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บทคัดย่อ 

บทควำมนี้มีประวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำบทบำทของมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทยกับควำมเป็นศูนย์กลำง
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำนำนำชำติ ใช้วิธีกำรศึกษำจำกเอกสำร งำนวิจัย กำรศึกษำเชิง
พ้ืนที่และกำรสัมภำษณ์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ มหำวิทยำลัยสงฆ์ไทย มีส่วนจัดกำรศึกษำที่พัฒนำคนในระดับ
ปัจเจกให้มีควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำ อำจำระ และควำมประพฤติตำมกรอบของกำรพัฒนำบัณฑิต 9 
ประกำร กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำเชิงพ้ืนที่ผ่ำนงำนวิจัย และกำรค้นคว้ำของนิสิตที่มำ
จำกประเทศต้นทำง และกำรสร้ำงเครือข่ำยระดับบุคคล มหำวิทยำลัย และองค์กรพระพุทธศำสนำที่เกิดจำก
กำรขับเคลื่อนของมหำวิทยำลัยสงฆ์ รวมไปถึงกำรส่งเสริมให้เกิดชุมชนชำวพุทธนำนำชำติในประเทศต่ำง ๆ ทั่ว
โลก อันเนื่องด้วยกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดตั้งเครือข่ำยมหำวิทยำลัย องค์กร และกำรประชุมเครือข่ำยของ
มหำวิทยำลัยสงฆ์ไทย  
 
ค าส าคัญ: มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำไทย, ศูนย์กลำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์, พระพุทธศำสนำนำนำชำติ 
 
Abstract 
 This article aims to study the role of Thai Buddhist universities with the center of 
human resource improvement in international Buddhism. Documentary study and research, 
area studies and interview were used for data collection. Results indicated that Thai 
Buddhist universities as the part of an education management section that develops people 
on an individual level to have knowledge in Buddhism, Ajara, and behaviors in accordance 
with the framework of 9 aspects of graduate development. Development of knowledge 
using area studies on Buddhism through research and searching students from the country of 
origin. In addition, creating a network of individuals, universities and Buddhist organizations 
are driven by the Buddhist Universities 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. 
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บทน า 
 จำกสถิติที่มีพระภิกษุสำมเณรเข้ำมำศึกษำยังประเทศไทยในมหำวิทยำลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจ ำนวน
มำก กว่ำ 1500 รูป/คนในปีกำรศึกษำ 2561 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ท ำให้เกิดกำรจ ำลองชุดควำมคิดต่อควำมเป็นสังคมพุทธนำนำชำติ ที่มีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำคนจำกประเทศต้น
ทำงผ่ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ หลังจำกจบกำรศึกษำเพ่ือกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในกำรพัฒนำ
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพของชุมชนชำวพุทธในประเทศนั้น ๆ ให้พัฒนำไปอย่ำงมีกรอบ เป้ำหมำย และทิศทำง
ของควำมเป็นพระพุทธศำสนำในองค์รวม โดยแนวคิดของมหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำภำยใต้ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำ เพ่ือให้มีควำมพร้อมทำงด้ำนอำจำระ (วินัย-ปฏิบัติ) ควำมรู้ (ปริยัติ) 
ควำมประพฤติ (ปฏิเวธ) และท ำหน้ำที่ตำมพันธกิจเพ่ือพระพุทธศำสนำในองค์รวม ให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (จักขุ
มำ-Conceptual Skill)  มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน (วิธุโร- Technical Skill) มีเครือข่ำย (Network) และ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (นิสฺสยสมฺปนฺโน-Human Relation Skill) จนกระทั่งน ำควำมรู้ที่ได้ของนิสิตจำกประเทศ
นั้นๆ แล้วกลับไปพัฒนำงำนสร้ำงงำนพระพุทธศำสนำในชุมชนประเทศนั้น ๆ กำรพัฒนำศักยภำพทำงกำร
แข่งขัน กำรพัฒนำคนในสังคมพหุลักษณ์นำนำชำติ โดยมีภำพจ ำลองต้นแบบในมหำวิทยำลัยสงฆ์ จึงเป็นควำม
จ ำเป็นตำมกรอบของมหำวิทยำลัยที่มีวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมี
สุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ” และมีหน้ำที่ในกำรผลิตบัณฑิต พัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ใน
พระพุทธศำสนำที่ว่ำ “ผลิตคนดีและเก่ง อย่ำงมีสมรรถภำพ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มี
ปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น าจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม” และหน้ำที่หลักของมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทย
จึงท ำหน้ำที่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนานานาชาติ โดยท าหน้าที่ในการ 
ผลิตและพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประกำรในโมเดล MAHACHULA ที่ประกอบด้วย  M 
= Morality (มีปฏิปทำน่ำเลื่อมใส) A = Awareness (เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม) H = Helpfulness 
(มีศรัทธำอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศำสนำ) A = Ability (มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ) C = Curiosity (มีควำม
ใฝ่รู้ใฝ่คิด) H = Hospitality (รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม) U = Universality (มีโลกทัศน์ กว้ำงไกล) L = 
Leadership (เป็นผู้น ำด้ำนจิตใจและปัญญำ) A = Aspiration (ศักยภำพที่จะพัฒนำตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม) เพ่ือให้ทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีเป้ำหมำย และน ำ
ควำมรู้ไปพัฒนำงำน สร้ำงงำนในพระพุทธศำสนำซึ่งในบทควำมนี้จะได้กล่ำวถึงควำมเป็นมหำวิทยำลัย
พระพุทธศำสนำของประเทศไทยกับกำรพัฒนำศักยภำพของมนุษย์ในพระพุทธศำสนำเพ่ือไปสู่กำรพัฒนำสังคม
พุทธนำนำชำติต่อไป  
 
การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในรูปแบบมหาวิทยาลัย 
 มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำในประเทศไทย มีหลักฐำนปรำกฏ 2 แห่ง คือ มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 (King 
Chulalongkorn or Rama V, 1 October 1868 – 23 October 1910) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรง
สถำปนำไว้ให้คณะสงฆ์ฝ่ำยมหำนิกำย เมื่อ ค.ศ.1887/2430 และเฉลิมนำมของพระองค์ไว้เป็นหลักฐำนว่ำเป็น
ผู้ก่อตั้งในนำม “มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย” ส่วนอีกแห่งเป็นมหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย 
(Mahamakut Buddhist University) เมื่อ ค.ศ.1893/2436 โดยใช้พระนำมของพระบำทสมเด็จพระจอม
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว (King Mongkut or Rama VI, 2 April 1851 – 1 October 1868) ผู้เป็นพระรำชบิดำเป็น
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กำรถวำยเฉลิมพระเกียรติให้กับพระองค์ท่ำนในฐำนะผู้ก่อพระพุทธศำสนำนิกำยธรรมยุติกนิกำยในขณะที่ทรง
ผนวชอยู่ และให้จัดกำรศึกษำสงฆ์ส ำหรับฝ่ำยธรรมยุติด้วย  โดยมหำวิทยำลัยทั้ง 2 แห่ง มีหน้ำที่และพันธกิจที่
ปรำกฏในงำนของพระสุรินทร์ โสธโร (Phra Surin Sodharo 2558: 105-113) ในเรื่อง “The Role of 
Buddhist University and the Establishment of Buddhism” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำสงฆ์ในประเทศ
ไทยไว้ว่ำ 

“การศึกษาสงฆ์เจริญรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่ง
ส าคัญจึงได้ปฏิรูปการศึกษา จัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบเหมือนนานาอารยประเทศ 
ให้ราษฎรทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีระบบและส าหรับพระภิกษุสามเณร พระองค์ทรง
สนับสนุนให้คณะสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านปริยัติธรรมและวิชาการชั้นสูงสมัยใหม่ควบคู่
กันไป ได้ทรงตั้งสถาปนา มหาธาตุวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2432 ต่อมาในปี พ.ศ.2439 ได้
พระราชทานนามใหม่ว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเป็นสถานทีศึกษาของพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ในด้านพระพุทธศาสนาและวิชาการชั้นสูง และมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดด าเนินการการจัดการเรียนการสอน ในปี พ.ศ.2490 ได้เปิด
หลักสูตรปริญญาตรีคณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกและในปี พ.ศ. 2504 ได้เปิดคณะที่ 2 คือ 
คณะครุศาสตร์ และปัจจุบันนี้ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาเป็นล าดับ โดยมีทั้งหมด
จ านวน 4 คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มีสาขาที่
หลากหลาย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมีวิชาวิปัสสนากรรมฐานที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ตามหลักค าสอนพุทธศาสนาโดยนิสิตระดับปริญญาตรี
จะต้องเรียนในรายวิชาเป็นภาคบังคับแล้ว ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปีละ  10 วัน ในภาคปฏิบัติ
จนกว่าจบการศึกษาตามหลักสูตรและหลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถือเป็นหัวใจส าคัญที่สุด
ในพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธจะต้องเข้าใจและเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริ ง
ได…้” 

    หรือในงานของหัฏฐกรณ์ แก่นท้าว (Hatthakorn Kaentao, 2015: 1-3) ในเรื่อง กำรพัฒนำ
บทบำทมหำวิทยำลัยสงฆ์ของรัฐเพ่ือรองรับประชำคมอำเซียน-The Development of the Roles of State 
Buddhist University for Supporting ASEAN Community” ที่เสนอเป็นแนวคิดจำกผลกำรศึกษำว่ำ  

“บทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์ของรัฐ ในการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
5 ด้าน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน นั้นสามารถท าได้โดยการผลิตบัณฑิต พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา องค์
ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ  การบริการวิชาการด้าน 
พระพุทธศาสนาแก่ชุ มชนและสั งคมระดับชาติและนานาชาติ  การท านุบ ารุ ง
พระพุทธศาสนาและ ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล... โดย
ในการผลิตบัณฑิตควรให้มีอัตลักษณ์ที่ พ่ึงประสงฆ์และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
ประเทศชาติและอาเซียน ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติด้วย การผลิตผลงานและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้าน
พระพุทธศาสนา การประยุกต์หลักธรรมที่เน้นความ เป็นไทยและอาเซียน ด้านการบริการ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและ นานาชาติด้วยการพัฒนา
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มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการแก่คณะสงฆ์สังคม และ อาเซียน ด้าน
การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น  
แหล่งการศึกษาพระพุทธศาสนากับการผสมผสานทางวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นส่งเสริม
สนับสนุน กิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยผสมผสานกับวัฒนธรรมอาเชียน ด้าน
การบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล ด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบด้าน
การบริหารจัดการ เพ่ือยกฐานะ มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับโลก...” 

 

 ดังนั้น หำกศึกษำถึงพัฒนำกำรของมหำวิทยำลัยสงฆ์ และบทบำทของมหำวิทยำลัยคือกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนพระพุทธศำสนำให้กับพระพุทธศำสนำในประเทศไทย โดยรูปแบบของ
กำรศึกษำกำรศึกษำสงฆ์ของมหำวิทยำลัยทั้ง 2 แห่ง นับเป็นพัฒนำกำรทำงกำรศึกษำสงฆ์และประเทศไทยที่มำ
พร้อมกับกำรเข้ำมำของอำณำนิคมตะวันตก ที่มีผลท ำให้ประเทศต่ำง ๆ ในโลกและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อย่ำงประเทศไทยต้องปรับตัวด้ำนต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกำรศึกษำด้วย  
โดยจำกหลักฐำนที่ปรำกฏมหำวิทยำลัยสงฆ์ท้ัง 2 แห่งมีพันธกิจในเรื่องกำรจัดกำรศึกษำแต่ในเวลำเดียวกันก็ได้
พยำยำมจัดกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์เผยแผ่พระพุทธศำสนำ รวมทั้งท ำให้มหำวิทยำลัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้พระพุทธศำสนำในองค์รวม ดังกรณีที่มีกำรจัดกำรประชุมผู้น ำชำว
พุทธ จัดประชุมเครือข่ำยทำงด้ำนพระพุทธศำสนำระหว่ำงนิกำยอ่ืน ๆ หรือศำสนำอ่ืน ๆ ในประเทศไทย      
นัยหนึ่งเพ่ือเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย นัยหนึ่งเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ระหว่ำงมหำวิทำลัยร่วมกัน ระหว่ำง
พระพุทธศำสนำนิกำยต่ำง ๆ ในนำนำประเทศ รวมทั้งมีกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรศึกษำ
พระพุทธศำสนำร่วมกันด้วย  

 
ภาพที่ 1  บทบำทมหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนไทยในกำรจัดกำรศึกษำ และจัดประชุมในระดับนำนำชำติ    

เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำ (Source: Mcu Online, 10 October 2018) 
 
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา  
 กำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยสงฆ์ เ พ่ือยกระดับให้ เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำของ
พระพุทธศำสนำโลก เป็นนโยบำยและแนวคิดที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัยสงฆ์ ดังที่มีกำรจัดกำรประชุมผู้น ำกำร
ประชุมสุดยอดผู้น ำชำวพุทธโลก (World Buddhist Summit, 2543), กำรประชุมสภำผู้น ำศำสนำแห่งโลก  
(The Parliament  of the World’s Religions, 2544) กำรประชุมสุดยอดผู้น ำเยำวชนโลกเพ่ือสันติภำพ 
(Asia-Pacific World Youth Peace Summit, 2547) กำรประชุมเถรวำทและมหำยำน (International 
Conference on Theravada and Mahayana Buddhism, 2004) กำรประชุมมหำวิทยำลัย
พระพุทธศำสนำโลก (World Buddhist University) รวมไปถึงกำรประชุมวิสำขบูชำโลกตั้งแต่ 2547 และ
ต่อเนื่องมำตลอดทุกปี (International Vasak Day)  เป็นต้น และกำรประชุมร่วมกับศำสนำอ่ืน ๆ ในหลำย
ครั้ง  อำทิ Interfaith Dialogue of Religious Leaders  for Peace in ASEAN Community (Editorial 
Team, 110-115)  กำรประชุมผู้น ำศำสนำเพ่ือสันติภำพในประชำคมอำเซียน ครั้งที่ 1 เรื่อง ขันติธรรมทำง
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ศำสนำ โดยมีผู้น ำศำสนำจำก 10 ประเทศในประชำคมอำเซียน 80 คน รวมถึงคนไทยร่วมงำนประมำณ 500 
คน ที่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  รวมทั้งกำร
ประกำศแนวคิดในเรื่องกำรเป็นศูนย์กลำงพระพุทธศำสนำโลก ท ำให้ประเทศไทย ถูกกล่ำวถึงในแวดวงศำสนำ 
โดยเฉพำะกำรศึกษำของพระพุทธศำสนำ ที่กลำยเป็นหุ้นส่วนส ำคัญทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและเป็นพันธกิจ
ส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำพระพุทธศำสนำในนำนำประเทศด้วย  จึงเกิดกำรขยำยตัวของ
มหำวิทยำลัยสงฆ ์ที่ในปัจจุบันภำยในประเทศมีวิทยำเขต 11 แห่ง  16 วิทยำลัยสงฆ์ และห้องเรียนจ ำนวนมำก
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 45 แห่งทั่วประเทศ  พร้อมมีเครือข่ำยเป็นวิทยำลัยสมทบในต่ำงประเทศ อำทิ สิงค โปร์ 
เกำหลี ฮังกำรี ศรีลังกำ ไต้หวัน เป็นต้น ทั้ง เตรียมควำมพร้อมคณำจำรย์บุคคลำกร เพ่ือรองรับกำรจัด
กำรศึกษำในอนำคต อำทิ มีกำรจัดส่งบุคคลำกรไปศึกษำยังนำนำประเทศ อำทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกำ อินเดีย 
จีน ไต้หวัน เป็นต้น โดยให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์เพ่ือควำมเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำพระพุทธศำสนำนำนำชำติ
ต่อไป    
 
ความเป็นนานาชาติกับความเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา  

กำรที่มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ และพันธกิจในควำมเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ
พระพุทธศำสนำโลก ท ำให้เกิดกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำที่ต่ำงไปจำกเดิม โดยเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่มี
เป้ำหมำยเพื่อกลุ่มชำวพุทธ และนิสิตจำกต่ำงชำติ จึงมีกำรพัฒนำหลักสูตรเป็นภำษำอังกฤษ มีกำรจัดบุคลำกร
ไปเสริมสร้ำงด้ำนกำรศึกษำในต่ำงประเทศโดยเฉพำะด้ำนภำษำอังกฤษ  ส่งผู้บริหำรคณำจำรย์ไปเรียนใน
มหำวิทยำลัยในประเทศต่ำง ๆ หรือสนับสนุนให้คณำจำรย์ไปศึกษำในต่ำงประเทศอำทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกำ 
จีน ไต้หวัน หรือประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งส่งผลให้มีกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือรองรับนิสิตจำกต่ำงชำติมำกขึ้น ดังที่ปรำกฏ
ในปัจจุบันนิสิตนำนำชำติมำศึกษำในประเทศไทยมีมำกขึ้น โดยเฉพำะนิสิตจำกประเทศที่นับถือ
พระพุทธศำสนำอย่ำงพม่ำ ลำว กัมพูชำ เวียดนำม ศรีลังกำ บังคลำเทศ และประเทศอ่ืน ๆ ที่มีผู้นับถือ
พระพุทธศำสนำ รวมกว่ำ 21 ประเทศ และจ ำนวนนิสิตรวมกว่ำ 1 ,400 รูป/คน โดยพิจำรณำได้จำกสถิติที่มี
กำรเปิดหลักสูตรเพ่ือรองรับนิสิตจำกนำนำชำติ ดังสถิติท่ีปรำกฏในปีกำรศึกษำปัจุบัน 2018 ดังปรำกฏดังภำพที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 : Statistic of Vietnam Student in MCU in More Than 1, Students from Many Country 
(Source: Registration Affair of MCU University , Year 2018)  

Statistics of Foreign Students in MCU’s Thai Buddhist University 
by Country Year 2018 
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 จำกภำพที่ 2 สถิติรำยประเทศของนิสิต จะพบว่ำในปีกำรศึกษำ 2018 มีนิสิตนำนำชำติจ ำนวน 
รวมกว่ำ 1,424 รูปคน จำกจ ำนวน 21 ประเทศที่นับถือพระพุทธศำสนำทั่วโลก โดยมีนิสิตชำวเมียนมำร์ เป็น
อันดับหนึ่ง จ ำนวนทั้งสิ้น 685 รูป/คน รองมำเป็นอันดับสองได้แก่นิสิตจำกประเทศลำว จ ำนวน 199 รูป/คน 
และอันดับ 3 เป็นนิสิตชำวเวียดนำมที่ศึกษำในมหำวิทยำลัยสงฆ์จ ำนวนทั้งสิ้น 196 รูป/คน อันดับ 4 เป็นนิสิต
จำกประเทศกัมพูชำ จ ำนวน 137 รูป/คน นอกจำกนี้ยังมีนิสิตอ่ืนที่ยกมำเป็นกรณีศึกษำได้ 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)  โดยนิสิตทั้งหมดที่เรียนเป็น
ทั้งพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี และฆรำวำส เรียนทั้ งในหลักสูตรที่เป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ทั้งระดับ
ปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก ในคณะมนุษย์ศำสตร์ คณะพุทธศำสตร์ และวิทยำลัยพุทธศำสนำ
นำนำชำติ เรียนในสำขำต่ำง ๆ อำทิ Buddhist Psychology, Camparative Religion, English, Linguistices, 
Philosophy, Public Administration, Tipitaka Studies, Vipasana Meditation, Buddhist Educational 
Administration, Buddhist Studies, Buddhism, Mahayana Studies, Religion โดยส่วนใหญ่เป็น
หลักสูตรภำษำอังกฤษที่ทำงมหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำให้  นัยหนึ่งเป็นกำรน ำนิสิตมำพัฒนำด้ำนภำษำอังกฤษ
และพระพุทธศำสนำไปพร้อมกัน  มีเพียงส่วนน้อยเรียนที่ศึกษำในหลักสูตรที่เป็นภำษำไทย ข้อดีคือนิสิตเรียน
ในหลักสูตรภำษำอังกฤษ นอกจำกนี้ทำงมหำวิทยำลัยได้จัดศูนย์ภำษำที่จัดสอบวัดระดับภำษำอังกฤษ และมี
กำรจัดหลักสูตรภำษำไทยส ำหรับนิสิตที่ประสงค์เรียนรู้ภำษำไทยก็มี ดังนั้น ในหลักสูตรทั้งหมดที่ทำงมหำวิทยำ
จัดกำรศึกษำจึงมีเป้ำหมำยเพ่ือกำรเรียนรู้ร่วมและปรับตัวทำงวัฒนธรรม เสริมสร้ำงทักษะในกำรปรับตัว 
เพรำะนิสิตที่มำศึกษำในมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยส่วนใหญ่แม้จะเป็นนิสิตชำวไทย แต่ใน
จ ำนวนกว่ำหนึ่งพันรูปนั้นก็เป็นต่ำงชำติ ท ำให้จ ำเป็นต้องเกิดกำรเรียนรู้ สู่กำรปรับตัวทำงวัฒนธรรม ควำมต่ำง
และเปิดใจยอมรับทั้งในส่วนของชำติพันธุ์ วัฒนธรรมทำงภำษำ มิติควำมต่ำงทำงศำสนำที่นัยหนึ่งเป็นกำร
เรียนรู้ นัยหนึ่งเป็นกำรปรับตัวยอมรับควำมแตกต่ำงหลำกหลำยเป้ำหมำยเพ่ือกำรอยู่ร่วมกันในมิติที่แตกต่ำงได้
ด้วยเช่นกัน   

 

 
   

ภาพที่ 3 : มหำวิทยำลัยกับกำรจัดกำรศึกษำที่มีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำ        
             ที่รองรับทุกประเทศท่ีนับถือพระพุทธศำสนำ  
             (Source: ASEAN Studies Centre MCU, 19 December 2018) 

 
จำกภำพที่ 3  บทบำทของมหำวิทยำลัยสงฆ์กับกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือรองรับกำรพัฒนำทรัพยำกร

มนุษย์ในพระพุทธศำสนำ โดยมีผู้มำเรียนโดยเฉพำะในกลุ่มประเทศพระพุทธศำสนำ จ ำนวนมำกจำกจ ำนวน
สถิติที่มีนิสิตมำเรียนจำกประเทศต่ำง  ๆ ในปีกำรศึกษำปัจจุบัน มีชำวต่ำงชำติกว่ำ 1,400 รูป/คน ตำมสถิติที่
ปรำกฏในภำพที่ 2  โดยมีผู้เรียนทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ในภำพรวมมหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำเพ่ือ
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พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ รวมไปถึงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำทั้งในประเทศไทย
และนำนำชำติที่รับกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นภำคีแห่งรัฐในกำรจัดกำรศึกษำในองค์รวมร่วมกับประชำคมอ่ืน ๆ ดัง
กรณีมีมหำวิทยำลัยสมทบหลำยแห่งในหลำยประเทศ อำทิ สิงคโปร์ ฮังกำรี ศรีลังกำ เกำหลี ไต้หวัน เป็นต้น  
โดยในส่วนเครือข่ำยผู้บริหำรมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรประสำนและสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงประชำคมชำวพุทธ 
ประชำคมมหำวิทยำลัย และประชำคมมหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำเพ่ือเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรผลักดันหรือ
ขับเคลื่อนกิจกำรพระพุทธศำสนำร่วมกัน  

 

  
ภาพที่ 4 : บทบำทผู้บริหำรกับกำรประสำนสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับสังคมพุทธนำนำชำติ (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) 

 
 ดังนั้น ในกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยโดยมีเป้ำหมำยเพ่ือกำรพัฒนำกำรศึกษำ พัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์หรือบุคคลำกรในพระพุทธศำสนำ ซึ่งสำมำรถจ ำแนกได้ ดังนี้  

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา หมำยถึง กำรพัฒนำบุคคลด้วยวิธีกำรทำงศำสนำ 
อันหมำยถึงมหำวิทยำลัยสงฆ์จัดกำรศึกษำที่ให้ทั้งควำมรู้ โดยเป็นควำมรู้ในศำสตร์สำกลที่เชื่อมโยงกับองค์
ควำมรู้ต่ำง ๆ ในนำนำประเทศ และควำมรู้เฉพำะทำงโดยเป็นควำมรู้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำ เป้ำหมำย
เพ่ือให้บุคลำกรที่เข้ำรับกำรพัฒนำได้ทั้งควำมรู้ที่เป็นควำมรู้ในศำสตร์สมัยใหม่ตำมปรัชญำแนวคิดมหำวิทยำลัย
ที่ว่ำ “จัดกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ บูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม ่พัฒนำจิตใจและสังคม” เพ่ือให้เขำเหล่ำนั้น
เป็นผู้มีควำมรู้ มีกำรศึกษำ และศักยภำพที่พร้อมทั้งระบบคิด รูปแบบกำรคิด ควำมรู้ติดตัวกลับไป ดังที่
มหำวิทยำลัยวำงเป้ำประสงค์ไว้ว่ำจะต้องผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะ 9 ประกำร คือ  เป็นผู้มีปฏิปทำน่ำเลื่อมใส 
(M = Morality) เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม (A = Awareness) มีศรัทธำอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศำสนำ 
(H = Helpfulness)  มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ (A = Ability) มีควำมใฝ่รู้ใฝ่คิด (C = Curiosity) รู้จัก
เสียสละเพ่ือส่วนรวม (H = Hospitality) มีโลกทัศน์ กว้ำงไกล (U = Universality)  เป็นผู้น ำด้ำนจิตใจและ
ปัญญำ (L = Leadership) ศักยภำพที่จะพัฒนำตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม (A = 
Aspiration) ทั้งหมดเป็นเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทย เพ่ือให้ทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำในเชิง
บุคคล ให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีเป้ำหมำย และน ำควำมรู้กลับไปพัฒนำงำน สร้ำงงำนในพระพุทธศำสนำ ใน
ชุมชนที่ตัวเองอยู่อำศัย ในประเทศนั้น ๆ  หรือน ำไปพัฒนำในสังคมอ่ืน หรือชุมชนนำนำชำติอ่ืนในประเทศ
ปลำยทำง ทั้งพุทธเถรวำท มหำยำน วัชรยำน ในแบบที่ตัวเองด ำเนินกำรอยู่และเป็นพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิด
กำรขับเคลื่อนต่อควำมเป็นพระพุทธศำสนำในองค์รวมด้วย    
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ภาพที่ 5: บทบำทพระธรรมทูตไทยภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทย ต่อบทบำทในกำรพัฒนำ

ในสังคมนำนำชำติ อำทิ วัดอภิธรรมพุทธวิหำร วัดไทยในรัสเซีย (ซ้ำย) วัดพุทธประทีป วัดไทยใน
อังกฤษ (ขวำ) กับกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนชำวพุทธและชำวไทยในประเทศนั้น   

            (Source: Online, 28 December  2018) 
 

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงสังคมประชาชาติ หมำยถึง มหำวิทยำลัยสงฆ์ไทยได้จัดกำรศึกษำ
ให้กับบุคคลเฉพำะเพ่ือไปท ำหน้ำที่ในเชิงสังคมภำพกว้ำง อำทิ มีกำรจัดกำรอบรมพระไทย เพ่ือไปท ำงำนใน
ชุมชนชำวพุทธนำนำชำติผ่ำน วิทยำลัยพระธรรมทูต ที่จัดกำรอบรมมำกว่ำ 25 รุ่น (25 ปี) รวมจ ำนวนกว่ำ 
2,500 รูป และจัดส่งไปยังประเทศ ต่ำง ๆ ทั่วโลก ในชุมชนชำวพุทธไทย และชำวพุทธนำนำชำติ ดังมีสถิติวัด
ไทย ชุมชนชำวไทยพุทธในประเทศต่ำง อำทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกำ สวีเดน เดนมำร์ก นอรเวย์ เยอรมัน 
ออสเตรเลีย อิตำลี อินเดีย สิงคโปร์ เป็นต้น ดังปรำกฏเป็นข้อมูลสถิติวัดไทยในต่ำงประเทศภำยใต้กำร
สนับสนุนของมหำวิทยำลัยสงฆ์ในกำรจัดกำรศึกษำอบรม พัฒนำวิทยำลัยพระธรรมทูตและจัดส่งบุคลำกร
เหล่ำนั้นไปท ำงำนในชุมชนชำวพุทธนำนำชำติ ดังมีสถิติว่ำวัดไทยในสหรัฐอเมริกำ แคนนำดำ ยุโรป เอเซีย 
ออสเตรเลีย แอฟริกำ รวมกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำรกว่ำ 1,000 วัด 1 พันชุมชน ทั่วโลก  นอกจำกนี้ในกำรจัด
กำรศึกษำยังเสริมสร้ำงประสิทธิภำพเชิงบุคคลของบัณฑิตที่มำจำกประเทศต้นทำงดังปรำกฏโดยไม่ได้จ ำกัด
ชำติพันธุ์ ภำษำ ท ำให้นิสิตเหล่ำนั้นมีศักยภำพ  เดินทำงกลับไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำยังประเทศของตนเอง 
เกิดเรียนรู้แบบพหุวัฒนธรรม ข้ำมวัฒนธรรม ท ำให้เกิดกำรเปรียบเทียบ น ำองค์ควำมรู้ที่ได้น ำไปปรับใช้ให้
สอดคล้องกับประเทศของตนเอง ดังที่ผู้เขียนได้เคยไปพบในอินโดนีเซีย พม่ำ ลำว เวียดนำม กัมพูชำ เป็นต้น  
    ตารางท่ี 1 : สถิติวัดไทยในต่ำงประเทศ 

ที ่ ประเทศ 
จ านวนวัด 

ธรรมยตุ มหำนิกำย รวม 
1 ทวีปอเมริกำ อำทิ สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ อำเจนตินำ บรำซลิ ฯลฯ 105 61 166 
2 ทวีปยุโรป อำทิ เยอรมัน อังกฤษ เดนมำร์ก Denmark นอร์เวย์ Norway 

เนเธอร์แลนด์ Netherland ฝรั่งเศส บรำซิล สวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ  118 29 147 
3 ทวีปเอเซีย อำทิ สิงคโปร์ มำเลเซยี อินเดีย เนปำล เกำหลี ไตห้วัน ญี่ปุ่น 

จีน ฮ่องกง  154 24 178 
4 ทวีปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ New Zealand 22 14 36 
5 ทวีปแอฟริกำ 2 - 2 

รวม 401 128 529 

ที่มำ: กลุ่มวิเทศสมัพันธ์และวิชำกำรพระพทุธศำสนำ กองส่งเสริมงำนเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 



9 
 

Copyright @ Research, Information and Academic Services Division, ASC, MCU 
Published: 29th August 2019 

 

3. ทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนากับเครือข่ายพระพุทธศาสนา หมำยถึง กำรที่
มหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคนในเชิงปัจเจก พัฒนำคนในเชิงของกำรสร้ำงงำนในชุมชนอันเป็นที่ตั้ง
ของนิสิตผู้มำศึกษำหรือกำรน ำควำมรู้ไปพัฒนำชุมชนที่นิสิตผู้ไปท ำงำนแล้ว กำรจัดกำรศึกษำยังท ำให้เกิดกำร
สร้ำงเครือข่ำย สร้ำงงำนพระพุทธศำสนำร่วมกันระหว่ำงสมำชิกในพระพุทธศำสนำ ดังปรำกฏกำรที่
มหำวิทยำลัยจัดประชุมสัมมนำในระดับนำนำชำติ ท ำให้เกิดเครือข่ำยในภำพกว้ำงระหว่ำงองค์กรต่อองค์กร 
ระหว่ำงสมำชิกในศำสนำต่อศำสนำ รวมไปถึงเม่ือบัณฑิตที่จบกำรศึกษำไปในระดับปัจเจก ท ำงำนในชุมชนของ
ตนเอง ก็ท ำให้เกิดเครือข่ำยกำรสร้ำงงำนพระพุทธศำสนำร่วมกัน ดังกรณีนิสิตที่จบกำรศึกษำไปแล้วเกิดกำร
เชื่อมโยงระหว่ำงเครือข่ำยภำยในระหว่ำงกันและกันเอง ท ำให้เกิดภำคีเครือข่ำยทำงพระพุทธศำสนำร่วมกัน 
ซ้อนเป็นเครือข่ำยในภำพกว้ำง ระหว่ำงพระพุทธศำสนำด้วยกัน เป็นระหว่ำงนิกำย ดังกรณีพุทธเถรวำท กับ
พุทธมหำยำนนำนำประเทศ หรือระหว่ำงประเทศจำกประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่ง ดังที่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัยได้มีสถำบันสมทบในประเทศต่ำงๆ เป็นต้น ดังที่ผู้เขียนได้พบพระภิกษุชำวไทใหญ่ พม่ำ 
ลำว กัมพูชำ ล้วนมีเครือข่ำยทั้งในเชิงบุคคล นิกำย และประเทศเพ่ิมขึ้น หรือกำรที่ผู้เขียนเคยไปพบพระธรรม
ทูตไทยในสหรัฐอเมริกำ อังกฤษ หรือประเทศอ่ืน ๆ ในชุมชนชำวพุทธ ก็จะสำมำรถท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
นิกำย ระหว่ำงประเทศร่วมกันได้ในวงกว้ำงด้วยโดยมีมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทยเป็นจุดเชื่อมและหลอมรวมควำม
เป็นพหุวัฒนธรรมและสังคมนำนำชำติ สู่ควำมเป็นประชำติตำมกรอบของกำรจัดกำรศึกษำได้ด้วย    

 

  
ภาพที่ 6 : บทบำทบัณฑิตจำกมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทยต่อสังคมพุทธนำนนำชำติ อำทิ วัดในกัมพูชำกับบทบำท

ของบัณฑิต มจร ที่วัดอุณำโลม กัมพูชำ (ซ้ำย) บทบำทบัณฑิต มจร กับกำรจัดกำรศึกษำที่โรงเรียน 
SYI วัดยำงปู รัฐฉำน พม่ำ (ขวำ) กับกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนชำวพุทธในประเทศของตนเอง  

            (Source: ASEAN Studies Centre, 28 December  2018) 
 

ดังนั้น กำรที่ประเทศไทยมีมหำวิทยำลัยสงฆ์จึงเท่ำกับเป็นฐำนในกำรพัฒนำบุคลำกรใน
พระพุทธศำสนำเพ่ือรองรับอนำคตทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และประชำชำติต่อควำมเป็นประชำคมชำวพุทธใน
องค์รวม นอกจำกนี้จะเห็นได้ว่ำกิจกำรพระพุทธศำสนำที่เกิดขึ้น เป็นกำรขับเคลื่อนแบบมีเป้ำหมำย ทั้งใน
ระดับบุคคล เพ่ือพัฒนำคนในศำสนำ พัฒนำคนในประเทศชำติ และพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในสังคม
ประชำชำติของพระพุทธศำสนำในองค์รวมสู่ควำมเป็นสังคมพุทธนำนำชำติดังปรำกฏเป็นพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยสงฆ์ไทยในปัจจุบัน  
 
ผลที่ได้รับจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา  
 กำรพัฒนำคนในพระพุทธศำสนำ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้กลำยเป็นกลไกกำรพัฒนำสังคมนำนำชำติใน
แบบพระพุทธศำสนำ ดังกรณีนิสิตเข้ำมำศึกษำที่มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำไทย จะมีผลได้ 2 กรณีเป็น
เบื้องต้นคือ (1) ผู้มำเรียนได้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำเป็นกำรพัฒนำตนตำมกรอบของกำรพัฒนำ
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บัณฑิตของมหำวิทยำลัย (2) นิสิตผู้เรียนได้พัฒนำองค์ควำมรู้ในชุมชนของตนเองให้เป็นควำมรู้สำธำรณะผ่ำน
กำรวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์ที่นิสิตได้ท ำและพัฒนำเป็นฐำนองค์ควำมรู้ในชุมชนและประเทศนั้น ๆ อำทิ พุทธ
ศำสนำในลำว กัมพูชำ เวียดนำม พม่ำ เป็นต้น  นับเป็นองค์ควำมรู้เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำเชิงพ้ืนที่ (Area 
Studies) ในประเทศนั้น ๆ รวมทั้งเป็นกำรสื่อสำรพระพุทธศำสนำสู่สังคมนำนำชำติท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน 
ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ ท ำให้เกิดเครือข่ำยสังคมประชำชำติ จนกระทั่งกลำยเป็นกลไกร่วมของกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำด้วย  

  
ภาพที่ 7 : บทบำทบัณฑิตจำกมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทยต่อสังคมพุทธนำนำชำติ อำทิ กำรจัดกำรศึกษำที่  

Smaratungga Buddhist College, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia (ซ้ำย) บทบำท
บัณฑิต มจร จัดกำรศึกษำที่โรงเรียนวัดภูควำย หลวงพระบำง ลำว (ขวำ) บัณฑิตกับบทบำทกำร
พัฒนำร่วมกับชุมชนชำวพุทธในประเทศของตนเอง (Source: ASEAN Studies Centre, 28 
December  2018) 

 
ดังกรณีพระพุทธศาสนาในเวียดนาม ปรำกฏในงำนของ Huynh Kim Lan (2010) ที่ท ำวิจัยเกี่ยวกับ 

Theravada Buddhism in Vietnam รวมถึงในงำน Ven.Dao Minh Van (2017) The Theravāda 
Buddhist Education System in Southern Vietnam and Its Contribution to the Society 
(Buddhist Studies) หรือในงำนของ Phra Huynh Minh Thuan (Bhikkhu Santadatta) Theravāda 
Upasampadā in Vietnam: A Study based on Vinaya Perspective หรือในงำน Phan Tai Thuc 
(Ven. Thích Tâm Thức) (2017) เรื่อง The Practical of Pure Land Buddhism in Modern Society : 
A Case Study of Hoang Phap Monastery in Vietnam รวมไปถึงงำนของ Phan Tai Thuc (Ven. Thích 
Tâm Thức) (2017) ในงำน The Practical of Pure Land Buddhism in Modern Society : A Case 
Study of Hoang Phap Monastery in Vietnam โดยงำนวิจัยทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของ
พระพุทธศำสนำในพ้ืนที่เวียดนำม ซึ่งท ำให้เห็นว่ำพระภิกษุเวียดนำมที่มำศึกษำที่มหำวิทยำลัยสงฆ์เป็นตัวแทน
ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนอำณำบริเวณศึกษำเกี่ยวกับเวียดนำมให้กับประเทศไทยและแวดวงวิชำกำร
นำนำชำติ หรือในงำนของ Ven.Tran Duy Hieu (2008/2551) ที่ท ำกำรศึกษำ A Study of Annam-Nikaya 
in Thailand ถึงจะเป็นกำรศึกษำของพระภิกษุเวียดนำมและศึกษำเกี่ยวกับประเทศไทยนิกำยพระพุทธศำสนำ
ในประเทศไทย แต่ก็ท ำให้เห็นควำมเชื่อมโยงของพระพุทธศำสนำแบบเวียดนำมในประเทศไทยให้กับ
ประชำคมพุทธศำสนำและชำวเวียดนำมได้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำเชิงพ้ืนที่อันเนื่องด้วยเวียดนำม
เช่นกัน  
 พระพุทธศาสนาในกัมพูชา  อำทิ  Sovanny, The Buddhist Monks' roles in the 
development of Buddhist education in Cambodia หรือในผลกำรศึกษำของ Ven.Suthea Suwanno 
ในเรื่อง “Education of Sangha in the Kingdom of Cambodia หรือในงำนเรื่อง  A Study of 

https://www.facebook.com/Graduate-School-Smaratungga-Buddhist-College-1687943468092086/
https://www.facebook.com/Graduate-School-Smaratungga-Buddhist-College-1687943468092086/
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Influenes of Boonpajumbin Festival to Buddhists in Cambodia / พระสุขลีม ธมฺมรโต (วิน) The 
human resource management of Sangha in Udong district, Kampong Speu province, Kingdom 
of of Cambodia / พระสุฉุน อคฺคโชโต (ฉอย) An analytical study of the views on meditorious and 
Kampongcham province, Cambodia / พระมหำผลิจ เมียส (ธรรมรกฺขิโต) ศึกษำเปรียบเทียบกำรศึกษำ
ของคณะสงฆ์ในประเทศไทยกับคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชำ/ พระสุวรรณฐำ อินฺทฺริยว โส  (ลึม)กำรศึกษำ
วิเครำะห์ทรรศนะเก่ียวกับกำรท ำบุญและบำปในพระพุทธศำสนำเถรวำท จังหวัดกัมปงจำม ประเทศกัมพูชำ= 
An analytical study of the views on meditorious and Kampongcham province, Cambodia / 
พระมหำผลิจ เมียส (ธรรมรกฺขิโต) A study of the influence and contribution of Theravada 
Buddhism to the Khmer community in the Mekong Delta of Vietnam ที่ท ำกำรศึกษำโดย Ven. 
Tran Sone Pannamuni  
 รวมทั้ง Kimpicheth Chhon (2555) The Survival and the Development of Cambodian 
Buddhism After Khmer Rouge Regime up to 2000 C.E. ในงำน Ven. Sakal Keody (2016/2558) A 
Comparative Study of Ordination Ceremony in Thailand and Cambodia รวมถึงในงำน Phra 
Sochhon Aggajoto (Chhay)  (2556) The Human Resource Management of Sangha in Udong 
district Kampong Speu province, Kingdom of Cambodia. Phramaha Nukul Indasaro (Chanada)  
(2560) An Analytical Study of the Superstition Belief in the Buddhist Society in the Present 
Cambodia Ven. SoklimThammarato (Vin) (2561) A study of influenes of Boonpajumbin 
festival to Buddhists in Cambodia Vannak Lim (2018) A Study of the Influence of Mahayana 
Buddhism over the King Jayavarman VII  เป็นต้น 
 พระพุทธศาสนาในประเทศลาว อำทิในงำนวิจัยของ Phra Anan Candadhammo 
(Chanthavong)  (2560/2017) A Study on the Way of Life according to Heet 12, of lao Buddhist 
in Pakse District, Champasak Province, Lao People’s Democracy Republic หรือในงำนของ 
Ven.Phra Kobchai Khemacãri (Prabpai)  (2018/2561)  A Study of Insight Meditation Teaching: A 
Case Study of Phramaha Pan Ãnando, Mahabuddhawongsapalueng Temple, Vientiane, Laos 
PDR. รวมทั้งในงำน Ven. Khamyad Rasdavong A Historical Study of Buddhism in the Lao 
People’s Democratic Republic from (2548) หรือในงำน Phra Khamyod Paññadharo 
(Inphachant) A Study of Moral Cultivation of Students At Lao International College, Lao 
People’s Democratic Republic (2561) Phra Kobchai Khemacãri (Prabpai) (2561/2018) A Study 
of Insight Meditation Teaching: A Case Study of Phramaha Pan Ãnando, 
Mahabuddhawongsapalueng Temple, Vientiane, Laos PDR. หรือในงำน Phra Thavon Thanavaro 
(Taponpraseat) (2560) .The Role of Buddhism Propagation of Phra Suwan Chantaraja, the 
Ecclesiastical District Officer in the Territory of Champasak in Lao People’s Democratic 
Republic หรือในงำนของ Ven. Ekalad Phuthavong  (2017) The Roles of Lao Saṅgha on 
Buddhism for Development Project (BDP) in Lao Society (Buddhist Studies) เป็นต้น  
 พระพุทธศาสนาในพม่า ดังปรำกฏในกำรศึกษำของ  Ven. Paññā Nanda (2017) An 
Analytical Study of Development of Myanmar Robes (CĪVARA): From the Buddha’s Period to 
the Present Time หรือในงำนของ Bhikkhu U Dhammissara (2017) ในงำนเรื่อง A Study of 
Concentration (SAMĀDHI) in the Light of Myanmar Theravada Buddhist Meditation Teachers  
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ในงำนของ U Vinayaparala (2018) A Study of the Influences of Buddhism on the Festivals of 
the Ta’ang Ethnic Group in Myanmar (Buddhist Studies) ในงำน Venerable UPaññā Sāra (2018) 
Insight Meditation in Myanmar and Thailand Based on Venerable Mahāsi Sayadaw’s Teaching 
(Buddhist Studies) รวมทั้งในงำนของ Phra Jomharn Candimãvamso (Jarm Kham)  (2556) The 
Sangha Administration Efficiency of Meang Keng Tung, Shan State, Union of Myanmar เป็นต้น  
 นอกจำกนี้ยังมีองค์ควำมรู้อ่ืน ๆ ที่เนื่องด้วยพระพุทธศำสนำในประเทศนั้น ๆ เป็นพระพุทธศำสนำ
นำนำชำติ  อำทิ มำเลเซีย อินโดนีเซีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกำ ศรีลังกำ บังคลำเทศ เนปำล สิงคโปร์ อินเดีย  
เป็นต้น อันมีที่มำจำกนิสิตชำวพุทธที่มำศึกษำพระพุทธศำสนำในมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
เป็นองค์ควำมรู้พระพุทธศำสนำเชิงพ้ืนที่สู่ควำมเป็นองค์ควำมรู้ต่อพระพุทธศำสนำนำนำชำติด้วยเช่นกัน  
  
บทสรุปว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนาในนานาชาติ 

ผลที่ได้รับจำกกำรที่นิสิตมำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงฆ์ไทย ที่เห็นชัดเจนเป็นประจักษ์ได้คือ (1) 
กำรพัฒนำศักยภำพในเชิงตัวบุคคลต่อกำรเป็นผู้มีควำมรู้ในพระพุทธศำสนำ หรือองค์ควำมรู้ตำมศำสตร์ใน
สำขำที่นิสิตมำศึกษำยังประเทศไทย จนเป็นทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำเชิงปัจเจกได้ (2) กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้ำนอำณำบริเวณศึกษำในควำมเป็นพระพุทธศำสนำในเชิงพ้ืนที่ ที่จะเป็นกำรเชื่อมโยงพระพุทธศำสนำ
สู่ควำมเป็นประชำคมนำนำชำติ (3) กำรสร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยงระหว่ำงพระพุทธศำสนำด้วยกัน จำกนิกำยแต่
ละนิกำย จำกประเทศแต่ละประเทศ เป็นต้น เป็นกำรสร้ำงสัมพันธ์ในระดับบุคลคล สู่กำรสร้ำงเครือข่ำยใน
ระดับองค์รวม องค์กร ต่อกิจกำรพระพุทธศำสนำ นับว่ำเป็นคุณูปกำร ดังนั้น  พัฒนำกำรของกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยสงฆ์ ทีผ่่ำนมำ จึงเป็นควำมพยำยำมส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ในแบบแลกเปลี่ยน กำรเรียนรู้แบบ
ข้ำมเขตแดนไปสู่กำรศึกษำหำควำมเหมือนในวัฒนธรรมร่วมทำงพระพุทธศำสนำเป็นวัฒนธรรมหลัก 
วัฒนธรรมรองเป็นกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงในเชิงพ้ืนที่ ภำษำ และคติค่ำนิยมเฉพำะของกันและกัน  และกำรที่
มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำในประเทศไทย ได้จัดกำรศึกษำและพัฒนำคนในสังคมพระพุทธศำสนำท ำให้เกิด
พัฒนำกำรทำงพระพุทธศำสนำในระดับนำนำชำติ เช่น จนกลำยเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่ำงบุคลำกรใน
ศำสนำที่เกิดขึ้นในสังคมนำนำชำติร่วมกัน กำรจัดตั้งวิทยำลัยพระธรรมทูต ที่ท ำหน้ำที่อบรมพระธรรมทูตไทย 
และส่งพระภิกษุออกไปสร้ำงเครือขำยในนำนำประเทศกว่ำ 1,000 เครือข่ำย กำรสร้ำงเครือข่ำยระดับบุคคล
ระหว่ำงผู้มำเรียนในมหำวิทยำลัยสงฆ์ด้วยกันเอง กำรเป็นตัวแทนสร้ำงเครือข่ำยในระดับสูงทั้งองค์กรพุทธ ต่อ
องค์กร ทั้งมหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำกับมหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำ ในกำรประชุมนำนำชำติหลำย ๆ 
ครั้ง ที่มหำวิทยำลัยสงฆ์ไทยจัดขึ้น เช่น งำนประชุมวิสำขบูชำโลก เป็นต้น จนกระทั่งสำมำรถสร้ำงงำนด้ำน
พระพุทธศำสนำร่วมกันได้   ภำพลักษณ์เหล่ำนี้เป็นกำรส่งเสริมพัฒนำกำรทำงศำสนำและสังคมให้เกิดกำร
ยอมรับและและควำมเป็นประชำคมทำงศีลธรรมในประเทศนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน กำรพัฒนำและส่งเสริม
ทรัพยำกรมนุษย์ในพระพุทธศำสนำจำกบทบำทของมหำวิทยำลัยสงฆ์นับว่ำมีคุณูปกำรอย่ำงแท้จริง โดยมีฐำน
เริ่มจำกประเทศไทย สู่สังคมนำนำชำติดังปรำกฏเป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์และสถิติให้เห็นดังที่ผ่ำนมำ เพ่ือเป็น
กลไกองค์รวมในกำรพัฒนำพระพุทธศำสนำและกิจกำรพระพุทธศำสนำในเวทีนำนำชำติต่อไป  
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