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แผนปฏิบัติการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙

สานักวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
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คำนำ
สำนักวิชำกำร วิทยำเขตนครรำชสีมำ โดยคณะกรรมกำรจัดทำแผนและประเมินแผนปฏิบัติกำร
งำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักวิชำกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขึ้น

ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยฯ ดำเนินไปได้

อย่ำงสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำอุดมศึกษำของประเทศ และพัฒนำให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยของคณะผู้บริหำร ที่กำหนดไว้ โดยมุ่งสู่ควำมเป็นมหำวิทยำลัยตำมปรัชญำที่ตั้งไว้
“จัดกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ บูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่ พัฒนำจิตใจและสังคม” อีกทั้งยังเป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรในสำนักวิชำกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำรงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักวิชำกำรวิทยำเขตนครรำชสีมำ
จะสอดคล้องกับแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ ระยะที่ ๑๑
(๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งได้มีกำรนำตัวชี้วัดจำกแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย และตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และตัวบ่งชี้
ประกันคุณภำพกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ เพื่อประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ในกำรนี้ สำนักวิชำกำร วิทยำเขตนครรำชสีมำ มีควำมคำดหวังว่ำ กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรงำน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักวิชำกำรประจำปี ๒๕๕๙ จะสร้ำงควำมเข้ำใจในสำระสำคัญที่เกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี รวมทั้งกลไกของกำรติดตำมและประเมินแผนให้กับผู้ปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสร้ำงกรอบแนวควำมคิดร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
กำรประจำปีมำกยิ่งขึ้น และข้อมูลที่รับจำกกำรทำแผนนี้จะเกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนของสำนัก
วิชำกำร ของมหำวิทยำลัยได้เป็นอย่ำงดี

สำนักวิชำกำร
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
วิทยำเขตนครรำชสีมำ
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สารบัญ
เรื่อง
บทที่ ๑ บทนำ
๑.ส่วนงำน (ย่อ) ประวัติควำมเป็นมำ
๒.ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
๓.โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรวิทยำเขตนครรำชสีมำ
๔.ผู้บริหำร คณะกรรมกำรประจำ กรรมกำรสภำวิทยำเขต
๕.หลักสูตรและจำนวนนิสิต
บทที่ ๒ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ มหำวิทยำลัยฯ
บทที่ ๓ กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม
บทที่ ๔ แผนงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บทที่ ๕ รำยละเอียดแผนงำนและกิจกรรมงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมกำรจัดทำแผน

หน้า
๔
๕
๗
๘
๙
๑๒
๑๖
๒๐
๒๑
๒๒
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บทที่ ๑ บทนา
๑. ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
๑.๑ ชื่อสถาบัน
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ
๑.๒ ที่ตั้ง
๔๑๙/๘ บ้ำนหัวถนน ถนนชำติพัฒนำ ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์
๐๔๔-๒๖๔๕๖๐ , ๐๔๔-๙๒๔๕๕๖,
๐๔๔-๙๒๔๕๕๗, ๐๔๔-๒๖๕๕๗๙
โทรสาร
๐๔๔-๒๖๔๕๖๐ , ๐๔๔-๙๒๔๕๕๖
website
http://www.mcunkr.com
๑.๓ ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ปีพุทธศักรำช ๒๕๑๓ มีกำรจัดตั้งวิทยำลัยสงฆ์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคำย
และ ในปีเดียวกัน สมเด็จพระธีรญำณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกเถร ป.ธ.๙) เจ้ำคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้ำ
อำวำสวัดจักวรรดิ์รำชำวำส กรุงเทพมหำนคร ได้ปรำรภว่ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จังหวัด
นครราชสีมา มีความเหมาะสมต่อการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ มากที่สุด เพราะเป็นเมืองเอก เป็น
ศูนย์กลางการศึกษามาแต่เดิม จำกคำปรำรภของเจ้ำประคุณ สมเด็จฯ ข้ำงต้น พระเถรำนุเถระในจังหวัด
นครรำชสีมำและในกรุงเทพมหำนคร ผู้มีภูมิลำเนำอยู่ ในจังหวัดนครรำชสีมำ ได้ประชุมและตั้ง
คณะกรรมกำรจัดตั้งวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำ โดยมี พระศรีกิตติโสภณ ( เกียรติ สุกิตฺติ ป.ธ. ๗ )
ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่พระรำชธรรมมุนี เป็นประธำน ได้ประชุมและเตรียมงำน ด้ำนต่ำงๆ ตั้งแต่ ปี
พุทธศักรำช ๒๕๒๓ เป็นต้น มำและที่ประชุมมี มติให้คณะสงฆ์ภำค ๑๑ เป็นผู้ดำเนินงำน
ต่อมำปีพุทธศักรำช ๒๕๒๙ พระเถระและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทั้งพระสังฆำธิกำรในจังหวัด
นครรำชสีมำและคณะสงฆ์ภำค ๑๑ มีพระพรหมคุณำภรณ์ ( พุ่ม กิตฺติสำรเถร , ป.ธ.๗ ) เมื่อครั้งดำรง
สมณศักดิ์ ที่พระธรรม วิสุทธำจำรย์ เจ้ำคณะภำค ๑๑ เจ้ำอำวำสวัดพระนำรำยณ์มหำรำช วรวิหำร
และ พระธรรมวรนำยก (โอภำส นิรุตฺติเมธี ป.ธ. ๖ ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสีหรำชสมำจำรมุนี
เจ้ำคณะจังหวัดนครรำชสีมำ ได้ประชุมและมีมติให้จัดตั้งวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำขึ้น ( ลงวันที่ ๒๘
มีนำคม พ.ศ.๒๕๒๙ ) เพื่อเป็นสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำสำหรับพระภิกษุสำมเณร และเพื่อให้จัด
กำรศึกษำมีควำมสมบูรณ์แห่งวิทยฐำนะตำมกฎหมำย พระพรหมคุณำภรณ์ ( พุ่ม กิตฺติสำรเถร ป.ธ. ๗ )
ประธำนสภำวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำ ได้ทำหนังสือลงวันที่ ๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปยังสภำ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เพื่อขออนุมัติรับวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำ เป็นวิทยำเขตของ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย และต่อมำมหำวิทยำลัย มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยได้นำ
เรื่องเข้ำสู่กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๒๙ และที่ประชุมมีมติ ได้อนุมัติให้วิทยำลัยสงฆ์
นครรำชสีมำเป็นวิทยำเขตนครรำชสีมำ ( ลงวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ) และมีมติอนุมัติให้จัด ตั้ง
เป็นวิทยำเขตนครรำชสีมำในปีพุทธศักรำช ๒๕๓๐
ปัจจุบันมี พระธรรมวรนายก ( โอภำส นิรุตฺติเมธี ป.ธ. ๖ ) เจ้ำอำวำสวัดพระนำรำยณ์มหำรำช
และ เจ้ำคณะจังหวัดนครรำชสีมำ ดำรงตำแหน่ง ประธำนสภำวิทยำเขตนครรำชสีมำ และ พระราชสีมา
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ภรณ์
( พระมหำวันชัย กนตจำรี ป.ธ.๗,พธ.บ. ) เจ้ำอำวำสวัดบึง (พระอำรำมหลวง)
ดำรงตำแหน่ง รักษำกำรรองอธิกำรบดี วิทยำเขตนครรำชสีมำ
ปีพุทธศักรำช ๒๕๓๐ ได้เปิดดำเนินกำรจัดกำรศึกษำคณะพุทธศำสตร์
พร้อมกับประกอบพิธีเปิดป้ำย
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ
ปีพุทธศักรำช ๒๕๓๓ ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำคณะมนุษยศำสตร์
ปีพุทธศักรำช ๒๕๓๔ ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำคณะครุศำสตร์
ปีพุทธศักรำช ๒๕๓๗ ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำคณะสังคมศำสตร์
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ปีพุทธศักรำช ๒๕๕๐ ดำเนินกำรขยำยกำรจัดศึกษำ หลักสูตรประกำศนียบัตรกำร
บริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ ไปที่วัดชัยภูมิวนาราม ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ปีพุทธศักรำช ๒๕๕๐ ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
หลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ สำหรับคฤหัสถ์
ปีพุทธศักรำช ๒๕๕๑ ดำเนินกำรขยำยกำรจัดศึกษำระดับหน่วยวิทยบริกำร
ตั้งอยู่ที่วัดชัยภูมิวนาราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ และเปิดดำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี สำขำวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ปีพุทธศักรำช ๒๕๕๑ ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
หลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพุทธศำสนำ สำหรับคฤหัสถ์
ปีพุทธศักรำช ๒๕๕๑ สภำมหำวิทยำลัยได้อนุมัติให้วิทยำเขตนครรำชสีมำ
เปิดสอนหลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต สำหรับคฤหัสถ์
ปีพุทธศักรำช ๒๕๕๒ ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
หลักสูตรประกำศณียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู ( ป.บัณฑิตวิชำชีพครู )
ปีพุทธศักรำช ๒๕๕๒ ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต ( พธ.ม. ) สำหรับคฤหัสถ์
ปีพุทธศักรำช ๒๕๕๓ ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สำขำวิชำ ปรัชญำ ( พธ.ม. ) สำหรับพระภิกษุสำมเณร
ปีพุทธศักรำช ๒๕๕๕ ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
หลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ
สำหรับคฤหัสถ์
๒. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
๒.๑ ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
“ จัดกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ บูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่ พัฒนำจิตใจและสังคม ”
ปรัชญาของวิทยาเขตนครราชสีมา
วิชฺชำจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมำนุเส.
ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชำและจรณะ เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดำและมนุษย์
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๒.๒ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
สร้ำงคนเก่งและดีอย่ำงมีสมรรถภำพ

จัดกำรศึกษำและวิจัยดีอย่ำงมีคุณภำพ

บริกำรวิชำกำรดีอย่ำงมีสุขภำพ

บริหำรดีอย่ำงมีประสิทธิภำพ

วิสัยทัศน์ของวิทยาเขตนครราชสีมา
พัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ
ให้เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ ผลิตบัณฑิตให้มีควำมเป็นเลิศ
ในพระไตรปิฎก รอบรู้วิชำกำรชั้นสูง มีปฏิปทำน่ำเลื่อมใส เพื่อสนองงำน
พระพุทธศำสนำและพัฒนำสังคม
๒.๓ ปณิธานของมหาวิทยาลัย
ศึกษำพระไตรปิฎกและวิชำชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสำมเณรและคฤหัสถ์
๒.๔ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
 ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนำ ส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๒.๕ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
: บริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ
๒.๖ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
: ประยุกต์พระพุทธศำสนำเพื่อพัฒนำจิตใจและสังคม
๒.๗ อัตลักษณ์ของบัณฑิต : มีศรัทธำอุทิศตนเพื่อพระพุทธศำสนำ
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๓.

โครงสร้างองค์กรและการบริหารของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสี มา
สภาวิทยาเขต
นครราชสีมา

คณะอนุ กรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน

สำนักงำนวิทยำเขตนครราชสีมา
(กลุ่มงานสนับสนุ นการบริหาร)
- ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
- ฝ่ ายคลังและพัสดุ
- ฝ่ ายนโยบายและแผน

คณะกรรมการประจาวิทยาเขต
นครราชสีมา

สำนักวิชำกำร
(กลุ่มงานสนับสนุ น
วิชาการ)
- ฝ่ ายวิชาการและวิ
จยั
- ฝ่ ายทะเบียนและวัดผล
-ฝ่ ายห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์บณ
ั ฑิตศึกษำ
(กลุ่มงานผลิตบัณฑิต)
วิทยำลัยสงฆ์จงั หวัดชัยภูมิ
(กลุ่มงานผลิตบัณฑิต)

วิทยำลัยสงฆ์นครราชสีมา
(กลุ่มงานผลิตบัณฑิต)
-ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
--ฝ่ ายวางแผนและวิชาการ
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
-สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
-สาขาวิชารัฐศาสตร์
-สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
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๔. รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการประจา และ กรรมการสภาชุดปัจจุบัน
๔.๑ รายชื่อผู้บริหาร
ที่

ชื่อ

ฉำยำ/นำมสกุล ตำแหน่ง

๑

พระรำชสีมำภรณ์

กนฺตจำรี

รองอธิกำรบดีวิทยำเขตนครรำชสีมำ

๒

พระเมธีสุตำภรณ์, ดร.

อุปมงฺกโร

รก.ผู้ช่วยอธิกำรบดี ฝ่ำยบริหำร

๓

ดร. ยุทธนำ

พูนเกิดมะเริง

ผู้ช่วยอธิกำรบดี ฝ่ำยกิจกำรทั่วไป

๔

พระมหำสุพร

รกฺขิตธมฺโม

ผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำร

๕

พระเมธีสุตำภรณ์, ดร.

อุปมงฺกโร

ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำ

๖

นำยวินัย

ภูมิสุข

รก.ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำเขตฯ

๗

พระครูสังฆวรำภิรักษ์

สวโร

รองผู้อำนวยวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำ

๘

นำยกิตติพัฒน์

สุวรรณสิริเมธี

รองผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำร

๙

พระปัญญำวรวัฒน์

สิริภทฺโท

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำเขตฯ

ณีสูงเนิน

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำเขตฯ

๑๐ นำยคม

๔.๒ รายชื่อคณะกรรมการประจาวิทยาเขตนครราชสีมา ( กรรมการบริหาร )
ที่

ชื่อ

ฉำยำ/นำมสกุล

ตำแหน่ง

๑

พระรำชสีมำภรณ์

กนฺตจำรี

รักษำกำรรองอธิกำรบดี วิทยำเขตนครรำชสีมำ

๒

พระเมธีสุตำภรณ์,ดร.

อุปมงฺกโร

ผู้ช่วยอธิกำรบดี ฝ่ำยวิชำกำร

๓

พระมหำสุพร

รกฺขิตธมฺโม

ผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำร

๔

พระเมธีสุตำภรณ์,ดร.

อุปมงฺกโร

ผู้อำนวยวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำ

๕

ดร.วินัย

ภูมิสุข

รก.ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำเขตฯ

๖

ดร.ยุทธนำ

พูนเกิดมะเริง

ผู้ช่วยอธิกำรบดี ฝ่ำยกิจกำรทั่วไป

๗

นำยเฉลิม

เขื่อนทองหลำง

ตัวแทนอำจำรย์ประจำ

๘

นำยประพันธ์

นึกกระโทก

ตัวแทนอำจำรย์ประจำ

๙

ผศ.ดร.ปฏิภำณ์

มหรรธนำธิบดี

ตัวแทนอำจำรย์ประจำ

๔.๓ รายชื่อคณะกรรมการสภาวิทยาเขตนครราชสีมา
ที่

ชื่อ

ฉำยำ/นำมสกุล

ตำแหน่ง

๑

พระธรรมวรนำยก,ดร.

นิรุตติเมธี

ประธำนสภำวิทยำเขตนครรำชสีมำ
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๒

พระโพธิวรญำณ

สนฺตจิตโต

เจ้ำคณะอำเภอพิมำย

๓

พระกิตติรำมมุนี

-

เจ้ำคระอำเภอปักธงชัย

๔

พระครูวิภัชธรรมคุณ

-

เจ้ำคณะอำเภอครบุรี

๕

พระรำชสีมำภรณ์

กนฺตจำรี

รองอธิกำรบดีวิทยำเขตนครรำชสีมำ

๖

พระเมธีสุตำภรณ์,ดร.

อุปมงฺกโร

ผู้ช่วยอธิกำรบดี ฝ่ำยวิชำกำร

๗

พระมหำสุพร

รกฺขิตธมฺโม

ผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำร

๘

พระเมธีสุตำภรณ์,ดร.

อุปมงฺกโร

ผู้อำนวยวิทยำลัยสงฆ์นครรำชสีมำ

๙

ดร.วินัย

ภูมิสุข

รักษำกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำเขตฯ

๑๐

ดร. ยุทธนำ

พูนเกิดมะเริง

ผู้ช่วยอธิกำรบดี ฝ่ำยกิจกำรทั่วไป

๑๒

นำยอัมพร

เจือจันทร์

กรรมกำรตัวแทนอำจำรย์

๑๓

นำยประพันธ์

นึกกระโทก

กรรมกำรตัวแทนอำจำรย์

๑๔

นำยเฉลิม

เขื่อนทองหลำง

กรรมกำรตัวแทนอำจำรย์

๑๕

ผศ.ดร.จำเริญรัตน์

จิตจีรจรรย์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๖

ดร. ธีรวิทย์

ภิญโญณัฐกำนต์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๗

พ.ท.ชรินทร์

จุลคประดิษฐ์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๘

นำงผำนิต

อัตวีระพัฒน์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

๕. หลักสูตรและจานวนนิสิต
๕.๑ หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เปิดกำรเรียนกำรสอน มี ๓ ระดับ ๑๑ หลักสูตร ดังนี้
๑). ระดับประกำศนียบัตร จำนวน ๒ หลักสูตร
- หลักสูตรประกำศนียบัตรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส. )
- หลักสูตรประกำศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)
๒). ระดับปริญญำตรี จำนวน ๗ หลักสูตร
(๒.๑) คณะพุทธศำสตร์
- สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ มี ๑ วิชำเอก คือ วิชำเอกพระพุทธศำสนำ
(๒.๒) คณะมนุษยศำสตร์
-สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ มี ๑ วิชำเอก คือวิชำเอกภำษำอังกฤษ
(๒.๓) คณะครุศำสตร์
-สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน มี ๑ วิชำเอก คือวิชำเอกกำรสอน
ภำษำไทย
(๒.๔) คณะสังคมศำสตร์
- สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มี ๒ วิชำเอก คือ วิชำเอกกำรปกครอง
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และวิชำเอกกำรจัดกำรเชิงพุทธ
(๒.๕) วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ จัดกำรศึกษำ ๓ หลักสูตร
-สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ
-สำขำวิชำรัฐศำสตร์
-สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ
๓). ระดับบัณฑิตศึกษำ จำนวน ๒ หลักสูตร
- สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ
- สำขำวิชำปรัชญำ
๕.๒ จานวนนิสิตปี การศึกษา ๒๕๕๙
๑) ระดับประกาศนียบัตร

ที่

หลักสูตร

จานวน

๑

ประกำศนียบัตรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.)

๑๕

๒

ประกำศนียบัตรกำรสอนศีลธรรรมในโรงเรียน(ป.สศ.)

๓๐

รวม

๔๕

๒) ระดับปริญญาตรี

ชั้นปี
คณะ

สาขาวิชา

๑

๒

๓

๔

พุทธศำสตร์

พระพุทธศำสนำ

๒๔

๑๓

๑๓

๑๐

ครุศำสตร์

กำรสอนภำษำไทย

๒๓

๑๙

๑๒

๘

มนุษยศำสตร์

ภำษำอังกฤษ

๔๓

๓๐

๒๑

สังคมศำสตร์

๑.รัฐศำสตร์

๑๐๗ ๑๔๐ ๙๘

๒.กำรจัดกำรเชิงพุทธ

๑๙

รวมทั้งสิ้น

๒) ระดับปริญญาโท

รวม

๕
-

๖๐

๑๔

๗๖

๑๒

-

๑๐๖

๒๗

-

๓๗๒

-

-

๔๗

๒๑๖ ๒๑๒ ๑๖๒ ๕๗

๑๔

๖๖๑

๑๐

๑๘
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ชั้นปี
สาขาวิชา

ประเภท

พระพุทธศำสนำ

พระพุทธศำสนำ(พิเศษ)

ปรัชญา

๑

๒

วิทยานิพนธ์

รวม

พระภิกษุ

๑๑

๑๘

๓๐

๕๙

แม่ชี

๑

-

คฤหัสถ์ชำย

๓

๑

๗

๑๘

คฤหัสถ์หญิง

๔

๒

พระภิกษุ

๕

๓

๑๒

๒๐

๒๔

๒๔

๔๙

๙๗

รวมทั้งสิน
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บทที่ ๒
ยุทธศาสตร์ (๕) เป้าประสงค์ (๖) และกลยุทธ์ (๒๗)
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ )
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
๑ . กำรผลิตบัณฑิต และ กำ ร ๑. บัณฑิตและบุคลำกรที่ผ่ำน
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ กำร ศึกษำอบรมเป็นผู้มีคุณธรรม
มี คุณภำพและมำตรฐำน
นำควำมรู้ มีปฏิปทำน่ำเลื่อมใส
ใฝ่ รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำทำงจิตใจ
และ ปัญญำ มีโลกทัศน์กว้ำงไกล
มีควำม สำมำรถและทักษะใน
กำรแก้ปัญหำ มีศรัทธำอุทิศตน
เพื่อพระพุทธ ศำสนำและพัฒนำ
สังคม

๒. มหำวิทยำลัยมุ่งพัฒนำ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
สำกล สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำม ต้องกำรของสังคม

๒. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
องค์ควำมรู้เพื่อเพิ่มศักยภำพกำร
วิจัยทำงพระพุทธศำสนำระดับ
นำนำชำติ

๓. มหำวิทยำลัยมีผลงำนวิจัย
ทำงพระพุทธศำสนำที่ได้รับกำร
เผยแพร่ และประยุกต์ใช้พัฒนำ
จิตใจและสังคมในระดับชำติและ
นำนำชำติ

กลยุทธ์
๑. พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มี คุณภำพทันสมัยและ
สอดคล้องกับ มำตรฐำนวิชำชีพ
๒. พัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพ ของอำจำรย์ให้มี
ควำมรู้ควำม สำมำรถในกำรจัด
กิจกรรมกำร เรียนกำรสอนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ
๓. พัฒนำนิสิตและขยำยโอกำส
กำร ศึกษำทำงด้ำน
พระพุทธศำสนำบูรณำกำรกับ
ศำสตร์สมัยใหม่
๔. ส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรม
กำรเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำให้มี
คุณภำพและทันสมัย
๕. ส่งเสริมและพัฒนำ
มหำวิทยำลัย ให้เป็นที่ยอมรับ
ในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ
พระพุทธ ศำสนำระดับ
นำนำชำติ
๖. พัฒนำนักวิจัย ผลิตผล
งำนวิจัย ด้ำนพระพุทธศำสนำที่
ครอบคลุม ทุกกลุ่มควำมรู้และ
สร้ำงเครือข่ำย ควำมร่วมมือ
นักวิจัยและกำรวิจัย ระดับชำติ
และนำนำชำติ
๗. ส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่
ผลงำน วิจัยในระดับชำติและ
นำนำชำติ
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๘. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรนำ
องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยไปใช้ใน
กำร เรียนกำรสอน พัฒนำตน
พัฒนำ งำน พัฒนำสังคมและ
กิจกำรคณะ สงฆ์ทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำติ
๙. ส่งเสริมให้ผลกำรวิจัยได้รับ
กำร อ้ำงอิง กำรนำเสนอ กำร
นำไปใช้ กำรตีพิมพ์และได้รับ
รำงวัลระดับ ชำติและนำนำชำติ
๑๐. พัฒนำระบบกำรบริหำร
กำร จัดกำรงำนวิจัยระดับชำติ
และ นำนำชำติ
๓. กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระ
พุทธ ศำสนำแก่ชุมชนและสังคม
ทุก ระดับ ทั้งระดับชำติ และ
นำนำชำติ

๔. มหำวิทยำลัยให้บริกำร
วิชำกำร ด้ำนพระพุทธศำสนำแก่
คณะสงฆ์ ชุมชนและสังคมทุก
ระดับ

๑๑. พัฒนำศูนย์วิปัสสนำ-ศูนย์
พัฒนำบุคลำกรและทรัพยำกร
บุคคล ให้สำมำรถบริกำรวิชำกำร
ด้ำนพระพุทธศำสนำแก่สังคม ทุก
ระดับ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
๑๒. จัดระบบข้อมูลและระบบ
กำร จัดกำรทรัพยำกรองค์
ควำมรู้เพื่อ ถ่ำยทอดวิชำกำรทั้ง
ทรัพยำกร บุคคล ทักษะชำนำญ
กำร สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้สำมำรถ สนองต่อควำม
ต้องกำรได้ตำม เฉพำะกรณี
๑๓. ส่งเสริมกำรสอน และเผย
แผ่ พระพุทธศำสนำทั้ง
ระดับชำติและ นำนำชำติ
๑๔. พัฒนำและเปิดหลักสูตร
กำร อบรม หรือสัมมนำ ให้
สำมำรถ ดำเนินกิจกรรมได้อย่ำง
คุ้มค่ำ และ ยกระดับมำตรฐำน
กำรคณะสงฆ์หรือสังคมคุณธรรม
๑๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะ สงฆ์ ภำครัฐ เอกชน
ชุมชน และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มี ส่วนร่วมใน
กระบวนกำรจัดทำโครงกำร/
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กิจกรรมบริกำรวิชำกำร เพื่อ
ควำมมั่นคงและควำมเข้มแข็ง
ของสังคม
๑๖. ส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือใน
กำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงยั่งยืน
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับทุกภำค
ส่วน และแสวงหำโจทย์วิจัยเพื่อ
บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน
/ ชี้นำและแก้ปัญหำให้เกิดสันติ
สุข ในสังคม
๔. กำรทะนุบำรุง
พระพุทธศำสนำ และ
ศิลปวัฒนธรรม

๕. มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้ำนพระพุทธศำสนำศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
อย่ำงยั่งยืน

๑๗. รณรงค์ให้นิสิตและ
บุคลำกรมีควำม ตระหนัก ใ น
เรื่อง กำรทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและมี บทบำทใน
กำรส่งเสริม ทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนำสังคม
ร่วมกับภำคประชำชน
๑๘. มหำวิทยำลัยเป็นแหล่ง
เรียน รู้ด้ำนพระพุทธศำสนำ
มรดกทำง ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย ในระดับ ท้องถิ่น
ระดับชำติ และนำนำชำติ
๑๙. พัฒนำพิพิธภัณฑ์ หอพุทธ
ศิลป์ และผลงำนบุรพำจำรย์ให้
เป็นแหล่ง กำรเรียนรู้
๒๐. ส่งเสริมให้นิสิตบุคลำกร
และ ชุมชนให้ดำรงวิถีชีวิตตำม
แนวทำง ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

๕. พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำร ตำมหลักธรรมำภิบำล

๖. มหำวิทยำลัยมีระบบบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล

๒๑. พัฒนำนโยบำยกำรบริหำร
จัดกำรมหำวิทยำลัยให้เป็น
แหล่ง บริกำรวิชำกำรด้ำนพระ
พุทธ ศำสนำ
๒๒. พัฒนำระบบและกลไกกำร
ติดตำมกำรประเมินผลวิชำกำร
และ กำรบริหำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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๒๓. พัฒนำระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ
๒๔. พัฒนำและส่งเสริม
ศักยภำพ ของบุคลำกรให้มี
ควำมเป็นสำกล
๒๕. ส่งเสริมสวัสดิกำรบุคลำกร
๒๖. พัฒนำทรัพยำกรและระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ระดับสำกล
๒๗. พัฒนำระบบและกลไกกำร
บริหำรจัดกำรทำงกำรเงินและ
งบ ประมำณของมหำวิทยำลัย
ให้มี ภูมิคุ้มกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 1

1

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 27/08/2558
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บทที่ ๓
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
จำกผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำจะพบว่ำ มีทั้งกลยุทธ์ที่บรรลุเป้ำหมำยและไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย
ที่ตั้งไว้
ดังนั้น กำรวำงแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยในช่วงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำระยะ
ที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) จึงได้วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำและสภำพแวดล้อมในปัจจุบันที่ได้
ใช้ แ ผนพั ฒ นำฯมำเป็ น ระยะ ๔ ปี ( พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) โดยด ำเนิ น กำรพิ จ ำรณำจำกพั น ธกิ จ ของ
มหำวิทยำลัย สรุปเป็นจุดแข็งหรือจุดเด่น จุดด้อยหรือจุดอ่อน โอกำสกำรพัฒนำ และภำวะคุกคำม เพื่อ
น ำไปสู่ ก ำรปรั บ ปรุ งแผนพั ฒ นำฯ และ แผนปฏิ บั ติ ก ำรประจำปี ข องส่ ว นงำนส ำนั ก วิช ำกำรวิท ยำเขต
นครรำชสีมำ ตำมกรอบพันธกิจและยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้
๑. ด้านการผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
๑. กำรจัดกำรศึกษำมีต้นทุนต่ำและบัณฑิตที่จบกำรศึกษำมีควำมรู้ทั้งทำงโลกและทำงธรรม
๒. บัณฑิตที่จบกำรศึกษำได้รับควำมเชื่อถืออันเนื่องด้วยบัณฑิตที่จบส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์จึงทำให้
ชุมชนมีควำมเชื่อมั่นในองค์ควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำ
๓. บัณฑิตที่จบกำรศึกษำสำมำรถสนองควำมต้องกำรสังคมและคณะสงฆ์ได้อย่ำงหลำกหลำย
๔. บัณฑิตที่จบกำรศึกษำแล้วได้สร้ำงเครือข่ำยโดยกำรจัดตั้งสมำคมและชมรมเผยแผ่กลุ่มตนเองต่อ
สังคมแล้วเมื่อวิทยำเขตนครรำชสีมำมีกิจกรรมก็จะกลับเข้ำมำให้ควำมอุปถัมภ์สถำบันเดิม
๕. บัณฑิตที่จบกำรศึกษำมีควำมเข้ำใจหลักพระพุทธศำสนำอย่ำงถ่องแท้และสำมำรถเป็นผู้นำทำงจิต
วิญญำณให้กับสังคมได้อย่ำงถูกต้อง
๖. หลักสูตรที่เปิดกำรเรียนกำรสอนเป็นที่ยอมรับของสังคม
๗. มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยสถำปณำโดยรัชกำลที่ ๕
จุดอ่อน
๑. สำขำวิชำที่เปิดกำรเรียนกำรสอนยังไม่หลำกหลำยซึ่งยังสนองตอบควำมต้องเฉพำะกลุ่มพระสงฆ์โดย
ส่วนใหญ่
๒.บัณฑิตที่จบกำรศึกษำบำงส่วนยังขำดจิตสำนึกรับผิดต่อสังคมและกิจศำสนำ
๓. มจร.วิทยำเขตนครรำชสีมำยังเป็นที่รู้จักขององค์กรภำยนอกในวงจำกัดและกำรสร้ำงเครือข่ำยกับ
สถำบันกำรศึกษำภำยนอกยังไม่เป็นรูปธรรม
๔. วุฒิกำรศึกษำที่บัณฑิตได้รับเมื่อจบกำรศึกษำยังไม่เป็นสำกล
๕. ผู้บริหำรตัดสินใจไม่เป็นปัจจุบันไม่เท่ำทันกับสถำนกำรณ์จึงส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ล่ำ
สมัยจึงทำให้กำรผลิตบัณฑิตยังอยู่ระบบเดิม
๖. กำรติดตำมบัณฑิตยังไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน
๗. บุคลำกรสำยวิชำกำรขำดประสบกำรณ์ด้ำนภำษำสำกลจึงส่งผลต่อกำรบัณฑิตที่ทำให้มี
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำสำกลที่ยังไม่ประสบสำเร็จตำมหลักสูตร
โอกาสการพัฒนา
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๑. ต้องจัดกำรประชำสัมพันธ์วิทยำเขตนครรำชสีมำต่อชุมชนให้มำกยิ่งขึ้นด้วยสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้หลำกหลำยยิ่งขึ้น
๒. ต้องมีกำรจัดกำรศึกษำนอกเหนือจำกสำขำวิชำที่เปิดสอนอยู่แล้วและขยำยกำรศึกษำที่สูงขึ้น
๓. ต้องเพิ่มกำรสร้ำงเครือข่ำยกับชุมชนโดยผ่ำนโครงกำรครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพื่อประชำสัมพันธ์
ภาวะคุกคาม
๑. ระบบกำรคัดเลือกผู้เข้ำศึกษำต่อในวิทยำเขตนครรำชสีมำมีข้อจำกัดน้อยอันเนื่องต้องกำรจำนวนผู้
เข้ำศึกษำต่อที่สูงขึ้นอันเป็นตัวแปรด้ำนงบประมำณจึงทำให้เกิดควำมแตกต่ำงของผู้เข้ำศึกษำต่อใน
ระดับต่ำงๆ
๒. มจร.วิทยำเขตนครรำชสีมำมีควำมเข้ำใจไม่ตรงกันในเรื่องกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
๓. อำจำรย์ประจำหลักสูตรในบำงหลักสูตรยังมีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนสกอ.ที่มีกำรปรับปรุงแก้ไข
เพรำะจะมีกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร
๔. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนยังขำดกำรบูรณำกำรเข้ำกับรำยวิชำต่ำง ๆ และกำรมีส่วนร่วมของ
อำจำรย์ประจำหลักสูตร อำจำรย์พิเศษยังมีน้อย
๒. ด้านการวิจัยและการพัฒนา
จุดแข็ง
๑. มีกองทุนส่งเสริมกำรศึกษำและกำรวิจัยของวิทยำเขตนครรำชสีมำ
๒. มีระบบและกลไกกำกับดูแลงำนวิจัยและมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย
จุดอ่อน
๑. กำรแสวงหำทุนภำยนอกยังมีน้อย
๒. ขำดทุนสนับสนุนจำกภำยนอกและกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรวิจัยมีน้อย
๓. บุคลำกรยังมีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรวิจัยน้อย
๔. กำรประชำสัมพันธ์เมื่อมีข่ำวสำรด้ำนกำรวิจัยต่อบุคลำกรยังไม่ต่อเนื่อง
๕. กำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนงำนวิจัยกับสถำบันภำยนอกในเขตจังหวัดนครรำชสีมำไม่ต่อเนื่อง
โอกาสการพัฒนา
๑. ต้องมีกำรจัดตั้งหน่วยงำนขึ้นมำรับผิดชอบด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำโดยตรง
๒. ปัจจุบันสถำบันวิจัยพุทธศำสตร์มีกำรกำหนดกรอบกำรวิจัยให้แต่ละหน่วยงำนด้ำนชัดเจนจึงเป็น
โอกำสที่บุคลำกรจะมีแนวทำงกำรเสนองำนวิจัยมำกยิ่งขึ้น
ภาวะคุกคาม
๑. คณำจำรย์มีภำระงำนสอนมำกเกินจังไม่มีเวลำมำศึกษำงำนวิจัยและนอกจำกนั้นยังไปดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหำรทั้งภำยในและภำยนอกคือตำแหน่งกำรปกครองคณะสงฆ์
๒. สำขำวิชำกำรศึกษำของบุคลำกรที่มีควำมเฉพำะทำงด้ำนพระพุทธศำสนำจึงมีข้อจำกัดเรื่องกำร
แสวงหำหัวข้อกำรวิจัยเชิงปริมำณ
๓. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
๑. คณำจำรย์ได้รับกำรเชิญไปบรรยำยภำยนอกสถำบันมำกยิ่งขึ้นในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ
๒. บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนพระพุทธศำสนำสำมำรถชี้นำสังคมได้อย่ำงถูกต้อง
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๓. วิทยำเขตนครรำชสีมำมีสถำนีวิทยุพระพุทธศำสนำคลื่น 99.75 เพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำได้
อย่ำงหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น
จุดอ่อน
๑. ควำมคำดหวังทำงสังคมสูงต่อองค์ควำมรู้บัณฑิตแต่สังคมผิดหวัง
๒. บุคลำกรขำดเทคนิคกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่หลำกหลำย
๓. แผนพัฒนำคุณภำพระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมยังไม่ชัดเจน
๔. ขำดกำรบูรณำกำรกำรวิชำกำรเข้ำกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนยังไม่ครอบคลุมทุกรำยวิชำ
โอกาสการพัฒนา
๑. ต้องส่งเสริมคณำจำรย์ออกไปบริกำรวิชำกำรให้มำกยิ่งขึ้นและกำหนดแนทำงให้ชัดเจนในรูปแบบ
และวิธีกำรให้กับคณำจำรย์
๒. จัดทำเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรกับสถำบันภำยนอกวิทยำเขตนครรำชสีมำ
๓. จัดทำคู่มือกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ภาวะคุกคาม
๑. กำรผลิตผลงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรยังน้อย
๔. ด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
๑. มีหอพุทธศิลป์ที่สะท้อนกำรทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๒. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนศิลปวัฒนธรรมเฉพำะบุคคล
๓. วิทยำเขตนครรำชสีมำเป็นสถำบันกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะทำงด้ำนพระพุทธศำสนำจึงเป็น
เอกลักษณ์ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำ
จุดอ่อน
๑. ขำดกำรจัดเวทีแสดงด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำของบุคลำกรและกำรนำเสนอในเวที
กลำงของสังคมและสถำบันกำรศึกษำ
๒. ขำดกำรจัดแผนระบบและกลไกกำรทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ต่อเนื่อง
โอกาสการพัฒนา
๑. ควรสร้ำงเครือข่ำยกับสถำบันภำยนอกและจัดกิจกรรมเพื่อแสดงกำรส่งเสริมและกำรอนุรักษ์ศิปล
วัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำ
๒. จัดศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำภำยในสถำบันและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
กำรเรียนรู้ของเด็กเยำวชนและประชำชนทั่วไป
๓. ควรจัดตั้งชมรมดนตรีและกำหนดแนวทำงกำรดำเนินกำรอย่ำงชัดเจนเพื่อสร้ำงแรงจูงใจต่อกำร
เรียนรู้ของนิสิตและสนับสนุนกำรเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำ
ภาวะคุกคาม
๑. กำรจัดสรรงบประมำณด้ำนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมยังไม่เพียงพอ
๒. กำรตระหนักถึงคุณค่ำศิลปวัฒนธรรมด้ำนพระพุทธศำสนำของนิสิตยังมีน้อย
๕. ด้านการบริหารจัดการ
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จุดแข็ง
๑. กำรบริหำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและผู้บริหำรเป็นเคำรพเชื่อถือของชุมชนทั่วไป
๒. มีพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยเป็นตนเองจึงทำให้ระบบกำรบริหำร
จัดกำรเชิงนโยบำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นตำมหลักธรรมำภิบำล
๓. กำรบริหำรจัดกำรมีควำมยืดหยุ่นด้วยบุคลำกรส่วนใหญ่มีชีวิตจำกำรเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศำสนำ
๔. ผู้บริหำรมีตำแหน่งในมหำวิทยำลัยและทำงคณะสงฆ์แต่สำมำรถสร้ำงควำมเคำรพศรัทธำต่อกำร
บริหำรจัดกำรในองค์กรโดยไม่ยึดกฎระเบียบอย่ำงเดียวมีกำรนำหลักพรหมวิหำร ๔เข้ำมำผสมผสำน
กำรบริหำรอย่ำงต่อเนื่อง
จุดอ่อน
๑. ผู้บริหำรมีตำแหน่งในมหำวิทยำลัยพร้อมกับตำแหน่งทำงคณะสงฆ์สำมำรถบริหำรจัดกำรได้แต่มี
ผลกระทบเชิงกำรกำกับดูแลเชิงนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมระเบียบ
๒. กำรสั่งกำรยังไม่คล่องเท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของกำรบริหำรยุคใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เจริญก้ำวหน้ำของผู้บริหำร
๓. ผู้บริหำรขำดควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรององค์กรทำงกำรศึกษำอิงกำรบริหำรแบบวัดจึง
ทำให้กำรกำกับดูแลที่เกิดกำรล่ำช้ำของกำรสั่งกำรเชิงกำรบริหำรที่ไม่ตอบสนองควำมต้องกำรผู้ใต้
บัญชำและนิสิต
โอกาสการพัฒนา
๑. ส่งเสริมและจัดอบรมศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรให้กับผู้นำองค์กร
๒. นำกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรภำยในและชุมชนรอบมหำวิทยำลัยฯ วิทยำเขต
นครรำชสีมำเข้ำมำร่วมจัดกำรศึกษำ
๓. กำรดำเนินงำนแต่ละส่วนควรยึดระเบียบเป็นหลักกำรในกำรปฏิบัติให้เป็นแนวทำงเดียวกัน
ภาวะคุกคาม
๑. กำรตรวจสอบประเมินคุณภำพภำยนอกจำกสกอ.และสมศ
๒. กำรสร้ำงจิตสำนึกรักองค์กรของบุคลำกร
๓. กำรนำหลักกำรบริหำรสมัยใหม่เข้ำมำปรับใช้กับกำรบริหำรของวิทยำเขตนครรำชสีมำ
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บทที่ ๔
แผนงานและกิจกรรมงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาปี ๒๕๕๙
รหัส
แผนงำนและกิจกรรม
๔.๑ โครงกำรจัดนิทรรศกำรเนื่องในวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ
๔.๒ โครงกำรส่งเสริมหอพุทธศิลป์
๔.๓ โครงกำรสำมีจิกรรม
๔.๔ โครงกำรคนดีศรีธรรมำภรณ์
๔.๕ โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำและ
วัฒนธรรม
๔.๖ โครงกำรอบรมพระสังฆำธิกำรเพื่ออนุรักษ์ศำสนวัตถุ
๔.๗ โครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔.๘ โครงกำรสัมมนำและประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดทำ
แผนงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”
๔.๙ โครงกำรประชำสัมพันธ์และเผยแผ่อัตตลักษณ์
เอกลักษณ์ ภำพลักษณ์และผลงำนอันทรงคุณค่ำ
๔.๑๐ โครงกำรอบรมบุคลำกรและนิสิตให้มีควำมตระหนักถึง
คุณค่ำกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รวม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ระยะเวลำ
ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.๒๕๕๙

งบประมำณ
๑๕๗,๑๔๐

ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.๒๕๕๙
ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.๒๕๕๙
ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.๒๕๕๙
ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.๒๕๕๙

๓๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.๒๕๕๙
ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.๒๕๕๙
ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.๒๕๕๙

๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.๒๕๕๙

๑๕๐,๐๐๐

ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.๒๕๕๙

๑๐๐,๐๐๐

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มติที่ประชุมการทาแผนทานุบารุงศีลปวัฒนธรรม ๕๙
เล่มแผนทานุศิลปวัฒนธรรม ปี ๕๙
เอกสารสรุปโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ทาแล้ว
มติประเมินโครงการแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและทาแผน ๖๐
เล่มแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมปี ๖๐

๑,๒๒๕,๗๑๐
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บทที่ ๕
รายละเอียดแผนงานและกิจกรรมงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาปี ๒๕๕๙
รหัส
แผนงำนและกิจกรรม
๔.๑ โครงกำรจัดนิทรรศกำรเนื่องใน
วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ

๔.๒ โครงกำรส่งเสริมหอพุทธศิลป์

๔.๓

โครงกำรสำมีจิกรรม

๔.๔ โครงกำรคนดีศรีธรรมำภรณ์

๔.๕ โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
พระพุทธศำสนำและวัฒนธรรม

๔.๖

โครงกำรอบรมพระสังฆำธิกำร

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
คุณสถำบัน
๒. เพื่อให้ผู้คนเห็น
ควำมสำคัญของ
พระพุทธศำสนำ
๓. เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรได้
บำเพ็ญกุศลในวันสำคัญ
๑.เพือ่ รวบรวมพระพุทธรูป
สมัยต่ำงๆ
๒.เพื่อรวบรวมประวัติ
พระสงฆ์ที่มีผลงำนดีเด่น
๓.เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย

ระยะเวลำ
ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.
๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนวิทยำ
เขต
ดร.วินัย ภูมิสุข

ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.
๒๕๕๙

สำนักงำนวิทยำ
เขต
ดร.วินัย ภูมิสุข

๑.เพื่อแสดงควำมกตัญญูตก
เวที
๒.เพื่ออนุรักษ์ประเพณีทำง
ศำสนำ
๑. เพื่อสนับสนุนศิษย์เก่ำ
และใหม่ ดีเด่น
๒. เพื่อมอบทุนกำรศึกษำ
ผู้สอบเข้ำเรียนได้อันดับที่
หนึ่ง
๓. เพื่อให้ทุนแก่นิสิตที่เรียนดี
มีควำมประพฤติดี เป็น
ตัวอย่ำงของสังคม
๑.เพื่อจัดทำองค์ควำมรู้
พระพุทธศำสนำและ
วัฒนธรรม
๒.เพื่อให้ประชำชนได้เรียนรู้
๓.เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๑.เพื่อให้เห็นควำมสำคัญ

ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.
๒๕๕๙

สำนักงำนวิทยำ
เขต
ดร.วินัย ภูมิสุข

ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.
๒๕๕๙

สำนักวิชำกำร
พระครูปลัดวินัย
วชิรญำโณ

ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.
๒๕๕๙

สำนักงำนวิทยำ
เขต
นำยพิพัฒน์ภำสน์
บุญเทียน

ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.

สำนักงำนวิทยำ
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เพื่ออนุรักษ์ศำสนวัตถุ

๔.๗

๔.๘

๔.๙

๔.๑๐

ของศำสนวัตถุ
๒.เพื่ออนุรักษ์ศำสนวัตถุด้วย
วิธีอันถูกต้อง
๓.เพื่อเป็นมรดกทำง
พระพุทธศำสนำ
โครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์
๑.เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒.เพื่อรวบรวม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงกำรสัมมนำและประชุมเชิง ๑.เพื่อทำแผนทำนุบำรุง
ปฏิบัติกำร “กำรจัดทำแผนงำน ศิลปวัฒนธรรม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”
๒.เพื่อจัดสรรงบประมำณได้
ถูกต้อง
โครงกำรประชำสัมพันธ์และเผย ๑.เพื่อเผยแพร่กิจกรรม
แผ่อัตตลักษณ์ เอกลักษณ์
๒.เพื่อประชำสัมพันธ์ผลงำน
ภำพลักษณ์และผลงำนอัน
วิชำกำร
ทรงคุณค่ำ
๓.เพื่อสร้ำงเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์และภำพลักษณ์
โครงกำรอบรมบุคลำกรและ
๑.เพื่อส่งเสริมให้ได้รับรำงวัล
นิสิตให้มีควำมตระหนักถึงคุณค่ำ ระดับชำติ
กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๒.เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่ำ
กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
***********************

๒๕๕๙

เขต
ดร.วินัย ภูมิสุข

ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.
๒๕๕๙

สำนักงำนวิทยำ
เขต ครุ ๒
โครงกำร

ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.
๒๕๕๙

สำนักงำนวิทยำ
เขต

ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.
๒๕๕๙

สำนักงำนวิทยำ
เขต

ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.
๒๕๕๙

สำนักงำนวิทยำ
เขต
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คณะกรรมการ
จัดทาแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
๑. พระรำชสีมำภรณ์ รองอธิกำรบดี
ประธำนกรรมกำร
๒. พระมหำสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำร
รองประธำนกรรมกำร
๓. พระเมธีสุตำภรณ์,ดร. ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์
กรรมกำร
๔. ดร.วินัย ภูมิสุข ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
กรรมกำร
๕. พระครูสังวรำภิรักษ์,ดร. รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์
กรรมกำร
๖. พระครูใบฎีกำหัสดี กิตฺตินนฺโท,ดร. หัวหน้ำสำขำวิชำพระพุทธศำสนำ กรรมกำร
๗. นำยอัมพร เจือจันทร์ หัวหน้ำสำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย
กรรมกำร
๘. ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก หัวหน้ำสำขำวิชำภำษำอังกฤษ
กรรมกำร
๙. ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญำอิสกุล หัวหน้ำสำขำวิชำรัฐศำสตร์
กรรมกำร
๑๐. พระไพรัตน์ รตนโชโต หัวหน้ำสำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ
กรรมกำร
๑๑. ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน ประธำนหลักสูตรฯพระพุทธศำสนำ
กรรมกำร
๑๒. พระยุทธนำ อธิจิตฺโต ประธำนหลักสูตรฯปรัชญำ
กรรมกำร
๑๓. นำงวำสนำ เถำว์พุดซำ หัวหน้ำฝ่ำยห้องสมุดฯ
กรรมกำร
๑๔. นำยศุภณัฐ เจริญสุข นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร
๑๕. ดร.ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกำน
กรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖. ผศ.ดร.ธวัศชำ เดชสุภำ
กรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๗. นำยกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี รองผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๑๘. พระปลัดวินัย วชิรญำโณ นักจัดกำรงำนทั่วไป
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

**********************

