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สารอธิการบดี

	 การที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 	 วิทยาเขต 

ศรีล้ านช้ าง 	 ได้ ร่ วมกันจัดทำ ารายงานประจำ าปี 	 2557	 ขึ้ น น้ัน 

นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ท่ีจะทำาให้ทราบผลของการปฏิบัติงาน 

ด้านต่างๆ	 ว่ามีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด	 	 ตลอดจน

ทำาให้ทราบข้อบกพร่องต่างๆ	 ท่ีจะพัฒนาและแก้ไขให้ดียิ่งๆ	 ขึ้นไป	 

โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	ไดก้ำาหนดกลยทุธก์ารพฒันา

มหาวิทยาลัยเพื่อดำาเนินงานให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ	 โดยได้กำาหนด

ประเด็นหลักในการพัฒนาไว้	5	ด้าน	คือ

	 1.	 การผลติบณัฑติและพฒันาการจดัการศกึษาเพือ่ใหไ้ดบ้ณัฑิตทีเ่ปน็เลิศทางวชิาการดา้นพระพทุธศาสนา

	 2.	 การส่งเสริมวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 3.		การให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคม

	 4.		การอนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้องศิลปะและวัฒนธรรมของไทยให้ยั่งยืนและเผยแพร่สู่นานาชาติ

	 5.		การพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากล

	 การดำาเนินงานในปี	 พ.ศ.	 2557	 	 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้างที่ผ่าน

มา	นับได้ว่าประสบความสำาเร็จตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	กล่าวคือ	ในด้านการจัดการศึกษา	วิทยาเขตได ้

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและคุณภาพออกสู่สังคม	 ด้านการวิจัยได้มุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ให้มี

ศกัยภาพในการทำาวจิยัและนำาผลการวจิยัมาปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นการสอน	ดา้นการบรกิารวชิาการแกส่งัคมได ้

มุ่งเน้นส่งเสริมศีลธรรม	คุณธรรม	ไปสู่โรงเรียนและชุมชนต่าง	ๆ	และด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	มุ่งเน้นให้มี

การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค

	 ผลงานทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา	เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกส่วนงาน	รวมทั้งองค์กร

ภายนอกทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ชุมชนต่างๆ		ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของวิทยาเขต

	 ในนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการพัฒนาวิทยาเขต

แห่งนี้ด้วยดีเสมอมา	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสถาบันแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้า

และก้าวไกลสู่ความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป

(พระราชบัณฑิต)

อธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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สารรองอธิการบดี

	 ในปัจจุบัน	 เราได้ยินคำาว่า	 	 “ปฏิรูปการศึกษา”	 ซ่ึง

เป็นการพูดถึงการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น	 มีระบบ	 มี

รูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล	สามารถจัดการศึกษา	เพื่อพัฒนา

เด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพได้ตามวัตถุประสงค์

	 การปฏิรปูการศกึษา	ตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากทกุภาค

ส่วนอย่างทั่วถึงครอบคลุม	ปรับทัศนคติให้ตรงกัน	มีกฎเกณฑ์	มี

หลกัการ	มวีธิกีารทีส่ามารถปฏิบัตไิดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม	มเีปา้หมายรายละเอยีดทีส่อดคลอ้งเชือ่มโยงกนั	

เป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน	ที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการทำางานให้ดำาเนินไปบรรลุวัตถุประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นระดับอุดมศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา

ที่รับมอบหมายมาจากการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ท่ีผ่านกระบวนการขั้นตอนการปฏิรูปการศึกษามาแล้ว

อย่างดี

(พระครูกิตติสารสุมณฑ์)

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง
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สารผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

	 การจัดทำารายงานประจำาปี	 2557	 ของมหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวทิยาลยั	วทิยาเขตศรลีา้นชา้ง	ทำาใหไ้ด้ทราบถงึการ

ดำาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง	4	ด้าน	คือ	ด้านการ

จัดการศึกษา	 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน	 ด้านการวิจัย	 และ

ดา้นการทำานบุำารงุศลิปวัฒนธรรม	ในรอบปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ว่ามีการดำาเนินงานเป็นอย่างไรบ้างมีความเจริญก้าวหน้าหรือมีการพัฒนาและสอดคล้องตามภารกิจ 

ทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งไร	ท่ีสำาคญัอยา่งยิง่จะเป็นข้อมลูในการวางแผนพฒันาปรบัปรงุการปฏบิตัติามภารกจิ

ของมหาวิทยาลัยในทุกๆ	ด้านให้ดียิ่งขึ้น	รวมทั้งมีการต่อยอดในด้านที่มีการพัฒนามาระดับหนึ่งแล้ว

ใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าอยา่งไมห่ยดุน่ิงเพราะการหยดุนิง่บง่บอกวา่ไมม่กีารพฒันาการทีม่หาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	

	 จัดการศึกษาในรอบปีงบประมาณ	 2557	 ที่ผ่านมาอยู่ ในระดับดี	 ต้องอาศัยองค์

ประกอบหลายภาคส่วน	 ท้ังการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล	 บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

นับตั้งแต่ผู้บริหารทุกระดับ	อาจารย์	เจ้าหน้าที่	นักศึกษา	และหน่วยงานต่างๆ	ที่มีส่วนสำาคัญในการ

สนับสนุนให้วิทยาเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามภารกิจของความเป็นมหาวิทยาลัย

		 ในนามของตัวแทนบุคลากรจากสำานักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ขออนุโมทนาชื่นชม 

คณะกรรมการจัดทำารายงานประจำาปี 	 2557	 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 

วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ทุกท่านที่ ได้ทุ่มเทและเอาใจใส่ในการจัดทำารายงานดังกล่าว	 จน

สำาเร็จเรียบร้อยด้วยดี	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 ได้โปรดปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่าน 

จงประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 ความสำาเร็จ	 และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

โดยทั่วหน้ากัน	เทอญ.

(พระครูปริยัติสาทร,ดร.)

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง
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สารผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการ

	 ร าย ง านประจำ า ปี 	 2557 	 ของมหาวิ ทยาลั ย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 	 แสดงให้เห็นถึง 

ผลการดำา เ นินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ ผ่ านมา 

โดยรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ	 ที่แสดงให้เห็นว่า

มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์	 	 และภารกิจของ

มหาวทิยาลยั	อนัไดแ้ก	่ใหก้ารศกึษาทางวชิาการ	ทำาการวจิยั	ใหก้ารบรกิารวชิาการแกส่งัคม	ปรบัปรงุ

ถา่ยทอดและพฒันาเทคโนโลย	ีทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม	ผลติครแูละสง่เสรมิวทิยฐานะคร	ูโดยมุง่เนน้

การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	

	 รายงานเล่มนี้เป็นการรวบรวมผลการดำาเนินงานในรอบปีงบประมาณ	2557		ที่แสดงให้เห็น

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ตามแผนงบประมาณที่ได้รับ	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางาน

		 รวมทั้งเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อๆ	 ไป	 เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของ

มหาวทิยาลยับรรลเุปา้หมาย	และมปีระสทิธภิาพ	มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย	วทิยาเขตศรีล้าน

ช้าง	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	รายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีงบประมาณ	2557	นี้	จะเอื้อประโยชน์ใน

การนำาไปสู่การพัฒนาและการปรับปรุงงาน	ขอบเขตของการดำาเนินงานและแนวทางการดำาเนินงาน		

ใหบ้รรลเุปา้หมายของการพฒันามหาวทิยาลยั	และในทา้ยทีส่ดุกต้็องขอขอบคณุคณาจารย	์เจา้หนา้ที	่

และบุคลากรทุกท่านของมหาวิทยาลัย	ตลอดจนหน่วยงานภายนอก	ทั้งภาครัฐและ	ภาคเอกชน	ที่ให้

ความร่วมมือและสนับสนุนการดำาเนินงานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยจอย่างเข็มแข็ง	 จนเป็นผล

ให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเจริญยิ่งๆ	ขึ้นไป

(พระมหาพุฒิพงศ์			สิริภิญฺโญ)

ผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการ
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สารผู้อำานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์

	 วิทยาลัยศาสนศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการจัดการศึกษา	 	 ปัจจุบันเปิดทำาการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ	จำานวน	3	คณะ	3	สาขา

วิชา	ได้แก่	คณะศาสนาและปรัชญา	สาขาวิชาพุทธศาสตร์	คณะ

สงัคมศาสตร	์สาขาวชิารฐัศาสตรก์ารปกครอง	และคณะศกึษาศาสตร	์สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 

ในระดับปริญญาโท	เปิดทำาการเรียนการสอนเฉพาะภาคพิเศษ(เสาร์	–	อาทิตย์)	จำานวน	2	คณะ	2	

สาขาวิชา	ได้แก่	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	และคณะสังคมศาสตร์	สาขาวิชา

รัฐศาสตร์การปกครอง

	 การดำาเนินงานของวิทยาลัยศาสนศาสตร์	ในส่วนของภารกิจหลักที่ทางวิทยาลัยฯ	ได้ดำาเนิน

การได้แก่	 การผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา	

การส่งเสริมให้คณาจารย์ในการทำาวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่	ๆ		การให้บริการวิชาการทาง

พระพุทธศาสนาแก่สังคม	และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมในรอบปีที่ผ่านมา	นับได้ว่าประสบความ

สำาเร็จเป็นอย่างดี		

		 การที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ได้จัดทำารายงานประจำาปี	

2557	ขึ้น	จึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

ต่อไป	ในนามวิทยาลัยศาสนศาสตร์	ขออนุโมทนาขอบคุณผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่ทุกท่าน	ที่มี

ส่วนในการจัดทำารายงานประจำาปี	2557	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมแรงร่วมใจในการที่จะ

พัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้างแห่งนี้	ให้มีความเจริญ

รุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นไป

(พระมหาวิเชียร		ธมฺมวชิโร,ดร.)

ผู้อำานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
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สารผู้ช่วยอธิการบดี

	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 	 วิทยาเขต 

ศรีล้านช้าง	 	 ได้ดำาเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาซ่ึงได้ยึดโยง 

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการผลิต

บัณฑิต	 ด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม	 และด้านการทำานุบำารุงศิลป

วัฒนธรรม	 วิทยาเขตได้ให้ความสำาคัญทุกพันธกิจ	 	 เพราะถือว่าเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่

จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนโดยส่วนรวม

	 รายงานประจำาปีเล่มนี้	 	 ได้รวบรวมข้อมูลภาพรวมการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของ

วิทยาเขตศรีล้านช้างในแต่ละด้านเพื่อเป็นการสะท้อนภาพความสำาเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาของวทิยาเขต	ภายใตบ้รบิทอตัลกัษณ์และเอกลกัษณข์องมหาวทิยาลยั	วตัถปุระสงคส์ำาหรบั

การจัดทำารายงานประจำาปีน้ี	 เพื่อให้วิทยาเขตทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน	 และระบบประเมินคุณภาพ

ภายใน		รวมทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในปีการศึกษาต่อไป		

	 ขอขอบคุณในความร่วมมือของบุคลากร	นักศึกษาของวิทยาเขตศรีล้านช้าง	 	 ทุกท่านล้วน

เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นกำาลังหลักในการช่วยกันขับเคลื่อนพันธกิจในด้านต่างๆ	 เพื่อผลักดันวิทยาเขตไป

สู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิษณพงศ์		ศรจันทร์)

ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
	 ประวตัคิวามเป็นมาโดยสงัเขปของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	อาจจำาแนกตามระยะ

เวลาที่ได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน	(พ.ศ.	2557)	ได้	3	ยุค	ดังนี้

 ยุคที่ 1 :  ยุคเป็นวิทยาลัย (พ.ศ. 2436 – 2488)

	 “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”	 เดิมเป็นวิทยาลัยเรียกว่า	 “มหามกุฏราชวิทยาลัย”	

ได้รับการสถาปนา	 (จัดตั้ง)	 ขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2436	(ร.ศ.112)	ซึ่งตรงกับวันสวรรคตของพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 4	 และได้พระราชทานนามว่า	 “มหามกุฏราชวิทยาลัย” 

เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ผู้ทรง

เป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่ีสำาคัญพระองค์หนึ่งของไทยและทรงตั้งวัตถุประสงค์ของการ

สถาปนา	 “มหามกุฏราชวิทยาลัย”	 ไว้ตอนหนึ่งว่า	 “เพื่อเป็นที่เล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมของ

ภิกษุสามเณร”	ดังแจ้งความของกระทรวงธรรมการ	ลงวันที่	23	กุมภาพันธ์		พ.ศ.	2436		(ร.ศ.	112)	

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	10	หน้า		526
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 ยุคที่ 2 :  ยุคเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา (พ.ศ. 2488 – 2540)

	 ในยคุนีเ้ริม่จากป	ีพ.ศ.	2488	โดยกรรมการมหามกฏุราชวทิยาลัย	ซ่ึงมสีมเด็จพระสังฆราชเจ้า 

กรมหลวงวชิรญาณวงศ์	 ขณะทรงดำารงพระสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์	 ทรงเป็นนายก

กรรมการ	 ได้มีมติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้น	 เรียกว่า	 “สภาการศึกษามหามกุฏราช

วิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย”	 กล่าวได้ว่า	 “มหามกุฏราชวิทยาลัย”	 

พัฒนาขึ้นเป็น	 “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา”	 เป็นไปตามท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยา

วชิรญาณวโรรส	 ทรงพระดำาริไว้เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่	 และได้เปิดทำาการสอนใน 

รูปแบบของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา	เมื่อวันที่	16			กันยายน	พ.ศ.	2489	และมีวัตถุประสงค์

ตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	ทรงตั้งไว้	3	ประการ	คือ

	 (1)	 เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์

	 (2)	 เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิทยา	ซึ่งเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศแห่งกุลบุตรทั้งหลาย

	 (3)		เพื่อเป็นสถานที่จัดสั่งสอนพระพุทธศาสนา
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	 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้	 แสดงให้เห็นว่า	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 ทรงมีพระดำาริใน

เรื่องการศึกษาที่กว้างไกล	ทรงเห็นว่าพระภิกษุสามเณรนั้นควรจะได้ศึกษาทั้งความรู้ทางพระศาสนา	 

และความรู้อื่นๆ	ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตอยู่ในสังคม	ซึ่งทรงเรียกว่า	 “วิทยา”	อันเป็น

ของชาติภูมิและต่างประเทศ	 เพราะความรู้ดังกล่าวนี้	 แม้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพระศาสนา 

โดยตรง	 แต่ก็จะเป็นสื่อกลางและปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ	 และเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง	 ไม่ว่าพระภิกษุสามเณรนั้นจะยังคงอยู่ในสมณเพศ	หรือ

ลาสิกขาออกไปเป็นพลเมืองของชาติ	

	 ในยุคที่	 2	 นี้	 (ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2516)	 เมื่อนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย	จึงได้ขยายการศึกษาจากส่วนกลางออกสู่ส่วนภูมิภาค	โดยจัดตั้งเป็นวิทยาเขต	7	แห่ง	และ

วิทยาลัย	1	แห่ง	รวมเป็น	8	แห่ง	คือ

	 (1)		วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย	ตั้งอยู่ที่	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 (2)		วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย	ตั้งอยู่ที่	จังหวัดนครปฐม

	 (3)		วิทยาเขตอีสาน	ตั้งอยู่ที่	จังหวัดขอนแก่น

	 (4)		วิทยาเขตล้านนา	ตั้งอยู่ที่	จังหวัดเชียงใหม่

	 (5)		วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช	ตั้งอยู่ที่	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 (6)		วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ตั้งอยู่ที่	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 (7)		วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ตั้งอยู่ที่	จังหวัดเลย

	 (8)		มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย	ตั้งอยู่ที่	จังหวัดนครราชสีมา

	 ครั้นต่อมา	 (พ.ศ.	 2530)	 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักว่าวิชาการทางพระพุทธศาสนาเป็นส่ิง

จำาเป็นและมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	และผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจำาเป็น

ต้องมีความรู้ความสามารถในการสอนธรรมะที่ทันสมัย	 และทันต่อความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก

และวิทยาการด้านต่าง	ๆ	จึงอนุมัติให้เปิดดำาเนินการจัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาขึ้น	เพื่อเปิดสอนใน

ระดับปริญญาโท	และปริญญาเอก	 เรียกว่า	 “บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”	

เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	พ.ศ.	2530		โดยได้เปิดสอนในระดับปริญญาโทครั้งแรกเมื่อวันที่	3	มิถุนายน	

พ.ศ.	2531	
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 ยุคที่ 3 :  ยุคเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน)

	 มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนา	อนัมนีามวา่	“สภาการศกึษามหามกฏุราชวทิยาลยั”	ได้พฒันา 

มาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ	 ได้นามใหม่ว่า	 “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”	 โดยพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้

จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นเรียกว่า	 “พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	พ.ศ.	2540”	กล่าวได้ว่า	“มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”	

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	 เป็นนิติบุคคล	 และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ	 มีวัตถุประสงค์

ในการให้การศึกษาที่กว้างกว่าเดิม	 คือ	 “ให้การศึกษา	 วิจัย	 ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการ 

พระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์	รวมทั้งทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม”		(มาตรา	6)

	 ในยุคที่	3	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดการสอนในระดับปริญญาเอกเป็นครั้งแรก	

เมื่อวันที่	10	ธันวาคม	พ.ศ.	2548	และในปี	พ.ศ.	2549	ได้ขยายการศึกษาจากวิทยาเขตร้อยเอ็ด	โดย

จัดตั้งเป็นวิทยาลัยเพิ่มอีก	 2	 แห่ง	 คือ	 (1)	 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์	 ตั้งอยู่ที่

จังหวัดกาฬสินธุ์	และ	(2)	วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร	ตั้งอยู่ที่จังหวัดยโสธร

	 ปัจจุบัน	(พ.ศ.	2557)	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	มีอายุได้	121	ปี	(พ.ศ.	2436	–

2557)	เปิดสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ	ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก

และมีคณะวิชา	5	คณะ	คือ	(1)	คณะศาสนาและปรัชญา	(2)	คณะมนุษยศาสตร์	(3)	คณะศึกษา

ศาสตร์	(4)	คณะสังคมศาสตร์	และ	(5)	บัณฑิตวิทยาลัย
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ตราสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย

	 พระมหามงกุฎ	 หมายถึง	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 4	 พระผู้ทรง	 

เป็นที่มาแห่งนาม	“มหามกุฏราชวิทยาลัย” 

	 พระเกี้ยวประดิษฐานบนหมอนรอง	 หมายถึง	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	 5	 ซึ่งทรงเป็นผู้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย	 และพระ	

ราชทานทรัพย์บำารุงปีละ	60	ชั่ง	

	 หนังสือ	 หมายถึง	 คัมภีร์และตำาราทางพระพุทธศาสนา	 โดยที่มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดตั้ง 

ข้ึนเพื่อเป็นแหล่งผลิตคัมภีร์และตำาราทางพระพุทธศาสนา	 สำาหรับส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่	

พระพุทธศาสนา	

	 ปากกาปากไก่	ดินสอ	และม้วนกระดาษ	หมายถึง	อุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน	ตลอดถึง	

อุปกรณ์ในการผลิตคัมภีร์และตำาราทางพระพุทธศาสนา	 เพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

ทำาหน้าที่เป็นทั้งสถานศึกษาและแหล่งผลิตตำาราทางพระพุทธศาสนา	

	 ช่อดอกไม้แย้มกลีบ	 ในทางการศึกษา	 หมายถึง	 ความเบ่งบานแห่งสติปัญญาและวิทยา 

ความรู้	 แต่ในทางพระศาสนา	 หมายถึง	 กิตติศัพท์	 กิตติคุณ	 ท่ีฟุ้งขจรไปดุจกล่ินแห่งดอกไม้โดยมี 

ความหมายรวม	คือ	ความเจริญรุ่งเรืองและเกียรติยศ	อิสริยยศ	บริวารยศ	

	 พานรองรับหนังสือหรือคัมภีร์	 หมายถึง	 มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาบันเพ่ือความมั่นคง	

และแพร่หลายของพระพุทธศาสนา	ทั้งในด้านการศึกษาและการเผยแผ่	

	 วงรัศมี	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมหา	

มกุฏราชวิทยาลัยภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ไทย	

	 มหามกุฏราชวิทยาลัย	 หมายถึง	 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี	 โท	 และเอก	 ปัจจุบัน	 

คือ	“มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์

 1. ปรัชญา (Philosophy) 

	 	 “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา”	

  Academic Excellence based on Buddhism 

 2.  ปณิธาน (Aspiration) 

	 	 มุง่เนน้ใหม้กีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ผลติบัณฑติใหม้คีวามเปน็เลศิทางวชิาการตามแนว	พระพทุธ

ศาสนา	พัฒนากระบวนการดำารงชีวิตในสังคมด้วยศีลธรรม	ชี้นำาและแก้ไขปัญหาสังคมด้วย	หลักพุทธ

ธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	

 3. วิสัยทัศน์ (Vision Statements) 

	 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ	

 4.  พันธกิจ (Mission Statements) 

	 	 ให้การศึกษา	วิจัย	ส่งเสริมและให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ	สามเณร

และคฤหัสถ์	รวมทั้งการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	

 5.  วัตถุประสงค์ (Objectives) 

	 	 (1)	 ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ	

	 	 (2)	 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี	คือ	คิดดี	พูดดี	และทำาดี	ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา	

	 	 (3)	 บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประจักษ์ชัดเจน 

ต่อสังคมไทยและสังคมโลก	

	 	 (4)	 ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำาและสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งทางสังคมศาสตร์	 และ 

มีคุณภาพทั้งด้านความรู้และความประพฤติ	

	 	 (5)	 ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำาและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา	 การเรียนรู้ 

และเป็นศูนย์กลางทางวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาท

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  :		 บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่	

พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :	 	 บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

ศาสนสุภาษิตประจำามหาวิทยาลัย  :	 	 วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน	 โส	 เสฏฺโฐ	 เทวมานุเส	 แปลว่า 

ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ	เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์
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สีประจำามหาวิทยาลัย :	 สีส้ม	 หมายถึง	 สีประจำาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ซึ่งตรง 

กับวันพฤหัสบดี	อันเป็นวันพระราชสมภพ

ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย :	ต้นโพธิ์	เป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

คติพจน์ประจำาตัวนักศึกษา : ระเบียบ	สามัคคี	บำาเพ็ญประโยชน์

โครงสร้างองค์การและโครงสร้างการบริหาร
	 โครงสร้างองค์การ	 (โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน)	 หรือโครงสร้างการบริหาร	 เป็นการจัด

ตามความในมาตราท่ีเกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 พ.ศ.	 2540	

และเป็นการจัดตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐตามความในมาตรา	 48	 แห่งพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	พ.ศ.	2540	ที่กำาหนดให้รัฐมนตรี	(กระทรวงศึกษาธิการ) 

มีอำานาจและหน้าที่กำากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย	 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่

กำาหนดไว้ในมาตรา	 6	 คือ	 “มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา	 วิจัย	 ส่งเสริม	 และให้บริการวิชาการทาง

พระพุทธศาสนา	แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์	รวมทั้งการทำานุบำารุงศิลปวัฒธรรม”

	 การจัดโครงสร้างและระบบการบริหารมหาวิทยาลัย	 ในแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรมีความ

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	พ.ศ.	 2540	 ตามความในมาตรา

นั้นๆ	โดยอาจจำาแนกองค์กรหรือหน่วยงานหลักๆ	คือ

	 (1)		สภามหาวิทยาลัย		 (2)		สภาวิชาการ

	 (3)		สำานักงานอธิการบดี		 (4)		สำานักงานวิทยาเขต

	 (5)		บัณฑิตวิทยาลัย		 (6)		คณะ

	 (7)		สถาบัน		 (8)		สำานัก

	 (9)		ศูนย์		 (10)	วิทยาลัย

	 ซึ่งการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารดังกล่าวนี้	มีรายละเอียดดังปรากฏในหน้าถัดไป

	 อย่างไรก็ตาม	 มหาวิทยาลัยอาจให้มีหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	

สถาบัน	สำานัก	ศูนย์	หรือวิทยาลัย	เพื่อดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา	6	เป็นส่วนงาน

ในมหาวิทยาลัยอีกได้

	 สำานักงานอธิการบดี	 และสำานักงานวิทยาเขต	 อาจแบ่งส่วนงานเป็นกอง	 บัณฑิตวิทยาลัย	 

อาจแบง่สว่นงานเป็นสำานกังานคณบด	ีหรอืกอง	คณะอาจแบง่สว่นงานเปน็สำานกังานคณบด	ีภาควชิา 

หรือกอง	 ส่วนสถาบัน	 สำานัก	 ศูนย์	 หรือวิทยาลัย	 อาจแบ่งส่วนงานเป็นสำานักงานบริหาร	 กอง 

หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
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จากอดีต - สู่ปัจจุบัน
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จากอดีต - สู่ปัจจุบัน 

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวิทยาเขต
	 ประวัติและพัฒนาการของวิทยาเขตศรีล้านช้างโดยสังเขป		้ดังนี้

ระยะเริ่มต้น  

	 เมื่อปีพุทธศักราช	 	 2536	 พระธรรมวราลังการ	 (หลวงปู่ศรีจันทร์	 วัณณาโภ)ได้ปรารภถึง 

ความจำาเป็นของพระภิกษุสามเณรในภูมิภาคนี้	 มีความลำาบากในการเข้าไปศึกษาต่อในส่วนกลาง 

จึงได้ริเริ่มโครงการเปิดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรขึ้น	 และแต่งตั้ง 

คณะกรรมการพิจารณาจัดทำาโครงการจัดตั้งวิทยาเขต	 จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 

เพื่อเสนอขอเปิดเป็นศูนย์การศึกษาของวิทยาเขตอีสาน	 จังหวัดขอนแก่น	 โดยในขั้นเร่ิมต้น 

พระธรรมวราลังการ	 ได้อุปถัมภ์ด้านทุนทรัพย์ในการดำาเนินการ	 และได้รับอนุมัติให้เป็น 

สาขาวิทยาเขตอีสาน	 ในโครงการนำาร่องวิทยาเขตนอกเขต	 ได้เร่ิมเปิดให้การศึกษา	 ต้ังแต่ 

วันที่	16	พฤษภาคม	พุทธศักราช		2536	เป็นต้นมา		
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ระยะที่ 2  

	 วันที่	28	มีนาคม	พุทธศักราช		2538		คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์	ได้อนุมัติให้จัดตั้ง

วิทยาเขตได้ตามมติสภามหาวิทยาลัย	ที่	 1/2538	จึงได้จัดตั้งวิทยาเขตศรีล้านช้าง	 	 จังหวัดเลย	ขึ้น	

และไดย้า้ยโอนนกัศกึษาจากวทิยาเขตอสีานมาสงักดัวทิยาเขตศรลีา้นชา้ง	โดยวตัถปุระสงคใ์นการจดั

ตั้งวิทยาเขตฯ	ดังนี้

	 1.		เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรในภูมิภาคนี้

	 2.		เพือ่ใหภ้กิษสุามเณร	มคีวามรูค้วามสามารถในวทิยาการดา้นตา่ง	ๆ 	ทีเ่อือ้อำานวยตอ่

การปฏิบัติไม่ขัดพระธรรมวินัย	ให้มีความรู้ความสามารถในการบำาเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน

	 3.		เพือ่ใหพ้ระภกิษสุามเณร		มคีวามรูค้วามสามารถในการคน้ควา้	โตต้อบหรอือภปิราย

ธรรมแก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างกว้างขวาง

	 4.		เพื่อให้พระภิกษุสามเณร	 	 ได้เป็นกำาลังสำาคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนา	 และ

เป็นศาสนทายาทที่เหมาะแก่กาลสมัย

	 5.		เพือ่ความเจรญิกา้วหนา้	และคงอยูต่ลอดกาลนานของพระพุทธศาสนา	ทัง้นีภ้ายใต้

การบริหาของคณะกรรมการวิทยาเขต	มีการบริหารและจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย
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 ระยะที่ 3

	 ในปีพุทธศักราช	 	 2547	 	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 	 ได้ขยายห้องเรียนเปิดที่	 	 อำาเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น		และที่อำาเภอด่านซ้าย		จังหวัดเลย		และเปิดการเรียนในระดับปริญญาโท		2		สาขา		

คือ		สาขาพุทธศาสน์ศึกษา	และสาขารัฐศาสตร์การปกครอง

     

เป้าหมายการดำาเนินงาน

	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 	 ได้กำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินงานไว้ในแผนพัฒนาวิทยาเขต		 

ระยะที่	11	(2555	-	2559)	ที่สำาคัญ	ๆ	ไว้		ดังต่อไปนี้

	 1.		 ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้ได้เฉลี่ยร้อยละ	 90	 	 ปริญญาโทเฉลี่ยร้อยละ	 60		

และปริญญาเอกเฉลี่ยร้อยละ	50		ต่อปีการศึกษา	

	 2.		 จัดประชุมสัมมนาและจัดทำากิจกรรม/โครงการ		เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม

แนวพระพุทธศาสนาอย่างน้อยปีละ	7	ครั้ง
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	 3.		 จัดประชุมสัมมนาและจัดทำากิจกรรม/โครงการ		เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	 

และสิ่งแวดล้อมตามหลักการของพระพุทธศาสนาอย่างน้อยปีละ	4	ครั้ง	

				 4.		 ให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของวิทยาเขตเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	 	 และ 

ทุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาวิทยาเขต		สถาบัน		และสังคมอย่างน้อยปีละ	2	เรื่อง	

				 5.		 พัฒนาระบบการค้นคว้าผลงานด้านวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล	 	 สืบค้นได้รวดเร็ว 

และมีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก

	 6.		 ปรับปรุงโครงสร้างระบบการบริหารงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง		

					 7.		 พัฒนาและส่งเสริมผลงานทางวิชาการให้แก่อาจารย์อย่างน้อยปีละ	2	รูป/คน

					 8.		 ส่งนักศึกษาของวิทยาเขตออกไปปฏิบัติงานด้านการให้การศึกษา	 	 เผยแพร่กิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนาและวิชาการอื่นๆ		ในท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ	30	รูป

	 9.	 พัฒนารูปแบบกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม

	 10.	ให้หน่วยงานนำาระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

	 11.	พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต
คณะกรรมการโดยตำาแหน่ง

คณะกรรมการโดยการแต่งตั้ง

พระครูกิตติสารสุมณฑ์
รองอธิการบดีวิทยาเขต

พระครูปริยัติสาทร,ดร.
ผู้อำานวยการสำานักงาน

พระมหาพุฒิพงศ์  สิริภิญฺโญ
ผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการ

พระมหาวิเชียร  ธมฺมวชิโร,ดร.
ผู้อำานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.ชิษณพงศ์  ศรจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต

นายบรรจบ  โชติชัย
อาจารย์

รศ.ดร.ภาสกร  ดอกจันทร์์
อาจารย์

นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
อาจารย์
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ผลการดำาเนินงาน ปี 2557
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ด้านการผลิตบัณฑิต
	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย		วิทยาเขตศรีล้านช้าง			เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำากับ

ของรัฐ	 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา	 	 เพื่อเป็น

รากฐานต่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน		ทิศทางการผลิตในระดับปริญญาตรี	และระดับบัณฑิตศึกษาใน

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่เกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาอยู่ด้วย		เพื่อมุ่งมั่นให้บัณฑิตมีความโดดเด่นใน

ด้านพระพุทธศาสนา

	 ในปี	 	 2557	 	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 	 เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี	 	 3	 	 คณะ		

5	สาขาวิชา	ได้แก่

	 1.	คณะศาสนาและปรัชญา

	 	 -	สาขาวิชาพุทธศาสตร์

	 2.	คณะสังคมศาสตร์	

	 	 -	สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

	 3.	คณะศึกษาศาสตร์

	 	 -	สาขาวิชาการประถมศึกษา

	 	 -	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

	 	 -	สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ	

	 ในระดับปริญญาโทมี	2	คณะ		คือ		1.	คณะศึกษาศาสตร์		2.	คณะสังคมศาสตร์		เปิดสอน		

2	สาขาวิชา		คือ		1.	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา		2.	สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง		ผลการ

ดำาเนินงานที่ผ่านมาในด้านการผลิตบัณฑิต	มีดังนี้

จำานวนนักศึกษาปัจจุบัน

สาขาวิชา

จำานวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท	(แผน	ก) ปริญญาโท	(แผน	ข)

รวมบรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต คฤหัสถ์

สาขาวิชาพุทธศาสตร์ 14 - - - - - 14

สาขาวชิารัฐศาสตรก์ารปกครอง 61 594 6 - - 38 699

สาขาวิชาการประถมศึกษา 12 37 - - - - 49

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - 127 - - - - 127

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 13 65 - - - - 78

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - - 6 47 - 17 70

รวม 100 823 12 47 - 55 1,037
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จำานวนนักศึกษาที่สำาเร็จศึกษา

สาขาวิชา
จำานวนนักศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท	(แผน	ก) ปริญญาโท	(แผน	ข)
รวมบรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต คฤหัสถ์

สาขาวิชาพุทธศาสตร์ 8 - - - - - 8

สาขาวชิารัฐศาสตรก์ารปกครอง 12 189 1 - - 16 218

สาขาวิชาการประถมศึกษา 1 33 - - - - 34

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - 103 - - - - 103

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 7 24 - - - - 31

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - - 3 - - 2 5

รวม 28 349 4 - - 18 399

		ที่มา	:	งานทะเบียนและวัดผล

ด้านการบริหารจัดการ

	 การบริหารจัดการในวิทยาเขตศรีล้านช้าง		ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ		ได้แก่	

หลักนิติธรรม		หลักคุณธรรม			หลักความโปร่งใส			หลักการมีส่วนร่วม		หลักความรับผิดชอบ		และ

หลักความคุ้มค่า		มาบูรณาการให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง
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ด้านบุคลากร

	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 มีอัตรากำาลังท้ังสิ้น	 55	 	 รูป/คน	 	 จำาแนกเป็นบุคลากรประจำา 

จำานวน		23		รปู/คน		บคุลากรอตัราจา้ง		จำานวน		32		รูป/คน		แบง่เปน็สายวชิาการ		จำานวน		30	รูป/คน 

สายสนับสนุน		จำานวน	25	รูป/คน		จำาแนกตามสังกัดส่วนงาน	ต่าง	ๆ	ดังนี้

ส่วนงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน

รวม
พระ ชาย หญิง พระ ชาย หญิง

สำานักงานวิทยาเขต 1 1 - 1 7 4 14

ศูนย์บริการวิชาการ 4 2 - 1 4 1 12

วิทยาลัยศาสนศาตร์ 1 16 2 - 2 3 24

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย - 2 1 - - 2 5

รวม 6 21 3 2 13 10 55

จำานวนอาจารย์จำาแนกตามคุณวุฒิและตำาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ/ตำาแหน่งวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

อาจารย์ 1 18 8 27

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 1

รองศาสตราจารย์ 2 2

ศาสตราจารย์

รวม 1 18 11 30

ที่มา	:	งานบริหารงานบุคคล
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ด้านการเงิน

งบประมาณ เงินรายได้

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 39,249,707.43	 23,997,854.75

สินทรัพย์หมุนเวียน 803,533.00	 21,369,784.74

ที่ดิน	อาคาร	และ	ครุภัณฑ์สำานักงาน 	55,209,570.46	 13,080,531.57

รวมสินทรัพย์  95,262,810.89 58,448,171.06

หนี้สินและทุน

หนี้สินหมุนเวียน 14,173,807.65	 1,577,389.61

หนี้สินระยะยาว -			 102.00

ทุนสะสม 72,934,146.33	 59,591,304.21

รายได้สูง(ตำา)	กว่าค่าใช้จ่าย 8,154,856.91	 -						2,720,624.76

รวมหนี้สินและทุน  95,262,810.89 58,448,171.06

งบดุล

แสดงสถานะทางการเงิน

ณ วันที่  30  กันยายน 2557
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งบประมาณ เงินรายได้

รายรับ

รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล 23,335,543.00 -

รายได้จากนักศึกษา - 8,105,195.00

รายได้จากการดำาเนินงาน - 396,839.68

รวมรายรับ 23,335,543.00 8,502,034.68

รายจ่าย 0.00

เงินเดือนและค่าจ้าง 10,198,217.00 5,370,246.68

ค่าตอบแทน 349,300.00 2,394,080.00

ค่าใช้สอย 16,276.00 1,421,251.47

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 489,071.65 854,728.40

ค่าสาธารณูปโภค 128,265.44 671,236.89

ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ - 32,096.00

โครงการต่าง	ๆ 3,999,556.00 479,020.00

รวมรายจ่าย 15,180,686.09 11,222,659.44

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 8,154,856.91 -2,720,624.76

				ที่มา	:	งานการเงินและบัญชี

งบกำาไรขาดทุน

แสดงสถานะทางการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุด  30  กันยายน 2557
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ด้านงบประมาณ

	 งบประมาณมีความสำาคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการศึกษาของวิทยาเขต

ศรีล้านช้าง	 	 มีการใช้จ่ายงบประมาณ	 	 โดยยึดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	 	 มีแผนการใช้จ่ายงบ

ประมาณในแต่ละปีงบประมาณอย่างชัดเจน		ในปีงบประมาณ		2557		วิทยาเขตศรีล้านช้างใช้จ่าย

งบประมาณในการบริหารวิทยาเขตในด้านต่างๆ	ดังภาพแผนภูมิที่ปรากฏนี้	

ที่มา : งานแผนและงบประมาณ
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การบริการนักศึกษา

การบริการห้องสมุด

	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย		วิทยาเขตศรีล้านช้าง			มีห้องสมุดที่ได้มาตรฐานสำาหรับ

ให้บริการแก่นักศึกษาได้ค้นคว้า		มีหนังสือรวมทั้งสิ้น	34,961	เล่ม	จำาแนกหมวดหมู่ดังนี้

หมวดหนังสือ จำานวน	(เล่ม)

ศาสนา 6,332

ปรัชญา 1,893

สังคมศาสตร์ 9,608

ภาษา 3,094

ประวัติศาสตร์ 1,897

วรรณคดี 1,461

วิทยาศาสตร์ 785

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1,826

ศิลปะและนันทนาการ 222

เรื่องสั้น 413

หนังสืออ้างอิง 1,301

หนังสืองานวิจัย 3,591

เบ็ดเตล็ดทั่วไป 715

ที่มา : งานห้องสมุด
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ระบบสารสนเทศ

	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 และจัดหาพัสดุ	 ครุภัณฑ์	 เพื่อให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 สนับสนุนการ

เรยีนการสอน	และแหลง่ความรูแ้กน่กัศกึษา	อาจารย	์บคุลากรของวทิยาเขต	โดยมสีว่นงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 สังกัดศูนย์บริการวิชาการ	 เป็นผู้รับผิดชอบทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 การพัฒนา

ซอฟต์แวร์	 พัฒนาเว็บไซต์	 โดยปัจจุบันมีเว็บไซต์ของวิทยาเขต	 คือ	mbuslc.ac.th	 เป็นส่วนหนึ่งใน

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาเขต	 และดูแลหน่วยงานร่วมรับผิดชอบในการป้อนข้อมูล	 และ

ปรับปรุงฐานข้อมูล	 โดยระบบสารสนเทศมีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง	

โดยระบบที่วิทยาเขตได้ให้บริการนั้นแบ่งเป็น

 1. การให้บริการระบบเครือข่าย

	 การให้บริการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาเขต	 ได้ให้บริการระบบ

อินเตอร์เน็ต	(LAN)	และระบบเครือข่ายไร้สาย	(Wireless)	โดยเปิดให้บริการแก่นักศึกษา	คณาจารย์	

และบคุลากร	ของวทิยาเขต	ใหส้ามารถเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพา

และอุปกรณ์ไร้สาย	ด้วยมาตรฐาน	IEEE	802.11b,	IEEE	802.11g	และ	IEEE	802.11n	หรือ	ที่รู้จัก

กันในชื่อ	Wi-Fi

 2. ระบบสารสนเทศออนไลน์สำาหรับนักศึกษา

	 มหาวทิยาลยัโดยสว่นงานเทคโนโลยสีารสนเทศทำาหนา้ทีร่บัผดิชอบดแูลระบบสารสนเทศ

ของวทิยาเขต	โดยการปรบัปรงุและพฒันาใหม้คีวามทนัสมยัและตอ่เนือ่ง	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

และความสะดวกสบายในการใช้งาน		โดยระบบสารสนเทศสำาหรบันกัศกึษา		ได้แก	่	ระบบบรกิารการศกึษา	 

(reg.mbuslc.ac.th)	 ซึ่งระบบท่ีให้บริการสามารถตรวจสอบผลการศึกษา	 การลงทะเบียนเรียน 

การประเมินอาจารย์ผู้สอน	เป็นต้น

 3. ระบบสารสนเทศออนไลน์สำาหรับอาจารย์/บุคลากร

	 มหาวทิยาลยัโดยสว่นงานเทคโนโลยสีารสนเทศทำาหนา้ทีร่บัผดิชอบดแูลระบบสารสนเทศ

ของวทิยาเขต	โดยการปรบัปรงุและพฒันาใหม้คีวามทนัสมยัและตอ่เนือ่ง	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

และความสะดวกสบายในการใช้งาน	โดยระบบสารสนเทศสำาหรบับคุลากร	ซึง่ใหบ้รกิารดา้นตา่งๆ	เชน่	

ระบบบริการการศึกษา	ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	(E-	document	:	MBU.SLC)	เป็นต้น

 4. การให้บริการอื่น ๆ แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

	 การส่งเสริมการเรียนการสอน	 :	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้ดำาเนินการจัดทำาห้อง 

IT	Center	&	Self	Learning	เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา	อาจารย์	บุคลากร	ในด้านการเรียน	การสอน	

การค้นคว้าหาความรู้	1	ห้อง	จำานวน	40	ที่นั่ง	พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนภายใน

ห้อง	IT	Center	&	Self	Learning	
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ด้านการวิจัย

	 ปัจจุบันนี้หลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจการวิจัยมากขึ้น	 ทั้งนี้เพราะได้เล็งเห็นประโยชน์

ของการวิจัยที่มีต่อมวลมนุษย์นั่นเอง	 แต่ประโยชน์ของการวิจัยจะมีมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ

ข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเชื่อถือและถูกต้องมากน้อยเพียงใด	 	 มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง		เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งซึ่งมีพันธกิจด้านงานวิจัยเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา		เพื่อนำาหลักวิชาไปสร้างสรรค์พัฒนาสังคมต่อไป

โครงการวิจัยปีงบประมาณ  2557

ที่ ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งเงินทุน

ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

แผ่นดิน

เงินนอกงบ

ประมาณ

1 การสร้างความปรองดองของประชาชน

ในจังหวัดเลย	 ตามหลักธรรมในคัมภีร์

พระพทุธศาสนาเถรวาทเพือ่ใหม้กีารอยู ่

ร่วมกันอย่างผาสุก

100,000 ผศ.ดร.ภาสกร	 

ดอกจันทร์

2 ยุทธวิธีการจัดการที่ส่งเสริมให้แหล่ง

ท่องเที่ยวชุมชนเมือง	 100	 ปี	 วิถีชีวิต

เชยีงคานเปน็หมูบ่า้นทอ่งเทีย่วเชงิวฒัน

ธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม

100,000 ดร.รพีพร	ธงทอง

3 แนวทางการดำาเนินงานกลุ่มงานวิจัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

- 25,000 ดร.จักรกฤษณ์		 

โพดาพล

4 ศกึษาการปฏบัิตติามสงัคหวตัถ	ุ4	ในชวีติ

ประจำาวันของนักศึกษามหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย	 	 วิทยาเขตศรี

ล้านช้าง

- 25,000 นายทวีศักดิ์		 

ใครบุตร

5 การจัดการงานประกันคุณภาพการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย		วิทยาเขตศรีล้านช้าง

- 25,000 นางสาวสุพรรณี		

บุญหนัก

		ที่มา	:	งานสถิติและการวิจัย
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งานประกันคุณภาพการศึกษา

	 งานประกันคุณภาพการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย		วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ได้
ดำาเนนิงานตามขัน้ตอนของปฏทินิปฏบิตังิานประจำาป	ี2556	ในปงีบประมาณ	2557	มกีารตรวจประเมนิ
คุณภาพการศึกษา	โดยคณะกรรมการภายในอันประกอบด้วย	รองศาสตราจารย์	ดร.ศรชัย		ท้าวมิตร	 
นายบญุหนา	จมิานงั	และ	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.ตระกลู	ชำานาญ	ระหวา่งวนัที	่19	-	20	มถินุายน	2557
	 จากผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย		วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ซึ่งเป็น
สถาบนัอดุมศกึษาท่ีอยูใ่นกลุม่		ค2	(สถาบันเฉพาะทางทีเ่นน้ระดับปรญิญาตร)ี	ได้คะแนนการประเมนิ
ตนเอง	4.02	มีคุณภาพอยู่ในระดับดี	โดยมีรายละเอียดผลการดำาเนินงานทั้ง	9	องค์ประกอบ	ดังนี้
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำาเนินการ	มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย	 	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 มีการกำาหนดปรัชญา	 ปณิธาน	 วัตถุประสงค์ของ
มหาวทิยาลยัไวอ้ยา่งชดัเจน	มกีารจดัทำาแผนกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายของสภามหาวทิยาลยั	และ
ดำาเนินการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำาปีโดยมีการกำาหนดตัวบ่งชี้	 และค่าเป้าหมาย 
แต่วิทยาเขตยังไม่มีการติดตามผลการดำาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำาปี	 จึงควรมี
การแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานตามตัวบง่ชีข้องแผนกลยทุธแ์ละแผน
ปฏบิตักิารประจำาปี	และนำาผลการประเมนิดงักลา่วไปปรบัปรงุแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิติัการประจำาป ี
วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่	1	นี้เท่ากับ	4.47อยู่ในระดับ	ดี
 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต	 วิทยาเขตมีระบบและกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบตัทิีก่ำาหนดโดยคณะกรรมการการอดุมศกึษา	และดำาเนนิการตามระบบทีก่ำาหนด	โดยการ
ประชุมหารือการรับรองปริญญาทางการศึกษา	ซึ่งวิทยาเขตควรสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร
ของจำานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด	ทุกระดับการศึกษา	 และควรปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา	 และเพื่อให้ 
การบริหารงานด้านวิชาการดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
	 ในส่วนของจำานวนอาจารย์นั้น	 วิทยาเขตมีบุคลากรสายวิชาการจำานวนน้อยมาก	 ต่ำากว่าที่ 
ตั้งเป้าหมายไว้	โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการในระดับปริญญาเอก	ดังนั้น	วิทยาเขตจึงควรวางแผน
สนบัสนนุงบประมาณในการจา้งบคุลากรทางสายวชิาการเพิม่ขึน้	หรอืพฒันาบคุลากรทางสายวชิาการ
ให้มีการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมากขึ้น		วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่	2	นี้
เท่ากับ	3.95	อยู่ในระดับ ดี
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา	วิทยาเขตมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาท้ังการให้คำาปรึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบัน	 และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่า	 
ซ่ึงวทิยาเขตควรสง่เสรมิใหน้กัศกึษานำาความรูด้า้นการประกนัคณุภาพไปใชใ้นการจัดกจิกรรมทีด่ำาเนนิ
การโดยนักศึกษาอยา่งนอ้ย	5	ประเภทสำาหรบัระดบัปรญิญาตร	ีและอยา่งนอ้ย	2	ประเภทสำาหรบัระดบั
บัณฑิตศึกษา	จากกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	กิจกรรมกีฬาหรือการ
สง่เสรมิสุขภาพ	กิจกรรมเสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม	และกจิกรรมสง่เสรมิศลิปะและวฒันธรรม	
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และควรนำาผลการประเมินโครงการและกิจกรรมสำาหรับนักศึกษาไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในโครงการต่อไป	 วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบ
ที่	3	นี้เท่ากับ	5.00	อยู่ในระดับ	ดีมาก
 องคป์ระกอบที ่4  การวจัิย	มหาวทิยาลยัมกีารจดัตัง้สถาบนัวจิยัญาณสงัวรเพือ่วางนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย	 โดยจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยสู่วิทยาเขต	 เพื่อเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์	 และจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	 และให้ความรู้
ดา้นจรรยาบรรณการวจิยัแกอ่าจารยป์ระจำาและนกัวจัิยประจำา	มรีะบบการส่งเสริมและสนบัสนนุการ
ผลติผลงานวจิยัทีช่ดัเจนเปน็รปูธรรม	โดยวทิยาเขตควรมกีารตดิตามและประเมนิผลการสนบัสนนุการ
วจิยัหรอืงานสรา้งสรรคข์องมหาวิทยาลยั	และนำาผลการประเมนิไปปรบัปรงุการสนบัสนนุพนัธกจิดา้น
การวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคข์องมหาวทิยาลยั	วทิยาเขตมผีลการประเมนิตนเองในองคป์ระกอบที	่4	นี้
เท่ากับ	1.97	อยู่ในระดับ	ปรับปรุง
 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม	วิทยาเขตแต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม	 เพื่อวางระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม	 มีหลักเกณฑ์การให้
บริการวิชาการแก่สังคม	ดำาเนินการตามระบบที่กำาหนด	 โดยจัดทำาเป็นโครงการและผลการประเมิน
บริการวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอน	 และรายงานผลการดำาเนินงาน	 โดยวิทยาเขตควร 
บรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแกส่งัคมกบัการวจิยั	ประเมนิผลความสำาเรจ็และนำาผลการประเมนิ
ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย	 เพื่อให้
เกดิประโยชนต์อ่การจดัการเรยีนการสอนและสงัคม	วทิยาเขตมผีลการประเมนิตนเองในองคป์ระกอบ
ที่		5	นี้เท่ากับ	4.50	อยู่ในระดับ	ดี
 องค์ประกอบที่ 6 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 วิทยาเขตมีนโยบายและแนวทาง
การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม	มีโครงการบูรณาการงานด้านทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา	และสรุปการดำาเนินงานโครงการด้านการทำานุบำารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม	 ซึ่งนอกจากการประเมินผลความสำาเร็จของการบูรณาการงานด้านทำานุบำารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาแล้ววิทยาเขตควรนำาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ	 และสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผล
งานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ		วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่	6	นี้เท่ากับ	4.67	
อยู่ในระดับ	ดีมาก
 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ	ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์	กำาหนดนโยบาย	ทิศทาง
การดำาเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ	 สนับสนุนให้บุคลากรในวิทยาเขต 
มีสว่นรว่มในการบรหิารจดัการ	มกีารนดัประชมุโดยคณะกรรมการวทิยาเขตเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง	ๆ 	
ทางการบริหาร	ในการดำาเนินการต่อไป
	 สำาหรับด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	 วิทยาเขตควรมีการสร้าง 
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และวางแผนระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน	 การวิจัย	 การบริหารจัดการ	 การเงิน	 และสามารถใช้ในการดำาเนินงานด้าน
คุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต	หรือสร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชนอ่ืน	 ๆ	 และนำาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
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มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	 วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่	 7	 นี้เท่ากับ	 4.72	 
อยู่ในระดับ	ดีมาก
 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ	 วิทยาเขตมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ 
งบประมาณทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องวทิยาเขตอยา่งชดัเจน	และดำาเนนิการจดัทำาเปน็แผนปฏบิตัิ
งานประจำาปีงบประมาณ	 	 โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณประจำาปี	 และวางแผน
การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน	 มีการรายงานการใช้เงินตามแผน	 เพื่อนำาข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย	 และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของวิทยาเขต	 และแต่งต้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ	 ท้ังการตรวจสอบภายในและภายนอก	 ทำาหน้าที่ตรวจ	
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่วิทยาเขตกำาหนด	และรายงานการตรวจสอบ
ทั้งจากหน่วยตรวจสอบภายใน	 และหน่วยตรวจสอบภายนอก	 (สตง.)	 แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส	
ตรวจสอบได้	วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่	8	นี้เท่ากับ	5.00	อยู่ในระดับ	ดีมาก
 องคป์ระกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ	มกีารวางระบบและกลไกการประกนั
คณุภาพการศกึษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของวทิยาเขตโดยการประกาศนโยบาย
และแนวทางการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขต	และจัดทำาแผนการดำาเนินงาน
ประจำาปีการศึกษา	 2555	 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง	9	องค์ประกอบคุณภาพโดยจัดทำาเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษา	เพื่อเผยแพร่ผล
การดำาเนนิงานดา้นการประกนัคณุภาพของวทิยาเขต	รวมถงึการเผยแพรคู่ม่อืและเอกสารต่างๆ	เกีย่ว
กับการประกันคุณภาพการศึกษา	 สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษาวิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่	9	นี้เท่ากับ	4.00	อยู่ในระดับ	ด ี

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
 1.  ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ

องคป์ระกอบที	่1	ปรชัญา	ปณิธาน	วตัถุประสงค	์และแผนการดำาเนนิการ	 4.47 ดี

องค์ประกอบที่	2	การผลิตบัณฑิต	 3.95 ดี

องค์ประกอบที่	3	กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา	 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่	4		การวิจัย	 1.97 ปรับปรุง

องค์ประกอบที่	5	การบริการทางวิชาการแก่สังคม	 4.50 ดี

องค์ประกอบที่	6	การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 4.67 ดีมาก

องค์ประกอบที่	7	การบริหารและการจัดการ	 4.72 ดีมาก

องค์ประกอบที่	8	การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่	9	ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ		 4.00 ดี

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.02 ดี
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 2.  ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

องค์ประกอบ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่	1 3.58 ดี

มาตรฐานที่	2		ก 4.45 ดี

มาตรฐานที่	2		ข 4.28 ดี

มาตรฐานที่	3 2.46 ปรับปรุง

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.02 ดี

 3.  ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ

องค์ประกอบ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ

1.	ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.38 ดี

2.	ด้านกระบวนการภายใน 4.47 ดี

3.	ด้านการเงิน 3.27 พอใช้

4.	ด้านบุคลากรการเรียนและนวัตกรรม 2.67 พอใช้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.02 ดี

 4.  ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

องค์ประกอบ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

				(1)	ด้านกายภาพ 5.00 ดีมาก

				(2)	ด้านวิชาการ 3.84 ดี

				(3)	ด้านการเงิน 5.00 ดีมาก

				(4)	ด้านบริหารจัดการ 4.62 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่	1 4.36 ดี

2. มาตรฐานด้านการดำาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

				(1)	ด้านการผลิตบัณฑิต 4.19 ดี

				(2)	ด้านการวิจัย 1.97 ปรับปรุง

    (3) ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 4.50 ดี

    (4) ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2 3.71 ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 4.02 ดี

		ที่มา	:	งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

	 มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั		วทิยาเขตศรลีา้นชา้ง		ดำาเนนิภารกจิการบรกิารวชิาการ

แก่สังคม		แก่เยาวชน			ประชาชนทั่วไป		หน่วยงานของรัฐ		เอกชน		โดยมีผลงานในเชิงประจักษ์	ดังนี้

• โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ร่วมกับ	 วัดศรีสุทธาวาส	 

พระอารามหลวง	ไดจ้ดัโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	เฉลิมพระเกยีรติ	2557	ข้ึน	เพ่ือใหเ้ยาวชน

เข้ามาทำาการอบรมให้เป็นคนดี	 เป็นเด็กดีของสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา	 และเนื่องในโอกาสที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงเจริญพระชมพรรษา	86	พรรษา	ในปี	พ.ศ.	2557

			

• โครงการจริยธรรมสัญจร

	 โครงการจรยิธรรมสญัจร	เป็นโครงการท่ีเปน็งานบรกิารวชิาการแกส่งัคม	คอืเปน็การเผยแพร่

ธรรมคำาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่ประชาชนทั่วไปแบบเชิงรุก

			 	

กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในรอบปี 2557
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
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• โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่

	 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่	 เป็นการถวายความรู้แด่เจ้าคณะพระสังฆาธิการ	 

ในด้านกลยุทธ์แห่งการเผยแผ่ธรรมะเพื่อประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน	 	 วิทยากร

ผู้ ให้ความรู้ ในครั้ งนี้ล้ วนแล้วแต่ เป็นผู้มากประสบการณ์ 	 เช่น	 พระครูกิตติสารสุมณฑ์  

เจ้ าคณะจั งหวัด เลย , 	 พระราชญาณกวี 	 เจ้ าคณะจั งหวัด เชียงใหม่ , 	 พระศรี วชิ ร โมลี 	 

ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย, 	 พระมหาหนูแก้ว 	 ปญฺญาธโร	 พระจริยานิ เทศก์  

จังหวัดอุดรธานี

					

• โครงการเผยแพร่ธรรมทางวิทยุ

	 โครงการเผยแพร่ธรรมทางวิทยุ	 	 เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้สื่อเทคโนโลยีอันทันสมัยในการ

เผยแผธ่รรมทางพระพทุธศาสนาซึง่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อยา่งกวา้งขวาง		ซ่ึงวทิยาเขตศรลีา้นชา้ง 

ได้ดำาเนินการเป็นประจำาทุกปี
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• โครงการค่ายพัฒนาและบำาเพ็ญประโยชน์

	 นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลัย	

วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 รวมพลังคนรุ่นใหม่ช่วยเหลือ

สังคม	 สร้างกำาแพงกั้นบริเวณรอบโรงเรียน	 ให้แก่

โรงเรยีนบา้นไรส่ขุสนัต	์อำาเภอภหูลวง	จงัหวดัเลย	ใน

โครงการค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบท	สานต่อแนวคิด

จิตอาสา	เชือ่มความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งนกัศกึษากบั

ชุมชน

			

• โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม

	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 	ตระหนักในการพัฒนาเยาวชน

ของชาติ		จึงได้จัดทำาโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมขึ้น		และเพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยข้อที่

สอง	คือ		การบริการวิชาการแก่สังคม		ตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักพุทธธรรมในการแก้

ปัญหาสังคมและในการดำาเนินชีวิตประจำาวันแก่ประชาชน		ชุมชน		และสังคม	
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• โครงการธรรมศึกษา

	 เมื่อวันที่	12		พฤศจิกายน		2557		สำานักงานเจ้าคณะจังหวัดเลย	(ธ)	ร่วมกับมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย	 	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 	จัดสอบธรรมศึกษา	 	ซึ่งมีนักเรียน	 	นักศึกษา	 	และ

ประชาชนทั่วไปได้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี		โท		เอก		จำานวนมาก
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ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย		วิทยาเขตศรีล้านช้าง		ดำาเนินภารกิจการทำานุบำารุง		ส่ง

เสริม		อนุรักษ์	และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น		เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความ

รู้และตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นโดยมีผลงานในเชิง

ประจักษ์	ดังนี้

• ประเพณีสำาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา)

	 นายภานุ	แย้มศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเนื่องในเทศกาล

วันอาสาฬหบูชา	ปี	2557	วิทยาเขตศรีล้านช้างร่วมกับวัดศรีสุทธาวาส		(พระอารามหลวง)		ได้จัดขึ้น		

มีพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน	ครูอาจารย์	นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

กิจกรรม	เช่น	การจัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชา	การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
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• ประเพณีสำาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

	 เมื่อวันที่	14		กุมภาพันธ์		วิทยาเขตศรีล้านช้างร่วมกับวัดศรีสุทธาวาส		(พระอารามหลวง)		

ได้จัดงานมาฆบูชา		ซึ่งมีความสำาคัญคือ		เป็นวันขึ้น	15	ค่ำา	เดือน	3		มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์

สาวกของพระพุทธเจ้าจำานวน	1,250	รูป	มาเฝ้าพระพุทธเจ้า	ณ	วัดเวฬุวัน	เมืองราชคฤห์	แคว้นมคธ	

โดยมิได้นัดหมายกัน		พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์

         

• ประเพณีสำาคัญของชาติ (วันแม่แห่งชาติ)

		 เนื่องด้วยวันที่	 12	 เดือน	 สิงหาคม	 	 ของทุกปี	 ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ		พระบรมราชินีนาถ	และถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย		ทางหน่วยงานราชการ	เอกชน		

ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	 	 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำานึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย	 	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย		วิทยาเขตศรีล้านช้าง		จึงร่วมถวายพระพรและจัดให้มีกิจกรรมอันเนื่องด้วยวันแม่แห่งชาติ

เป็นประจำาทุกปี		เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาเขต		นักศึกษา		นักเรียน		และประชาชนทั่วไปได้

ระลึกถึงพระคุณแม่และแม่ของแผ่นดิน
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• ประเพณีสวดทำานองสรภัญญะ

	 วันที่	 20	 มีนาคม	 2557	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ได้จัด

โครงการประกวดขบัรอ้งสรภญัญะทำานองอสีาน	ประจำาป	ี2557	ขึน้	เพ่ือเปน็การส่งเสริมและอนรัุกษ์

ประเพณีอันดีงาม

			

• ประเพณีลอยกระทง

	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้างและเทศบาลเมืองเลย	 ร่วมกับ

ส่วนราชการ	บริษัท	ห้างร้าน	สถาบันการศึกษา	ชุมชน	และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	

สำานักงานเลย	 จัดขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือยาวของสมเด็จพระเทพ 

รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีและงานประเพณลีอยกระทง	ประจำาป	ี2557	ในระหวา่งวนัที	่4-6	

พฤศจิกายน	2557	ณ	บริเวณลำาน้ำากุดป่อง	อำาเภอเมือง	จังหวัดเลย



รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง44

• ประเพณีการแสดงแห่เทียนพรรษา

	 ผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

ศรลีา้นชา้ง	ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมแห่เทียนพรรษา	ประจำาป	ี2557	โดยจดัขบวนในนามคุม้วดัศรสีทุธาวาส		

(พระอารามหลวง)	 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่

สืบทอดกันมายาวนาน

					

• ประเพณีการเทศน์มหาชาติ

	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 นำาโดย	 พระครูปริยัติสาทร,ดร.	 

ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต	พระมหาวิเชียร	 ธมฺมวชิโร,ดร.	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์	

รวมทั้งคณาจารย์	เจ้าหน้าที่	นักศึกษา	ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา	ร่วม

กับวัดศรีสุทธาวาส	 พระอาราหลวง	 จัดงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ	 ณ	 วัดศรีสุทธาวาส	

เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบไป
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• ประเพณีผีขนนำา

	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ร่วมกับองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเลย	และองค์การบริหารส่วนตำาบลนาซ่าว	ร่วมกันจัดงานประเพณีผีขนน้ำา	โดยมี	นายวิโรจน์	 

จิวะรังสรรค์	ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	เป็นประธานในพิธีเปิด

					

• ประเพณีผีตาโขน

	 คณาอาจารย์และนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ได้เข้า

ร่วมขบวนแห่ผีตาโขน	ประจำาปี	2557	ที่อำาเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย	โดยมี	นายวิโรจน์	จิวะรังสรรค์		 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	 เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี	 “บุญหลวง”	 การละเล่นผีตาโขน	 มี

ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานนับหมื่นคน
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• ประเพณีรดน้ำาดำาหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์

	 ประเพณวีนัสงกรานต	์ถอืเป็นประเพณกีารเฉลมิฉลองวนัขึน้ปใีหมข่องไทยทีย่ดึถอืปฏบิตัมิา

แต	่โบราณ		วนัสงกรานตจ์งึเป็นวนัแหง่ความเอือ้อาทร		ความรกั		ความผกูพนั		ทีม่ต่ีอกนัทัง้ครอบครวั	

ชุมชน	สังคม	และศาสนา		วิทยาเขตศรีล้านช้างร่วมกับวัดศรีสุทธาวาส		(พระอารามหลวง)		จึงร่วม

อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป

          

• โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน

	 ปัจจุบันวัฒนธรรมต่างประเทศได้เข้ามามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยมาก	 ทำาให้เยาวชน

หลงใหลและรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาแทน	 	 จนหลงลืมศิลปวัฒนธรรมแบบไทย	 ๆ	 	 ถ้าไม่มีการ

ส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้	 	 นับวันก็จะหลงลืมและหมดไปในที่สุด	 	 วิทยาเขตเป็นสถาบันทางการศึกษา		 

มีพันธกิจในด้านต่าง	ๆ 	หนึ่งในนั้นคือ		การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม		และภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่	โดยเนน้ใหน้กัศกึษาเรยีนรูแ้ละไดป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง	และรูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์

ตลอดจนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้
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กิจกรรมที่สำาคัญในรอบปี 2557

• ปฐมนิเทศนักศึกษา

	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ได้จัดพิธีปฐมนิเทศและเปิดเรียน	

เมื่อวันที่	๒	มิถุนายน	2557	และเปิดเรียนวันที่	4	สิงหาคม	2557	นำาโดยผู้บริหาร	คณาจารย์และ 

เจ้าหน้าที่	 ได้นำานักศึกษาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในรั้วมหาวิทยาลัย	 อาทิ	 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 

หลวงปู่ศรีจันทร์	 วัณณาโภ	 มณฑปพระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง	 (หลวงพ่อหิน)	 และรูปเหมือน 

พระธรรมวราลังการ	 (หลวงปู่ศรีจันทร์	 วัณณาโภ)	 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้จัดเป็นประเพณีทุกๆ	 

ปีการศึกษา	 เพื่ อความเป็นสิ ริมงคลในการเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ทุกคน	 โดยมี 	 

พระครูกิตติสารสุมณฑ์	 รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขต	 เป็นประธานนำาสักการะ	 และมี 

คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน
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• กิจกรรมไหว้ครู 

	 เมือ่วนัที่	11	กนัยายน	2557	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตศรลีา้นชา้ง	ไดจ้ดั

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ภาคปกติ	ณ	ห้องประชุมใหญ่	อาคาร	90	ปีหลวงปู่ศรีจันทร์	

วณัณาโภ	โดยมพีระครกูติตสิารสมุณฑ์	รองอธิการบดวีทิยาเขต	เปน็ประธานในพธิพีรอ้มคณะผูบ้รหิาร	

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่	เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
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• โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ 60 ชั่วโมง

	 โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ	 60	 ชั่วโมง	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ชั้นปีที่	 1	

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง	 	 และปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 และสาขาวิชา

รัฐศาสตร์การปกครอง	 ระหว่างวันท่ี	 26–28	 กันยายน	 2557	ณ	 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดศรีสุทธาวาส	 

(พระอารามหลวง)	ตำาบลกุดป่อง	อำาเภอเมือง	จังหวัดเลย	

       

					

• โครงการปันรักให้น้อง
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• โครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้กับนักศึกษา

       

• กีฬาสีภายใน
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ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัย

ชื่อ ที่อยู่

1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่	248	หมู่ที่	1	ถ.ศาลายา-นครชัยศรี	

ต.ศาลายา		อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม	73170

2 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย	 วัดชูจิตธรรมาราม		เลขที่	57	หมู่ที่	1	ต.สนับทึบ	

อ.วังน้อย	จ.พระนครศรีอยุธยา	13170

3 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย วัดสิรินธรเทพรัตนาราม	เลขที่	26	หมู่ที่	7		

ต.อ้อมใหญ่	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	73160

4 วิทยาเขตอีสาน เลขที่	106	ถ.ราษฏร์คนึง	บ้านโนนชัย	

ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

5 วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง	เลขที่	103	ต.พระสิงห์	อ.เมือง	

จ.เชียงใหม่	50200

6 วิทยาเขตร้อยเอ็ด เลขที	่148	ถ.เลีย่งเมอืง	ต.ดงลาน	อ.เมอืง	จ.รอ้ยเอด็	

45000

7 วิทยาเขตศรีล้านช้าง วัดศรีสุทธาวาส	 เลขที่	 253/7	 ถ.วิสุทธิเทพ	 ต.กุด

ป่อง	อ.เมือง	จ.เลย	42000

8 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช วัดป่าห้วยพระ	หมู่ที่	5	ต.นาพรุ	อ.พระพรหม	

จ.นครศรีธรรมราช	80000

9 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

หมูท่ี	่6	ต.ภหูลวง	อ.ปกัธงชยั	จ.นครราชสมีา	30150

10 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร วัดศรีธรรมาราม	เลขที่	1	ถ.วิทยธำารงค์	อ.เมือง	

จ.ยโสธร	35000

11 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วัดประชานิยม	ต.กาฬสินธุ์	อ.เมืองกาฬสินธุ์	

จ.กาฬสินธุ์	46000
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รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Annual Report 2014
Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus

คณะกรรมการจัดทำาหนังสือรายงานประจำาปี 2557

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตศรีล้านช้าง

	 1.	 รศ.ดร.ภาสกร	 ดอกจันทร์	 ประธานกรรมการ

	 2.		 พระศรีไพร			 กิตฺติมโน	 กรรมการ

	 3.		 พระครูสังฆรักษ์จิณกมล		อภิรตโน	 กรรมการ

	 4.		 ดร.จักรกฤษณ์	 โพดาพล	 กรรมการ

	 5.		 จ.ส.อ.สถิตย์			 กรมทอง	 กรรมการ

	 6.		 นายวันชัย			 สาริยา	 กรรมการ

	 7.		 นายเตชทัต			 ปักสังขาเนย์	 กรรมการ

	 8.		 นายชาตรี			 เพ็งทำา	 กรรมการ

	 9.		 นางสาวสุธารัตน์			 โปรณะ	 กรรมการ

	 10.	นางสาววัฒนา			 ใสครั่ง	 กรรมการ

	 11.	นายศราวุฒิ			 เสริมทรง	 กรรมการ

	 12.	นายบันทะชัย			 ภูพิมทอง	 กรรมการ

	 13.	นางสาววรรณลดา	 น้อยภา	 กรรมการ

	 14.	นายจิณณวัตร			 แทนพันธ์	 กรรมการและเลขานุการ

	 15.	นางสาวสุพรรณี	 บุญหนัก			 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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จัดพิมพ์โดย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ออกแบบปก/รูปเล่ม : ธนวัฒน์  ชาวโพธิ์

พิมพ์ต้นฉบับ : จิณณวัตร  แทนพันธ์

พิสูจน์อักษร : 

พิมพ์ที่ :  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

  วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลง) ถนนวิสุทธิเทพ ตำาบลกุดป่อง 

  อำาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร. 0 4281 4616



รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

56

รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
253/7 วัดศรีสุทธาวาส ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
โทร. 0 4283 0434 โทรสาร. 0 4283 0686

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
Academic Excellence based on Buddhism
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