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 นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 

2430  เพือ่เป็นสถานศกึษาพระไตรปิฎกและวชิาช้ันสงูส�าหรบัพระภกิษ ุสามเณรและคฤหัสถ์ 

การบรหิารงานตามพันธกจิของสถาบนัอุดมศกึษาในรอบ 131 ปีทีผ่่านมา ประสบความส�าเรจ็

เป็นท่ีน่าพอใจอย่างยิง่ มหาวทิยาลยัได้ท�าหน้าทีเ่ป็นเสาหลกัของกจิการคณะสงฆ์ไทยในหลาย

ด้าน พร้อมกันนั้นก็ท�าหน้าท่ีเป็นผู้น�าด้านจิตใจของสังคมประเทศชาติ ท�ากิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่คนในชาติมาอย่างต่อเนื่อง

 การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง 4 ปีนับจากนี้ไป จะด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์

ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 (2560-2564) ดังนี้
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 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 6  สาขาวิชา ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ๒๒ สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 20   

สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 10   สาขาวิชา รวม 60 สาขาวิชา  เฉพาะระดับปริญญา 

ด�าเนินการเปิดสอนรวมทั้งสิ้น  227 หลักสูตร  มีคณาจารย์ทั้งหมด  1220 รูป/คน มีนิสิตทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งสิ้น จ�านวน 24,344 รูป/คน แยกเป็น

	 -ปริญญาตรี					 20,201			รูป/คน	

	 -ปริญญาโท			 2,861			 รูป/คน	

	 -ปริญญาเอก			 1,282			 รูป/คน

 ในช่วงแผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะที ่12 นี ้จะด�าเนินการพัฒนาบณัฑติให้มคุีณภาพ

เป็นไปตามนวลักษณ์ อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณภาพ
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 ด้านคณุลกัษณะของบณัฑติ  สร้างระบบและกลไกการผลิตบณัฑิตทีม่ปีระสิทธภิาพ ท่ี

จะให้ส่วนงานจดัการศกึษาสามารถผลิตบณัฑติท่ีมีคณุลกัษณะตามนวลกัษณ์ และมคุีณลกัษณะ

ตามที่ก�าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(Thai Qualifications 

Framework for Higher Education=TQF: HEd) มีทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินชีวิต

และการท�างานในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)  สามารถด�าเนินชีวิตและท�าการงาน

ในสังคมยุคดิจิทัลและยุค Thailand  4.0 ได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ    

 ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามนวลักษณ์นั้น จะใช้กระบวนการอบรม  

กล่อมเกลาให้ค�าแนะน�าสั่งสอนควบคู่กับการสอนหลักวิชาการอย่างต่อเน่ือง ด้วยระบบและ

กลไกของฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีชมรมหรือองค์กรนิสิตเข้ามาสนับสนุน

 ด้านหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาของ สกอ.และจะก�าหนด

ขอบข่ายเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน มีความกระชับ ลดภาระ

การบรรยายในชัน้เรยีน ตามนโยบายของรฐับาลทีต้่องการลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้จะก�าหนด

ขอบข่ายเนือ้หาของหลกัสตูรส�าหรบัคฤหสัถ์ ให้เหมาะกบัสถานะมากขึน้ ในขณะเดยีวกันกย็งั

คงรกัษาความเข้มข้นของเนือ้หาเหมอืนกบัหลกัสตูรส�าหรบับรรพชติ ผลักดนัให้มกีารประกาศ 

มคอ.1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  เพิ่มจ�านวนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ทุกระดับไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์จากจ�านวนท่ีเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน (เพิ่ม 7 สาขาวิชา) 

และจะส่งเสริมให้ส่วนงานจัดการศึกษาเปิดสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษมากขึ้น
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 นอกจากนี้ จะมีการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท�าหลักสูตรอีก 3 ลักษณะ คือ (1) หลักสูตร

ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกลงทะเบียนได้เฉพาะรายวิชาที่สนใจในทุกสาขาวิชา เก็บสะสม

หน่วยกิตจนครบตามท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตรน้ันๆ แล้วรับปริญญาในลักษณะปริญญา 

สหวิทยาการ (2) หลักสูตร 2 ปริญญากับสถาบันในต่างประเทศ (3) หลักสูตรออนไลน์

 อนึ่ง จะสร้างแรงจูงใจให้นิสิตชาวไทยเรียนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษา

องักฤษมากขึน้  เพือ่พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัและเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการ

ท�างานระดับนานาชาติในโลกยุคดิจิทัล

 ด้านอาจารย์สอน
 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู ้ความเช่ียวชาญในศาสตร์และมีทักษะในการจัด

กระบวนการเรียนรูท้ีท่นัสมยั โดยกิจกรรม/โครงการส่งเสรมิอาจารย์ให้ผลติผลงานทางวิชาการ

ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนั้นก็จะส่งเสริมสนับสนุน

ให้อาจารย์เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการมีจ�านวนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก�าหนด  จะด�าเนิน

งานโครงการครูต้นแบบที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ 3 อย่าง คือ (1) ด้านภาษา

อังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ (2) ด้านวิธีจัดการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

(Student Center) เช่น การเรยีนการสอนแบบ Project-Based Learning=PBL, Research-

Based Learning=RBL และ  Work-Based Learning=WBL (3) ด้านภาวะผู้น�าและความ

เป็นครู

 

 ด้านการวัดผลประเมินผลออกแบบวิธีการเรียนการสอน
 การวัดผลและประเมินผลให้ครอบคลุม 3 มิติคือ CAP-Model(C=Cognitive, 

A=Attitude, P=Performance) จะใช้ Applications เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารงานทะเบยีน

ให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความเป็นเอกภาพในด้านบริหาร 

พัฒนาบริหารจัดการข้อสอบกลางให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพทั้งด้านการ

เรยีนการสอน การสอบวดัผลและประเมนิผลสร้างความสมนยัด้านวชิาการด้วยข้อสอบกลาง

จะพฒันาระบบทะเบยีนของมหาวทิยาลยัให้เป็นคลงัข้อมลูเกีย่วกบันสิิตตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ 

และปลายน�้าที่ครอบคลุมทุกมิติ
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 ด้านทรัพยากรการเรียนรู้
 ปัจจุบันได้จัดท�าต�าราประกอบการเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้ว 

45  รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา และจะท�าอย่างต่อเนื่องโดย

มีเป้าหมายจะเพิ่มจ�านวนต�าราหนังสือประกอบการเรียนรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษให้ครบทุกหมวดจะปรับปรุงส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนกลาง 

ให้เป็น Living Library และ Multi-Functions Library ท�าหน้าที่หลายอย่าง เช่น เป็น 

หอจดหมายเหตขุองมหาวทิยาลยั เป็นทีเ่กบ็สะสมคมัภร์ีโบราณ เป็นทีแ่สดงนทิรรศการเกลีย่

ต�าราและหนังสือบางส่วนจากส่วนหอสมุดกลางไปไว้ที่คณะ เพื่อให้ส่วนหอสมุดกลางมีพื้นที่

ว่างในการจัดท�าห้องสมุด Living Library และ Multi-Functions Library มากขึ้น ในขณะ

เดียวกันก็จะเพิ่มจ�านวนหนังสือที่จ�าเป็นต่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

 

	 ด้านแหล่งและช่องทางการเรียนรู้
 จะพัฒนา MCU IT   โดยเพิม่สมรรถนะของ MCU Network   ทัง้ส่วนกลางและส่วน

ภมูภิาคให้มสีมรรถนะสงูสดุ เพือ่รองรบัการเรยีนการสอนออนไลน์ ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัมห้ีอง

สมุดออนไลน์คือ Buddhist e-Library  ซึ่งสามารถสืบค้นได้ 3 ภาษาคือ จีน ไทย และอังกฤษ 

มีระบบ MCU Broadcasting ประกอบด้วยระบบบริการข้อมูลทางวิชาการกึ่ง E-Learning 

ระบบถ่ายทอดสด มี MCUTVมี VDO on Demand  ให้เป็น Living Library
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และ Multi-Functions Library ท�าหน้าที่หลายอย่าง เช่น เป็นหอจดหมายเหตุของ

มหาวิทยาลัย เป็นที่เก็บสะสมคัมภีร์โบราณ เป็นท่ีแสดงนิทรรศการเกล่ียต�าราและหนังสือ

บางส่วนจากส่วนหอสมุดกลางไปไว้ท่ีคณะ เพื่อให้ส่วนหอสมุดกลางมีพื้นที่ว่างในการจัดท�า

ห้องสมุด Living Library และ Multi-Functions Library มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่ม

จ�านวนหนังสือที่จ�าเป็นต่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

 มสีือ่การสอนอเีลก็คทรอนกิส์ มวีทิยอุอนไลน์ ม ีe-Book ม ีMCUe-Journal System 

อยู่แล้ว จึงจะพัฒนาระบบ MCU Broadcasting  เหล่านี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะจัดท�าโปรแกรม

เป็นถังเก็บข้อมูลด้านวิชาการเพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจท่ัวไป  เป็นการตอบสนองกิจกรรม 

เรียนรู้ยุคใหม่แบบ Any Time, Any Where, Any Channel จะพัฒนา MCU Website 

ทัง้ระดบัสถาบนัและระดบัส่วนงาน โดยมรีปูแบบการน�าเสนอให้ทันสมยัและมเีนือ้หา 3 ภาษา

คือ ไทย อังกฤษ และจีน
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 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 พัฒนาระบบโปรแกรม E-SAR ที่สร้างขึ้นส�านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

มจร ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนเพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพศึกษาแบบ CHECO (CHE 

Curriculum Online) ที่ สกอ. จะน�ามาใช้แทนระบบ CHEQA Online ในปี 2562 เป็นต้นไป  

และเพือ่พัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จะส่งเสรมิให้ส่วนงานจดัการศกึษา

พฒันาทกุมติเิพ่ือเข้าสูร่ะบบประกนัคณุภาพการศกึษาแบบ EdPEx (Education Criteria for 

Performance Excellence) ในขณะเดยีวกนักส็ร้างมาตรการกระตุน้ให้ทกุส่วนงานทีจ่ดัการ

ศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติจนผ่านการประเมินในระดับดีมาก เพื่อให้หลักสูตรได้รับการเผยแพร่บน

ฐาน TQR (Thai Qualifications Register) สู่สาธารณะครบทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ใน

มหาวิทยาลัย
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  ทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการวิจัยและพุทธนวัตกรรมยุ

 มหาวิทยาลัยแม้ไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย แต่ท�าพันธกิจด้านการวิจัยมากมาย

อย่างต่อเนื่อง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ได้ท�าการวิจัยจ�านวนทั้งสิ้น 1,038 โครงการ ได้รับงบ

ประมาณเพื่อการนี้รวมทั้งสิ้น 231,059,105 บาท  เฉพาะในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีงานวิจัยที่

ท�าเสร็จสมบูรณ์แล้ว 467 เรื่อง ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งการศึกษาเพื่อรับปริญญา

 ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 นี้ จะด�าเนินงานพันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้

	 ด้านเนื้อหาการวิจัย
 จะยงัคงรักษาเนือ้หาการวจิยั 4 เรือ่งหลกัคอื (1) คัมภีร์-หลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธ

ศาสนา (2) ประยกุต์หรอืบรูณาการหลกัพทุธธรรมเพือ่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม (3) การ

บริหารจัดองค์กรภายใน และ (4) การบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยรูปแบบและกระบวนการ

วิจัย จะมีทั้งการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงพื้นที่ และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม มีเป้าหมายหลัก
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อยู่ที่น�าผลการวิจัยรับใช้ชุมชน ท้ังในด้านการแก้ปัญหา การพัฒนา และทะนุบ�ารุงรักษา

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนสืบไป ด้านการพัฒนานักวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนโดย

ให้ทนุแก่บคุลากรสายวชิาการทกุส่วนงานท�าวจิยั ด�าเนนิกจิกรรม/โครงการฝึกอบรมให้ความ

รู้เกี่ยวกับการท�าวิจัยอย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมให้อาจารย์ใช้งานวิจัยเป็นฐานในกิจกรรม

การเรียนการสอน (Research-Based Learning) ใช้ระบบและกลทางการบริหารกระตุ้นให้

อาจารย์ท�าการวิจัยตามเกณฑ์ภาระงาน

 

	 ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 รับรองคุณภาพวางมาตรการเร่งรัดผู้รับทุนวิจัยให้ท�าการวิจัยเสร็จตามสัญญาให้

มากที่สุด ให้มีการตีพิมพ์บทความจากงานวิจัยในวารสารที่น่าเชื่อถือทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ พร้อมกันนั้นก็สนับสนุนให้ส่วนงานจัดท�า

วารสารทางวชิาการและพฒันาเข้าสูฐ่าน TCI ให้มากทีส่ดุ เผยแพร่ผลการวจัิยทัง้แบบออนไลน์

และออฟไลน์  จดัท�าโปรแกรมเพือ่เป็นคลงัเกบ็ข้อมลูการวจิยัทกุมติเิป็นระบบสารสนเทศงาน

วจิยัเพือ่การอ้างองิน�าไปใช้ประโยชน์ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตกิจิกรรมประกวดผล

งานวจิยั ส่งเสรมิให้มกีารจดัลขิสทิธิง์านวจัิยดเีด่นเป็นคณุปูการอย่างยิง่ต่อสงัคมประเทศชาติ

 

 ด้านการจัดการความรู้พัฒนาระบบสารสนเทศ

 งานวจิยัโดยการสงัเคราะห์ผลการวจิยัและจดักลุม่ตามเนือ้หาท่ีวจัิยวเิคราะห์ผลการ

วจิยั สรปุเป็นชดุความรูแ้ละเผยแพร่ในภาษาต่างๆ เพือ่ให้สะดวกต่อการน�าไปใช้ประโยชน์ ท�า

พืน้ทีห่รอืสร้างอาคารเป็นสดัส่วนชดัเจนเพือ่จดัเก็บและแสดงนทิรรศการองค์ความรูท้ีไ่ด้จาก

ผลการวิจัย ให้เป็นศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาโลก
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	 ด้านการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 น�าชุดความรู้จากการวิจัยไปใช้ปฏิบัติเป็นรูปธรรม เป็นคุณูปการแก่ชุมชน เช่น 

ถ่ายทอดในรูปของสถาปัตยกรรม ประติมากรรม กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม

คู่มือการท�าโครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม แปลงผลการวิจัยออกมาเป็น

นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมกับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย กองกิจการนิสิต และส�านักส่งเสริม

พระพุทธศาสนาและบริการสังคมร่วมมือกันศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “การวิจัยรับใช้สังคม” ให้

เป็นรูปธรรมสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 ทีส่�าคญัคอืให้งานวจิยัเป็นส่วนหนึง่ของการเรยีนการสอน ตามทีพ่ระพรหมบณัฑติ 

อดตีอธิการบดไีด้ให้นโยบายไว้ว่า“มหาวทิยาลยัต้องเป็นมหาวิทยาลัยวจิยั คอืในระดบัปรญิญา

ตรีต้องให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาฝึกให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ

การท�าวิจัย ฝึกความใฝ่รู้ใฝ่คิดและต้องมีอัตราส่วนของนิสิตที่ท�าการวิจัยมากกว่านิสิตที่เรียน

ในห้องเรียน ...ในระดับบัณฑิตศึกษานิสิตต้องท�าวิจัยแบบเข้มข้นเพื่อส�าเร็จการศึกษา...ควร

เป็นผูช่้วยนกัวจิยัของอาจารย์...ในระดบัคณาจารย์จะต้องท�าวจิยัเพือ่น�าความรูไ้ปสูก่ารเรยีน

การสอนและการประยุกต์ใช้เพือ่พฒันาบคุคลและสงัคมและควรมกีารเผยแพร่ผลงานวจิยัใน

ระดับชาติและนานาชาติ...”
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  ทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการบริการวิชาการ

ยุ
 สถานะและบทบาทของมหาวทิยาลยัคอืผลติบณัฑติและพฒันาสงัคม มหาวทิยาลยั

จึงมีความโดดเด่นอย่างยิ่งในด้านน้ี  เฉพาะในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา ได้ท�ากิจกรรม/โครงการ

พัฒนาสังคมที่ส�าคัญ คือ
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สถานะและบทบาทของมหาวทิยาลยัคอืผลติบณัฑติและพฒันาสังคม มหาวทิยาลัยจงึมคีวาม

โดดเด่นอย่างยิ่งในด้านนี้  เฉพาะในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ได้ท�ากิจกรรม/โครงการพัฒนาสังคม

ที่ส�าคัญ คือ

 บรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดรู้อน	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้สิน้ 

2,012 โครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  388,287 รูป/คน ใช้งบประมาณทั้งที่ได้รับจัดสรร

จากรัฐและการบริจาคของประชาชนทั่วไป รวมเป็นเงิน 296,134,413 บาท

	 พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (พระธรรมจาริก) ตั้งแต่พุทธศักราช 2543 

ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดคือ เชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง และแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีจ�านวน 

36 อาศรม มีพระบัณฑิตอยู่ประจ�า 36 รูป ท�าหน้าที่สอนพระพุทธศาสนา รณรงค์ให้ลด ละ 

เลิกอบายมุข สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

	 จัดค่ายพุทธบุตร-ค่ายคุณธรรมจ�านวน	 807	 ค่าย มีเยาวชนชาย-หญิงเข้าร่วม

กิจกรรมฝึกอบรมจ�านวนทั้งสิ้น 202,537 คน  

 จัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปปีละ 70 ครั้ง มีผู้

เข้าปฏิบัติกรรมฐานปีละ 5,600 คน

 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีจ�านวน 18,000 รูป สอนวิชาพระพุทธศาสนาใน

โรงเรียนทั่วประเทศ 

 MCUTV เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีระบบถ่ายทอดสดทาง

อินเตอร์เน็ต  ได้ท�าการสื่อสารหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและข้อมูลทั่วไป เป็นการสร้าง

ปัญญาควบคู่กับศรัทธาอย่างต่อเนื่อง

 การด�าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 นี้ จะด�าเนินงานกิจกรรม/

โครงการเดิมโดยเสริมกิจกรรมบางอย่างเข้าไปเพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
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 1.จัดท�าแผนบริการวิชาการแก่สังคม
 ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ของประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

(SDGs=Sustainable Development Goals) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนให้แก่

งานบริการวิชาการ โดยมีกรอบการด�าเนินงานดังนี้

  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาค

ฤดูร้อนทั้งด้านบริหารและวิชาการ เช่น การจัดท�าคู่มือจัดโครงการ หลักสูตร กิจกรรมการ

ฝึกอบรม โดยมีกองกิจการนิสิตเป็นส่วนงานหลักประสานกับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย

  ท�าหลักสูตร/คู่มือการจัดค่ายพุทธบุตร-ค่ายคุณธรรมของมหาวิทยาลัย

เป็นการเฉพาะ และให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวมากขึ้น

  พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านกรรมฐาน โดยสอน

หลกัสูตรวปัิสสนาจารย์ เพือ่ให้ท�าหน้าทีเ่ป็นวปัิสสนาจารย์ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ

  จดัเตรยีมสถานทีส่�าหรบักจิกรรมโครงการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานของ

มหาวทิยาลยัส่วนกลางให้เป็นสปัปายะในทกุๆ ด้าน พัฒนาให้มหาจฬุาอาศรมและศนูย์พฒันา

ศาสนาแคมป์สนเป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส�าหรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

นิสิต และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ปลายเดือน

  พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนด้านหลัก

พระพุทธศาสนาครอบคลุมปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม ปฏิเวธสัทธรรมและด้านจัดการ

เรยีนการสอนแบบ โดยสนบัสนนุให้ส่วนงานต่าง ๆ  เปิดสอนหลกัสตูรพระสอนศลีธรรมฯและ

ให้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการสอนแบบ Active Learning อย่างต่อเนื่อง

  ท�าผังรายการ	 MCUTV  ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างกิจกรรม

เสริมสร้างปัญญากับศรัทธา ได้แก่กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

เผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทั่วไป การท�าวัตรสวดมนต์ และศิลปวัฒนธรรมทั่วไป 

โดยแบ่งงานเป็น 2 ส่วน คือ (1) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่รับผิดชอบผลิตรายการ 

50 เปอร์เซ็นต์ (2) ส่วนงานที่มีศักยภาพรับผิดชอบผลิตรายการ 50 เปอร์เซ็นต์ 

 2.ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการ
 กับการเรียนการสอน การวิจัย และทะนุบ�ารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยให้อาจารย์และ

นิสติเข้าไปมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมบรกิารวชิาการและถอดบทเรยีนน�าไปใช้ในกจิกรรมการเรยีน

การสอน การวิจัย และทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
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 ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยด�าเนินกิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย

บรูณาการเข้ากบัพนัธกจิอืน่ๆ จ�านวน 200 โครงการ ในหลายวทิยาเขตและวทิยาลัย มอีาคาร

สถานที่เก็บรวบรวมสถาปัตยกรรม ประติมากรรม พุทธศิลป์ต่างๆ รวมคัมภีร์โบราณเป็นการ

เฉพาะ มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 

 

  ทธศาสตร์ที่ 4 
  ด้านการทะนุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ยุ
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  ในด้านวรรณกรรม มกีารปรวิรรตและแปลคมัภร์ีพระไตรปิฎกภาษาบาลเีป็นภาษา

ไทยฉบบัมหาจฬุาและจดัพมิพ์เผยแพร่แล้ว 12 ครัง้ ครัง้ละ 2,000 ชดุ รวมทัง้สิน้ 24,000 ชดุ 

จ�านวน 1,800,000 เล่ม ปริวรรตและแปลคัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลีเป็นภาษาไทย 52 เล่ม

และจดัพมิพ์เผยแพร่ ปรวิรรตพระไตรปิฎกภาษาบาลฉีบบัมหาจฬุาเป็นอกัษรโบราณท้องถิน่ 

และจากอักษรโบราณท้องถิ่นเป็นภาษาบาลีอักษรไทย

 มีการวิจัยเนื้อหาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมจ�านวนมาก มีกิจกรรมประกวดสวดมนต์

หมู่ มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในระดับสถาบัน คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย

อย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  เช่น กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ซึ่งจัดต่อ

เนื่องเป็นครั้งที่ 13 

 การด�าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 นี้ จะด�าเนินงานกิจกรรม/

โครงการเดิม โดยเสริมกิจกรรมบางอย่างเข้าไปเพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

 1.จดัท�าแผนทะนบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	ตามกรอบในแผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะ

ที่ ๑๒ ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของชุมชน

 2.ให้มีส่วนงานรับผิดชอบการทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในส่วน

กลางและส่วนภูมิภาค

 3.ผลกัดนัให้สร้างหอศลิปวฒันธรรม/ศนูย์การเรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรมทางพระพทุธ

ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 4.สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จัดท�าเป็นชุดความรู้ตามหมวดหมู่ 

คอื คตธิรรม วฒันธรรมประเพณไีทย สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม จติรกรรม และวรรณกรรม

	 5.จัดกิจกรรม/โครงการ ให้นโยบายและแนวทางรวมทั้งส่งเสริมให้บูรณาการการ

ทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย โดยสอดแทรกกิจกรรม/โครงการ

เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
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  6.จัดกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้	 เกี่ยวกับการอนุรักษ์ 

สืบทอด บูรณะปฏิสังขรณ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป รวมทั้งการคิด

สร้างสรรค์ การสร้างศิลปวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาโดยการถอดแบบ/จ�าลองแบบจากศิลป

วัฒนธรรมโบราณ

 7.	จัดกิจกรรมบูชาสักการะในวันมาฆบูชา	วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชาบริเวณ

อาคารพพิธิภัณฑ์พระไตรปิฎก กจิกรรมบ�าเพญ็บญุในเทศกาลส�าคญัต่างๆ เช่น วนัเข้าพรรษา 

วันออกพรรษา วันสารทไทย เทศน์มหาชาติ

 8.	ส่งเสริมและสนบัสนนุการบรูณาการงานทะนบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	กบัการเรียน

การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ โดยให้อาจารย์และนิสิตเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ทะนบุ�ารุงศลิปวฒันธรรมและถอดบทเรยีนน�าไปใช้ในกจิกรรมการเรยีนการสอน การวจิยั และ

บริการวิชาการ
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  ทธศาสตร์ที่ 5 
  ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร

ยุ
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีส่วนงานจัดการศึกษา 35 ส่วนงานครอบคลุมพื้นที่ 

44 จังหวัดมีบุคลากรทั้งหมดรวม 3,003  รูป/คน แบ่งเป็นสายวิชาการ (อาจารย์) 1,220 รูป/

คน สายปฏบิตักิารวชิาชพีและบรหิารทัว่ไป  1,783 รปู/คน  เปิดสอนหลกัสตูร/สาขาวชิา  60 

สาขาวิชา รวมเฉพาะระดับปริญญา 227 หลักสูตร  
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 มีนิสิตชาวไทยและชาวต่างประเทศ 24,344 รูป/คน แยกเป็น (1) นิสิตชาวไทย 

23,318 รูป/คน (2) นิสิตชาวต่างประเทศ  1,062  รูป/คน นับจากที่จัดการศึกษาในรูปแบบ

อุดมศึกษาในปีพุทธศักราช 2460 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (71 ปี) มีผู้ส�าเร็จการศึกษาทุก

ระดับรวมทั้งสิ้น 58,372 รูป/คน 

 การด�าเนินงานบริหารจัดการองค์กรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 นี้ จะ

ด�าเนินงานกิจกรรม/โครงการเดิมท่ีได้ด�าเนินงานมาแล้วอย่างต่อเนื่อง และเสริมกิจกรรม/

โครงการใหม่บางส่วนเข้าไป ดังนี้

 ด้านบุคลากร จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถเชงิวิชาการ วิชาชีพ และ

หลักการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ โดยจะด�าเนินการ 3 แบบ คือ 

 1.หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารวิชาการและวิชาชีพ	
 ฝึกอบรมผูบ้รหิารทกุระดบัให้มีความรูค้วามเข้าใจหลักการบรหิารสถาบนัอุดมศกึษา 

เข้าใจระบบและกลไกการบริหารองค์กรการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง

 ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้บริหารทุกระดับเกี่ยวกับหลักการวิธีการบริหารความ

เปลี่ยนแปลง (CM=Change Management) บริหารความเสี่ยง (RM=Risk Management)

การจัดการความรู้ (KM= Knowledge Management) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

(LO=Learning Organization) จนสามารถน�าไปใช้สร้างวัฒนธรรมการท�างานตามหลักการ

บริหารงานยุคใหม่ สามารถบริหารจัดการองค์กรในภาวะ Digital Disruption และสามารถ

ปรับตัวเข้ากับยุค Digital Revolution ได้

 พร้อมกันนี ้ จะให้แปลงสาระของแผนบริหารความเส่ียง (RM=Risk Management)

ไปสู่ภาคปฏิบัติ (Implementation) ทั่วทั้งองค์กร ครอบคลุมทุกประเด็นที่เป็นความเสี่ยง

 หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ให้มีความรู้

ความเข้าใจระบบและกลไกการปฏิบัติงานสายวิชาชีพฯ  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

 

	 2.กิจกรรมฝึกอบรมเสริมทักษะในศตวรรษที่	21
 กิจกรรม/โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพการท�างานในยุคดิจิทัล ซึ่งจะน�าไป

สู่การสร้าง Digital Organization 

 กจิกรรม/โครงการสร้างเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์องค์กร (Branding) เพือ่เสรมิสร้าง

ฐานะและบทบาทของมหาวิทยาลัยให้โดดเด่น แสดงความเป็นเฉพาะทางมากขึ้น
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 กจิกรรม/โครงการฝึกอบรมเสรมิสร้างทกัษะทีเ่หมาะกับการท�างานในศตวรรษที ่21 

เช่น ทักษะในการสื่อสาร การคิดเชิงระบบ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ทักษะ

ในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ลักษณะนิสัยยืดหยุ่น ความประนีประนอม ความสามารถในการ

บริหารจัดการคน ความเป็นทีม

 3.หลักสูตรฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ
 ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อปรับทัศนคติในการท�างานที่เน้นประสิทธิภาพ ความถูกต้อง 

รวดเร็ว ตอบสนองผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบถ้วนเป็นที่น่าพอใจ

 กจิกรรมจติตภาวนา โดยจะด�าเนนิการหลายรปูแบบ เช่น ทกุกิจกรรมฝึกอบรมจะมี

ภาคจิตตภาวนาเช้า-เย็น กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระร่วมกันในโอกาสส�าคัญ  และส่งเสริม

สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติกรรมฐานในโอกาสต่างๆ 

	 4.ด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร	
 เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดท�า 

Big Data และ Thailand 4.0 จะน�า Applications  มาใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการองค์กร 

โดยพัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์เก็บฐานข้อมูล แยกเป็น 2 ส่วน คือ ศูนย์ข้อมูลระดับ

สถาบัน (คลังข้อมูลกลาง) และศูนย์ข้อมูลระดับส่วนงาน ประกอบด้วย

 ข้อมูลด้านบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย

 ข้อมูลด้านงบประมาณ การเงิน และการบัญชี

 ข้อมูลด้านจ�านวนหลักสูตรทุกระดับที่เปิดสอนอยู่อาจารย์ประจ�าหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ข้อมลูด้านนสิติ ประกอบด้วยจ�านวนนสิติแต่ละปีการศึกษา เปอร์เซน็ต์จ�านวนนสิิต

ที่ออกกลางคัน จ�านวนและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว 

 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต

 ข้อมูลด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 ทัง้นี ้โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้มาต้องเป็นเอกภาพ สามารถเชือ่มโยงทกุส่วนงานเข้าด้วย

กนัได้หมดทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค โดยในกระบวนการท�างานพัฒนาโปรแกรมต่างๆ จะ

ให้ส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการด�าเนินงาน
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	 ด้านสวัสดิการบุคลากร
 จัดสวัสดิการที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีพอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

ครอบคลุมด้านการรักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรธิดา ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด พร้อมกันนี้ก็ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้เติบโต

เข้มแข็งในลักษณะต่างๆ เพื่อความมั่นคงด้านฐานะความเป็นอยู่ของบุคลากรด้าน

 การพัฒนา	มจร	วัดมหาธาตุ	ศูนย์วัดศรีสุดาราม	และวังน้อย	อยุธยา
	 1.	การประหยัดและความมั่นคงด้านพลังงาน

 ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แก้ปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก 

เพื่อป้องกันเหตุการณ์ลิฟท์ติดและเพื่อไม่ให้ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยได้รับความ 

เสียหาย ท�าให้บุคลากรและนิสิตเกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

 จัดท�าระบบโซล่าร์เซลล์เพิ่มขึ้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

 จัดท�าระบบติดตั้งหลอดไฟฟ้าใหม่ พร้อมกับติดตั้งระบบสวิชท์ไฟฟ้าบางจุดแบบ

แยกส่วนกันและติดตั้งสวิชท์อัตโนมัติบางจุด เพื่อให้เกิดความประหยัด

 จดัระบบสวชิท์เคร่ืองปรบัอากาศภายในอาคารบางอาคารและในบางจดุให้แยกส่วน

กัน ให้สามารถเปิดใช้เครื่องปรับอากาศเฉพาะในจุดที่จ�าเป็น

 2.	การพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 เพิ่มปริมาณต้นไม้และสร้างโรงเก็บพักขยะในบริเวณที่เหมาะสม ก่อนที่หน่วยงาน

ภายนอกจะมาขนขยะออกไป ซึง่จะท�าให้ทศันยีภาพสวยงาม ท�าให้พืน้ทีภ่ายในมหาวทิยาลยั

ปลอดกลิ่นและไม่มีมลพิษ

 ปรับพื้นที่บางส่วนให้เป็นท่ีจอดรถของผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และ

บุคคลทั่วไปให้เหมาะสม เพียงพอ และไม่กีดขวางทางจราจร

 ท�าท่อระบายน�า้ขนาดใหญ่บรเิวณไหล่ทางสายหลกัภายในมหาวทิยาลยั เพือ่ป้องกนั

ไม่ให้มีน�้าท่วมขัง ในช่วงที่ฝนตกชุกพร้อมกับปรับปรุงทางเท้าตามถนนสายหลักให้เหมาะแก่

การสัญจร 

 ปรบัปรงุภมูทิศัน์บรเิวณรอบสระใหญ่หน้าหอประชุม มวก ๔๘ พรรษาให้เป็นสถาน

ที่พักผ่อนหย่อนใจ

 ท�าพื้นที่ด้านล่างตรงกลางอาคารเรียนรวมให้เป็นรมณียสถาน เป็นที่พักผ่อน 

หย่อนใจ พร้อมทั้งเป็นที่นั่งพักศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์และนิสิต
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	 3.	พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศาสนสถาน	มีความเป็นปูชนียสถาน
 จัดท�าที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้แยกส่วนจากหอ

พระไตรปิฎก  หล่อพระพุทธรูปจักรพรรดิขนาดใหญ่พร้อมจัดท�าท่ีประดิษฐานด้านหน้า

มหาวทิยาลยั เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไปเข้ามากราบไหว้บชูาสะดวกพร้อมกบัปรับพ้ืนทีด้่านหน้า

ของมหาวิทยาลัยบางส่วน

 ปรับปรุงอาคารหอพระไตรปิฎกให้เป็นท่ีปฏิบัติงานและแสดงนิทรรศการพระ

ไตรปิฎก พร้อมกับปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา

 จัดระบียบและจัดระบบร้านค้าบางส่วนใต้อาคารหอฉัน โดยอาจจะพิจารณาย้าย

ออกไปตั้งอยู่ในที่เหมาะสม

 จัดท�าสถานที่ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมให้สะดวก สะอาด สว่าง และสงบ เป็น 

สัปปายะส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง

 รักษาความสะอาดภายในอาคารแต่ละหลังให้เป็นรมณียสถาน เช่น บริเวณห้องน�้า 

พร้อมกันนั้น วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ เก่าช�ารุดใช้การไม่ได้ ต้องมีการจัดระบบจ�าหน่ายจ่ายแจก

ออกไปโดยเร็ว
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 จดักจิกรรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวและกราบไหว้บชูาส่ิงศักดิสิ์ทธิท์ัง้ 5 คือ (1)  หลวง

พ่อพุทธโสธร (2) สมเด็จจักรพรรดิ (พระประธานในอุโบสถกลางน�้า) (3) พระบรมสารีริกธาตุ 

(4) ต้นพระศรีมหาโพธิ และ (5) องค์พระปิยมหาราช

 4.	มาตรการลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้	ขยายโอกาส
 จดัระบบการใช้สอยอาคารและสาธารณปูโภคในอาคาร มจร วดัมหาธาตแุละศนูย์วดั

ศรสีดุารามให้เหมาะสม ให้มคีวามสะอาด สว่าง และสงบ ประหยดัค่าใช้จ่ายของมหาวทิยาลยั

 ปลุกจติส�านกึการใช้กระแสไฟฟ้าและน�า้ รวมทัง้วสัดอุปุกรณ์อืน่ๆ ของมหาวทิยาลยั

ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและประหยัด

 จัดระบบสวัสดิการอาหารส�าหรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรพชิต และ

พระนิสิต (โรงครัว) ให้เหมาะสม รัดกุม ชัดเจน โดยใช้ระบบ Applications มาช่วยในการ

บริหารจัดการ

 จดัระบบยานพาหนะรบัส่งผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนสิติให้ยดืหยุน่ เหมาะ

สมสอดคล้องกบัความจ�าเป็น โดยให้ฝ่ายกจิการนสิติประสานกบัคณะและวทิยาลยัในการจดั

ตารางสอนอย่างเป็นเอกภาพ สะดวกต่อการจัดเตรียมพาหนะรับ-ส่ง  เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

 จดัระบบบรหิารงานโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม เช่น โครงการปฏบิตัวิปัิสสนา

กรรมฐานให้เหมาะสมชดัเจน เพ่ือให้มหาวทิยาลัยมรีายได้บางส่วนและเป็นการสะสมทนุทาง

สังคม

 จัดระบบบริจาค/จุดบริจาคบริเวณปูชนียสถานด้านหน้ามหาวิทยาลัยและบริเวณ

ใต้อาคารหอฉันให้เรียบร้อย ก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะ มีความสะอาด สว่าง สงบ

 จัดระบบบริจาคออนไลน์ คิวอาร์โค้ด และจัดให้มีจุดรับบริจาคตามร้านสะดวก

ซื้อ ตามสาขาของธนาคารต่างๆ เป็นต้น พร้อมกันนั้นก็มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิต

ศรัทธามาบริจาครับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

ฝ่ายบรรพชิต และพระนิสิต ผ่านทาง MCUTV, MCU-Facebook และช่องทางอื่นๆ



32

ถานะและ
  บทบาท
    ในอนาคต

ส



33

 การสนองงานคณะสงฆ์ไทย
  ให้การศึกษาแก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ เกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์  เพื่อให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการมีความรู้ความสามารถในการท�าพันธกิจ

ของคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมกับช่วยคณะสงฆ์เตรียมพระสงฆ์รุ่นใหม่ให้เป็น

ศาสนทายาทที่มีคุณภาพ ท�าหน้าท่ีสืบทอดสถาบันสงฆ์ให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป นอกจาก

นี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะ

อนุกรรมการ และคณะท�างานตามมติมหาเถรสมาคมในเร่ืองต่างๆ เช่น การปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนา ยกระดับการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยให้เป็นมาตรฐานสากล โดยการให้องค์

ความรู้เกี่ยวกับการจัดท�าหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

  

 จัดกลุ่มส่วนงาน(Zoning)ในแต่ละภูมิภาค
 จัดกลุ่มวิทยาเขตและวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคให้มีจุดเน้นที่สอดคล้องกับธรรมชาติ

ของพื้นท่ีมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้ส่วนงานแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์โดดเด่นขึ้น 

แตกต่างกันไป ตอบสนองความต้องการของชุมชนแต่ละแห่ง  และจะท�าให้ลดความซ�้าซ้อน

ของหลกัสตูรทีเ่ปิดสอน พฒันาหลกัสตูรทีเ่ป็นจดุแข็งของมหาวทิยาลยัให้มคีวามเป็นเลิศ เป็น

ที่สนใจใคร่เข้ามาศึกษาของคนทั่วไป

  

 บริการวิชาการและทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ด�าเนินการใน 3 ลักษณะ คือ (1) แปลงผลการวิจัยมาสร้างนวัตกรรมเพื่อบริการ

วิชาการและทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างแท้จริง (2) เน้นท�าการศึกษาวิจัยปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาในสังคมไทย ที่ท�าให้สังคมไทยอ่อนแอ ที่มีความจ�าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน 

วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ เสนอแนวทางแก้ไข และด�าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อแก้ปัญหานั้น 

โดยมหาวทิยาลยัจะเป็นหลกัในการด�าเนนิงาน (3) เป็นแหล่งเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ของชาตใิน

ทกุมติ ิเป็นการเชือ่มอดตีสูปั่จจบุนัและทศิทางในอนาคต ท�าให้คนในชาตมิคีวามภูมใิจในความ

เป็นไทยและหวงแหนประเพณวีฒันธรรมอนัดงีามของชาต ิท�าให้เกดิคณุค่าทางจรยิธรรม ช่วย

จรรโลงใจคนรุ่นใหม่ให้ใฝ่ใจคิดดี พูดดี และท�าดี
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	 สถานะและบทบาทระดับนานาชาติ
 ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา จากการที่มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมนานาชาติมาอย่างต่อ

เนื่อง ท�าให้มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร/สถาบันในต่างประเทศจ�านวนมากและการท่ี

มชีาวต่างประเทศจ�านวนมากมาศกึษาทีม่หาวทิยาลัย เฉพาะภายใน 10 ปีย้อนหลงั มจี�านวน 

12,982 รูป/คน มีผู้ส�าเร็จการศึกษาทุกระดับรวมไม่น้อยกว่า 6,000 รูป/คน ข้อนี้จะเป็น

ฐานส�าคัญในการที่มหาวิทยาลัยจะท�าพันธกิจระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เพราะบัณฑิตชาวต่างชาติเหล่านี้ส่วนมากได้เดินทางกลับประเทศ ไปปฏิบัติหน้าที่การงาน

ในฐานะต่างๆ จะเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในอนาคต 

มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทส�าคัญในด้านต่างๆ ดังนี้

 

	 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC)
 จะเป็นสถานศึกษาที่ชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษาค้นคว้าและวิจัยวิชาการด้าน

พระพทุธศาสนา อาจารย์ชาวต่างประเทศทีอ่ยูใ่นเครอืข่ายความร่วมมอืกัน เช่น สมาชกิสมาคม

มหาวทิยาลัยพระพุทธศาสนานาชาต ิ(IABU) กจ็ะมาท�าหน้าทีส่อนนสิติและศกึษาค้นคว้าวจิยั

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันอย่างกว้างขวาง  

  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติจะเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการ

กับศาสตร์สมัยใหม่ระดับโลก จะมีการเพิ่มจ�านวนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษา

องักฤษทกุระดบัไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซน็ต์จากจ�านวนทีเ่ปิดสอนอยูใ่นปัจจบุนั (เพิม่ ๗ สาขา

วิชา) และจะส่งเสริมให้ส่วนงานจัดการศึกษาเปิดสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษมากขึ้น จะหา

มาตรการสร้างแรงจงูใจให้พระสงฆ์ไทยเรยีนหลกัสตูรนานาชาตมิากขึน้ ทีส่�าคญัคอืจะมกีารจดั

ท�าหลกัสตูร 2 ปรญิญากบัสถาบนัในต่างประเทศโดยเชือ่มโยงกับสถาบนัสมทบ และท�าความ

ร่วมมอืทางวชิาการกบัสถาบนัอดุมศึกษาในต่างประเทศ เพือ่เป็นเครอืข่ายในการจดัการเรยีน

การสอนหลกัสตูร 2 ปรญิญา วทิยาลยัพทุธศาสตร์นานาชาตจิะเป็นต้นแบบของวทิยาลยัด้าน

พระพุทธศาสนาของโลก เป็นสถานศึกษาท่ีสร้างบุคลากรให้แก่สถาบันการศึกษาพระพุทธ

ศาสนาระดบัชาตแิละระดับนานาชาต ิ สร้างเกณฑ์ชีว้ดัความเป็นมหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนา

ระดับโลก 
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วิทยาลัย
พุทธศาสตร์
นานาชาติ (IBSC)
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	 หอสมุดนานาชาติ:	ศนูย์การเรียนรู้พระพทุธศาสนาของโลก	
 หอสมดุของวทิยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาตจิะเป็นแหล่งศกึษา ค้นคว้าและวจิยัด้าน

พระพุทธศาสนาของโลก เป็นหอสมุดพระพุทธศาสนาท่ีดีที่สุดของโลก เป็นศูนย์การเรียน

รู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และเป็นภูมิปัญญาของโลกเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านพุทธศาสนา 

บริการวิชาการและการทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดรับวิถีสังคมโลกยุคดิจิทัลที่ก�าลัง

เปลี่ยนแปลงไป 
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 ศูนย์กลางความร่วมมือด้านศึกษา	ปฏิบัติ	และเผยแผ่
 วทิยาลยัพทุธศาสตร์นานาชาตทิ�าหน้าทีร่่วมมอืด้านการจดัการศกึษาและวจิยัด้าน

พระพุทธศาสนา สร้างศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาระดับชาติและระดับนานาชาติ  

สถาบันวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) สภาสากลวัน

วสิาขบชูาโลก (ICDV) ซึง่ในปัจจบุนัได้รบัการรบัรองให้เป็นทีป่รกึษาพเิศษด้านเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งสหประชาชาติ จะเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการประชุมสัมมนา การปรึกษา

หารือ และประสานความร่วมมือด้านอื่นๆ

 สถาบันภาษา
 ท�าหน้าที่จัดการศึกษาด้านภาษา เช่น สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ สอน

ภาษาอาเซียนให้แก่อาจารย์และนิสิตชาวอาเซียนด้วยกัน  ที่ส�าคัญคือสอนภาษาอังกฤษ

ให้แก่อาจารย์ นิสิต และประชาชนท่ัวไป ท�าหน้าท่ีพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์ของ

มหาวทิยาลยัให้มคีวามรูค้วามเข้าใจภาษาองักฤษและภาษาอืน่ๆ ทีน่ยิมใช้สือ่สารกนัในสงัคม

ปัจจุบัน เป็นสถาบันหลักที่ให้การรับรอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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 วิทยาลัยพระธรรมทูต
 ท�าหน้าที่ฝึกฝนและพัฒนาพระธรรมทูตให้มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการ

ท�าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ทัั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อตอบโจทย์ของ

สังคมโลกที่ก�าลังต้องการสติ สมาธิ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสถานการณ์โลกที่ก�าลัง

เปลี่ยนแปลงไป 

	 ศูนย์อาเซียนศึกษา
 ท�าหน้าที่เป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอาเซียน

และประเทศอื่นๆ รวมท้ังจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส�าหรับเยาวชนอาเซียน 

กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในประชาคมอาเซียน เป็นต้น
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พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย
วุฑฺฒึ ปปฺโปตุ เวปุลฺลํ วิรุฬฺหึ จุตฺตรึ สทา

จิรํ โลเก ปติฏฺฐาตุ มหาจุฬาลงฺกรณราชวิทฺยาลยํ.
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ขอให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสบความเจริญรุ่งเรือง ไพบูลย์ งอกงาม เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก

และตั้งมั่นตลอดไปฯ
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มหาจุฬา
ยุคเปลี่ยนผ่าน...

จากอาจารย์

สู่ศิษย์
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เมื่อเรารักษงาน
งานจะรักษเรา

สถานะ บทบาท
และทิศทาง

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


