ศาสตร์พระราชา : หลักปรัชญาเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กับวิถีการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
โดย ดร. ทรงศักดิ์ พรมดี*

ความนา
สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างพัฒนาอาจารย์ประจาปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่
3 มิถุนาคน 2560 ณ ห้อ งประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมลานนาพาเลส ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยมีพระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์ (ผศ.ดร.) รองอธิการบดี เป็นประธานในการเป็น
โครงการฯ และ ผศ.ดร. ตระกูล ชานาญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งมีผู้บริหารและ
บุคลากรสายอาจารย์ร่วมกันประชุมและสัมมนาในครั้งนี้ จานวน 70 ท่าน

ไฮไลท์ที่ผู้เขียนได้ขึ้นหัวข้อเรื่องว่า ศาสตร์พระราชา : หลักปรัชญาเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) กับวิถีการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เกิดจาก
แรงบันดาลใจและการสัมมนาทัศน์ในครั้งนี้ ที่ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ในการให้
ความรู้ด้าน ”กฏหมาย (ปปช) ใหม่ที่บุคลากรในมหาลัยควรทราบ ” กับการบริหารงานที่บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับเกียรติอย่าสูงจากท่าน อมรพันธ์ นิมานันท์ ประธาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบ จังหวัดเชียงใหม่ อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประเด็น สาคัญ ที่ท่านวิทยากรได้
กล่าวถึง... สรุปประเด็นสาคัญที่กล่าวถึง เช่น ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น การที่ประเทศไทยต้องเจอปัญหา
การทุจริตซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรง กัดกร่อน รากเหง้า การพัฒนาประเทศมาหลายสิบปี ประเทศไท ยต้อง
สูญเสียงบประมาณจากการทุจริตมากกว่าสามแสนล้านบาท จึงทาให้เสียโอกาสที่จะนาไปสู่การพัฒนาด้าน
*อาจารย์ประจา คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา E-mail : Promdee1979@hotmail.com
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การศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านคมนาคมในถิ่นทุระกันดารหลายแห่ง จากผลการสารวจการทุจริต
คอรั ปชั่น ของหน่วยงาน การต่อต้านการทุจริตคอรั ปชั่นสากล IAC (International Anti-Corruption)
พบว่าประเทศไทยมีคะแนนอยู่ในอันดับตัวเลขการทุจริตที่สูงมาก หากเปรี ยบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
10 ประเทศ ปรากฏว่าไทยอยู่ในอันดับที่ 5 ของความโปร่งใส ซึ่งมีสิงคโป ร์ เป็นประเทศที่มีการทุจริต
คอรัปชั่นน้อยที่สุดได้อับดับที่ 1 มาหลายปี (สถิติปี: 2558-2560) ดังนั้น บุคลากรในมหาวิทยาลัยควรตะ
หนักและควรเพิ่ มองค์ความรู้ และพิษภัยของ การทุจริต คอรัปชั่น ให้กับนักศึกษา เพื่อจะได้ไปถ่ายทอดสู่
ชุมชน โดยหัวใจสาคัญคือ การตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในสังคม
CSR (Corporate Social
Responsibility) โดยท่านวิทยากรได้นาเสนอ ทางแก้ไขให้ประเทศไทยควรแก้ปัญหาการทุจริตคอรับชัน
โดยการ น้อมนาพระราชดาริปรัชญาของเศรษ ฐกิจพอเพียง นั่นก็คือ “ศาสตร์พระราชา ” มาเป็นแผน
ยุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ซึ่งมีอยู่ในหลักธรรมมาภิบาลสากล และรัฐบาลปัจจุบันก็
ยังมีแนวทางในการสร้างยุทศาสตร์การพัฒนาประเทศชาติ 20 ปี (2560-2579) โดยตั้งคณะ อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นประธานกรรมการ จากสมาชิก
สปท (สมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ทั้งหมด 4 คณะ ในปัจจุบัน..เป็นต้น
ดังนั้น จากประเด็นที่สาคัญที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงสาระสาคัญของท่าน
อมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้มีความรู้และ เชียวชาญด้านการบริหารการ
ปกครอง ซึงเคยดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด ซึ่งได้
เน้นถึงการทาความดีเพื่อพ่อหลวง โดยการมีจิตสานึกรักผืนแผ่นดินเกิด
โดยการไม่ ทุจริตคอรัปชั่น นี้ จึงเป็นบท สะท้อนให้เห็นโครงสร้างที่
ภาครัฐได้มีแนวทางและทิศทางการบริหารจากระดับบน สู่ระดับกลาง
และระดับล่าง ที่จะวางหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศจากนี้เป็นต้น
ไป นั่นก็คือ ควรน้อมนา “ศาสตร์พระราชา ”มาเป็นหัวใจ และกลไก
หลักของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า
การขับเคลื่อนขององค์กรภาครัฐและเอกชนจะต้องทราบและตะหนัก
ถึงความสาคัญของคาว่า “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งจะเป็นรากแก้วของ
ความเป็นไทยและหัวใจการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป
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การสัมมนาทัศน์ในภาคบ่าย เรื่องแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลั ย โดย ผศ.สุริวัตร
จันโสภา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ท่านวิทยากรเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ความเข้มข้นของทิศทางและแนวทางของแผนการพัฒนาบุคลากร ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ นั้น
ถือว่ามีความพิเศษเฉพาะทาง ประเด็นสาคัญ... สรุปได้ดังนี้ เช่น การเน้นที่บุคลากร ต้องทราบและตะหนัก
อยู่เสมอว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นสถาบันที่ทรงคุณค่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ตั้งวิทยาลัยขึ้นในบริเวณ วัดบวรนิเวศวิหาร
พระราชทานนามว่า “มหามกุฏราชวิทยาลัย ” เพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร ทรงอุทิศ
พระราชทรัพย์บารุงประจาปีและก่อสร้าง สถานศึกษาของวิทยาลัยแห่งนี้ จนนามาสู่การเป็น มหามกุฏราช
วิทยาลัย (มมร ) ซึ่ง เป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ มีสถานะเป็นนิ ติบุคคล มี พ .ร.บ. มหาวิทยาลัย
ประกาศใช้ เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2540 รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ คณะกรรมาธิการได้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและได้ผ่านการ พิจารณา โดยรัฐสภามีมติ
เห็นชอบให้เรียก สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า “มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย” และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 21
กันยายน 2540 ประกาศในพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ 114 ตอนที่ 51 ก ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2540 ถึง
ปัจจุบัน ถือว่าครบรอบ 20 ปี ในการบริหารงานในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ และครบรอบ 121 ปีของ
การก่อตั้ง นับจากปีพุทธศักราช 2436 ก็เป็นอันถึงจุดปลายทาง มหาวิทยาลัยมห ามกุฏราชวิทยาลัยเป็น
นิติบุคคล (มาตรา 6) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การศึกษา วิจัยส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการ
พระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม (มาตรา 6) และ
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนของการกากับดูแลนั้น “รัฐมนตรี (กระทรวงศึกษาธิการ ) มีอานาจและ
หน้าที่กากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดใน มาตรา 6
และให้สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล (มาตรา 48)”ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้ น ในฐานะ
ผู้บริหารระดับสูงของหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ ท่านจึงได้สรุปเป็นแผนและนะโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
โดยมุ่งเน้นไปที่กลไกหลักที่สาคัญ นั้นคือตัวบุคลากรทั้งสาย T (teacher) สาย S (service) และ สาย W
(worker) ซึ่งถือเป็นเจ้าพนังงานของรัฐ ต้องมีการปรับวิสัยทัศน์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และกาลัง
เข้าสู่ยุคการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ หรือที่เรียกว่ายุคไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ต้องสร้าง แนวทางการบริ หารยุคใหม่ (การบริหาร New S-Curve : MBU) ขึ้นมาเพื่อรองรับ
แผนการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน เพราะวงรอบของการบริหาร
การพัฒนามหาวิทยาลัยแบบเดิมอาจไม่ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน..เป็นต้น

ช่วงสุดท้ายสัมมนาทัศน์บทสรุป โดยการร่วมรับฟังเสวนาแลกเปลี่ยน ซึ่งได้รับเกียรติจากรอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นายแพทย์อานาจ อยู่สุข ใน
หัวข้อ “การบริหารมหาวิทยาลัยในยุคการแข่งขันไร้พรมแดน” จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนได้ประเดน
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สาคัญคือ...ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้เป็ นผู้นา
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก และก้าวนาไปในเชิงรุกนั่น
คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องช่วยกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปข้างหน้า เมือการเปลี่ยนแปลงใน
มหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรต้องปรับตัว ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสร้างโอกาสหมายถึง โลกก้าวหน้ามากขึ้น ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะและ
ความเชี่ยวชาญให้แก่ตนเองมากขึ้น เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น
2. กาหนดนโยบายเชิงรุก หมายถึง การจูงใจให้คนเก่งเข้ามาในมหาวิทยาลัย มากขึ้นสามารถ
ดึงดูดบุคลากร และนักเรียนที่มีคุณภาพ จากทั่วโลกได้
3. ผู้บริหารต้องยึดผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัหมายถึ
ก ง ผู้บริหารควร ใช้คนที่เก่ง
ที่สุดในแต่ละงาน เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุด มีวิสัยทัศน์ สื่อสารวิสัยทัศน์แก่คนในองค์กรให้
เข้าใจเป้าหมาย และลาดับความสาคัญของแต่ละกิจกรรมที่ดาเนินการ
4. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพหมายถึง การบริการที่มีความยืดหยุ่นและให้อานาจ
การตัดสินใจให้แต่ละหน่วยงาน โดยแต่ละส่วนงานจะต้องรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ของส่วนงานให้ประชาคมทราบในทุกปี
5. การบริหารทรัพย์สินให้เกิดผลสูงสุดหมายถึงการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน มีการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างระบบ Holding Company
และ มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนา (Endowment Fund)
6. การแสวงหาเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยหมายถึง การมองหาจุดเด่นของ
ตัวเองเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
การพัฒนา New S-Curve; MCU
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ดังนั้น ผู้เขียนจึงสรุปประเด็นสาคัญจากการสัมมนาทัศน์ และได้รับฟังการ เสวนาจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ ง 3 ท่านครั้งนี้ ว่า ....มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในฐานะเป็น
หน่วยงานในกากับของรัฐและยังอยู่ภายใต้การเป็นภาคี เครือข่ายสถาบันอุดมศึก ษาของรัฐและเอกชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน เมื่อมองถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของการพัฒนาภายใต้พันธ ะกิจและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คงต้องจัดว่าเป็นองการณ์ของรัฐที่ได้ประสิทธิผลในด้านกา รเป็นมหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง ซึ่งมีจุดเด่น ในเรื่องการ พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัย ศีลธรรม แห่งชุมชน และเป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อขยายโอกาสให้แก่เยาวขนในชุมชนที่ห่างไกลและสร้างทางเลือกด้านการศึกษาให้ แก่
ภูมิภาคและสังคม นอกจากนั้นพันธ ะกิจหลักในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงต้องรักษาและทานุบารุ ง
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรื่อง ด้านพระพุทธศาสนา ตามพระราชปณิธานขององค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ โดยน้อม
นาพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร ะผู้สถิตใน
ดวงใจของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ด้วยการน้อมนาเอาองค์ความรู้
เรื่อง “ศาสตร์พระราชา ” มาปรับเป็นแผนนโยบายและ ยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาทุกด้านของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต่อไป

บทสรุป ศาสตร์พระราชาคืออะไร
คาสาคัญ : ศาสตร์พระราชา หมายถึง โครงการพระราชาดาริ ที่มีองค์ความรู้อยู่ใน ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือจาเป็นวลีสั้นๆ คือ “สิงที่พ่อคิด กิจที่พ่อทา คาที่พ่อสอน พรที่พ่อให้ ” มูลนิธิ
ปิดทองหลังพระกล่าวถึง พระราชดาริไร้พรมแดน ที่ปกแผ่ไปทั่วโลก ทรงเป็นต้นแบบในการเป็นพระบรม
ครูของแผ่นดิน เป็นต้น ซึ่งในขณะที่ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลเรื่องนี้ คณะกรรมมาธิการ สปท ก็กาลังประชุม
ขับเคลื่อนเผื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและการดาเนินการไปสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ซึ่งจากข้อมูลที่พบ
ได้แก่ ภาณุมาศ ทักษณา อ้างถึงบทความของ คุณสุทธิชัย หยุ่น ที่เขียนถึง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยมีคาในวงเล็บว่า “ศาสตร์พระราชา” ของขวัญจากไทยแด่โลก
อันไม่ยั่งยืน ปรากฏว่า มีคาถามจากผู้อ่านหลายท่าน ที่ยังไม่คุ้นเคยกับคาว่า ศาสตร์พระราชา และขอให้
ช่วยหาข้อมูลมาอธิบาย เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน ซึ่งท่านก็ได้ยอมรับว่า เพิ่งเคยได้ยินคานี้ ในช่วงที่เดินทาง
ไปสังเกตการณ์การฝึกอบรมผู้นาแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของ มูลนิธิบุคคลพอเพียง เช่นกั น แต่ยังไม่
เข้าใจลึกซึ้งนัก จากคาถามนั้นทาให้ ท่านตั้งใจว่า จะต้องแสวงหาคาตอบให้ได้ว่า ศาสตร์พระราชาคือ
อะไร เพราะเคยได้ยินมาแล้วว่าที่มนุษย์จะการพัฒนาได้นั้น ต้องอาศัยความรู้จาก 3 ศาสตร์ คือ ศาสตร์
ชาวบ้าน ศาสตร์สากล และ ศาสตร์พระราชา 2 ศาสตร์แรก ทุกคนคงทราบดีว่า ศาสตร์ชาวบ้านคือ
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์สากลคือความรู้ที่เราเรียนจากตารา แต่ศาสตร์พระราชาน้อยคนที่
จะรู้ “ศาสตร์พระราชา” คือ โครงการตามพระราชดาริ ที่มีองค์ความรู้อยู่ใน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นั่นเอง (ที่มา: เว็บบล์อค, ออนไลน์ สืบค้นเมื่อ 12/6/60)
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ ทรงมีพระราชดารัส เมื่อปี 2554 ความว่า “เป้าหมายในการพัฒนา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ ของคน โดยไม่
ทาลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องคานึงเรื่องสภาพ
ภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังท
างเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามี
หลากหลาย แต่ที่สาคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเครารพใน
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เพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้ว่า การพัฒนาเกี่ยวกับมนุษย์ชาติ และเป็นเรื่องของจิตใจ ” ซึ่งต่อมา “ฯพณฯ”
ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายยกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่าง
ยั่งยืน ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา
ความตอนหนึ่งว่า... ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่
สังคมโลกทั้งในระดับภูมิภาค และในระดับโลก เพื่อน้อมนาพระพระดารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนาเป็นนางทางในการดาเนินงาน
เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริงให้ มี
ความอยู่ดี กินดี รัฐบาล “ฯพณฯ” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายยกรัฐมนตรีได้เชื่อมโยง “ศาสตร์
พระราชา” ในเรื่องหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP-Sufficiency Economy Philosophy) กับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs-Sustainable Development Goals)
นอกจากนั้น “ฯพณฯ” ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวในรายการ
“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ
ไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 20.15 น. ความตอนหนึ่งว่า ... “ด้วยพระอัจฉริยภาพและ
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ที่ได้ทรงมอบพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่งว่า “…ให้แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ทางานให้เข้าเป้าใน
การยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน …” แสดงให้เห็นชัด เจนว่า ตลอดระยะเวลา
กว่า 30 ปี ที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ทรงสน
พระทัยระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาอันเป็นส่วนสาคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดย
ทอดพระเนตรเห็นถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างดี และทรงเข้าพ ระทัยอย่างลึกซึ้ง ถึงแก่น
แท้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้วิชาการและ
เป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะสามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหา ของพสกนิกรของพระองค์ในแต่
ละท้องที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความรักชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์...” เป็นต้น (ที่มา: เว็บไซด์สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอซิงตัน , สืบค้น

เมื่อวันที่ 12/6/60, ออนไลน์)
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ดังนั้น ศาสตร์พระราชา : หลักปรัชญาเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับวิถี
การพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สรุปได้ว่า “สิงที่พ่อคิด กิจที่พ่อทา คาที่พ่อสอน พรที่
พ่อให้” พระราชดาริไร้พรมแดน ที่ปกแผ่ไปทั่วโลก ทรงเป็นต้นแบบในการเป็นพระบรมครูของแผ่นดิน
(มูลนิธิปิดทองหลังพระ) หากสรุปประเด็นสาคัญทั้งหมด จากการสัมมนาทัศน์ และการเขียนบทความใน
ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐและ
ยังอยู่ภายใต้การเป็นภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมองถึง
ศักยภาพและประสิทธิภาพของการพัฒนาภายใต้ นโยบาย พันธะกิจและวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย คง
ต้องจัดว่าเป็นองการณ์ของรัฐที่ได้ประสิทธิผลในด้ านการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ซึ่งมีจุดเด่น ใน
เรื่องการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชุมชน
เพื่อขยายโอกาส และทางเลือกด้านการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้นพัน ธะกิจหลักในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงต้องรักษาและทานุบารุ ง
ศิลปะศาสนาและวัฒนธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรื่องในด้านพระพุทธศาสนา ตามพระราชปณิธานขององค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ และน้อมนา
พระราชดาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในองค์ความรู้เรื่อง “ศาสตร์พระราชา ” เพื่อน้อมนามาเป็น
แผนและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในวิถี
ชุมชน ที่มักเรียกว่า การบริหารการพัฒนาแบบ 3 ประสานคือ บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งเป็น
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