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รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น

รองเจา้คณะจงัหวดัขอนแก่น



กล่าวเปิดโครงการ ให้โอวาทและบรรยาย 
เร่ือง บทบาทและจรรยาบรรณของคณาจารย์ตามพนัธกิจ

ของมหาวิทยาลยัพระพทุธศาสนาเพ่ือการพฒันาจิตใจและสงัคมในระดบันานาชาติ

๘ มิถนุายน  ๒๕๖๐



ปรัชญาของมหาวทิยาลัย

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณา
การกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจ  
และสังคม



ปณิธานของมหาวิทยาลัย

ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส าหรับ
พระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์



พันธกิจ

• ผลิตบัณฑิต

• วิจัยและพัฒนา

• ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม

• ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม



วิสัยทัศน์ของมหาวทิยาลยั

“สร้างคนเก่งและดีอย่างมีประสิทธิภาพ จดั
การศึกษาและวิจยัดีอย่างมีคณุภาพ บริการ
วิชาดี  อย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ”



วสัิยทัศน์วทิยาเขตขอนแก่น

วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาเขตขอนแก่น เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 

บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจติใจและสังคม จึงก าหนดวสิัยทัศน์ในช่วงแผนพฒันา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ ไว้ดังนี้

“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ”
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา = ผู้เชี่ยวชาญ / องค์ความรู้หลักด้าน

พระพุทธศาสนา
พัฒนาจติใจ = ปริมาณกัลปย์าณชน (คนที่ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นกว่าปีฐาน)
พัฒนาสังคม = สร้างบัณฑิตไปเป็นผู้น าทางสังคม เช่น เป็นพระสังฆาธกิาร ผู้น า
ชุมชน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นักการเมือง
ระดับนานานชาต ิ= มีผลงานระดับนานาชาติเพิม่ขึ้น



เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตขอนแก่น

“บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา”

 “เป็นองค์กรวิถีพุทธ”

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

“ประยุกต์พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาจิตใจ และสังคม”

อัตลักษณ์บัณฑิต

“มีศรัทธาอุทศิตนเพื่อพระพุทธศาสนา”

อัตลักษณ์บุคลากร นิสติวิทยาเขตขอนแก่น

“สื่อสารได้ ท างานเป็น เน้นจิตอาสา”

วัฒนธรรมองค์กร 

“เชี่ยวชาญพระพุทธศาสนา เอาใจใส่ต่อส่วนรวม ร่วมใจเป็นหนึ่

 พึงประสงค์วัฒนธรรมความรู้ คู่คุณธรรมและเมตตา”



คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ ๙ ประการ

• มีปฏิปทาน่าเลือ่มใส
• ใฝ่รู้ ใฝ่คดิ
• เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา
• มีความสามารถในการแก้ปัญหา
• มีศรัทธาอทุิศตนเพ่ือพระพทุธศาสนา
• รู้จกัเสียสละเพสว่นรวม
• รู้เทา่ทนัความเปลี่ยนแปลงทางสงัคม
• มีโลกทศัน์กว้างไกล
• มีศกัยภาพที่จะพฒันาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคณุธรรมจริยธรรม



แนวโน้มการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ และประเทศไทย ๔.๐

 การเรียน ให้ได้ทั้ง ความรู้ และ ทักษะ ทักษะส าคัญกว่าความรู้ที่ 
ส าคัญให้ได้อุปนิสัย คือ เป็นคนซื่อสัตย์ สู้งาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
เข้าใจคนอื่น ท างาน ร่วมกับคนอื่นได้ สื่อสารเป็น การเรียนต้องเรียนให้รู้จริง 
(Mastery learning) ผู้เรียนต้องอยู่ ในใจตลอดเวลาว่า เรียนเพื่ออนาคตของ
ตนเอง (Motivation) ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบ การเรียนเพื่อ สอบเป็นจุดบอดของ
การศึกษาไทยจนถึงปัจจุบัน สรุปเป้าหมายไม่ใช่แค่รู้วิชา แต่ต้องเรียนหลาย ๆ 
ด้าน ไปพร้อมกัน เรียนหลายด้าน มองได้หลายแบบ ตามนี้เป็นวิธีมองตาม
แบบ Chickering’s Seven Vectors เวลาผู้เรียนเรียน ครูต้องหาทางพัฒนา
ให้เกิดการพัฒนาการ ๗ ด้าน คือ



Chickering’s Seven Vectors
(ภาระ ๗ อย่างที่จะท าให้นิสิตพัฒนาศักยภาพ)



จรรยาบรรณคณาจารย์

๑. ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. มศีรัทธายึดมั่นในค าสอนทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้ง
ท านุบ ารุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

๓. มคีวามซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ขอ้บังคับ 
ค าสั่ง ประกาศและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับพระ
ธรรมวินยัและกฏหมาย



จรรยาบรรณคณาจารย์ (ต่อ)

๔. ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน สังคม 
และประเทศชาติ

๕. อุทิศเวลา และปฏิบัติงานการสอนตรงต่อเวลาอย่าง
สม่ าเสมอ

๖. สั่งสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความเมตตา เอื้อ
อาทรต่อศิษย์ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ละเว้นการประพฤติที่ไม่
เหมาะสมต่อศิษย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป



จรรยาบรรณคณาจารย์ (ต่อ)

๗. ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากศิษย์ไม่ว่าด้วยกรณี
ใดๆ และสั่งสอนศิษย์ให้ละเว้นการกระท าใดๆ อันขัดต่อ
ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและหลักศีลธรรม

๘. มีความสุภาพเรียบร้อยทางกาย วาจา ในขณะ
ปฏิบัติหน้าท่ีสอนศิษย์และในโอกาสอื่นๆ



จรรยาบรรณคณาจารย์ (ต่อ)

๙. มีเมตตาทางกาย วาจา และใจ ต่อเพื่อร่วมงาน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีน้ าใจให้ความเคารพผู้อื่น มี
ความยุติธรรม

๑๐. หมั่นศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการตลอดเวลา สร้างสรรค์และ
เผยแพร่ งานทางวิชาการที่ จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ



บทบาทและหน้าที่ของคณาจารย์

ลักษณะของอาจารย์ที่ดี

• การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

• ตรงต่อเวลา 

• เป็นแบบอย่างที่ดี 

• รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

• บุคลิกภาพของการเป็นอาจารย์ 

• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบัน ฯลฯ



บทบาทและหน้าที่ของคณาจารย์ (ต่อ)

งานสอน

• ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การอบรม 

• ศึกษาและพัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนือ่ง 

• ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

งานวิจัย

• วิจัยค้นควา้ในสาขาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง 



บทบาทและหน้าที่ของคณาจารย์ (ต่อ)

• งานบริการวิชาการหรืองานอืน่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

• ให้บริการวิชาการแก่สังคม

• ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

• ปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย



นโยบายผูบ้ริหาร

• นโยบายการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

• นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

• นโยบายการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยและกระบวนการส่งบทความ


