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ประเดน็การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

• พระพุทธศาสนากบัการศึกษา  
• การศึกษาคณะสงฆ์หลงัพุทธกาล 
• ก าเนิดมหาวิทยาลยัสงฆ์ 
• การศึกษาสงฆ์เถรวาท 
• การศึกษาสงฆ์มหายาน 
• การศึกษาสงฆ์ไทย 
• บทบาทคณะสงฆ์กบับริการวิชาการ 
• สถานการณ์การศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที ่

๒๑ 



๑. พระพุทธศาสนากบัการศึกษา  
• ก าเนิดพระพุทธศาสนา 
• หลกัการพื้นฐานของพุทธศาสนา 
• การศึกษาคณะสงฆ์สมยัพุทธกาล 
• นโยบายการเผยแผ่ศาสนา 
• ระบบการศึกษา 
• หลกัสูตร 
• วธีิจดัการศึกษา 
• เป้าหมายการศึกษา 
• ปริญญาในพระพุทธศาสนา 
• วดัคือต้นแบบสถานศึกษา 
• พระสงฆ์คือต้นแบบของนักศึกษา 



๒. การศึกษาคณะสงฆ์หลงัพุทธกาล 

• การสังคายนา (ปรับปรุงหลกัสูตร) 
• ก าเนิดนิกายมหายาน 
• นโยบายธรรมวชัิยของพระเจ้า

อโศก 
• การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปใน

ภูมภิาคต่างๆ 
• ฐานส าคญัของการศึกษาพุทธ

ศาสนาทีศ่รีลงักา 
• พุทธศาสนามหายาน 



การเผยแผ่พุทธศาสนาสู่นานาประเทศ 



การศึกษาคณะสงฆ์ 

มหายาน 



ศาสนาพทุธ แบบมหายาน 
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• ภูฐาน,เนปาล 
• ทิเบต,มองโกล 
• จีน 

• ญ่ีปุ่น 

• เกาหลี 
• เวยีตนาม 



เนปาล ภูฐาน ทิเบต มองโกล 
• รักษาประเพณี 

• อยู่ในวถิีชีวติ 

• ไม่มอีภิสิทธ์ิ 

• ตดิปัญหาการเมือง 
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ปฏจิจสมุปบาท 
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จนี 
• ฝักใฝ่โพธิสตัว ์
• ฝึกหดัศาสตรา 
• ท านาปลูกผกั 
• อยูใ่ตพ้รรคการเมือง 
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ไต้หวนั-ฮ่องกง 
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รายการโทรทศัน์เหรินเจียน 

วดัฝอกวงซนั 

พระใหญ่วดัโปหลิน ฮ่องกง 



เกาหล ี
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Dongguk University 

วดัวาวจูองซา 



เวยีตนาม 
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ญีปุ่่น 
• ปฏรูิปก้าวไกล 

• วนัิยแตกต่าง 

• ตัวอย่างธรรมประยุกต์ 
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การศึกษาคณะสงฆ์ 

เถรวาท 



ศาสนาพทุธ แบบเถรวาท 
• ศรีลงักา 

• เมียนมาร์ 

• ลาว 

• กมัพูชา 

• ไทย 

16 



ศรีลงักา 

• ยดึถือแนวพระไตรปิฎก และอรรถกถา 
• บูรณาการกบัชีวติ  เร่ิมทีเ่ดก็และเยาวชน 

• ร.ร.พุทธศาสนาวนัอาทติย์ 

• มวีทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 17 



สรุปสถานการณ์พุทธศรีลงักา 
พ.ศ.๒๓๖  พระพทุธศาสนาเขา้สู่ศรีลงักา 
พ.ศ.๔๐๐  สงครามกบัชาวทมิฬ และความเส่ือมของพทุธศาสนา 
พ.ศ.๑๖๙๗  ช าระพระศาสนา 
พ.ศ.๒๒๐๐  ยคุโปรตุเกส และฮอลนัดา 
พ.ศ.๒๒๙๔  นิมนตพ์ระสงฆจ์ากสยาม 
พ.ศ.๒๓๔๐  ยคุองักฤษปกครอง 
พ.ศ.๒๔๙๑ ไดรั้บอิสรภาพ และสภาพปัจจุบนั 
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เมยีนมาร์ 
• ศรัทธามัน่คง 

• ปริยตัยิอดเยีย่ม 

• ปฏิบัตไิม่ย่อย่อน 

• มสีอนถึงวทิยาลยั 

• ไม่เจือไสยศาสตร์ 
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ลาว 
• ศรัทธาชัด 

• ปริยตัิไม่ข้น 

• ปฏิบัติผ่อนปรน 

• สับสนเพราะการเมือง 

20 



กมัพูชา 
• ศรัทธาไม่ชัด 

• ปริยตัิไม่ข้น 

• ปฏิบัติผ่อนปรน 

• เจอปนคุณไสย 
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การศึกษา 

คณะสงฆ์ไทย 



ไทย 
• ศรัทธาเด่น 

• ปริยตัดิ ี

• ปฏิบัตมิปีะปน 

• ไม่สับสนการศึกษา 

• คละไสยศาสตร์ 
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การศึกษาสงฆ์ไทย ยุคเก่า 
• เรียนบาล ี

• อกัษรขอมเป็นหลกั 

• อกัษรท้องถิ่น เช่น ล้านนา ลาว 
อกัษรธรรมอสีาน 
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ยุคธรรมสนามหลวง 

www.gongtham.net 

ได้รับพระบรมราชานุมัตเิม่ือวนัที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ 

และโปรดให้จดัการสอบในส่วนกลางขึน้เป็นคร้ังแรก 



ตวัอย่าง : ใบประกาศนักธรรม 



ยุคมหาวทิยาลยั 
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พระปริยตัธิรรมแผนกสามญั 
• เพื่อเสริมความรู้ใหพ้ระภิกษุสามเณรนอกจากนกัธรรม-บาลี 

28 



การศึกษาสงฆ์ 

นานาชาติ 



IMAP 

30 

International 

Master of Arts 

Program 



มหาวทิยาลยันาโรปะ 

• เพราะโลกตอ้งการคนดีมากกวา่คนเก่ง 
31 

พ.ศ. 2517 (1974) 



IABU 

• International Association of Buddhist Universities 
32 



Buddhist eLibrary 

www.buddhist-elibrary.org 
33 



บทบาทคณะสงฆ์กบับริการการศึกษา 

• เด็กก่อนเกณฑ์ 

• โรงเรียนการกศุล 

• โรงเรียนคุณธรรมช้ันน า 

• โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

• สมาคม มูลนิธิ องค์กรเกีย่วกบัการศึกษาระดับชาติ และ
นานาชาติ 





สรุปแนวคดิการพฒันามนุษย์แนวพุทธ 





ประเดน็การเสวนากลุ่ม 
๗ มิ.ย. ๕๘ 

1. สถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุโรปและอเมริกาเป็น
อย่างไร 

2. การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนควรมีต่อไปหรือไม่ 

3. การบวชเรียนเอาเปรียบชาวบ้านจริงหรือไม่ 

4. จะประยุกต์พุทธธรรมกบัการศึกษาในศตวรรตที่ ๒๑ ได้
อย่างไร 



พระพุทธศาสนาในยุโรป-อเมริกา 





การสอนพระพทุธศาสนาในโรงเรียนควรมีต่อไปหรือไม่ 

www.youtube.com/watch?v=7jpQPjCr_is [06-06-58] 



การสอนพระพทุธศาสนาในโรงเรียนควรมีต่อไปหรือไม่ 

www.youtube.com/watch?v=7jpQPjCr_is [06-06-58] 



การบวชเรียนเอาเปรียบชาวบ้านจริงหรือ 



จะบูรณาการพุทธธรรม 
กบัการศึกษาในศตวรรตที่  ๒๑ 

ได้อย่างไร 











บูรณาการหลกัธรรมกบัการพฒันาความรู้ 



โลกและมนุษย์

โลก ๓

โอกาสโลก แผ่นดนิ /โลก

สตัวโลก มนุษย์และหมูส่ตัว์

สงัขารโลก การปรุงแต่งสรา้งสรร

มนุษย์

องค์ประกอบ

กาย (รูป)
มหาภูตรูป

อปุาทายรูป

ใจ (นาม)

เวทนา

สญัญา

สงัขาร

วิญญาณ

ประเภท
เสขบคุคล

คนทั�วไป เหมอืนบวั 4 เหล่า
(รวมถึงเทวดาและพรหม)

อรยิบคุคล ๗ จําพวก

อเสขบคุคล พระอรหนัต์

พุทธ

ศีล

ศีลชาวพุทธ

จุลศีล (ศีลอยา่งหยาบ) เช่น ฆ่าสตัว์ ลกัทรพัย์ ไมถ่ือพรหมจรรย์

มชัฌมิศีล (ศีลระดบักลาง) เช่น ขบัรอ้ง ฟ้อนรํา ไมส่าํรวมวาจา

มหาศีล (ศีลระดบัสงู) เช่น เว้นเดรจัฉานวชิา คาถาอาคม ปรุงยา

ศีลสกิขา (มรรค ๘)

สมัมาวาจา

สมัมากมัมนัตะ

สมัมาอาชีวะ

กฎหมาย ระเบยีบ จรรยาบรรณ สงัคม หน่วยงาน และวชิาชีพ

วฒันธรรม ประเพณี คา่นิยม สิ�งที�สงัคมนั�นๆ ยดืถือปฏบิตัแิละมคีวามดีงาม

สมาธิ

ประเภทสมาธ/ิภาวนา
สมถะ

วิปสัสนา

ระดบัสมาธิ

ขณิกสมาธิ

อปุจาระสมาธิ

อปัปณาสมาธิ

จิตสกิขา (มรรค ๘)

สมัมาวายามะ

สมัมาสติ

สมัมาสมาธิ

ปญัญา

ประเภทปญัญา
โลกียปญัญา

โลกุตตรปญัญา

ที�มาของปญัญา
ปรโตโฆสะ

โยนิโสมนสกิาร

วิธีการใหเ้กดิปญัญา

ปรยิตัิ

ปฏบิตัิ

ปฏเิวธ

ระดบัปญัญา

สตุมยปญัญา

จินตมยปญัญา

ภาวนามยปญัญา

ปญัญาสกิขา (มรรค ๘)
สมัมาทฐิฏิ

สมัมาสงักปัปะ

การศกึษา

ปรชัญาการศึกษาการพฒันามนุษย์ใหม้คีวามสมบูรณ์ท ั�งกายและใจ

ระดบัการศกึษา

พื�นฐานประถม,มธัยม,อาชีวะ

อดุมศกึษาปรญิญาตรี

บณัฑติศกึษา
ปรญิญาเอก

ปรญิญาโท

สูงกว่าปรญิญาเอก/เรียนรูต้ลอดชีวติ

รูปแบบการจดัการศกึษา

ด้วยตนเอง /ไมม่รีูปแบบ

มรีูปแบบ

ตามอธัยาศยั (นอกระบบ/แต่มเีกณฑ์)

หน่วยงานจดัการศกึษา

สพฐ.

อุดมศกึษา (สกอ.)

องค์กรอื�น เช่น อปท. กทม. มหาดไทย คณะสงฆ์

ผู้เกี�ยวข้องกบัการศกึษา

นกัเรียนความรู,้ พฒันาตน, หน้าที�นกัเรียน, อาชีพ

ครูความรู,้ อาชีพ, เทคนิค, จรรยาบรรณ

ผู้บรหิาร/ผู้ปกครอง หรือสนบัสนุน

รฐับาล/นโยบาย

บรหิาร

ความหมาย
การจดัการงาน บคุคล ทรพัยากร
ใหเ้กดิผลตามวตัถุประสงค์

ปจัจยัการบรหิารMan, Money, Material

เทคนิคการบริหารเป้าหมาย มาตรการ แรงจูงใจ ภาวะผู้นํา

บรหิารท ั�วไปPOLC

บรหิารการศกึษา

POLC เป็นพื�นฐาน

+Academic

+Programme

+Buddhist

    Kasem Saengnont



การบ้าน 
• ให้ตั้งค าถามทีแ่หลมคม ลกึซ้ึง อนัแสดงถึงพืน้ฐานความรู้และ

ความสนใจของผู้เรียนเกีย่วกบัการศึกษาคณะสงฆ์  การเผยแผ่ 
และการบูรณาการหลกัธรรมกบัการศึกษาหรือพฒันามนุษย์ 
ท่านละ ๑ ข้อ 

• ให้รวบรวมค าถาม และเรียงตามล าดับรหัสนิสิต แล้วส่งภายใน
วนัอาทติย์ที ่๑๔ ม.ิย. ๕๘ เวลา ไม่เกนิ ๐๐.๐๐ น. 

• ให้ส่งที ่xmen2020@hotmail.com  (ไม่รับส่งรายบุคคล) 
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