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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเครือข่ายการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพื่อรองรับพัฒนา

สังคมไทยในศตวรรษที่	21	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	ทั้งในเชิงเอกสาร	สัมภาษณ์เชิงลึก	สนทนากลุ่มย่อย	

และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 ได้แก่	 ผู้บริหาร	ครู	 ผู้เรียน	 ในส�านักเรียนพระปริยัติ

ธรรมและมหาวทิยาลยัสงฆ์	ในเขตจงัหวัดขอนแก่น	จ�านวน	35	รปู	วธิกีารวิเคราะห์ข้อมลูแบบอรรถาธบิาย

และพรรณนาความ

 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.		 เครือข่ายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์	มี	5	รูปแบบ	คือ	1)	การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย	

2)	การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม	3)	การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	4)	การ

จัดการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามัญ	และ	5)	การจดัการศกึษาระดบัอุดมศึกษา	ซึง่มคีวามสอดคล้อง

เกื้อกูลกันและกัน	 คณะสงฆ์และประชาชนให้ความส�าคัญ	 และมีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็น
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หน่วยรองรบัผูเ้รยีนจากโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมทัง้	3	แผนก	มวีตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีช่ดัเจนเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน	 มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน	 เพื่อรักษาและจรรโลงไว้ซ่ึงการศึกษา

และการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา	

	 2.		 มกีารพฒันาเครอืข่ายการจดัการศกึษาคณะสงฆ์	โดยมกีารพัฒนาและบรูณาการการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 โดยใช้	 “วัด”เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาใน	 3	 แผนก	 

ส่งต่อไปถงึการจัดการศกึษาระดบัสงู	และมกีารจดัต้ังสถาบนัอมรมด้านวปัิสสนากรรมฐานเพือ่พฒันาจิตใจ

ของผู้เรียน	พร้อมกับสร้างพื้นที่การท�างานให้กับผู้เรียนภายหลังส�าเร็จการศึกษา

	 3.		 เครือข่ายการจัดการศึกษาคณะสงฆ์	 มีคณะสงฆ์เป็นแกนน�าในการจัดการศึกษาภายใต้ 

รูปแบบหลักสูตรและการบูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่	 วัดและส�านักปฏิบัติธรรมเป็นเครือข่าย

สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้	 โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาบวชเรียนและได้ร่วมปฏิบัติธรรมตามค�าสั่ง

สอนของพระพุทธเจ้า	คณะสงฆ์มศีกัยภาพในการรกัษาและพฒันาทรพัยากรทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ของผูเ้รียน	

โดยมีเป้าหมายเดียวกัน	คือ	จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม

ค�าส�าคัญ:	การพัฒนาเครือข่าย;	การจัดการศึกษาคณะสงฆ์;	สังคมไทยในศตวรรษที่	21

Abstract

	 This	research	has	the	objective	to	study	the	Sangha	educational	network	to	support 

the	 development	 of	 Thai	 society	 in	 the	 21st	 century.	 This	 research	was	 qualitative	 

research.	 Key	 informants	were	 35	 persons	 of	 administrators,	 teachers,	 students	 from	

Sangha	schools	and	Buddhist	universities	in	Khon	Kean	Province.	Data	analysis	was	taken	

by	explanations	and	descriptions.

 The research results were as follows:  

	 1.		 There	were	 five	 forms	 of	 Sangha	 Education	Management	 Network	 as	 1)	 

Informal	Education	2)	Dhamma	Education	3)	Pali	Education	4)	Phrapariyattidham	School	

Education	and	5)	Higher	Education.	There	is	a	network	to	support	the	education	of	the	

clergy.	 The	management	 of	 integrated	 education	 between	 Buddhism	 and	modern	 

academic	for	students	to	develop	themselves	according	to	the	threefold	principles	from	

mortals	to	civilized	people	Including	bringing	knowledge	to	manage	various	activities	of	

the	clergy	for	further	development.

	 2.		 There	 is	 the	 development	 of	 educational	management	 network	 for	 the	

Sangha	by	combine	and	intergrade	with	Sangha	organization	management	into	the	same	
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dimension	by	using	of	“temple”	as	the	center	of	threefold	Sangha	educational	management	

and	continuing	to	higher	sangha	educational	center	and	to	established	Vipassana	meditation	

center	for	mental	development	for	monks	and	novices	along	with	working	area	center	

after	their	graduation.

	 3.		 The	educational	management	network	of	the	Sangha	Relying	on	academic	

institutions,	the	Sangha	is	the	leader	in	educational	management	under	the	curriculum	

model	and	integrated	with	modern	science.	Temple	and	Dharma	Practice	Center	 is	a	

network	to	promote	and	promote	real-life	learning	Beginning	with	encouraging	people	

to	enter	the	monkhood	and	encourage	the	general	public	to	practice	meditation	according 

to	the	teachings	of	the	Lord	Buddha	which	the	temple	and	Dharma	practice	office	have	

the	potential	 to	maintain	and	develop	 resources	 for	 learning	according	 in	 the	actual	

situation	as	the	same	goal	as	the	Sangha	is	to	provide	education	for	students	to	have	

self-development	and	social	development.

Keywords: Networking	development;	Sangha	education	management;	Thai	society	in	21st	

century

1.  บทน�า
	 สภาพสังคมปัจจุบัน	ได้มีการเปลี่ยนผ่านจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่ง	หากจะแบ่งแยกเป็นยุคแล้ว	ค�าว่า	

ศตวรรษที	่21	หมายถงึ	ยคุ	100	ปีนบัแต่ปี	ค.ศ.2001-2100	(พ.ศ.	2544-2643)	ซึง่วจิารณ์	พานชิ	(2554)	

ที่กล่าวถึงศตวรรษที่	 21	 ว่า	 คือ	 โลกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น	 และไม่แน่นอนความรู้เปลี่ยนชุด	 งอกเร็ว	

สารสนเทศเพิ่มแบบระเบิด	 ดังนั้น	 เมื่อหันกลับมามองสังคมไทย	 จะพบว่า	 สังคมไทยในศตวรรษที่	 21	 

จะเป็นสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว	เป็นยุคแห่งความสุดโต่ง	(Age	of	Extremity)	

เป็นยุคแห่งแกนอ�านาจประชาชน	 เป็นยุคแห่งศตวรรษแห่งเอเชีย	 สังคมและเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี	 21	 

จะมฐีานคตทีิมุ่ง่เน้นถงึคน	(People)	ทีเ่ป็นสนิทรพัย์ทีค่วรค่าแก่การรกัษาและพฒันา	การท�างาน	(Work)	

จะเป็นแบบประสานความร่วมมืออาศัยความรู้เป็นฐานเป็นงานโครงการ	 โดยบูรณาการเทคโนโลยี	 

(Technology)	เข้ากบัระบบสงัคม	เพือ่ให้เกดิการท�างานบนฐานความรู	้มุง่เน้นความเป็นผูน้�า	(Leadership)	

อยู่ในทุกระดับขององค์กรอนัมีจุดมุ่งหมาย	(Goals)	เพือ่สร้างคณุคา่ให้แกผู่้มสีว่นไดส้่วนเสียทกุกลุ่ม	และ

หากมองในมุ่งมองของการจดัการศกึษาแล้ว	นบัได้ว่าเป็นยคุทีต้่องเปลีย่นความคดิและสร้างประสบการณ์

ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติ	ต้องเป็นลักษณะของการช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน	โดยพัฒนาคน

ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	สร้างและพัฒนาให้คนมีความสามารถท�างานแบบประสานร่วมมือกันและกัน
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บนฐานแห่งความรู้พร้อมกับบูรณาการเทคโนโลยีในการท�างานได้อย่างเหมาะสม	พร้อมทั้งแสดงภาวะ

ความเป็นผู้น�าในสังคมที่เด่นชัดเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

	 การจัดการศกึษาของคณะสงฆ์	เป็นการจดัการศกึษาอกีประเภทหนึง่ทีจ่ะต้องปรบัตวัให้สอดคล้อง

กบัสภาพสงัคมในศตวรรษท่ี	21	ในอดตีการจดัการศกึษาคณะสงฆ์นบัว่ามบีทบาทส�าคญัในการสร้างสรรค์

ระบบการจัดการศึกษาของไทย	มีลักษณะเป็นการศึกษามวลชนที่บริการการศึกษาทั้งพระภิกษุ	สามเณร	

และฆราวาส	 โดยใช้วัดเป็นสถานการศึกษามีพระสงฆ์เป็นผู้สอน	 (คนึงนิตย์	 จันทบุตร,	 2543,	 หน้า	 54)	

และการศกึษาของสงฆ์ในปัจจบัุน	เป็นไปตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์	พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัมหา

มกุฎราชวิทยาลัย	 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 และกฎระเบียบค�าสั่งและ

ข้อบงัคบัของกรรมการมหาเถรสมาคม	ในปัจจุบนัการศึกษาทีค่ณะสงฆ์จดัให้พระภิกษสุามเณรและคฤหัสถ์

ได้ศึกษามอียู	่4	ประเภท	คอื	1)	การศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม	2)	การศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนก

บาลี	3)	การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ	และ	4)	การศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์	 

2	 แห่ง	 ซึ่งคนึงนิตย์	 จันทบุตร	 (2543)	 ได้สรุปไว้ว่า	 ปัญหาของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาล	ี 

(การศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลี)	 -	ธรรม	 (การศึกษาปริบัติธรรมแผนกธรรม)	 เกิดจากการขาดเอกภาพ

ในการจัดการศึกษาขาดผู้รับผิดชอบด้านการบริหารโดยยึดธรรมเนียมเดิมว่า	 พระสงฆ์รับผิดชอบเพียง 

จัดสอบและวัดผล	 การศึกษาเป็นเรื่องของส�านัก	 เป็นให้การศึกษาด�าเนินไปตามยถากรรม	 ไม่มีระบบ

ระเบยีบ	หลกัสตูรทีม่อียูก่ส็บืทอดมาแต่ครัง้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชริญาณวโรรส	เป็นสกล

มหาสงัฆปรนิายก	จงึเก่าแก่ล้าสมยั	ไม่เหมาะสมกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง	ไม่สามารถส่ือกบัคนรุ่นใหม่

ได้	ส่วนการศึกษาในระดับมหาวทิยาลยัสงฆ์มปัีญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณ	ขาดแคลนงบประมาณ

และบคุลากรผูส้อนเฉพาะด้าน	ขาดมาตรฐานทางวชิาการ	พระนสิติขาดจติส�านกึและอุดมการณ์	ขาดความ

กล้าหาญทางจริยธรรมเม่ือเกิดวิกฤตในสถาบันสงฆ์	 แนวคิดทิศทางในการศึกษาคณะสงฆ์ด้านการศึกษา

พระปรยิติัธรรมแผนกบาล	ี-	ธรรม	กค็อืพจิารณาปรบัเปลีย่นหลกัสตูรให้มาตรฐานโดยสอดแทรกหลกัสตูร

บาลลีงในหลกัสตูรพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญั	ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนมาเป็นการวเิคราะห์

วิจารณ์ธรรม	 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้พระสงฆ ์

มีความรู้เท่าทันต่อภาวะปัจจุบัน	 สามารถที่จะน�าความรู้ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ให้คนรุ่นใหม ่

ได้เข้าใจมองเห็นคุณค่าส่งเสริมมาตรฐานครูอาจารย์ผู้สอน	 ปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอนให้ครู

อาจารย์ได้รบัการยอมรบัอย่างมศีกัดิศ์ร	ีและมสีวสัดิการในการเล้ียงชพีอย่างพอเพียง	ระดมทรัพยากรจาก

แหล่งต่างๆ	มาใช้ในการศกึษา	รฐัควรเกือ้หนนุการศกึษาเช่นเดียวกบัการศึกษาทางโลก	ส่วนทิศทางในการ

ศกึษาระดบัมหาวทิยาลยัสงฆ์กค็อื	การกลบัมาทบทวนแนวทางการศกึษาในสมยัพทุธกาลและในสมยัอดีต	

การสร้างเอกภาพในการศึกษาคณะสงฆ์	โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา	โดยการ

ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกแง่ทุกมุม	 การก�าหนดมาตรฐานทางการศึกษา	 จัดระบบการ
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ประกันคุณภาพท้ังภายใน-ภายนอก	ส่งเสรมิมาตรฐานครบูาอาจารย์	เน้นการศกึษาเพ่ือสนัตภิาพและการ

เรียนรู้ของประชาชน	 เน้นการศึกษาทั้งปริยัติ	 ปฏิบัติ	 เพื่อก่อให้เกิดผล	 (ปฏิเวธ)	 การศึกษาเพื่อรู้เท่าทัน

สังคม	ระดมทรัพยากรต่างๆ	มาใช้ในการศึกษาสงฆ์และแก้ไขพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์	พ.ศ.

2505	ให้สถาบนัศาสนามส่ีวนร่วมในการศกึษาของชาติและของคณะสงฆ์	เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนญู	

และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 ดังนั้น	 จากเหตุแห่งการพัฒนาของสภาพสังคมสู่ศตวรรษที่	 21	 

ดังกล่าว	 บทบาทการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงการศึกษาของตนเอง 

ให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง	มจีดุมุง่เน้นการสร้างคนทีม่ภีาวะผูน้�า	ท�างานแบบประสานความร่วมมอื

โดยใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการในการท�างานได้อย่างเหมาะสมเพ่ือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกภาคส่วน

	 การจัดการศกึษาของคณะสงฆ์โดยการใช้เครือข่ายประสานความร่วมมอืกันเพือ่ร่วมกนัสร้างและ

พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีความกว้างหน้าและสอดคล้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

ในศตวรรษที่	 21	 ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับ	 เครือข่าย	 นั้นได้รับความนิยมในยุคปัจจุบันเนื่องจากเครือข่าย	 

(Network)	เป็นการเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ	ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน	

หรือท�ากิจกรรมร่วมกัน	โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ	เท่าเทียม

กันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ	เชื่อถือ	เอื้ออาทร	ซึ่งกันและกัน	จึงจะเห็นได้ว่า	เครือข่ายเป็นกระ

บวนวิธีการหนึ่งที่เป็นส่วนช่วยเชื่อมโยงพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อรองรับการพัฒนาสังคม

ไทยในศตวรรษที่	21	

	 ดงันัน้	จงึท�าการวจิยัศกึษาการพฒันาเครือข่ายการจัดการศกึษาคณะสงฆ์	เพ่ือรองรับการพัฒนา

สงัคมไทยในศตวรรษที	่21	อนัจะก่อให้เกดิแนวทางการปฏรูิปการจัดการศกึษาของคณะสงฆ์ส่งผลให้เกดิ

การพัฒนาสังคมให้เกิดความมั่นคงและเข็มแข็งต่อไปในอนาคต

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.		 เพือ่ศกึษาเครอืข่ายการจดัการศกึษาคณะสงฆ์	เพ่ือรองรับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษท่ี	21

	 2.		 เพือ่พฒันาเครอืข่ายการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพือ่รองรบัการพฒันาสงัคมไทยในศตวรรษท่ี	21

	 3.		 เพื่อวิเคราะห์เครือข่ายการจัดการศึกษากับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่	21	

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาในเชิงเอกสาร	ด�าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก	

และการสนทนากลุ่มย่อย	 และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 ได้แก่	 ผู้บริหาร	 จ�านวน	 

5	รูป	ครูผู้สอนจ�านวน	10	รูป	ผู้เรียน	จ�านวน	20	รูป	ซึ่งสุ่มมาจากส�านักเรียนที่จัดการศึกษาพระปริยัติ
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ธรรมแผนกธรรม	 ส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญและ

มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง	2	แห่ง	ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 1)	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	2)	แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ	 เป็นแบบ

สมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างเช่นเดียวกนัแบบสมัภาษณ์เชงิลึก	เกีย่วกบั	1)	ความร่วมมอืกัน	2)	สร้างเครือข่าย 

3)	การก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้รยีนและความสามารถด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมรวมกนั	และ	4)	ความ

ร่วมมือกันในการพัฒนาเครือข่ายรูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน

4.  สรุปผลการวิจัย
	 การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาเครอืข่ายการจัดการศกึษาคณะสงฆ์	เพ่ือรองรับการพัฒนาสังคมไทย

ในศตวรรษที่	21	ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้

	 1.		 เครอืข่ายการจดัการศกึษาคณะสงฆ์เพือ่รองรบัการพฒันาสงัคมไทยในศตวรรษที	่21	ผลการ

วิจัย	พบว่า	เครือข่ายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน	มี	5	รูปแบบ	ได้แก่	

	 	 1.1	 เครือข่ายการจัดการศึกษาในส่วนเบื้องต้น	 เป็นการศึกษาของพระสงฆ์ที่เป็นหน้าที่

ส�าหรับพระอุปัชฌาย์อาจารย์ที่พึงให้การศึกษาเบื้องต้นแก่พระสงฆ์สามเณรผู้บวชใหม	่ ซ่ึงจะจัดให้มีการ

ศึกษาในด้านพระธรรมวินัย	 มารยาท	 ข้อวัตรปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน	 โดยการจัดการศึกษานั้นไม่มี

กระบวนการจัดการศกึษาในลกัษณะท่ีเป็นทางการ	แต่เป็นการศกึษาอย่างเป็นไปตามอธัยาศยั	โดยมุง่เน้น

ทีก่ารด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของพระสงฆ์	โดยเป็นหน้าทีข่องพระอปัุชฌาย์และอาจารย์จะมบีทบาทส�าคญั

ในการจัดการศึกษาในส่วนนี้	

	 	 1.2		เครอืข่ายการจดัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม	เป็นการจดัการศกึษาพระปรยิตัิ

ธรรมอันอยู่ภายใต้การดูแลของกองงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 มหาเถรสมาคม	 จัดการศึกษาโดยแบ่ง

ออกเป็น	3	ชั้น	คือ	 1)	นักธรรมชั้นตรี	 2)	นักธรรมชั้นโท	3)	นักธรรมชั้นเอก	มีระยะเวลาในการศึกษา 

ชั้นละ	1	ปี	 โดยต้องสอบผ่านการประเมินผลการศึกษาเพียงปีละ	1	ครั้ง	 โดยจัดในวันและเวลาเดียวกัน 

ทัว่ประเทศ	เกณฑ์การตดัสนิสอบผ่านทีร้่อยละ	70	ของการสอบ	เมือ่ประกาศผลสอบผ่านแล้ว	ผูส้อบผ่าน

จะได้รับวุฒิบัตรจากแม่กองธรรมสนามหลวง	โดยมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.3)	

	 	 1.3		เครือข่ายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 เป็นการจัดการศึกษาพระปริยัติ

ธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองงานแม่กองบาลีสนามหลวง	มหาเถรสมาคม	จัดการศึกษาโดยแบ่งออก

เป็น	3	ระดับ	8	ชั้นปี	โดยในแต่ละชั้นมีระยะเวลาในการศึกษาชั้นละ	1	ปี	ส�าหรับรูปแบบการเรียนการ

ศกึษานีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมของส�านกัเรยีนในแต่ละวดั	โดยแม่กองบาลสีนามหลวงจะก�าหนดเพียงรายวชิา

ที่เรียน	 เวลาการส่งรายชื่อเพื่อขอสอบวัดความรู้	 รายชื่อผู้ขอสอบวัดความรู้	 สถานที่สอบวัดความรู้และ

ประกาศผลการสอบวัดความรู้เท่านั้น	 ส่วนในเรื่องการจัดการเรียนการสอน	 ครูผู้สอน	 อาคารสถานที่	
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อุปกรณ์การเรียนการสอนและอื่นๆ	 นั้น	 จะเป็นหน้าที่ของส�านักเรียนหรือเจ้าอาวาสในแต่ละวัดจะเป็น 

ผู้ด�าเนินการตามอัธยาศัย	

	 	 1.4		เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	 จัดเป็นการศึกษาในระบบ	 

เป็นโรงเรียนพระปรยิตัธิรรมทีจ่ดัตัง้ขึน้	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สนองความต้องการของพระภกิษสุามาเณร	

มีการจัดตั้งและจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบที่ชัดเจน	 มีรูปแบบการบริหารงานที่เป็นระบบ 

มีกระบวนการจัดการเรยีนการสอนแยกเป็นชัน้เรยีนตามล�าดบั	และมอีาคารสถานที	่มหีลกัสตูรระยะเวลา

ของการศึกษา	การวัดและการประเมินผล	ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส�าเร็จการศึกษาที่แน่นอน	โดยแบ่งเป็น	

2	ระดับ	คือ	1)	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	และ	2)	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 	 1.5		เครอืข่ายการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของคณะสงฆ์	อนัเป็นการจดัการศึกษาระดับ

อดุมศกึษาทีเ่ปิดท�าการเรยีนการสอนตัง้แต่ระดบัปรญิญาตร-ีปรญิญาเอก	มวีตัถปุระสงค์การจดัตัง้เพือ่เป็น

สถาบนัการศกึษาพระไตรปิฎกและวชิาชัน้สงูส�าหรบัพระภกิษสุามเณรและคฤหสัถ์	โดยมุง่ใช้เพือ่เป็นสถาน

ที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์และเพื่อเป็นสถานท่ีจัดส่ังสอนพระพุทธศาสนา	 โดยในพ้ืนท่ีจังหวัด

ขอนแก่น	 มีจ�านวน	 2	 แห่ง	 คือ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตขอนแก่นและ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตอีสาน	 ที่มีการก�าหนดจุดมุ่งหมาย	 วิธีการศึกษา	 หลักสูตร

ระยะเวลาการของการศกึษา	การวดัและการประเมนิผล	ซึง่มเีงือ่นไขการส�าเรจ็การศกึษาทีแ่น่นอนชดัเจน	

	 2.		 พัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่	21	

ผลการวิจัยพบว่า	การจัดการศึกษาคณะสงฆ์	มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง	เกื้อกูลสนับสนุนกันและกัน

เป็นอย่างดี	 คือ	 1)	 มีเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 

2)	มีระบบการเรียนที่เกื้อกูลและเกี่ยวข้องกันและกัน	3)	มีระยะเวลาสอบวัดความรู้ที่ห่างกันท�าให้มีเวลา

ในการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ท่ีเหมาะสม	4)	 คณะสงฆ์ทุกระดับและประชาชนให้ความ

ส�าคญัในการจดัการเรยีนการสอนพระปริยตัธิรรม	5)	การจัดการศกึษาระดับอดุมศกึษาของคณะสงฆ์เป็น

หน่วยรองรบัผูเ้รยีนท่ีส�าเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนพระปรยิติัธรรมทัง้	3	แผนกเพือ่ได้เข้าศกึษาต่อในระดับ

สูงขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง	 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 โดยสรุปคือ	 (1)

เป็นการศึกษาพืน้ฐานทางพระพุทธศาสนา	(2)	เป็นการศกึษาเพือ่สร้างศาสนทายาทเพือ่สบืทอดพระพทุธ

ศาสนา	(3)	เป็นการศึกษาเพื่อรักษาพระธรรมวินัยให้ครบถ้วนบริบูรณ์	(4)	เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาการ

ปกครองของคณะสงฆ์ให้มั่นคง	(5)	เป็นการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่	

และ	(6)	เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมและประเทศชาติ	

	 การจัดการศึกษาคณะสงฆ์	 มีการจัดการศึกษาเพื่อรักษาและจรรโลงไว้	 โดยมีการจัดการศึกษา

และการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาทั้งในเชิงกว้าง	 คือ	 การจัดการศึกษาที่ให้แก่ผู ้เรียนอย่างทั่วถึง	 

และในเชงิลกึ	คอื	การจดัการศกึษาให้แก่ผูเ้รยีนให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลกัธรรมค�าสอนอย่างลกึซ้ึงและ
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ประสบความส�าเรจ็ในการศกึษาในระดับสงูสดุ	(มกีารรับรูแ้ละมมุมองทีเ่หมอืนกนั)	มกีารก�าหนดวสิยัทศัน์

ร่วมกันและมีความสอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนัมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	(มวีสิยัทศัน์ร่วมกนั)	มคีวาม

สนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันโดยการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพภายใต้ปรัชญาหรือ

ความมุง่มัน่ทีช่ดัเจนในการพฒันาคณุภาพโดยมคีณุภาพด้านต่างๆ	(มคีวามสนใจหรอืผลประโยชน์ร่วมกัน)	

สมาชิกทุกภาคส่วนของคณะสงฆ์ทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	กล่าวคือ	(1)	มีจุดหมายร่วมกัน	

(2)	มีบคุลากรร่วมกนั	(3)	มกีารเชือ่มโยงเป็นอนัเดยีวกนั	(4)	มกีารสร้างความรูสึ้กร่วมกนั	(5)	มกีารพฒันา

ระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้มีจุดหมายร่วมกัน	(การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย)	มีการสร้าง

รปูแบบการจดัการศกึษาของสงฆ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชมุชน	จะท�าให้คณุภาพการจัดการศกึษาของสงฆ์

มีความสมบูรณ์ตามเป้าหมาย	 และจะเป็นแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาของกระทรวงท่ีประกาศ

นโยบายเร่งรดัการปฏิรูปการศกึษา	มุง่เน้นเพือ่พัฒนาการศกึษาสงฆ์ให้เป็นแหล่งเรียนรูข้องชมุชนกจ็ะเป็น

พื้นฐานในการบริหารการจัดการศึกษาของสงฆ์ได้ดียิ่งข้ึน	 (มีการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน)	 ในส่วนของ 

ผูบ้รหิารมคีวามพร้อมในการปกครองบทบาทของพระสงฆ์ทีม่ต่ีอการพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา	

(การเกื้อหนุนพึ่งพากัน)	 และมีการจัดโครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

ที่จัดการศึกษาของคณะสงฆ์แล้วให้ตัวแทนตัวละสถานศึกษาร่วมกันสัมมนาทิศทางการจัดศึกษาศึกษา

คณะสงฆ์	(การมีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน)

	 3.		 วิเคราะห์เครือข่ายการจัดการศึกษากับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่	 21	 ผลการวิจัย 

พบว่า	รูปแบบการการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง	3	แผนก	คือ	แผนกธรรม	แผนกบาลี	และแผนก

สามัญศึกษา	 ควรมีการปรับปรุงหรือควบรวมหลักสูตรให้มีลักษณะบูรณาการและเหมาะสมกับผู้เรียน	 

และท�าให้ผู้เรียนน�าเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้กับสังคมปัจจุบันได้	 หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่น	 

หลากหลาย	สอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รยีน	และมกีารสร้างเครือข่ายเพือ่รองรับและประสานสร้าง

ความร่วมมือ	

	 การจัดการศึกษาคณะสงฆ์ท้ัง	 3	 แผนก	 คือ	 แผนกธรรม	 แผนกบาลี	 และแผนกสามัญศึกษา	 

จดัเป็นการศึกษาระดับต้นของคณะสงฆ์	โดยหน่วยงานปกครองระดับต้น	คือ	วัด	จะมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่ง

ในการจัดการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร	 และการจัดการศึกษาทั้ง	 3	 แผนกนี้	 มีเงื่อนไขการศึกษา 

ที่สอดคล้องซึ่งกันและกัน	 โดยพระภิกษุสามเณรทุกรูปต้องเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมก่อนจึงจะ

สามารถเข้าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและ/หรือแผนกสามัญศึกษาต่อไปได้	 และพระภิกษุสามเณร

ทุกรูปสามารถที่จะศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง	3	แผนกไปพร้อมๆ	กันได้ตามความสามารถและความสมัคร

ใจ	ภายหลังจากที่ส�าเร็จการศึกษาระดับต้นแล้ว	พระภิกษุสามเณรยังมีช่องทางในการพัฒนาตนเองให้ต่อ

เนื่องโดยศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนในระดับอุดมศึกษา	 คือ	 ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง	 2	 แห่ง	 สามารถเข้า

ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้โดยอิสระ	 และการศึกษาของคณะสงฆ์นี้ต่างมีความประสานงาน



149ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (กรกฎาคม - ธนัวาคม 2564)                               วารสารสถาบนัวจิยัพมิลธรรม

สอดคล้องกนัเป็นเครอืข่ายของกนัและกนัในทุกระดบั	ในด้านการช่วยเหลอืเกือ้กลู	การส่งต่อ	การแนะแนว

และแนะน�ากิจกรรมทางด้านการศึกษาให้กับผู้เรียนอยู่เป็นประจ�าต่อเนื่อง

	 การพัฒนาที่มีความส�าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์มีความ

ก้าวหน้าอีกส่วนหนึ่ง	คือ	การให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาจิตใจของพระภิกษุสามเณรผู้เป็นศาสนทายาท	

โดยมีการจัดตั้งสถาบันอมรมด้านวิปัสสนากรรมฐาน	 ได้แก่	 ส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัดที่ได้รับการ

แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ	 และยังมีส�านักปฏิบัติธรรมที่วัดแต่ละวัดหรือพระภิกษุที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

วิปัสสนากรรมฐานที่จัดตั้งขึ้นเองและเป็นวัดสายปฏิบัติในพื้นท่ีเป็นสถานที่ส�าหรับพระภิกษุสามเณรได้

ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาด้านจิตใจและเรียนรู้ในหลักการพัฒนาจิตที่ถูกต้องตามหลักค�าสอนพร้อมทั้งเป็น

พื้นฐานในการพัฒนาจิตของตนต่อไปในอนาคต	

	 ที่ส�าคัญท่ีสุด	 คือ	 เมื่อพระภิกษุสามเณรส�าเร็จการศึกษาแล้ว	 ควรมีการสร้างพื้นท่ีการท�างาน 

เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้แสดงศักยภาพของตนเองตามความถนัด	 ได้แก่	 (1)	 เป็นพระสังฆาธิการเป็น 

ผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์	 (2)	 เป็นครูพระปริยัติธรรมแผนกต่างๆ	 จนกระทั่งได้เป็นอาจารย์และผู้บริหาร

ในมหาวิทยาลัยสงฆ์	 (3)	 เป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้สอนกรรมฐานให้กับพระภิกษุสามเณรและประชาชน

ทัว่ไป	(4)	เป็นพระปรยิตันิเิทศ	(5)	เป็นพระธรรมทูต	ผูร้บัหน้าทีใ่นการเผยแผ่พระพทุธศาสนาทัง้ในภายใน

ประเทศและในต่างประเทศ	(6)	เป็นพระนกัเผยแผ่ในหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	(7)	เป็นครูสอน

ในโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	และ	(8)	เป็นพระวิทยากรในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้

กับเยาวชนและประชาชน	เป็นต้น

5.  อภิปรายผลการวิจัย
	 การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาเครอืข่ายการจัดการศกึษาคณะสงฆ์	เพ่ือรองรับการพัฒนาสังคมไทย

ในศตวรรษที่	21	สามารถอภิปรายผลดังนี้	

	 1.		 เครอืข่ายการจดัการศกึษาคณะสงฆ์	เพือ่รองรบัการพฒันาสงัคมไทยในศตวรรษท่ี	21	เครือข่าย

ทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในอนาคต	จ�าเป็นจะต้องส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้เรียนรู้	 และมีการปรับ

ประยุกต์ใช้จริง	เมื่อพระสงฆ์จบการศึกษาแล้วสามารถตอบสนองความต้องการของพระสงฆ์เองและตอบ

สนองความต้องการของสังคม	การจัดการศึกษาของพระสงฆ์ที่ส�าคัญคือ	จัดการศึกษาให้พระสงฆ์ได้มีศีล	

มีสมาธิ	พัฒนาปัญญาไปสู่อริยสงฆ์	เครือข่ายที่ส�าคัญในการเรียนรู้	ได้แก่	สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในท้อง

ถิน่	เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการเรยีนการสอนกบัคณะสงฆ์	และใช้สถานศกึษาเหล่านัน้เป็นสถานทีเ่รยีน

รู	้วดัทีเ่ป็นส�านักปฏบิตัธิรรม	มคีณุลกัษณะสปัปายะเอือ้ต่อการเจรญิสมาธแิละปัญญา	น�ามาเป็นเครอืข่าย

ให้พระสงฆ์ได้เข้าไปเรียนรู้ศึกษาภาคปฏิบัติ	 และเพื่อให้เกิดการน�าองค์ความรู้ไปบูรณาการกับหลักธรรม

ทางพระพทุธศาสนามาพฒันาตนเองและสงัคม	ท้ังอยูใ่นเพศฆราวาสและลาสกิขาไปใช้ชวีติคฤหสัถ์	การน�า
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สถานท่ีปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับคณะสงฆ์มาสร้างเป็นเครือข่ายรองรับการเรียนรู้ตามสภาพจริงของ 

ผู้เรียน	 เช่น	 กองทัพบก	 ควรน�ามาเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมให้เข้าสู่อาชีพราชการทหาร	 หน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่	 ส�านักงานพระพุทธศาสนา	 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด	 หน่วยงานราชการที่ 

เกี่ยวเนื่องในสาขาวิชา	คณะสงฆ์ที่เป็นสถาบันการศึกษา	จัดให้ผู้เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมตาม

ลักษณะงานที่เหมาะสม	 เพื่อให้ได้เรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ตามสภาพจริงการจัดการศึกษา 

เชิงบูรณาการระหว่างพระพุทธศาสนาและวิชาการสมัยใหม	่ การน�าระบบสารสนเทศ	 การจัดท�าข้อมูล	 

Big	 Data	 โดยอาศัยบุคลากรทางการศึกษาของคณะสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา	 สะท้อนถึงการ

จัดการศึกษารองรับศตวรรษที่	21	สอดคล้องกับ	คณาจารย์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

กล่าวว่า	 การศึกษาสงฆ์เป็นสิ่งที่พระภิกษุสามเณรต้องเล่าเรียนท�าความเข้าใจ	 ส่วนคณะสงฆ์	 หมายถึง	

บรรดาพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากอุปัชฌาย์	การศึกษาของคณะสงฆ์	เป็นการศึกษาที่จัด

ให้แก่ภกิษสุามเณรโดยคณะกรรมการศกึษาของคณะสงฆ์และสภามหาวทิยาลยัสงฆ์เป็นการศกึษาวชิาการ

พระพุทธศาสนา	 ได้แก่การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นหลักโดยมี	 วัตถุประสงค์	 ส�าคัญคือ	 ป้องกันมิให้

เปลีย่นแปลงพระธรรมวินัยให้ผดิไปจากพระบาลใีนพระไตรปิฎก	(คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย,	2556	:	4)

	 2.		 พัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่	21	

การพัฒนาการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพื่อการรองรับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่	21	เกิดเป็นความ

ร่วมมือเครอืข่ายคณะสงฆ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ผสานกับเครอืข่ายการจดัการศกึษาภายนอกคณะสงฆ์	

แต่คงอัตลักษณ์การจัดการเรียนคณะสงฆ์ไทย	โดยเน้นพัฒนาสมาชิกในสังคมไทยเน้นการเรียนรู้สู่อริยชน	

ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นแกนน�ากระจายความสุขวงกว้าง	 การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ 

มทีกัษะสามารถสร้างนวัตกรรมทางสงัคมภายใต้จิตใจทีด่งีามมคีณุธรรมและศลีธรรมผูส้อนสามารถจดัการ

เรียนการสอนปลูกฝังให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติศีลสมาธิปัญญาเป็นองค์

ประกอบหลักที่ใช้ปลูกจิตส�านึกผู้เรียนและผู้สอนใช้ความรู้พัฒนาสังคมในศตวรรษท่ี	 21	 ภายใต้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้เน้นพัฒนาคน	มีเป้าหมายการจัดการศึกษาเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย	 สนับสนุนกันละกัน

แบบไตรสิกขาซึ่งสอดคล้องกับ	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 6	 ระบุไว้ว่า	 

การจัดการศึกษา	 ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย	 ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 

ความรู้และคุณธรรม	 มีจริยธรรมในการด�ารงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 นอกจากนี้	

ในมาตรา	9	ยังได้กล่าวถึง	การจัดระบบ	โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา	ให้ยึดหลัก	การมีส่วน

ร่วมของบคุคล	ครอบครวั	ชมุชน	องค์กรชมุชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เอกชน	องค์กร	เอกชน	องค์กร

วชิาชพี	สถาบนัศาสนา	สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอืน่ๆ	(ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน),	2547,	หน้า	12)
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	 3.		 วิเคราะห์เครอืข่ายการจดัการศกึษากบัการพฒันาสงัคมไทยในศตวรรษท่ี	21	การสร้างเครอืข่าย

จากวัดและส�านักปฏิบัติธรรมที่มีความพร้อมจะช่วยให้คณะสงฆ์ลดภาระในการจัดการศึกษา	 การใช้

ทรัพยากรบุคคล	โดยอาศัยการด�าเนินกิจกรรมของวัดและส�านักปฏิบัติธรรม	ได้ด�าเนินการสอดคล้องกับ

เนื้อหาและหลักสูตร	 ช่วยให้ผู้เรียนได้สามารถเข้าไปเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้	 โดยอาศัยคณะสงฆ์เป็น

แกนน�าในการจัดการศกึษาภายใต้รปูแบบหลกัสตูรและการบรูณาการร่วมกบัศาสตร์สมยัใหม่	วดัและส�านกั

ปฏิบัติธรรม	 เป็นเครือข่ายสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาบวชเรียนและ 

ส่งเสรมิให้ประชาชนทัว่ไปได้ร่วมปฏบัิตธิรรมตามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า	ซึง่วดัและส�านกัปฏบิตัธิรรม	

มศีกัยภาพในการรกัษาและพฒันาทรพัยากรทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	โดยมเีป้าหมายคือจัดการศกึษา

ให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม	 ซ่ึงสอดคล้องกับอดุลย์	 วังศรีคูณ	 (2557)	 กล่าวว่า	 

การศึกษาในยุคศตวรรษที่	 21	 ที่จ�าเป็นต้องบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนโดยประสานไปพร้อม

กับองค์ความรู้หลักความตระหนักเกี่ยวกับโลกความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน	 เศรษฐกิจ	 ธุรกิจ	 และการ

เป็น	ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัหน้าทีพ่ลเมอืง	ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัสุขภาพ	และความรู้ความเข้าใจ

ด้านสิ่งแวดล้อม	 และมีทักษะที่ต้องบูรณาการผสานในการเรียนการสอนในองค์ความรู้หลักควบคู่ไปกับ	

ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ	 ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร	 สื่อ	 และเทคโนโลยี	 ทักษะการเรียนรู้และ

นวตักรรม	โดยกรอบแนวคดิทกัษะแห่งศตวรรษที	่21	กไ็ม่มไีว้ส�าหรับนกัเรียน	นกัศกึษา	ในโรงเรียนเท่านัน้	

แต่เป็นทักษะที่เหมาะสมกับผู้คนบนโลกนี้ที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต	ต้องแสวงหาความรู้ที่ส�าคัญและจ�าเป็น

ส�าหรับการแก้ปัญหาในชีวิตจริง	 ให้พร้อมกับการท�างานและการใช้ชีวิตในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยการ

เปลีย่นแปลงอนัยากจะคาดการณ์	เพือ่ปรบัตวัให้อยูร่อดกบัการเปลีย่นแปลงของโลกทีเ่ปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว

6.  ข้อเสนอแนะ
	 1.		 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

	 	 1.1	 รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ตามอิสระของการจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนา

ผู้เรียน	และการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไม่เป็นอิสระมีหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล

	 	 1.2	 การสร้างนวัตกรรมจากฐานองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกสู่การปฏิบัติ	 ให้เกิดการเรียนรู้

รองรับศตวรรษที่	21

	 2.		 ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรศึกษารปูแบบท่ีจะส่งเสรมิให้วดัต่างๆ	มส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาการ

ศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีคุณภาพต่อไป

	 	 2.2	 ควรท�าการศึกษาวิจัยและติดตามรูปแบบและกระบวนการการปฏิรูปการจัดการศึกษา
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คณะสงฆ์เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่	21	ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ
	 จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถองค์ความรู้จากการวิจัยคือ	 คณะสงฆ์ควรพัฒนาเครือข่ายการ

จัดการศึกษาของคณะสงฆ์เชิงบูรณาการ	 โดยบูรณาการหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม	

แผนกบาลี	 และแผนกสามัญศึกษา	 เพื่อสร้างความหลายหลายทางการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน	 

โดยมุง่พฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามพร้อมทีจ่ะรบัใช้คณะสงฆ์และพัฒนาบคุลากรท่ีมคีณุภาพให้กบัสงัคมท่ีมกีาร

เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา	โดยคณะสงฆ์จะเป็นผูน้�าเอาหลักธรรมทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนเพ่ือผูเ้รยีนได้ศกึษา

และปฏิบตัอิย่างลกึซึง้ในหลกัธรรม	คณะสงฆ์เป็นผูเ้กือ้กลูและสนบัสนนุทุนการศกึษาและพฒันาบุคลากร	

พร้อมกับมีการบูรณาการค�าสอนกับวิทยากรสมัยใหม่อย่างสมบูรณ์	 โดยมีเครือข่ายทางการศึกษาอื่นๆ	 

ที่คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน	 ได้แก่	 เครือข่ายการปกครองคณะสงฆ์	 เครือข่ายผู้ปกครอง	 

เครอืข่ายโรงเรยีน/ส�านกัเรยีน	เครอืข่ายครแูละผู้บรหิารการศกึษาคณะสงฆ์	และเครือข่ายผู้สนบัสนนุการ

ศึกษาคณะสงฆ์	เป็นต้น	อันน�าไปสู่สังคมอริยะ	คือ	มีการศึกษาที่มีคุณภาพ	ผู้เรียนที่มีความพร้อมในการ

พัฒนาตนและพัฒนาจิต	 สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	 ตอบสนองต่อกิจการคณะสงฆ์เพื่อสังคมไทย 

ได้พัฒนาสงบสุข	ดังแผนภาพดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1	แสดงองค์ความรู้เครือข่ายการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ไทยสังคมศตวรรษที่	21
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