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บทคัดย่อ
บทควำมนี้มีประวัตประสงค์ศึกษำถึงบทบำทของมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทย กับควำมเป็นศูนย์กลำงกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำนำนำชำติ ใช้วิธีกำรศึกษำจำกเอกสำร งำนวิจัย กำรศึกษำเชิงพื้นที่
และกำรสัมภำษณ์
ผลที่ได้พบว่ำมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทย มีส่วนจัดกำรศึกษำที่พัฒนำคนในระดับปัจเจกให้มีควำมรู้ด้ำน
พระพุทธศำสนำ อำจำระ และควำมประพฤติตำมกรอบของกำรพัฒนำบัณฑิต 9 ประกำร กำรพัฒนำองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำเชิงพื้นที่ผ่ำนงำนวิจัย และค้นคว้ำของนิสิตที่มำจำกประเทศต้นทำง และกำร
สร้ำงเครือข่ำยระดับบุคคล มหำวิทยำลัย และองค์กรพระพุทธศำสนำที่เกิดจำกกำรขับเคลื่อนของมหำวิทยำลัย
สงฆ์ รวมไปถึง กำรส่งเสริมให้เกิ ดชุม ชนชำวพุท ธนำนำชำติในประเทศต่ำง ๆ ทั่ วโลก อันเนื่องด้วยกำรจัด
กำรศึกษำ กำรจัดตั้งเครือข่ำยมหำวิทยำลัย องค์กร และกำรประชุมเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทย
คำสำคัญ : มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำไทย,ศูนย์กลำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์,พระพุทธศำสนำนำนำชำติ
Abstract
This article aims to study the role of Thai Buddhist universities. With the center of
human resource development in international Buddhism Use the study method from research
papers, spatial studies and interviews
The results showed that Thai Buddhist universities There is an education management
section that develops people on an individual level to have knowledge on Buddhism, Ajara,
and behaviors in accordance with the framework of 9 graduate development. Development
of knowledge about spatial Buddhism through research And researching students from the
country of origin And creating a network of individuals, universities and Buddhist organizations
that are driven by the Buddhist University Including the promotion of international Buddhist
communities in countries around the world due to educational management Establishing a
university network, organization and network meeting of Thai Buddhist universities
Keywords : Thai Buddhist University, Centre of Improvement Human Resource, International
Communities of Buddhist

บทนา

จำกสถิติที่มีพระภิกษุสำมเณรเข้ำมำศึกษำยังประเทศไทยในมหำวิทยำลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจำนวนมำก
กว่ำ 1500 รูป/คนในปีกำรศึกษำ 2561 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ทำให้
เกิ ดกำรจำลองชุดควำมคิดต่อควำมเป็นสังคมพุท ธนำนำชำติ ที่ มี เ ป้ำหมำยเพื่อพัฒนำคนจำกประเทศต้น
ทำงผ่ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ หลังจำกจบกำรศึกษำเพื่อกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในกำรพัฒนำ
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพของชุมชนชำวพุทธในประเทศนั้น ๆ ให้พัฒนำไปอย่ำงมีกรอบ เป้ำหมำย และทิศทำง
ของควำมเป็นพระพุทธศำสนำในองค์รวม โดยแนวคิดของมหำวิทยำลัย จัดกำรศึกษำภำยใต้ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำ เพื่อให้มีควำมพร้อมทำงด้ำนอำจำระ (วินัย-ปฏิบัติ) ควำมรู้ (ปริยัติ)
ควำมประพฤติ (ปฏิเวธ) และทำหน้ำที่ตำมพันธกิจเพื่อพระพุทธศำสนำในองค์รวม ให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (จักขุ
มำ-Conceptual Skill ) มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน (วิธุโร- Technical Skill) มีเครือข่ำย (Network) และ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (นิสฺสยสมฺปนฺโน-Human Relation Skill) จนกระทั่งนำควำมรู้ที่ได้ของนิสิตจำกประเทศนั้น
ๆ แล้วกลับ ไปพัฒนำงำนสร้ำงงำนพระพุ ทธศำสนำในชุม ชนประเทศนั้น ๆ กำรพัฒนำศักยภำพทำงกำร
แข่งขัน กำรพัฒนำคนในสังคมพหุลักษณ์นำนำชำติ โดยมีภำพจำลองต้นแบบในมหำวิทยำลัยสงฆ์ จึงเป็นควำม
จ ำเป็นตำมกรอบของมหำวิทยำลัยที่ มีวิสัยทัศน์ “ศูนย์ กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมี
สุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ” และมีหน้ำที่ในกำรผลิตบัณฑิต พัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ใน
พระพุท ธศำสนำที่ว่ำ “ผลิตคนดีและเก่ง อย่ำงมีสมรรถภำพ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มี
ปฏิปทาน่า เลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นาจิตใจและปัญญา มีโ ลกทัศน์กว้า งไกล มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม” และหน้ำที่หลักของมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทย
จึงทำหน้ำที่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนานานาชาติ โดยทาหน้าที่ในการ
ผลิตและพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประกำรในโมเดล MAHACHULA ที่ประกอบด้วย M
= Morality (มีปฏิปทำน่ำเลื่อมใส) A = Awareness (เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม) H = Helpfulness
(มีศรัทธำอุทิศตนเพื่อพระพุทธศำสนำ) A = Ability (มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ) C = Curiosity (มีควำม
ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ คิ ด ) H = Hospitality (รู้ จั ก เสีย สละเพื่ อ ส่ว นรวม) U = Universality (มี โ ลกทั ศ น์ กว้ ำ งไกล) L =
Leadership (เป็นผู้นำด้ำนจิตใจและปัญญำ) A = Aspiration (ศักยภำพที่จะพัฒนำตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม) เพื่อให้ทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีเป้ำหมำย และนำ
ควำมรู้ไปพัฒ นำงำน สร้ำงงำนในพระพุ ท ธศำสนำซึ่ง ในบทควำมนี้จ ะได้ก ล่ำวถึง ควำมเป็นมหำวิท ยำลัย
พระพุทธศำสนำของประเทศไทยกับกำรพัฒนำศักยภำพของมนุษย์ในพระพุทธศำสนำเพื่อไปสู่กำรพัฒนำสังคม
พุทธนำนำชำติต่อไป
การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในรูปแบบมหาวิทยาลัย
มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำในประเทศไทย มีหลักฐำนปรำกฏ 2 แห่ง คือ มหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัย
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยุ่หัว รัชกำลที่ 5 (King Chulalongkorn
or Rama V, 1 October 1868 – 23 October 1910) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงสถำปนำไว้ให้คณะสงฆ์
ฝ่ำยมหำนิกำย เมื่อ ค.ศ.1887/2430 และเฉลิมนำมของพระองค์ไว้เป็นหลักฐำนว่ำเป็นผู้ก่อตั้งในนำม “มหำ
จุฬำลงกรณรำชวิท ยำลัย ” ส่วนอี ก แห่ง เป็นมหำวิท ยำลัยมหำมกฎรำชวิท ยำลัย (Mahamakut Buddhist
University) เมื่ อ ค.ศ.1893/2436 โดยใช้ พ ระนำมของพระบำทสมเด็จ พระจอมเกล้ำ เจ้ ำอยู่หั ว (King
Mongkut or Rama VI, 2 April 1851 – 1 October 1868) ผู้เป็นพระรำชบิดำเป็นกำรถวำยเฉลิมพระเกียรติ
ให้กั บ พระองค์ท่ ำนในฐำนะผู้ก่อ พระพุท ธศำสนำนิก ำยธรรมยุติก นิก ำยในขณะที่ ท รงผนวชอยู่ และให้จัด

กำรศึกษำสงฆ์สำหรับฝ่ำยธรรมยุติด้วย โดยมหำวิทยำลัยทั้ง 2 แห่ง มีหน้ำที่และพันธกิจที่ปรำกฏในงำนของ
พระสุรินทร์ โสธโร (Phra Surin Sodharo 2558 : 105-113) ในเรื่อง “The Role of Buddhist University
and the Establishment of Buddhism” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำสงฆ์ในประเทศไทยไว้ว่ำ
“การศึกษาสงฆ์เจริญรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญ
จึงได้ปฏิรูปการศึกษา จัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบเหมือนนานาอารยประเทศ ให้
ราษฎรทุ ก คนได้รับ การศึก ษาอย่างมีระบบและสาหรับพระภิก ษุสามเณร พระองค์ทรง
สนับสนุนให้คณะสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านปริยัติธรรมและวิชาการชั้นสูงสมัยใหม่ ควบคู่
กั นไป ได้ท รงตั้ง สถาปนา มหาธาตุวิท ยาลัย เมื่ อปี พ.ศ.2432 ต่อมาในปี พ.ศ.2439 ได้
พระราชทานนามใหม่ว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นสถานทีศึกษาของพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ในด้านพระพุทธศาสนาและวิชาการชั้นสู ง และมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดดาเนินการการจัดการเรียนการสอน ในปี พ.ศ.2490 ได้เปิด
หลักสูตรปริญญาตรีคณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกและในปี พ.ศ. 2504 ได้เปิดคณะที่ 2 คือ
คณะครุศาสตร์ และปัจจุบันนี้ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาเป็นลาดับ โดยมีทั้งหมด
จานวน 4 คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มีสาขาที่
หลากหลาย นอกจากนั้นมหาวิท ยาลัยมีวิชาวิปัส สนากรรมฐานที่ มุ่ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ตามหลักคาสอนพุทธศาสนาโดยนิสิตระดับปริญญาตรี
จะต้องเรียนในรายวิชาเป็นภาคบังคับแล้ว ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปีละ 10 วัน ในภาคปฏิบัติ
จนกว่าจบการศึกษาตามหลักสูตรและหลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถือเป็นหัวใจสาคัญทีส่ ดุ
ในพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธจะต้องเข้าใจและเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
ได้…”
หรือในงานของหัฎกรณ์ แก่นท้าว (Hatthakorn Kaentao,2015 : 1-3) ในเรื่อง กำรพัฒนำบทบำท
มหำวิ ท ยำลั ย สงฆ์ ข องรั ฐ เพื่ อ รองรั บ ประชำคมอำเซี ย น -The Development of the Roles of State
Buddhist University for Supporting ASEAN Community” ที่เสนอเป็นแนวคิดจำกผลกำรศึกษำว่ำ
“บทบำทมหำวิทยำลัยสงฆ์ของรัฐ ในกำรดำเนินกำรตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 5
ด้ำน เพื่อรองรับประชำคมอำเซียน นั้นสำมำรถทำได้โดยกำรผลิตบัณฑิต พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่มีคุณภำพและมำตรฐำน กำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ องค์ควำมรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพกำรวิจัยพระพุทธศำสนำนำนำชำติ กำรบริกำรวิชำกำรด้ำน พระพุทธศำสนำแก่
ชุมชนและสังคมระดับชำติและนำนำชำติ กำรทำนุบำรุงพระพุทธศำสนำและ ศิลปวัฒนธรรม
และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล... โดยในกำรผลิตบัณฑิตควรให้มีอัตลักษณ์ที่พึ่ง

ประสงฆ์และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม ประเทศชำติและอำเซียน ด้ำน กำรส่งเสริมกำรวิจัย
และพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรวิจัยพระพุทธศำสนำนำนำชำติด้วย กำรผลิตผล
งำนและเผยแพร่ผลงำนวิจัยทำงด้ำนพระพุทธศำสนำ กำรประยุกต์หลักธรรมที่เน้นควำม เป็น
ไทยและอำเซียน ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำแก่ชุมชนและสังคมระดับ ชำติ
และ นำนำชำติด้วยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงในกำรบริกำรวิชำกำรแก่คณะ
สงฆ์สังคม และ อำเซียน ด้ำนกำรทำนุบำรุงพระพุ ทธศำสนำและศิลปวัฒนธรรม ด้วยกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็น แหล่งกำรศึกษำพระพุทธศำสนำกับกำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรม
โดยมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยผสมผสำนกับวัฒนธรรม
อำเชียน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำม หลักธรรมำภิบำล ด้วยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้ เป็น
ต้นแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เพื่อยกฐำนะ มหำวิทยำลัยสู่มำตรฐำนระดับโลก...”
ดังนั้นหำกศึกษำถึงพัฒนกำรของมหำวิทยำลัยสงฆ์ และบทบำทของมหำวิทยำลัยคือกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนพระพุทธศำสนำให้กับพระพุทธศำสนำในประเทศไทย โดยรูปแบบของกำรศึกษำ
กำรศึกษำสงฆ์ของมหำวิทยำลัยทั้ง 2 แห่ง นับเป็นพัฒนำกำรทำงกำรศึกษำสงฆ์และประเทศไทยที่มำพร้อมกับ
กำรเข้ำมำของอำณำนิคมตะวันตก ที่ มี ผ ลท ำให้ประเทศต่ำง ๆ ในโลกและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อย่ำง
ประเทศไทยต้องปรับตัวด้ำนต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกำรศึกษำด้วย โดย
จำกหลักฐำนที่ปรำกฏมหำวิทยำลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งมีพันธกิจในเรื่องกำรจัดกำรศึกษำแต่ในเวลำเดียวกันก็ได้
พยำยำมจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์เผยแผ่พระพุทธศำสนำ รวมทั้งทำให้มหำวิทยำลัยเป็นส่วน
หนึ่งของกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้พระพุทธศำสนำในองค์ร วม ดังกรณีที่มีกำรจัดกำรประชุมผู้นำชำวพุทธ
จัดประชุมเครือข่ำยทำงด้ำนพระพุทธศำสนำระหว่ำงนิกำยอื่น ๆ หรือศำสนำอื่น ๆ ในประเทศไทย นัยหนึ่งเพือ่
เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย นัยหนึ่งเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ระหว่ำงมหำวิทำลัยร่วมกัน ระหว่ำงพระพุทธศำสนำ
นิกำยต่ำง ๆ ในนำนำประเทศ รวมทั้งมีกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรศึกษำพระพุทธศำสนำร่วมกัน
ด้วย

Figure 1 บทบำทมหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนไทยในกำรจัดกำรศึกษำ และจัดประชุมในระดับนำนำชำติ เพื่อส่งเสริมกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำ (Figure 1 Mcu Online, 10 October 2018)

แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา
กำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยสงฆ์เพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำของพระพุทธศำสนำ
โลก เป็นนโยบำยและแนวคิดที่สำคัญของมหำวิทยำลัยสงฆ์ ดังที่มีกำรจัดกำรประชุมผู้นำการประชุมสุดยอด
ผู้ น าชาวพุ ท ธโลก (World Buddhist Summit,2543), การประชุ ม สภาผู้ น าศาสนาแห่ ง โลก (The

Parliament of the World’s Religions,2544) การประชุมสุดยอดผู้นาเยาวชนโลกเพื่อสันติภาพ (AsiaPacific World Youth Peace Summit,2547) การประชุ ม เถรวาทและมหายา น (International
Conference on Theravada and Mahayana Buddhism,2 0 0 4 ) ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย
พระพุทธศำสนำโลก (World Buddhist University) รวมไปถึงกำรประชุมวิสำขบูชำโลกตั้งแต่ 2547 และ
ต่อเนื่องมำตลอดทุกปี (International Vasak Day) เป็นต้น และกำรประชุมร่วมกับศำสนำอื่น ๆ ในหลำยครัง้
อำทิ Interfaith Dialogue of Religious Leaders for Peace in Asean Community (Editorial Team,
110-115) กำรประชุมผู้นำศำสนำเพื่อสันติภำพในประชำคมอำเซียน ครั้งที่ 1 เรื่อง ขันติธรรมทำงศำสนำ โดย
มี ผู้นำศำสนำจำก 10 ประเทศในประชำคมอำเซียน 80 คน รวมถึง คนไทยร่วมงำนประมำณ 500 คน ที่
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ รวมทั้งกำรประกำศ
แนวคิดในเรื่อ งกำรเป็นศูนย์ก ลำงพระพุ ท ธศำสนำโลก ท ำให้ป ระเทศไทย ถูก กล่ำวถึง ในแวดวงศำสนำ
โดยเฉพำะกำรศึกษำของพระพุทธศำสนำ ที่กลำยเป็นหุ้นส่วนสำคัญทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและเป็นพันธกิจ
ส ำคัญ ในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ กำรพัฒนำพระพุท ธศำสนำในนำนำประเทศด้วย จึง เกิ ดกำรขยำยตัวของ
มหำวิทยำลัยสงฆ์ ที่ในปัจจุบันภำยในประเทศมีวิทยำเขต 11 แห่ง 16 วิทยำลัยสงฆ์ และห้องเรียนจำนวนมำก
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 45 แห่งทั่วประเทศ พร้อมมีเครือข่ำยเป็นวิทยำลัยสมทบในต่ำงประเทศ อำทิ สิงคโปร์
เกำหลี ฮังกำรี ศรีลังกำ ไต้หวัน เป็นต้น ทั้งเตรียมควำมพร้อมคณำจำรย์บคุ คลำกร เพื่อรองรับกำรจัดกำรศึกษำ
ในอนำคต อำทิ มีกำรจัดส่งบุคคลำกรไปศึกษำยังนำนำประเทศ อำทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกำ อินเดีย จีน ไต้หวัน
เป็นต้น โดยให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์เพื่อควำมเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำพระพุทธศำสนำนำนำชำติต่อไป
ความเป็นนานาชาติกับความเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา
กำรที่ ม หำวิ ท ยำลั ย ได้ ก ำหนดเป็ น ยุ ท ธศำสตร์ และพั น ธกิ จ ในควำมเป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรศึ ก ษำ
พระพุทธศำสนำโลก ทำให้เกิดกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำที่ต่ำงไปจำกเดิม โดยเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่มี
เป้ำหมำยเพื่อกลุ่มชำวพุทธ และนิสิตจำกต่ำงชำติ จึงมีกำรพัฒนำหลักสูตรเป็นภำษำอังกฤษ มีกำรจัดบุคลำกร
ไปเสริมสร้ำงด้ำนกำรศึกษำในต่ำงประเทศโดยเฉพำะด้ำนภำษำอัง กฤษ ส่งผู้บริหำรคณำจำรย์ ไปเรียนใน
มหำวิทยำลัยในประเทศต่ำง ๆ หรือสนับสนุนให้คณำจำรย์ไปศึกษำในต่ำงประเทศอำทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกำ
จีน ไต้หวัน หรือประเทศอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้มีกำรจัดกำรศึกษำเพื่อรองรับนิสิตจำกต่ำงชำติมำกขึ้น ดังที่ปรำกฏ
ในปั จ จุ บั น นิ สิ ต นำนำชำติ ม ำศึ ก ษำในประเทศไทยมี ม ำกขึ้ น โดยเฉพำะนิ สิ ต จำกประเทศที่ นั บ ถื อ
พระพุท ธศำสนำอย่ำงพม่ ำ ลำว กั ม พู ชำ เวียดนำม ศรีลัง กำ บัง คลำเทศ และประเทศอื่น ๆ ที่ มี ผู้นับ ถือ
พระพุทธศำสนำ รวมกว่ำ 21 ประเทศ และจำนวนนิสิตรวมกว่ำ 1400 รูป/คน โดยพิจำรณำได้จำกสถิติที่มีกำร
เปิดหลักสูตรเพื่อรองรับนิสิตจำกนำนำชำติ ดังสถิติที่ปรำกฏในปีกำรศึกษำปัจุบัน 2018 ดังปรำกฏ (ตำมภำพ)
Static of Foreign Students
in MCU’s Thai Buddhist University
by Country Year 2018

Figure 2 : Statistic of Vietnam Student in MCU in More Than 1400 person of Student from
Many Country (Source: Registration Affair of MCU University , Year 2018)
จำกแผนภำพ 2 สถิติรำยประเทศของนิสิต จะพบว่ำในปีกำรศึกษำ 2018 มีนิสิตนำนำชำติจำนวน
รวมกว่ำ 1,424 รูปคน จำกจำนวน 21 ประเทศที่นับถือพระพุทธศำสนำทั่วโลก โดยมีนิสิต ชำวเมียนมำร์ เน
อันดับหนึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 685 รูป/คน รองมำเป็นอันดับสองได้แก่นิสิตจำกประเทศลำว จำนวน 199 รูป/คน
และอันดับ 3 เป็นนิสิตชำวเวียดนำมที่ศึกษำในมหำวิทยำลัยสงฆ์จำนวนทั้งสิ้น 196 รูป/คน อันดับ 4 เป็นนิสิต
จำกประเทศกัมพูชำ จำนวน 137 รูป/คน นอกจำกนี้ยังมีนิสิตอื่นที่ยกมำเป็นกรณีศึกษำได้ อำทิ บังคลำเทศ
(57) จีน (29) อินเดีย (22) เนปำล (22) มำเลเซีย (18) ออสเตรเลีย (3) สหรัฐอเมริกำ (5) ภูฐำน (7) อังกฤษ
(1) เอสโตเนีย (2) ญี่ปุ่น (1) รัสเซีย (2) ศรีลังกำ (6) ไต้หวัน (2) อินโดนีเซีย (1) โดยนิสิตทั้งหมดที่เรียนเป็นทัง้
พระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี และฆรำวำส เรียนทั้งในหลักสูตรที่เป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ทั้งระดับปริญญำ
ตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก ในคณะมนุษย์ศำสตร์ คณะพุทธศำสตร์ และวิทยำลัยพุทธศำสนำนำนำชำติ
เ รี ย น ใ น ส ำ ขำ ต่ ำ ง ๆ อ ำ ทิ Buddhist Psychology, Camparative Religion, English, Linguistices,
Philosophy, Public Administration, Tipitaka Studies, Vipasana Meditation,Buddhist Educational
Administration ,Buddhist Studies, Buddhism, Mahayana Studies, Religion, โ ด ย ส่ วน ใ ห ญ่ เ ป็ น
หลักสูตรภำษำอังกฤษ ที่ทำงมหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำให้ นัยหนึ่งเป็นกำรนำนิสิตมำพัฒนำด้ำนภำษำอังกฤษ
และพระพุทธศำสนำไปพร้อมกัน มีเพียงส่วนน้อยเรียนที่ศึกษำในหลักสูตรที่เป็นภำษำไทย ข้อดีคือนิสิตเรียน
ในหลักสูตรภำษำอังกฤษ นอกจำกนี้ทำงมหำวิทยำลัยได้จัดศูนย์ภำษำที่จัดสอบวัดระดับภำษำอังกฤษ และมี
กำรจัดหลักสูตรภำษำไทยสำหรับนิสิตที่ประสงค์เรียนรู้ภำษำไทยก็มี ดังนั้นในหลักสูตรทั้งหมดที่ทำงมหำวิทยำ
จัดกำรศึกษำจึงมีเป้ำหมำยเพือ่ กำรเรียนรู้รว่ มและปรับตัวทำงวัฒนธรรม เสริมสร้ำงทักษะในกำรปรับตัว เพรำะ
นิสิตที่มำศึกษำในมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยส่วนใหญ่แม้จะเป็นนิสิตชำวไทย แต่ในจำนวนกว่ำ
หนึ่งพันรูปนั้นก็เป็นต่ำงชำติ ทำให้จำเป็นต้องเกิดกำรเรียนรู้ สู่กำรปรับตัวทำงวัฒนธรรม ควำมต่ำงและเปิดใจ
ยอมรับทั้งในส่วนของชำติพันธุ์ วัฒนธรรมทำงภำษำ มิติควำมต่ำงทำงศำสนำที่นัยหนึ่งเป็นกำรเรียนรู้ นัยหนึ่ง
เป็นกำรปรับตัวยอมรับควำมแตกต่ำงหลำกหลำยเป้ำหมำยเพื่อกำรอยู่ร่วมกันในมิติที่แตกต่ำงได้ด้วยเช่นกัน

Figure 3 : มหำวิทยำลัยกับกำรจัดกำรศึกษำที่มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำ ที่รองรับทุกประเทศ
ที่นับถือพระพุทธศำสนำ (Source: Asean Studies Centre MCU, 19 December 2018)

จำกภำพที่ 3 บทบำทของมหำวิทยำลัยสงฆ์กับกำรจัดกำรศึกษำเพื่อรองรับกำรพัฒ นำทรัพยำกร
มนุษย์ในพระพุทธศำสนำ โดยมีผู้มำเรียนโดยเฉพำะในกลุ่มประเทศพระพุทธศำสนำ จำนวนมำกจำกจำนวน
สถิติที่มีนิสิตมำเรียนจำกประเทศต่ำง ๆ ในปีกำรศึกษำปัจจุบัน มีชำวต่ำงชำติกว่ำ 1400 รูป/คน ตำมสถิติที่
ปรำกฏในภำพ 2 โดยมีผู้เรียนทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ในองค์รวมมหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ รวมไปถึงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำทั้งในประเทศไทย
และนำนำชำติที่รับกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นภำคีแห่งรัฐในกำรจัดกำรศึกษำในองค์รวมร่วมกับประชำคมอื่น ๆ ดัง
กรณีมีมหำวิทยำลัยสมทบหลำยแห่งในหลำยประเทศ อำทิ สิงคโปร์ ฮังกำรี ศรีลังกำ เกำหลี ไต้หวัน เป็นต้น
โดยในส่วนเครือข่ำยผู้บริหำรมหำวิทยำลัยได้ดำเนินกำรประสำนและสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงประชำคมชำวพุทธ
ประชำคมมหำวิทยำลัย และประชำคมมหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำเพื่อเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรผลักดันหรือ
ขับเคลื่อนกิจกำรพระพุทธศำสนำร่วมกัน

Figure 4 : บทบำทผูบ้ ริหำรกับกำรประสำนสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับสังคมพุทธนำนำชำติ
(Left) MOU and International Conference & University in Vietnam 6Th December 2018
(Right) 5th World Buddhist Forum, Putian, Fujian province, 29 of October, 2018 (Source:
Asean Studies Centre,MCU, 8 December 2018)
ดังนั้นในกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยโดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ พัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ หรือบุคคลำกรในพระพุทธศำสนำ ซึ่งสำมำรถจำแนกได้ คือ
1.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา หมำยถึง กำรพัฒนำบุคคลด้วยวิธีกำรทำงศำสนำ อัน
หมำยถึงมหำวิทยำลัยสงฆ์จัดกำรศึกษำที่ให้ทั้งควำมรู้ โดยเป็นควำมรู้ในศำสตร์สำกลที่เชื่อมโยงกับองค์ควำมรู้
ต่ำง ๆ ในนำนำประเทศ และควำมรู้เฉพำะทำงโดยเป็นควำมรู้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำ เป้ำหมำยเพื่อให้
บุคลำกรที่เข้ำรับกำรพัฒนำได้ทั้งควำมรู้ที่เป็นควำมรู้ในศำสตร์สมัยใหม่ตำมปรัชญำแนวคิดมหำวิทยำลัยที่ว่ำ
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” เพื่อให้เขำเหล่ำนั้น
เป็นผู้มี ควำมรู้ มี ก ำรศึก ษำ และศัก ยภำพที่ พร้อมทั้ง ระบบคิด รูป แบบกำรคิด ควำมรู้ติดตัวกลับ ไป ดัง ที่
มหำวิทยำลัยวำงเป้ำประสงค์ไว้ว่ำจะต้องผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะ 9 ประกำร คือ เป็นผู้มีปฏิปทำน่ำเลื่อมใส
(M = Morality) เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม (A = Awareness) มีศรัทธำอุทิศตนเพื่อพระพุทธศำสนำ
(H = Helpfulness) มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ (A = Ability) มีควำมใฝ่รู้ใฝ่คิด (C = Curiosity) รู้จัก

เสียสละเพื่อส่วนรวม (H = Hospitality) มีโลกทัศน์ กว้ำงไกล (U = Universality) เป็นผู้นำด้ำนจิตใจและ
ปัญ ญำ (L = Leadership) ศัก ยภำพที่ จ ะพัฒ นำตนเอง ให้เ พียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม (A =
Aspiration) ทั้งหมดเป็นเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทย เพื่อให้ทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำในเชิง
บุคคล ให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีเป้ำหมำย และนำควำมรู้ กลับไปพัฒนำงำน สร้ำงงำนในพระพุทธศำสนำ ใน
ชุมชนที่ตัวเองอยู่อำศัย ในประเทศนั้น ๆ หรือนำไปพัฒนำในสังคมอื่น หรือชุมชนนำนำชำติอื่นในประเทศ
ปลำยทำง ทั้งพุทธเถรวำท มหำยำน วัชรยำน ในแบบที่ตัวเองดำเนินกำรอยู่และเป็นพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิด
กำรขับเคลื่อนต่อควำมเป็นพระพุทธศำสนำในองค์รวมด้วย

Figure 5 : บทบำทพระธรรมทูตไทยภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทย ต่อบทบำทในกำร
พัฒนำในสังคมนำนำชำติ อำทิ วัดอภิธรรมพุทธวิหำร วัดไทยในรัสเซีย (ซ้ำย) วัดพุทธประทีป วัดไทยในอังกฤษ
(ขวำ) กับกำรดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนชำวพุทธและชำวไทยในประเทศนั้น
(Source: Online, 28 December 2018)
2.พัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงสังคมประชาชาติ หมำยถึง มหำวิทยำลัยสงฆ์ไทยได้จัดกำรศึกษำ
ให้กับบุคคลเฉพำะเพื่อไปทำหน้ำที่ในเชิงสังคมภำพกว้ำง อำทิ มีกำรจัดกำรอบรมพระไทย เพื่อไปทำงำนใน
ชุมชนชำวพุทธนำนำชำติผ่ำน วิทยำลัยพระธรรมทูต ที่จัดกำรอบรมมำกว่ำ 25 รุ่น (25 ปี) รวมจำนวนกว่ำ
2500 รูป และจัดส่งไปยังประเทศ ต่ำง ๆ ทั่วโลก ในชุมชนชำวพุทธไทย และชำวพุทธนำนำชำติ ดังมีสถิติวัด
ไทย ชุม ชนชำวไทยพุ ท ธในประเทศต่ำง อำทิ อัง กฤษ สหรัฐอเมริก ำ สวีเ ดน เดนมำร์ก นอรเวย์ เยอรมัน
ออสเตรเลีย อิ ตำลี อิ นเดีย สิง คโปร์ เป็นต้น ดัง ปรำกฏเป็นข้อมู ล สถิติวัดไทยในต่ำงประเทศภำยใต้กำร
สนับสนุนของมหำวิทยำลัยสงฆ์ในกำรจัดกำรศึกษำอบรม พัฒนำวิทยำลัยพระธรรมทูตและจัดส่งบุคลำกร
เหล่ำนั้นไปทำงำนในชุมชนชำวพุทธนำนำชำติ ดังมีสถิติว่ำวัดไทยในสหรัฐอเมริกำ แคนนำดำ ยุโรป เอเซีย
ออสเตรเลีย แอฟริก ำ รวมกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำรกว่ำ 1,000 วัด 1 พันชุมชน ทั่วโลก นอกจำกนี้ในกำรจัด
กำรศึกษำยังเสริมสร้ำงประสิทธิภำพเชิงบุคคลของบัณฑิตที่มำจำกประเทศต้นทำงดังปรำกฏโดยไม่ได้จำกัด
ชำติพันธุ์ ภำษำ ทำให้นิสิตเหล่ำนั้นมีศักยภำพ เดินทำงกลับไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำยังประเทศของตนเอง
เกิ ดเรียนรู้แบบพหุวัฒนธรรม ข้ำมวัฒ ธรรม ท ำให้เกิดกำรเปรียบเทียบ นำองค์ควำมรู้ที่ได้นำไปปรับใช้ให้
สอดคล้องกับประเทศของตนเอง ดังที่ผู้เขียนได้เคยไปพบในอินโดนีเซีย พม่ำ ลำว เวียดนำม กัมพูชำ เป็นต้น
เลขที่

ประเทศ
ธรรมยุต
ทวีปอเมริกำ อำทิ สหรัฐอเมริกำ
1 แคนำดำ อำเจนตินำ บรำซิล ฯลฯ
105
ทวี ป ยุ โ รป อำทิ เยอรมั น อั ง กฤษ
2 เ ด น ม ำ ร์ ก Denmark น อ ร์ เ ว ย์ 118

จำนวนวัด
มหำนิกำย

รวม
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166
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Norway เนเธอร์แลนด์ Netherland
ฝรั่งเศส บรำซิล สวิสเซอแลนด์ ฯลฯ
ทวีปเอเซีย อำทิ สิงคโปร์ มำเลเซีย
อินเดีย เนปำล เกำหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น
3 จีน ฮ่องกง
ทวีปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ New
4 Zealand
5 ทวีปแอฟริกำ
รวม
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24
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22

14

36

2

-

2
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ตำรำง 1 : สถิติวัดไทยในต่ำงประเทศ
ที่มำ : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และวิชำกำรพระพุทธศำสนำ
กองส่งเสริมงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

3.ทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนากับเครือข่ายพระพุทธศาสนา หมำยถึง กำรที่มหำวิทยำลัยจัด
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำคนในเชิงปัจเจก พัฒนำคนในเชิงของกำรสร้ำงงำนในชุมชนอันเป็นที่ตั้งของนิสิตผู้มำ หรือ
กำรนำควำมรู้ไปพัฒนำชุมชนที่นิสิตผู้ไปทำงำนแล้ว กำรจัดกำรศึกษำยังทำให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำย สร้ำงงำน
พระพุทธศำสนำร่วมกันระหว่ำงสมำชิกในพระพุทธศำสนำ ดังปรำกฏกำรที่มหำวิทยำลัยจัดประชุมสัมมนำใน
ระดับนำนำชำติ ทำให้เกิดเครือข่ำยในภำพกว้ำงระหว่ำงองค์กรต่อองค์กร ระหว่ำงสมำชิกในศำสนำต่อศำสนำ
รวมไปถึงเมื่อบัณฑิตที่จบกำรศึกษำไปในระดับปัจเจก ทำงำนในชุมชนของตนเอง ก็ทำให้เกิดเครือข่ำยกำร
สร้ำงงำนพระพุทธศำสนำร่วมกัน ดังกรณีนิสิตที่จบกำรศึกษำไปแล้วเกิดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงเครือข่ำยภำยใน
ระหว่ำงกันและกันเอง ทำให้เกิดภำคีเครือ ข่ำยทำงพระพุทธศำสนำร่วมกัน ซ้อนเป็นเครือข่ำยในภำพกว้ำง
ระหว่ำงพระพุทธศำสนำด้วยกัน เป็นระหว่ำงนิกำย ดังกรณีพุทธเถรวำท กับพุทธมหำยำนนำนำประเทศ หรือ
ระหว่ำงประเทศจำกประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่ง ดังที่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยได้มีสถำบัน
สมทบในประเทศต่ำงๆ เป็นต้น ดังที่ผู้เขียนได้พบพระภิกษุชำวไทใหญ่ พม่ำ ลำว กัมพูชำ ล้วนมีเครือข่ำยทั้งใน
เชิงบุคคล นิกำย และประเทศเพิ่มขึ้น หรือกำรที่ผู้เขียนเคยไปพบพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกำ อังกฤษ
หรือประเทศอื่น ๆ ในชุมชนชำวพุทธ ก็จะสำมำรถทำงำนร่วมกันระหว่ำงนิกำย ระหว่ำงประเทศร่วมกันได้ในวง
กว้ำงด้วยโดยมีมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทยเป็นจุดเชื่อมและหลอมรวมควำมเป็นพหุวัฒนธรรม และสังคมนำนำชำติ
สู่ควำมเป็นประชำติตำมกรอบของกำรจัดกำรศึกษำได้ด้วย

Figure 6 : บทบำทบัณฑิตจำกมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทยต่อสังคมพุทธนำนนำชำติ อำทิ วัดในกัมพูชำกับบทบำท
ของบัณฑิต มจร ที่วัดอุณำโลม กัมพูชำ (ซ้ำย) บทบำทบัณฑิต มจร กับกำรจัดกำรศึกษำทีโ่ รงเรียน SYI วัดยำง
บอน รัฐฉำน พม่ำ (ขวำ) กับกำรดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนชำวพุทธในประเทศของตนเอง

(Source: Asean Studies Centre, 28 December 2018)
ดั ง นั้ น กำรที่ ป ระเทศไทยมี ม หำวิ ท ยำลั ย สงฆ์ จึ ง เท่ ำ กั บ เป็ น ฐำนในกำรพั ฒ นำบุ ค คลำกรใน
พระพุทธศำสนำเพื่อรองรับอนำคตทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และประชำชำติต่อควำมเป็นประชำคมชำวพุทธใน
องค์รวม นอกจำกนี้จะเห็นได้ว่ำกิจกำรพระพุ ทธศำสนำที่เกิดขึ้น เป็นกำรขับเคลื่อนแบบมีเป้ำหมำย ทั้งใน
ระดั บ บุ ค คล เพื่ อ พั ฒ นำคนในศำสนำ พั ฒ นำคนในประเทศชำติ และพั ฒ นำทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์ใ นสัง คม
ประชำชำติของพระพุ ท ธศำสนำในองค์ร วมสู่ ควำมเป็ นสัง คมพุท ธนำนำชำติดัง ปรำกฏเป็นพั น ธกิ จ ของ
มหำวิทยำลัยสงฆ์ไทยในปัจจุบัน
ผลได้จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา
กำรพัฒนำคนในพระพุทธศำสนำ ทำให้เกิดกำรเรียนรู้กลำยเป็นกลไกกำรพัฒนำสังคมนำนำชำติใน
แบบพระพุทธศำสนำ ดังกรณีนิสิตเข้ำมำศึกษำที่มหำวิทยำลัยพระพุท ธศำสนำไทย จะมีผลได้ 2 กรณีเป็น
เบื้องต้นคือ (1) ผู้มำเรียนได้องค์ควำมรู้ เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำเป็นกำรพัฒนำตนตำมกรอบของกำรพัฒนำ
บัณฑิตของมหำวิทยำลัย (2) นิสิตผู้เรียนได้พัฒนำองค์ควำมรู้ในชุมชนของตนเองให้เป็นควำมรู้สำธำรณะผ่ำน
กำรวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์ที่นิสิตได้ ทำและพัฒนำเป็นฐำนองค์ควำมรู้ในชุมชนและประเทศนั้น ๆ อำทิ พุทธ
ศำสนำในลำว กัมพูชำ เวียดนำม พม่ำ เป็นต้น นับเป็นองค์ควำมรู้เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำเชิงพื้นที่ (Area
Studies) ในประเทศนั้น ๆ รวมทั้งเป็นกำรสื่อสำรพระพุทธศำสนำสู่สังคมนำนำชำติทำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
ท ำให้เ กิ ดกำรเรียนรู้ ท ำให้เ กิ ดเครือ ข่ำยสัง คมประชำชำติ จนกระทั่ ง กลำยเป็น กลไกร่วมของกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำด้วย

Figure 7 : บทบำทบัณฑิตจำกมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทยต่อสังคมพุทธนำนำชำติ อำทิ กำรจัดกำรศึกษำที่
Smaratungga Buddhist College, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia (ซ้ำย) บทบำทบัณฑิต มจร จัด
กำรศึกษำที่โรงเรียนวัดภูควำย หลวงพระบำง ลำว (ขวำ) บัณฑิตกับบทบำทกำรพัฒำร่วมกับชุมชนชำวพุทธใน
ประเทศของตนเอง (Source: Asean Studies Centre, 28 December 2018)
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เป็นต้น
นอกจำกนี้ยังมีองค์ควำมรู้อื่น ๆ ที่เนื่องด้วยพระพุทธศำสนำในประเทศนั้น ๆ เป็นพระพุทธศำสนำ
นำนำชำติ อำทิ มำเลเซีย อินโดนีเซีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกำ ศรีลังกำ บังคลำเทศ เนปำล สิงคโปร์ อินเดีย เป็น
ต้น อันมีที่มำจำกนิสิตชำวพุทธที่มำศึกษำพระพุทธศำสนำในมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เป็น
องค์ควำมรู้พระพุทธศำสนำเชิงพื้นที่สู่ควำมเป็นองค์ควำมรู้ต่อพระพุทธศำสนำนำนำชำติด้วยเช่นกัน
บทสรุป ผลได้จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนาในนานาชาติ
ผลได้จำกกำรที่นิสิตมำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทย ที่เห็นชัดเจนเป็นประจักษ์ได้คือ (1) กำรพัฒนำ
ศักยภำพในเชิงตัวบุคคลต่อกำรเป็นผู้มีควำมรู้ในพระพุทธศำสนำ หรือองค์ควำมรู้ตำมศำสตร์ในสำขำที่นิสิตมำ
ศึกษำยังประเทศไทย จนเป็นทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำเชิงปัจเจกได้ (2) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน
อำณำบริเวณศึกษำในควำมเป็นพระพุทธศำสนำในเชิงพื้นที่ ที่จะเป็นกำรเชื่อมโยงพระพุทธศำสนำสู่ควำมเป็น
ประชำคมนำนำชำติ (3) กำรสร้ำงเครื่อข่ำยเชื่อมโยงระหว่ำงพระพุทธศำสนำด้วยกัน จำกนิกำยแต่ละนิกำย
จำกประเทศแต่ละประเทศ เป็นต้น เป็นกำรสร้ำงสั มพันธ์ในระดับบุคลคล สู่กำรสร้ำงเครือข่ำยในระดับองค์
รวม องค์กร ต่อกิจกำรพระพุทธศำสนำ นับว่ำเป็นคุณูปกำร ดังนั้นพัฒนำกำรของกำรศึกษำมหำวิทยำลัยสงฆ์
ที่ผ่ำนมำ จึงเป็นควำมพยำยำมส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ในแบบแลกเปลี่ยน กำรเรียนรู้แบบข้ำมเขตแดนไปสู่
กำรศึกษำหำควำมเหมือนในวัฒนธรรมร่วมทำงพระพุทธศำสนำเป็นวัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมรองเป็นกำร
เรียนรู้ที่แตกต่ำงในเชิงพื้นที่ ภำษำ และคติค่ำนิยมเฉพำะของกันและกัน
กำรที่ ม หำวิ ท ยำลั ย พระพุ ท ธศำสนำในประเทศไทย ได้ จั ด กำรศึ ก ษำและพั ฒ นำคนในสั ง คม
พระพุทธศำสนำทำให้เกิดพัฒนำกำรทำงพระพุทธศำสนำในระดับนำนำชำติ เช่น จนกลำยเป็นปฏิสัมพันธ์เ ชิง

บวกระหว่ำงบุคลำกรในศำสนำที่เกิดขึ้นในสังคมนำนำชำติร่วมกัน กำรจัดตั้งวิทยำลัยพระธรรมทูต ที่ทำหน้ำที่
อบรมพระธรรมทูตไทย และส่งพระภิกษุออกไปสร้ำงเครือขำยในนำนำประเทศกว่ำ 1000 ชุมชำว กำรสร้ำง
เครือข่ำยระดับบุค คลระหว่ำงผู้มำเรียนในมหำวิทยำลัยสงฆ์ด้วยกั นเอง กำรเป็นตัวแทนสร้ำงเครือข่ำยใน
ระดับสูงทั้งองค์กรพุทธ ต่อองค์กร ทั้งมหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำกับมหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำ ในกำร
ประชุมนำนำชำติหลำย ๆ ครั้ง ที่มหำวิทยำลัยสงฆ์ไทยจัดขึ้น เช่น งำนประชุมวิสำขบูชำโลก เป็นต้ น จนกระทัง่
สำมำรถสร้ำงงำนด้ำนพระพุทธศำสนำร่วมกันได้ ภำพลักษณ์เหล่ำนี้เป็นกำรส่งเสริมพัฒนกำรทำงศำสนำและ
สังคมให้เกิดกำรยอมรับและและควำมเป็นประชำคมทำงศีลธรรมในประเทศนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน กำรพัฒนำและ
ส่งเสริมทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำจำกบทบำทของมหำวิทยำลัยสงฆ์ นับว่ำมีคุณูปกำรอย่ำงแท้จริง
โดยมีฐำนเริ่มจำกประเทศไทย สู่สังคมนำนำชำติดังปรำกฏเป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์และสถิติให้เห็นดังที่ผ่ำน
มำ เพื่อเป็นกลไกองค์รวมในกำรพัฒนำพระพุทธศำสนำและกิจกำรพระพุทธศำสนำในเวทีนำนำชำติต่อไป
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