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วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช : กาวยางแหงความคาดหวังและความเปนไป
Buddhachinnarat Sanga College : pace of expectation and possibility
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง วิทยาลั ยสงฆพุทธชินราช :
กา วยางแหง ความคาดหวั งและความเปน ไป มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชจากอดีตถึงปจจุบันและในอนาคต 2)
เพื่อศึกษาบทบาทของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชที่มีตอชุมชน สังคม จากอดีตถึงปจจุบันและในอนาคต 3) เพื่อ
ศึกษาความคาดหวังของชุมชน สังคม โดยรอบที่มีตอวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชจากอดีตถึงปจจุบันและใน
อนาคต และ 4) เพื่อศึกษาความคาดหวังการดําเนินกิจการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชจากอดีตถึงปจจุบันและใน
อนาคตที่มีตอชุมชน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) มีกลุมผูให
ขอมูลเปนผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และชุมชน และศิษยเกา จํานวน 16 คน โดยศึกษาใน 2 สมัย ไดแก
1) สมัยหองเรียนคณะพุทธศาสตรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ 2) สมัยวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ผูวิจัยซึ่งเปนผูศึกษาปรากฏการณใน
ภาคสนามและใชเทคนิคการสัมภาษณและสนทนากลุม และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและการ
วิเคราะหแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบวา วิทยาลัยสงฆพทุ ธชินราชมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนสถาบันทาง
การศึกษาที่อยูภายใตสังกัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเริ่มจากการเปนหองเรียนคณะพุทธศาสตรมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและไดรับการยกฐานะเปนวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัตถุประสงคในการกอตั้งเพื่อเปน การขยายโอกาสทางการศึกษาแกพระภิ ก ษุ-สามเณรในเขตภาคเหนือ
ตอนล า งให ไ ดรั บ การศึ ก ษาในระดับ อุ ด มศึก ษา นั บ ตั้ งแต ก อ นการจัด ตั้ ง เปน ห อ งเรี ย นคณะพุ ท ธศาสตร
จนกระทั่ ง เป น วิ ท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราชมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ในป จ จุ บั น วิ ท ยาลั ย สงฆ มี ก ารจั ด
การศึกษาแบงเปน 3 ระดับการศึกษา ประกอบไปดวย ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ
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ระดับปริญญาโท โดยมีพันธกิจที่สําคัญ ดังนี้ 1) ดานการผลิตบัณฑิต 2) ดานการวิจัย 3) ดานการบริการ
วิชาการ 4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในดานบทบาทของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ที่มีตอชุมชน สังคมนั้นมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาเปน
ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการใหเขากับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจคนในสังคม เพื่อที่จะ
ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา สามารถประยุกตเขากับศาสตรสาขาตาง ๆ มี
ปฏิปทานาเลื่อมใส มีความเปนผูนําทางจิตและปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีโลกทัศนกวางไกลสามารถ
กาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีศรัทธาที่จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม และเสียสละ
เพื่อสวนรวม
บทบาทของชุมชน สังคมโดยรอบที่มีตอวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช แรกเริ่มชุมชนไดเขามามีสวน
สงเสริมในการกอสรางในลักษณะของการเชาบูชาเหรียญตาง ๆ และการบริจาค ตอมาเมื่อชุมชนไดเล็งเห็น
ความมุงมั่นของวิทยาลัยสงฆที่เนนการผลิตบัณฑิตทั้งพระและฆราวาสที่มีคุณภาพออกไปสูชุมชน สังคม จึง
ทําใหชุมชน สังคม ไดเขามามีบทบาทตาง ๆ กับวิทยาลัยสงฆมากขึ้น เชน การบริจาค การสงบุตรหลาน
เขาเรียน การเสียสละกําลังแรงกาย เปนตน ในอนาคตของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชในฐานะผูใหบริการ
ทางการศึกษามีความคาดหวังที่จะผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามพันธกิจของวิทยาลัยสงฆใหเกิดประสิทธิภาพ
ดานงานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรมีเปาหมายเพื่อสรางองคความรูควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน
เนนการนําเอาองคความรูในพระไตรปฎกมาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยรวมกับศาสตรอื่นๆ เพื่อนําไป
ประยุกตใชในการแกปญหาดานศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม ดานบริการวิชาการแกสังคมใหการสนับสนุน
กิจกรรมของคณะสงฆ ดวยการสรางความรู ความเขาใจในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา สรางจิตสํานึก
ดานคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชน โดยผานกลไกการฝกอบรม ประชุมและสัมมนาเพื่อพัฒนาพระสงฆและ
บุคลากรทางศาสนาใหมีศักยภาพ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริมและพัฒนาแหลงการเรียนรู
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ใหเอื้อตอการศึกษาคนควา เพื่อสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิในความเปนไทย สนับสนุนใหมีการนําภูมิ
ป ญ ญาท อ งถิ่ น มาใช เ ป น รากฐานของการพั ฒ นาอย า งมี ดุ ล ยภาพ ตลอดจนความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานที่
รับผิดชอบดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดแหลงขอมูลดานทรัพยสินมรดกทางวัฒนธรรมของธรรมชาติ
เพื่อการศึกษาคนควาประจําถิ่น
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Abstract
The research off Buddhachinnarat Sanga College: pace of expectation and possibility.
Purposes: 1) To study the evolution of the College of Buddhist Buddhachinnarat from past to present
and future 2) To study the role of Buddhachinnarat Sanga College towards community social from
past to present and future 3) To study the expectation of the society and community colleges around
the monks to Buddhachinnarat from past to present and future, and 4) to study the expected
operation Buddhachinnarat Sanga College from past to present and future of the community. Using
Qualitative Research Methods (Qualitative Research Methodology) with information providers as
executive officers and teachers, community and alumni of 16 people were studied in the second
period 1) class period of Buddhachinnarat Sanga College Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, and 2)Contemporary Buddhachinnarat Sanga College Mahachulalongkornrajavidyalaya
University. Tool to collect data were the researcher in the field of phenomena and techniques of
interviewing and discussion groups. And then data analysis methods are content analysis and
inductive analysis. The results of this research showed that Buddhachinnarat Sanga College
Mahachulalongkornrajavidyalaya
University
is
the
institution
subordinate
to
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. It was starting from a small class room of
Buddhachinnarat Sanga College Mahachulalongkornrajavidyalaya University and has been
promoted to be a Buddhachinnarat Sanga College Mahachulalongkornrajavidyalaya University. The
purpose of this colledge is to expanding educational opportunities for monks - novice in the northern
Lower to have higher education. Since the establishment of the first class room of the College until
Buddhachinnarat Sanga College Mahachulalongkornrajavidyalaya University, this colleges are
divided into three levels of education includes bachelors degree, Graduate Certificate level and
master's degrees. The main mission: 1) to produce graduates 2) research 3) the academic technical
services 4) to fostering the arts and culture. The role of Buddhachinnarat Sanga College
Mahachulalongkornrajavidyalaya University from past to present with the community. Is in the area of
education as the center of Buddhist studies integrated with modern science to the mental
development in society. To produce graduates with academic excellence in Buddhism Graduates can
be applied to various fields of science admirable behavior. Strong leadership, mental health and
3
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intelligence. Are creative. A wide perspective. Nouveau can change the world. Are believed to be
dedicated to Buddhism Virtue ethics And dedication to public.
The role of the community and society which surrounding towards Buddhachinnarat Sanga
College. At the beginning the community take part of construction promote in the area a Buddha
image medal for worship and donation. After that when the community recognizes the commitment of
the College that dedicated to produce high quality graduates both monks and lay a quality issue for
the community and society which turning society into a different role with more monastic colleges,
such as donations, to send their children to study in this school and the strength sacrifice etc.
In the future, a Buddhachinnarat Sanga College as an education academy providers are
expected to produce graduates according to the mission of the College of Buddhist efficiency. The
research and development aimed at building knowledge together with the learning process focused
on bringing knowledge to the development of Buddhist Scriptures in the framework of collaborative
research with other disciplines. To be applied to solve the moral and ethical society. Social services
to support academic activities of the ministry by creating knowledge. Understanding of the doctrine in
Buddhism, Moral awareness to the public through the mechanism of training, meetings and seminars
to develop the priests and religious personnel to potential. Fostering the arts and cultural promotion
and development of learning and fostering the arts and culture particular cultural roots in the
teachings of Buddhism. To facilitate education and research. To create awareness and pride in being
Thai. Encourage local wisdom used as a foundation for developing a balance and cooperation with
conservative agencies which responsible for fostering cultural resource to provide some information
of natural assets to the local study.
บทนํา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนสถาบันอุดมศึกษาที่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราช
สมภารเจา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรง
สถาปนาขึ้ น ได ดํ า เนิ น การตามพระราชปณิ ธ านและปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ สํ า คั ญ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางด า น
พระพุทธศาสนา การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มายาวนานกวา 1
ศตวรรษ ตั้งแตพุทธศักราช 2432 ทรงสถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย” ขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและมี
การใชคําวา “วิทยาลัย” เปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ
4
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ทั่วไป และปพุทธศักราช 2490 เปดหลักสูตรปริญญาตรี คณะพุทธศาสตรบัณฑิต เปนคณะแรก ลําดับตอมา
เปด คณะครุศาสตร คณะมนุษยสงเคราะหศาสตร และในปพุทธศักราช 2512 มหาเถรสมาคมออกคําสั่งเรื่อง
การศึกษา มหาวิทยาลัยสงฆ และเรื่องสภาการศึกษาของคณะสงฆ สงผลใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
สถานะเปนสถาบันการศึกษาของคณะสงฆไทยโดยสมบูรณ จนกระทั่งพุทธศักราช 2521 ขยายการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูภูมิภาคตางๆ โดยไดจัดตั้งวิทยาเขตแหงแรก ที่จังหวัดหนองคายและขยายไป
ยังจังหวัดอื่นๆที่มีความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ปจจุบันมีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ
หองเรียน หนวยวิทยบริการ ดังนี้คือ วิทยาเขต 10 แหง,วิทยาลัยสงฆ 5 แหง,หองเรียน 9 แหง,และหนวยวิทย
บริการ 4 แหง (รายงาน มจร.ประจําป 2550)
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ตั้งอยูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแตวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2548 เปนตนมา มีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหการศึกษา วิจัย สงเสริมและใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามารเณรและคฤหัสถ
รวมทั้งทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นการมีความรูความเขาใจในประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยเพื่อให
เกิ ด ความเข า ใจในรากเหง า แห ง ความคิ ด ของบุ ค คล กลุ ม บุ ค คลในสถาบั น การศึ ก ษาแห ง นี้ แ ละระบบ
ความสัมพันธของสภาพการณความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการพัฒนาดานตาง ๆ ในแตละยุคสมัย
ตลอดจนปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในแตละยุคสมัยที่มีแนวโนมในการพัฒนาองคการ ที่สําคัญบทบาบาท
ระหวางวิทยาลัยสงฆกับชุมชน สังคม โดยรอบ มีผลกระทบของการกอตั้งวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชจากอดีต
ถึงปจจุบันและในอนาคตในดาน สังคม และ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เนื่องจากพลวัตหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตาง ๆ ลวนมีความสําคัญกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆทั้งสิ้น
เดิมมีฐานะเปนโครงการขยายหองเรียนคณะพุทธศาสตร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรับอนุมัติ เมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 เปดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา เปนรุนแรก
จนถึงป 2548 ไดมีมติยกฐานะหองเรียนคณะพุทธศาสตร ขึ้นเปนวิทยาลัยสงฆพุทธสงฆ
วัตถุประสงคการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง วิ วั ฒ นาการของวิ ท ยาลั ย สงฆ พุ ท ธชิ น ราช จั ง หวั ด
พิษณุโลกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้
1. เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชจากอดีตถึงปจจุบันและในอนาคต
2. เพื่อศึกษาบทบาทของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชที่มีตอชุมชน สังคม จากอดีตถึงปจจุบันและใน
อนาคต
3. เพื่อศึกษาความคาดหวังของชุมชน สังคม ที่มีตอวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชจากอดีตถึงปจจุบัน
และในอนาคต
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4. เพื่อศึกษาความคาดหวังในการดําเนินกิจการของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชจากอดีตถึงปจจุบัน
และในอนาคต
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึก ษาครั้ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาด ว ยระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research
Methodology) แบบการศึกษารายกรณีประวัติองคกร (Historical Organization Case Studies) โดยกําหนด
ขอบเขตในการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เริ่มตั้งแต เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน กุมภาพันธ
2553
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นที่จะศึกษา 4 ประเด็นดังนี้
2.1 วิวัฒนาการของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชจากอดีตจนถึงปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตโดยแยกศึกษาเปน
2.1.1 หองเรียนคณะพุทธศาสตร
- เริ่มกอตั้ง
- ความเปนปกแผน
- การขยายองคการ
2.1.2 วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
- เริ่มกอตั้ง
- ความเปนปกแผน
- การขยายองคการ
- แนวโนมในการพัฒนาองคการในอนาคต
2.2 บทบาทของวิทยาลัยสงฆที่มีตอชุมชน สังคม จากอดีตถึงปจจุบันและในอนาคต
2.2.1 ในทัศนะผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิต และชุมชน
2.2.2 ในทัศนะของหนวยงาน องคการที่เกี่ยวของ
2.3 บทบาทของชุมชน สังคม โดยรอบที่มีตอวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชจากอดีตถึง
ปจจุบันและในอนาคต
2.3.1 ในทัศนะผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิต และชุมชน
2.3.2 ในทัศนะของหนวยงาน องคการที่เกี่ยวของ
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2.4 ความคาดหวังของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชจากอดีตถึงปจจุบันและในอนาคตใน
ดาน สังคม และ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ตามทัศนะของ
2.4.1 ผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิต และชุมชน
2.4.2 หนวยงาน องคการที่เกี่ยวของ
สรุป
1. วิวัฒนาการของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชจากอดีตถึงปจจุบัน
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดิมมีฐานะเปนโครงการขยาย
หองเรียนคณะพุทธศาสตร ตั้งอยูที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. มุงพัฒนาสถาบัน บุคลากรใหสามารถปฏิบัติภารกิจหลักทั้งในดานการผลิตบัณฑิต การพัฒนา
วิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน และการสงเสริมพระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักสิ่งแวดลอม เพื่อนําสถาบันพระพุทธศาสนา สังคมและประเทศไปสูทิศทางที่พึงประสงค
2. มุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพของคณะสงฆและประเทศชาติตอไป
3. มุงพัฒนาสถาบันใหเปนศูนยการศึกษา คนควา วิจัย ใหเกิดความเปนเลิศทางวิชาการดาน
พระพุทธศาสนา และสามารถนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมใหเกิดการศึกษาวิจัยพุทธธรรมเพื่อนําไปประยุกตใชแกปญหา
ตางๆ ของสังคม
4. มุงพัฒนาคุณภาพของนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ใหเปนผูมีความรูความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน พระพุทธศาสนา และสังคมโดยสวนรวม
5. มุงพัฒนาสถาบันการศึกษาสงฆใหเปนศูนยกลางวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
6. มุงสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสการศึกษาของประเทศใหทั่วถึง
ในปแรกที่เปดการเรียนการสอนไดรับอนุมัติใหเปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มี
นิสิตรุนแรกจํานวน 27 รูป
พ.ศ. 2544 เปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีนิสิตเขาศึกษา จํานวน 17 รูป
พ.ศ. 2546 เปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจริยศึกษา มีนิสิตเขาศึกษา จํานวน 32 รูป
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 เมษายน
พ.ศ. 2548 ที่ประชุมมีมติยกฐานะหองเรียนคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเปนวิทยาลัย ในนามวิทยาลัยสงฆพุทธ
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ชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และไดมีขอกําหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช พุทธศักราช 2548 โดยใหตราขอ กําหนดไว ดังนี้
“ใหจัดตั้งวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช โดยยกฐานะหองเรียนคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเปนวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช ตั้งแตวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548 เปนตนไป” มีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค เพื่อให
การศึกษา วิจัย สงเสริมและใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมทั้ง
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา 60 เลม 122 ตอนที่ 44 ง ลงวันที่ 7
มิถุนายน 2548” ซึ่งมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางพระพุทธศาสนาในทองถิ่น ใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู
ความสามารถ และมีศักยภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆและสังคมโดยสวนรวม
2. เพื่อขยายโอกาสใหพระสังฆาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรม และพระภิกษุสามเณรที่สนอง
งานคณะสงฆในทองถิ่นไดศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนาในระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานพระพุทธศาสนา
4. เพื่อเปนแหลงบริการวิชาการดานพุทธศาสนา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับสูง
พ.ศ. 2549 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปดหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร มีนิสิตเขาศึกษา จํานวน 23 รูป และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มีนิสิตเขา
ศึกษา จํานวน 53 รูป
พ.ศ. 2550 เปดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สําหรับคฤหัสถ) มีนิสิตเขา
ศึกษา จํานวน 93 รูป/คน
พ.ศ. 2549 เปดหนวยวิทยบริการจังหวัดตาก ณ วัดทานา อําเภอเมือง จังหวัดตาก และหนวย
วิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ ณ หมอนไม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
พ.ศ. 2550 เปดศูนยการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วัดไทยชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ปจจุบันวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปดการเรียนการสอน
ในระดับตาง ๆ ดังนี้
ระดับ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มีทั้งหมด 7 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาปรัชญา (บรรพชิต)
2. สาขาพระพุทธศาสนา (คฤหัสถ)
3. สาขาภาษาอังกฤษ (บรรพชิต, คฤหัสถ)
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4. สาขาจริยศึกษา (บรรพชิต)
5. สาขารัฐศาสตร (บรรพชิต, คฤหัสถ)
6. สาขาการจัดการเชิงพุทธ (บรรพชิต)
7. สาขาสังคมศึกษา (บรรพชิต)
ระดับ ประกาศนียบัตร มี 2 สาขา ดังนี้
1. ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ (บรรพชิต)
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (บรรพชิต, คฤหัสถ)
ระดับปริญญาโท มี 1 สาขา คือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
2. บทบาทของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชที่มตี อชุมชน สังคม จากอดีตถึงปจจุบัน
จากอดีตจนถึงปจจุบันเปนเวลา 13 ป ที่วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชไดเปดใหบริการแกชุมชน สังคม
ซึ่งในแตละชวงของการดําเนินกิจการนั้นวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชมุงมั่นที่จะสงเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการวิชาการแกสังคมตามปณิธานของวิทยาลัย ดวยการปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆ ใหประสานสอดคลองเอื้อ
ตอการสงเสริมสนับสนุนกิจการคณะสงฆ สรางความรู ความเขาใจหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา สราง
จิตสํา นึก ดานคุณธรรมจริยธรรมแกป ระชาชน จัดประชุม สัม มนา และฝกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆและ
บุคลากรทางศาสนา ใหมีศักยภาพในการธํารงรักษา เผยแผหลักคําสอน และเปนแกนหลักในการพัฒนาจิตใจ
ในวงกวาง
บทบาทของหองเรียนคณะพุทธศาสตรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีตอชุมชน สังคม มีบทบาท
ที่สําคัญในดานการจัดการศึกษา ดานการเผยแพรความรูทางวิชาการ ดานการพัฒนาชุมชน และดานการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา โดยมีการดําเนินกิจการที่เปนรูปธรรมในหลายกิจกรรม/โครงการเพื่อรองรับกับ
ความตองการของชุมชนในเขตบริการภาคเหนือตอนลาง สิ่งที่เปนเครื่องยืนยันไดวาหองเรียนคณะพุทธ
ศาสตรประสบผลสําเร็จเปนอยางดี คือการที่มีการเปดสาขาวิชาเอกเพิ่มเติมเรื่อย ๆ และจํานวนนิสิตที่จบ
การศึกษาในแตละป
บทบาทของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีตอชุมชน สังคม ดวยความ
มุงมั่นที่จะทําวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชเปนแหลงศูนยรวมทางดานวิชาการ และเปนแหลงเผยแพรความรูทั้ง
แกพระสงฆและคฤหัสถ เพื่อที่จะผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพออกสูสังคม ซึ่งเปนนโยบายของวิทยาลัยที่ยึดถือ
ปฏิบัติมาอยางตอเนื่องตั้งแตเมื่อครั้งที่เปนหองเรียนคณะพุทธศาสตรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจนกระทั่ง
ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปจจุบันวิทยาลัยสงฆมี
บทบาทอยางมากในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการแกสังคม โดยเปนความประสงคของพระธรรม
เสนานุวัตร (เจาอาวาสวัดใหญ) ที่ตองการใหทุกคนในชุมชนโดยรอบไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทุกคน
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โดยไมเสียคาใชจายเพียงแตคนที่เขามาเรียนจะเรียนเฉพาะเสาร-อาทิตย สวนในวันจันทรถึงศุกรก็ใหทํา
การเกษตรในพื้นที่ของวิทยาลัยสงฆ เชน ปลูกขาว ปลูกพืชผักตาง ๆ ปลูกไมผลตาง ๆ โดยที่วิทยาลัยสงฆ
จะเปนผูที่นําผลผลิตที่ไดไปขายเพื่อนําเงินที่ไดมาเปนคาใชจายใหกับคนในชุมชนที่เขามาเรียน นอกจากนี้
วิ ท ยาลั ย ฯ ยัง ได เป ดหลัก สูต รที่ ห ลากหลายเพิ่ม ขึ้น ทุก ปเ พื่อ เป น ทางเลือ กและเป น การขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหแกสังคม ไดแก หลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 สาชาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา
และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 2 สาขาวิชา ดานการพัฒนาชุมชน ดานการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา และการบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนที่พึ่งของสังคมอยางมีคุณภาพตอไป นอกจากนั้นวิทยาลัยยังได
จั ด กิ จ กรรม/โครงการต า ง ๆ เพื่ อ ให บ ริ ก ารแก สั ง คม สร า งความรู ค วามเข า ใจในหลั ก คํ า สอนทาง
พระพุทธศาสนาสรางจิตสํานึกทางคุณธรรมจริยธรรมแกประชาชน เชน โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชน
ภาคฤดูรอน โครงการอบรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมการจัดรายการวิทยุของพระครูสิริรัตนานุวัตร(รายการ
เสียงธรรมจากวัดใหญ) โครงการศูนยพัฒนาจิต โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เปนตน
3. บทบาทของชุมชน สังคม โดยรอบที่มีตอวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชจากอดีตถึงปจจุบัน
บทบาทของชุมชน สังคม โดยรอบที่มีตอหองเรียนคณะพุทธศาสตรนั้นนับวาชุมชนไดมีสวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรมของหองเรียนคณะพุทธศาสตร แตบทบาทที่ชุมชน สังคมมีตอหองเรียนคณะพุทธศาสตร
นั้นยังไมเดนชัด และยังไมเปนรูปธรรม เนื่องจากความเปนสถาบันที่มีขนาดเล็ก
ดั ง นั้ น บทบาทในการบุ ก เบิ ก และพั ฒ นาจึ ง เป น บทบาทของบุ ค ลากรกั บ พระนิ สิ ต ที่ อ ยู ภ ายใน
ห อ งเรี ย นคณะพุ ท ธศาสตร เ ท า นั้ น ในส ว นของบทบาทชุ ม ชน สั ง คม โดยรอบที่ มี ต อ วิ ท ยาลั ย สงฆ ยั ง คง
เหมือนเดิมกับสมัยที่เปนหองเรียนคณะพุทธศาสตร หรืออาจจะนอยกวาเพราะวิทยาลัยสงฆฯ ตั้งอยูหางชุมชน
แตเมื่อเปนวิทยาลัยสงฆฯ แลวก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น บุคลากรมีมากขึ้นและมีความเปนปกแผนมากขึ้น
จึงทําใหชุมชน สังคม ไดเขามามีบทบาทตาง ๆ กับวิทยาลัยสงฆฯ มากขึ้น เชนกัน มีการประสานความ
รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เปนแหลงเรียนรูใหกับบุคลากร และนิสิต และตอไปในอนาคตทุกภาคสวน ไมวา
จะเปนภาครัฐ หรือภารเอกชนการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณในการปฏิบัติงานจะมีในระดับที่มากขึ้น
4. การดําเนินกิจการของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชจากอดีตถึงปจจุบันตามความคาดหวังของการ
กอตั้ง
ในการดําเนินกิจการของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชจากอดีตจนถึงปจจุบันไดมีการดําเนินการตาม
พันธกิจโดยใหความสําคัญทุกดาน คือ
งานกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มีการสํารวจความตองการจําเปนและจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกสบายที่เอื้อตอ การจั ดการเรียนรูของนิสิต มีก ารจัดตั้ ง อาจารย ที่ป รึก ษาทุก สาขาวิช า เพื่อ
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ใหบริการใหคําปรึกษาแกนิสิตในเรื่องตางๆ มีการบริการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกศิษยเกาอยางตอเนื่อง
ตลอดจนมีโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณวิชาชีพแกศิษยเกาเปนประจําอยูเสมอ และมีการสงเสริมกิจกรรม
นิสิตในทุกประเภทที่แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
งานบริการวิชาการดานศาสนา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มีกิจกรรม โครงการการเผยแผ
พระพุทธศาสนา และบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความตองการ พัฒนาและเสริมสรางสันติภาพ และความ
รวมมือขององคกรทางพระพุทธศาสนาและองคกรอื่น ๆ ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ เพื่อเสริมสรางคุณธรรม
จริ ย ธรรม สั น ติ สุ ข และสร า งความสมานฉั น ท ใ ห สั ง คมเข ม แข็ ง เพื่ อ ความมั่ น คงของประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนาตามพันธกิจของวิทยาลัย ตลอดจนสงเสริมบทบาทให นิสิตและบุคลากรประจําใหบริการ
วิชาการดานศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อใหเปนไปตามปณิธาน พันธกิจของวิทยาลัยสงฆในการพัฒนาสังคม
ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชมีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับแผนงานของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช และมีการดําเนินกิจกรรม
โครงการอยางตอเนื่อง นิสิตทุกคนใหความสนใจเขารวมกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยจัดให
งานวิจัย วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มีผลงานอาจารย ดานงานวิจัยจัดวาอยูในระดับนอย แตถึง
อยางนั้นวิทยาลัยก็พยายามพัฒนาโดยการจัดโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมใหคณาจารยมีความรูความสามารถ
เชน โครงการอบรมวิจัยทางสังคมศาสตร เปนตน
5. อนาคตของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชในฐานะผูบริการการศึกษา
ดานการผลิตบัณฑิต
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา สามารถประยุกตเขากับศาสตร
สาขาตางๆ มีปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝรูใฝคิด มีความเปนผูนําทางจิตใจและปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
โลกทัศนกวางไกล สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีศรัทธาที่จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มี
คุณธรรมจริยธรรมและเสียสละเพื่อสวนรวม
ดานงานวิจัยและการพัฒนาบุคลากร
เปาหมายเพื่อสรางองคความรูควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอนเนนการนําเอาองคความรูใน
พระไตรปฎกมาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยรวมกับศาสตรอื่นๆเพื่อนําไปประยุกตใชในการแกปญหา
ดานศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม

11

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทความ : วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช : กาวยางแหงความคาดหวัง
และความเปนไป
รัตนะ บัวสนธ1, สิริศักดิ์ อาจวิชัย2, นพรัตน พุมไม3,
แล ขําสุข4, สุวรรณ ปูนออน5, ทองเหลือ แยมศิร6ิ

ดานบริการวิชาการแกสังคม
การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของคณะสงฆ ด ว ยการสร า งความรู ความเข า ใจในหลั ก คํ า สอนทาง
พระพุทธศาสนา สรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชน โดยผานกลไกการฝกอบรม ประชุมและ
สัมมนาเพื่อพัฒนาพระสงฆและบุคลากรทางศาสนาใหมีศักยภาพ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การสงเสริมและพัฒนาแหลงการเรียนรูดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ที่มีรากฐานมาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหเอื้อตอการศึกษาคนควา เพื่อสรางจิตสํานึกและความ
ภาคภูมิในความเปนไทย สนับสนุนใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลย
ภาพ ตลอดจนความรวมมือกับหนวยงานที่รับผิดชอบดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดแหลงขอมูลดาน
ทรัพยสินมรดกทางวัฒนธรรมของธรรมชาติเพื่อการศึกษาคนควาประจําถิ่น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1. วิทยาลัยสงฆควรที่จะเปดหลักสูตรระยะสั้น ๆ สําหรับพระสงฆระดับเจาอาวาสเพื่อใชเปนหลัก
ปฏิบัติในการอบรมแกผูที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาในระยะเวลาที่แตกตางกันใหมีความรูนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
1.2. วิทยาลัยสงฆควรกําหนดทิศทางในการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกตหลักธรรมเพื่อแกปญหาของสังคม
และมีการใหทุนอุดหนุนการทําวิจัย การผลิตตําราที่มีความเดนทางพุทธศาสนาปรัชญาที่ตรงตาม
พระไตรปฏก
1.3. ควรปรับปรุงสวัสดิการและคาตอบแทนแกบุคลากรใหเหมาะสม โดยยึดมาตรฐานตามสํานักงาน
ขาราชการพลเรือน
2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
2.1. จากภาพการดําเนินงานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและอนาคตวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ทั้งในสวนที่
คาดวาจะเปนและในสวนที่ตองการใหเปนนั้น สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัย
สงฆพุทธชินราชใหมีความเจริญกาวหนาเปนวิทยาลัยสงฆชั้นนําในเขตภาคเหนือตอนลาง
2.2. ปญ หาอุ ป สรรคและความต อ งการของผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง นั บ เป น ข อ มู ล สํ า คั ญ สํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร
วิทยาลัยสงฆในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
2.3. ควรลดชองวางระหวางวิทยาลัยสงฆกับชุมชน และควรเนนการมีความรวมมือตอกัน แลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันอยางเปนรูปธรรมและควรมีการพัฒนาไปอยางตอเนื่อง
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3. ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
3.1. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยสงฆพุทธชินรา เพื่อพัฒนาสู
องคกรแหงการเรียนรู
3.2. ควรมีการศึกษาความความคิดเห็นและความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของตอการพัฒนาวิทยาลัย
สงฆ

เอกสารอางอิง
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช. (2552).ที่ระลึกพิธีเปดปาย อาคารหลวงพอพระพุทธชินราช1. พิษณุโลก.

13

