด ให้คิดเป็นท�ำเป็น
สามารถผลิตผลงานการวิจยั (๖) บทบาทด้านอ�ำนวยความสะดวกการเดินทาง กองกิจการนิสติ จัดรถบริการ
รับส่งนิสิตจ�ำนวน ๑๓ คัน ต่อวัน
๓. บทบาทการผลิตบัณฑิตในยุคปัจจุบันระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ มีผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จ�ำนวน ๕๘,๒๐๑ รูป/คน โดยหลักสูตรได้มีการน�ำเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
มุ่งเน้นหลักธรรมพระพุทธศาสนาโดยพัฒนาผู้สอนให้เกิดความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยจะต้องผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เพือ่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาสังคมยุคปัจจุบนั ได้โดยใช้หลักธรรมะ และจะต้องเรียนรูน้ วัตกรรมใหม่ ๆ มีนสิ ยั
รักการเรียนรู้ตลอดเวลา นิสิตจะต้องเป็นนิสิตที่มีความรู้ความสามารถ ๖ ด้าน ด้านหลักสูตร ควรเน้นให้
บัณฑิตมีธรรมะซึ่งเป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแกนส�ำคัญในการเผยแผ่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้หลักสูตรได้มีความทันสมัยต่อการศึกษาทันสมัย
ตามยุค ในด้านงบประมาณแล้วมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากทางภาครัฐและยังส่งเสริมแนวทาง
ในการเพิ่มงบประมาณโดยการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ งานด้านงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และเป็นที่น่าสนใจทั้งระดับประเทศและระดับโลก โดยมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงการท�ำงานในส่วน
การบริหารด้านงบประมาณโดยให้สอดคล้องกับงบประมาณในการลงทุนการผลิตบัณฑิตแต่ละปีและ
จัดอบรมบุคลากรเป็นประจ�ำ ด้านการเรียนการสอน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมบุคลากรเจ้าหน้าที่
และนิสิตให้ได้รับทุนของมูลนิธิของมหาวิทยาลัย ทุนเล่าเรียนหลวงรวมถึงทุนอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อนิสิต
พร้อมยังส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จากการศึกษาวิจัยบทบาทการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้วิจัย
จะอภิปรายผลไว้ดังนี้
บทบาทด้านนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยูภ่ ายใต้แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาระยะที่ ๑๒ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ปรัชญาปณิธานตลอดจนพันธกิจเพื่อให้ได้
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ทั้งยังมีความสามารถหลากหลายทั้งในด้านเทคโนโลยีภาษาและ
การเผยแผ่โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานสามารถผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยจะต้อง
ด�ำเนินไปตามหลักไตรสิกขาพร้อมด้วยหลักปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ สอดคล้องกับจุฑามาศ แสงงามและ
คณะวิจยั เรือ่ ง “ทางเลือกส�ำหรับการส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นวิธวี ทิ ยาการวิจยั ดิจทิ ลั ทางการศึกษาของนิสติ
บัณฑิตศึกษาโดยใช้แนวคิดแผนภาพมโนทัศน์” ผลการวิจัย พบว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
ในการเรียนการสอนมากขึ้นจนท�ำให้ต้องมีการพัฒนาให้ตนเองเท่าทันอยู่เสมอโดยเข้ามามีบทบาท
ในกระบวนการเรียนรู้การเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บทบาทด้านอาจารย์ผสู้ อน มหาวิทยาลัยได้สง่ เสริมการผลิตบุคลากรให้มคี วามช�ำนาญการมากขึน้
โดยให้พัฒนาศักยภาพที่เป็นผลดีต่องานวิชาการและการเรียนการสอนเป็นผลให้การวิจัยของบัณฑิต
มีคุณภาพสามารถตอบโจทย์ปัญหาของสังคมในยุคปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นมีการอบรมทักษะภาษาต่าง ๆ
และพัฒนาเทคโนโลยีในการสื่อสาร สอดคล้องกับ ชุติมณฑน์ แดนสลัด วิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัด
การเรียนการสอนของอาจารย์ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ อนจะต้องมีการปรับเปลีย่ น
บทบาทและพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโดยให้มุ่งเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้เพื่อจะได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
บทบาทด้านหลักสูตร หลักสูตรจะต้องมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้เป็นนักวิจัยเป็นนักพัฒนา
โดยมีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการด้านอาชีพมากกว่าในคัมภีร์เพื่อให้น�ำไปพัฒนาปรับปรุงวัดหรือ
สถานที่ที่ตนเองพักอาศัยอยู่ให้เกิดความเจริญโดยมุ่งเน้นปฏิบัติตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
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เป็นหลัก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับ ณัฏฐ์ชยธร มุขสุดาชัยสิริและคณะ วิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรสติศึกษา
มหาบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) วิ ท ยาลั ย พุ ท ธศาสตร์ น านาชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาหลักสูตรจ�ำเป็นต้องมีการหลอมรวมหลักพุทธธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทและนิกายอื่นเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้นิสิตจากทั่วโลกได้มาศึกษาหลักสูตร
มหาบัณฑิตนีโ้ ดยมีความรูพ้ นื้ ฐานทีแ่ ตกต่างกันน�ำมาบูรณาการให้เกิดความรูด้ า้ นสติอย่างหลากหลายแหล่ง
ความรู้ทั่วโลก
บทบาทด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้งบประมาณจากรัฐบาล
และยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ งานด้านงานวิจยั ทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ สังคมและเป็นทีน่ า่ สนใจ
ทั้งระดับประเทศและระดับโลก โดยมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงการท�ำงานในส่วนการบริหารด้าน
งบประมาณโดยให้สอดคล้องกับงบประมาณในการลงทุนการผลิตบัณฑิตแต่ละปีและจัดอบรมบุคลากร
เป็นประจ�ำด้วย สอดคล้องกับ นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิชและคณะ วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์กระบวนการ
ใช้จา่ ยงบประมาณตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตพืน้ ที่
ภาคใต้ตอนล่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี” ผลการวิจัยพบว่า
มหาวิทยาลัยได้กำ� หนดแผนงานเพือ่ บูรณาการจัดการด�ำเนินงานการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้ยทุ ธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณเป็นแนวทางในการก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญ มีรายละเอียดลักษณะของรายจ่าย
๕ ลักษณะ คือ งบบุคลากร งบด�ำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ๆ
บทบาทด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนวิธี
การเรียนการสอนโดยเน้นให้เกิดการพัฒนาตนเองของนิสติ ในส่วนของอาจารย์จะมีหน้าทีเ่ ป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา
ให้ค�ำแนะน�ำแก่นิสิตนิสิตจะต้องมีการพัฒนาตนเองให้เท่าทันโลกปัจจุบันและเท่าทันเทคโนโลยีที่มี
ความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ นิภาพรรณ เจนสันติกุล ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง “ระบบการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้: ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการบริหารสถาบันอุดมศึกษาแบบแม็กโดนัลด์ในประเทศไทย”
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรียนการสอนระบบการศึกษาทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง และการสอดแทรก
กระบวนการเรียนการสอนตามสภาพเป็นจริงโดยพิจารณาตั้งแต่กระบวนการปฏิบัติงานการสร้างรูปแบบ
การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดการศึกษาจะต้องมีลักษณะเป็น “world class” เป็นนานาชาติ
และพหุวัฒนธรรม
บทบาทด้านอ�ำนวยความสะดวกการเดินทางมหาวิทยาลัยควรท�ำ MOU ร่วมกับรัฐบาล เอกชน
และทุกภาคส่วนเพือ่ ให้ชว่ ยสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่นสิ ติ และผูต้ อ้ งการเดินทาง
ไปยังมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรท�ำการศึกษาเส้นทาง
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คมนาคมขนส่งสาธารณะเพิ่มเติม หรือหาแนวทางการขยายเส้นทางที่มีบริการขนส่งเช่น รถตู้รถ รถเมล์
รถไฟ หรือรถประจ�ำทางต่าง ๆ เดินทางจากพื้นกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ที่ใกล้เคียงโดยยกตัวอย่างเช่น
รถตู้ประจ�ำทางที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดปทุมธานี หรือจังหวัดใกล้เคียงที่นิสิตนักศึกษา
สามารถเดินทางต่อรถเพื่อเพิ่มตัวเลือก ความสะดวกและทางเลือกให้แก่นิสิต โดย กองกิจการนิสิต
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นั้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพร้อมพัฒนา
ไปตามสถานการณ์และงบประมาณโดยปัจจุบันมีรถคอยอ�ำนวยความสะดวก ๑๓ คัน ต่อวัน

บทสรุป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่ยุคสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบันได้มีการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องและประสบความส�ำเร็จส่งผลให้คณะสงฆ์มีความเข้มแข็งด้วย
องค์ความรูท้ เี่ กิดจากการศึกษาการพัฒนา ในรูปแบบของการวิจยั จนกระทัง่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ในยุคปัจจุบันโดยการน�ำขององค์อธิการบดีรูปที่ ๖ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. ได้พัฒนามหาวิทยาลัย
ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย จนสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพัฒนา
อาจารย์ให้มีความเป็นเลิศ บูรณาการพระพุทธศาสนาควบคู่กับศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งยังได้รับงบประมาณ
จากทางภาครัฐส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาเทคโนโลยีทเี่ ข้ามามีบทบาทมากในปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนพร้อมกันนั้น ยังส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
โดยมอบทุนการศึกษา จัดหาทุนการศึกษาให้กบั นิสติ ทัง้ ทีเ่ ป็นพระภิกษุและคฤหัสถ์ นอกจากนีม้ หาวิทยาลัย
ยังส่งเสริมการวิจัยโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและ
การสัมภาษณ์กลุม่ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นับเป็นข้อมูลทีส่ ามารถน�ำไปวางแผน
ทบทวนพัฒนาในกลุ่มผู้รับผิดชอบโดยตรงก็จะเกิดประโยชน์ในการของบประมาณสนับสนุนการบริหาร
จัดการ
๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 ๑. การศึกษาการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทศวรรษหน้า
		 ๒. การศึกษาสภาพปัญหาการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในปัจจุบัน
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