
 
 

 
๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 

  ๑.๑.๑  ชื่อส่วนงาน : กองกิจการนิสิต   ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย 
          ที่ตั้ง : ๗๙ หมู่ที่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  

 ๑.๑.๒ ประวัติความเป็นมาโดยย่อ  
 กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการต่อตั้งขึ้นเมื่อมีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยเรื่องการแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัย ลง
วันที่    ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๐ โดยมีส่วนงานกองกิจการนิสิต ๒ ฝ่าย คือ (๑) ฝ่ายส่งเสริมกิจการนิสิต (๒) ฝ่ายปฏิบัติ
ศาสนกิจ ต่อมาในปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง ภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗1 โดยก าหนดให้กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี มีอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจการนิสิต งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม
ของนิสิต งานสวัสดิการนิสิต งานบริการหอพักนิสิต งานประสานงานพระธรรมจาริก งานบรรพชาและอบรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มี ๓ กลุ่มงาน คือ  

๑.  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต ปฏิบัติงานเพ่ือให้นิสิตได้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

อันจะจ าไปสู่การเพ่ิมสมรรถนะในการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 ๒. กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต ปฏิบัติงานจัดสวัสดิการพ้ืนฐานทั้งที่ทางรัฐก าหนดและที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 
ร่วมทั้งการจัดที่พักอาศัย/หอพักแก่นิสิต และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓. กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ ปฏิบัติงานจัดท าฐานข้อมูลนิสิตและศิษย์เก่าติดตามประเมินผลให้ค าปรึกษา
แนะแนว รับรองการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
   

                                                   
1 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของส่วนงานใน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศเมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

บทที่ ๑ บทน ำ 



๒ 
 
๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

กองกิจการนิสิต เป็นส่วนงานที่สามารถด าเนินภารกิจ ด้านการจัดบริการและสวัสดิการ ให้แก่
นิสิตในระดับท่ีได้มาตรฐาน และส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
แก่นิสิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตและตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยและคณะสงฆ์ โดย
มีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังต่อไปนี้ 

๑.๒.๑ ปรัชญา (Philosophy) 
สนับสนุนการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 

 ๑.๒.๒ ปณิธาน (Determination) 
  ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
 ๑.๒.๓  วิสัยทัศน์ (Vision) 

นิสิตมีจิตอาสาและเป็นศาสนทายาทท่ีมีศักยภาพ 
 ๑.๒.๔ พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตทีมี่พึงประสงค์และเป็นศาสนทายาทท่ีมีศักยภาพ 
๒. บูรณาการกิจกรรมการพัฒนานิสิตกับการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่

สังคม 
๓. บริการนิสิตที่มีประสิทธิภาพให้สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา 

 ๑.๒.๕ ค่านิยม (Core value) 
อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 
๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
คล้องตัวในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 
 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต 
 

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต 
 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
 

ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
 

 

-คณะกรรมการวินัยนิสิต 
-คณะกรรมการปฏิบัติ
ศาสนกิจ 
-คณะกรรมการโครงการ
ปฏิบัติ 
 วิปัสสนากัมมัฏฐาน 
-คณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานบริการ
สังคม 

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ 
 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
 

รองผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
 



๔ 
 
 
๑.๔ รายช่ือผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน 

๑.๔.๑  ผู้บริหารนโยบาย 
๑. พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ.๙) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๒. พระมหาวิลัย สมาจาโร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

๑.๔.๒  ผู้บริหารกองกิจการนิสิต 
๑.  พระมหาประยูร โชติวโร  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๒.  นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์   รองผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๓.  พระครูชิโนวาทธ ารง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการนิสิต 
๔.  นายเกษม ประกอบดี    หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติศาสนกิจ 

๑.๔.๓  เจ้าหน้าที ่
๑. พระครูพิมลสรกิจ นักจัดการงานทั่วไป  
๒. พระสังคม    กิตฺติญาโณ นักจัดการงานทั่วไป 
๓. พระมหาสุขสันต์  สุเมธี นักจัดการงานทั่วไป 
๔. นายบัญชา   นาร ี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
๕. นางรุจาภา  ธงปลื้มจิตร นักจัดการงานทั่วไป 
๖. นายชัชวาลย์    เทียงเป นักจัดการงานทั่วไป 
๗. นายวิชัย   จันทร์ประโคน นักจัดการงานทั่วไป 
๘. นายชาติตะวัน จันค าวงค์ นักจัดการงานทั่วไป 

๑.๕ ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและสถานที่ 
 ๑.๕ .๑  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และสถานที่ 
 ๑) งบประมาณ 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  กองกิจการนิสิต  ส านักงานอธิการบดี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน ๒๒,๘๖๑,๐๔๐  บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) 
 
 
 



๕ 
 

 

มหาวทิยาลัย ส่วนงาน

12,161,400 4,651,640 6,048,000 22,861,040

แผนงาน:รองรบัเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - - - -

โครงการ:เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน - - - -

แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 12,161,400 4,651,640 6,048,000 22,861,040

ผลผลิตที ่1:ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 6,461,400 4,351,640 5,898,000 16,711,040

1.ค่าใชจ้่ายบคุลากร 2,902,400 1,098,000 4,000,400

1.1 ค่าใชจ้่ายบคุลากร 2,422,800 2,422,800

1.2 ค่าใชจ้่ายลูกจ้างชั่วคราว 1,098,000 1098000

1.3 ค่าตอบแทนต าแหน่งผู้บริหาร 479,600 479,600

2.ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน 559,000 1,433,640 5,098,000 7,090,640

2.1 ค่าตอบแทน 374,000 374,000

2.2 ค่าใชส้อย 135,000 1,433,640 4,478,000 6,046,640

2.๓ ค่าวัสดุ 50,000 620,000 670,000

3.งบลงทนุ 20,000 20,000

4.เงินอดุหนุนโครงการสนับสนุนการผลิตบณัฑิต 3,000,000 1,800,000 800,000 5,600,000

4.1 โครงการปฏบิติัวิปสัสนากมัมัฎฐานนิสิต 2,500,000 1,100,000 3,600,000

4.2 โครงการพฒันาองค์กรนิสิต 50,000 50,000

4.3 โครงการส่งเสริมและพฒันาวินัยนิสิต 50,000 50,000

4.4 โครงการใหค้วามรู้และทกัษะด้านประกนัคุณภาพการศึกษานิสิต 100,000 100,000

4.5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะนิสิตอันพึงประสงค์ 100,000 100,000

4.6 โครงการเปดิการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี 200,000 200,000

4.7 โครงการจัดกจิกรรมพฒันานิสิตโดยชมรมนิสิต มจร 100,000 100,000 200,000

4.8 โครงการปรับปรุงส านักงานกองกจิการนิสิต 600,000 600,000 1,200,000

4.9 โครงการปรับภมูิทศัน์และปลูกต้นไม้หน้าหอพกันิสิต 100,000 100,000

5,500,000 300,000 5,800,000

1.เงินอดุหนุนโครงการบริการวิชาการแกช่มุชน 5,500,000 300,000 5,800,000

1.1 โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 5,000,000 5,000,000

1.2 โครงการส่งเสริมนิสิตปฏบิติัศาสนกจิอาสาเติมปญัญาใหสั้งคม 200,000 200,000

1.3 โครงการสัมมนานิสิตปฏบิติัศาสนกจิประจ าภาค 300,000 300,000 600,000

200,000 - 150,000 350,000

200,000

1.1 โครงการเจริญพระพทุธมนต์เฉลิมพระเกยีรติ 100,000 - 100,000

1.2 โครงการหนึ่งวัดหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 100,000 - 100,000

1.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนิสิตท าวัตรและเจริญจิตภาวนา - 50,000 50,000

1.4 โครงการนิสิตจิตอาสาพฒันาส่ิงแวดล้อม - 50,000 50,000

1.5 โครงการลานธรรม ลานปญัญาพฒันาชวิีต - 50,000 50,000

ผลผลิตที ่๓: อนุรกัษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

1.เงินอดุหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รายการ

แผนงาน : อนุรกัษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

รวมทัง้สิ้น

นอกงบประมาณ

รวมในงบ

ผลผลิตที ่๒: ผลงานการบรกิารวชิาการ



๖ 
 
     
  ๑.๕.๒ อาคารและสถานที่ 
     กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี มีอาคารและสถานที่ ประจ าอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ส านักงานกองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๓ โซนA๓๐๐   
  ๒) ส านักงานองค์กรนิสิต ชั้น ๓ โซน B ๓๐๐   
  ๓) ตึกหอพัก จ านวน ๓ หลัง คือ ตึก A ตึก B  และหอพักนานาชาติ 
 

๑.๖ ความเชื่อมโยงในการจัดท าแผนปฏิบัติการกองกิจการนิสิต   
 ๑.๖.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

แผนพัฒนาฯ ๑๑ ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ใน
ทุกมิต ิวิสัยทัศน์ ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอ
ภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี ๖ ประการ 
คือ (๑)ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (๓) ยุทธศาสตร์ความเข็มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน (๔) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   (๕) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (๖) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

๑.๖.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๑ บททั่วไปได้ก าหนดความมุ่งหมายและ

หลักการส าคัญในการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข รวมถึงสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
จากความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษาพบว่า คนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพทุกเรื่อง เมื่อ
พิจารณาถึงสมรรถนะของคนที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ (TQF) นั้นประกอบด้วยคุณลักษณะ ๕ ด้าน คือ (๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (๒) ด้านความรู้ (๓) 
ด้านทักษะทางปัญญา (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ เช่น ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



๗ 
 

๑.๖.๓ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  
   แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) จัดท าขึ้นภายใต้
กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และสอดคล้อง
เชื่อมโยงกบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๙) ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัด และพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ระยะที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาแก่ประชาชน ด้าน คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศท่ียังอยู่ในระดับต่ าตลอดจนสภาพการบริหารและจัดการศึกษาที่ยังต้องเพ่ิมเติมใน
ด้านประสิทธิภาพ  

จากกรอบทิศทางนโยบายและสภาพดังกล่าวข้างต้นน าไปสู่การก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ 
ประเด็น ที่ครอบคลุมทั้งการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา การผลิตและพัฒนาคุณภาพกาลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อีกทั้งได้ก าหนดกลยุทธ์
และแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไว้อย่างชัดเจนใน  
 ๑.๖.๔ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) มจร  

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยไว้๕ ยุทธศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์และ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  

๑. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
๒. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับ

นานาชาติ  
๓. การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ  
๔. การทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  



๘ 
 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับ  
อุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) นี้ได้ด าเนินการจัดท าขึ้นตามล าดับขั้นตอนเพ่ือเป็นกรอบ
และแนวทางในการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการกพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับ กรอบ
การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่  ๑๑ นี้“มุ่งพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนา  องค์
ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้น าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน”  

๑.๖.๕ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญา 

  จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม  
ปณิธาน 
ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 

  วิสัยทัศน์ 
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

      ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ 
      จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ 
       บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ  
       บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ  
   ๑. ผลิตบัณฑิต 

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ คือ 
M = Morality            มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส 
A = Awaraness        รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
H = Helpfulness มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
A = Abuliby            มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
C = Curiosity         มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด 
H = Hospitality        รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
U = Universality    มีโลกทัศน์ กว้างไกล 
L = Leadership      เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา 
A = Aspiration       มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและ 
   จรยิธรรม 



๙ 
 

๒. วิจัยและพัฒนา 
          การวิจัยและค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้น

การพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน าองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้
แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
           ๓. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 

  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สั งคม ตามปณิธานการจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอ้ือต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการ
คณะสงฆ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้
มีศักยภาพในการธ ารงรักษา เผยแผ่หลักค าสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง  

๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอ้ือต่อ
การศึกษา เพื่อสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 

 
๑.๗ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต      
  เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
  อัตลักษณ์บัณฑิต คือ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
 
๑.๘ วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   ๑. เพ่ือให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความส าเร็จให้กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้  
 ๒. เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการท างานไว้ล่วงหน้า ป้องกันขัดแย้ง ลด
ความผิดพลาดและลดความซ้ าซ้อนในการท างาน   
 ๓.เพ่ือจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วนของการท างานไว้ล่วงหน้าเพ่ือใช้ในการมอบหมายงาน
ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก  
 ๔.เพ่ือใช้ในการก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปี เพ่ือให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้
และใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให้มากท่ีสุด 


