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บทคัดย่อ 
สถาบันสงฆ์กับแนวทางพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา

แนวทางพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีที่เหมาะสม และรายวิชาสามัญ
ที่พระภิกษุสามเณรควรจะได้ศึกษาในหลักสูตรพระปริยัติธรรม โดยปัจจุบันนี้ สถาบัน
พระพุทธศาสนามีสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายที่จะจัดการศึกษาคณะสงฆ์กับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานส าหรับพระภิกษุสามเณรได้ เมื่อมีสิทธิ์และโอกาสอันดีเช่นนี้ การจัดการศึกษาใน
หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ควรจะได้รับการพัฒนาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปธรรมที่น่าสนใจและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากข้ึน 

สถาบันสงฆ์ควรจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
และแผนกบาลี  ให้ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายการศึกษาที่ ให้สิทธิ์สถาบัน
พระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีที่เหมาะสม  ซึ่ง
ควรจะน ามาใช้แบบเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรได้ เรียนวิชา นักธรรม – บาลี และวิชา
สามัญควบคู่กัน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับปริญญาเอก วิชาที่พระภิกษุสามเณรควร
จะได้ศึกษาในหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ได้แก่ วิชาภาษา 
ต่างประเทศ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ 
สุขศึกษา และพละศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งก็คือวิชาพ้ืนฐานการศึกษาที่เรียนที่
สอนในสถานศึกษาโดยทั่วไป ดังนั้น สถาบันสงฆ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์ควรจะถือโอกาสนี้ พัฒนาปรับปรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนก
บาลีให้เหมาะสมกับกาลสมัย  ในที่สุดพระพุทธศาสนาก็จะเจริญก้าวหน้าและด ารงมั่น เพ่ือ
ความสงบสุขของปวงชนชาวไทยและชาวโลกตลอดไป. 
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Abstract 

 

 Monks’ Institution and Phra Pariyathidam development had the objective 

to manage suitable studies in Dhamma and Pali then general Buddhist coarse. 

Nowadays, Buddhist institution had got right to manage fundamental for monks 

and novices, so that, management according to education format in Phra 

Pariyathidam curriculum for department of Dhamma and Pali should be 

improved right format and chance and respond to more learners. 

 Monks’ Institution should be developed and improve Phra Pariyathidham 

curriculum Dhamma and Pali along by education act give as Buddhist institute 

can be managed for Buddhist education suitable. The way to develop of 

education for department Dhamma and Pali as properly should be concerned. 

Namely the form giving a good chance for Buddhist monks can study Dhamma–

Pali and general education go together since secondary 1 up to Ph.D. level. The 

subject as novices and Buddhist monks should be studied in Phra Pariyathidham 

for department of Dhamma and Pali mean international languages such as Thai 

social, religion, culture, mathematics, art, science health, physical, occupations 

and technology, there by mean general as study and teach in general institute. 

Though monks’ institution or those who concerns about them when they have 

right and chance like this, education improvement in Buddhist monks, on this 

special develop and chance Phra Pariyathidham curriculum and Pali for 

modernized too, then Finally Buddhist will be developed and hold for peach and 

happiness for Thai and world citizen. 
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๑. บทน า 
สถาบันสงฆ์และองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคราชการ การ

บริหารงานมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทรัพยากรพ้ืนฐานในการบริหารงาน มีองค์ประกอบหลัก 
๔ อย่าง ได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ   บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ที่สุด เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหาร และ
ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์อย่างมหาศาลในกระบวนการผลิตตัวป้อนทั้ง ๔ อย่างนั้น 
ปัจจัยทุกตัวต้องมีบุคลากร เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืนเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 
   การศึกษาเป็นรากฐานอันส าคัญยิ่งทุกประเภทสถาบันในการสร้างความมั่นคง และ
ความเจริญก้าวหน้าของชาติ ถ้าการจัดการศึกษาของชาติมีคุณภาพก็หมายถึง ประชาชนใน
ชาติมีคุณภาพตามไปด้วย ดังนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรมจึงนับเป็นสถาบันทางการศึกษาที่
ส าคัญที่สุดของพระภิกษุสามเณร และผู้บริหารสถาบันก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง การที่ผู้บริหาร
จะบริหารงานให้ได้ดี และมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการบริหารงาน
ให้สถาบัน มีการด าเนินงานในการจุดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่ผู้บริหารสถาบัน
จะบริหารให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ผู้บริหารจะต้องเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ วิสัยทัศน์ จึงจะท าให้การบริหารงานการศึกษาให้เกิด
ความส าเร็จ ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์สูง 3  

ผู้บริหารการศึกษาสถาบันสงฆ์เป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งต่อสถาบันและวงการ
พระพุทธศาสนา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องบริหารงานหลักสูตร การ
เรียน การสอน ให้ประสบความส าเร็จให้จงได้ ฉะนั้นการบริหารงานทางการศึกษาต้องถือเป็น
สิ่งส าคัญยิ่ง เพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีองค์ประกอบอยู่ ๒ ประการ คือ คนและงาน นั้น
หมายความว่า การบริหารคนอย่างไรจะได้มา ซึ่งความส าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ คน
ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เพราะคนเป็นผู้กระท าให้เกิดปัจจัยอ่ืน ๆ โดยเฉพาะงานทุก
อย่างก็คนเป็นผู้ท าให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง 
ท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอ่ืน ๆ อีกนานัปการ เมื่อวัตถุและวัฒนธรรม
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ทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป คนไทยในสังคมรวมทั้งพระภิกษุและสามเณร จึงต้องมีความ
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา และได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพราะจะท าให้เกิดความ
สมดุลในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าหากสิ่งหนึ่งเปลี่ยนไป แต่อีกสิ่งหนึ่งนิ่งหยุดอยู่กับที่ย่อมไม่เกิด
ผลดีแน่นอน 

ดังนั้น สถาบันสงฆก์ับแนวทางพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม จึงเป็นการศึกษาจึงมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาคนในระดับรากหญ้ารวมทั้งพระภิกษุสามเณร ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน 

๒. ความเหมาะสมในการบริหารการปรับหลักสูตรพระปริยัติธรรม 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม หมายถึง การศึกษาตามหลักพระพุทธพจน์ หรือพระธรรม
วินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งอยู่คู่เคียงกับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
เรียกว่า ธุระในพระพุทธศาสนา มี ๒ ประการ คือ (๑) คันถธุระ คือ การเรียนตามภาคทฤษฎี 
ได้แก่ พระอภิธรรม พระสูตร และ พระวินัย ซึ่งมีความเหมาะสมกับพระภิกษุสามเณรที่อายุยัง
น้อย หรือเรียกอีกอย่างว่า ฝ่ายคามวาสี คืออยู่บ้านในสังคม ชุมชน เป็นวัตร (๒) วิปัสสนาธุระ 
คือ การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติล้วน ๆ เช่น การปฏิบัติธุดงค์คุณ ๑๓ ข้อ หรือเรียกอีกอย่างว่า 
ฝ่ายอรัญญวาสี คืออยู่ป่าเป็นวัตร กล่าวโดยสรุปของธุระทั้ง ๒ ประการ คือ สัทธรรมปฏิรูป 
ได้แก่ การศึกษา ด้านปริยัติ (ศึกษาตามหลักสูตร = คันถธุระ) ด้านปฏิบัติ (ศึกษาตามหลัก
ปฏิปทาแห่งอภิญญา = วิปัสสนาธุระ) และ ด้านปฏิเวธ (ผลที่เกิดจากศึกษาและรู้ถึง
สภาวธรรมตามเหตุผลปัจจัย = ได้เข้ากระแสแห่งมรรคผลนิพพาน) เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม คณะสงฆ์พึงค านึงถึงการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา หรือการ
บริหารงานบุคคล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษามุ่งให้บุคลากรปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีก าลังใจนาไปสู่การ
บริการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งในวงการคณะสงฆ์ดูเหมือนจะขาดแคลงอยู่อย่างมาก 
ตามหลักบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทที่ส าคัญที่สุดในการปฏิบัติงานเพ่ือสนองนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จต้องอาศัยทรัพยากรในการบริหาร โดยการ
บริหารงานและวางตัวบุคลากรเพ่ือนาความรู้ความสามารถไปพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย ของ
การปฏิรูปการศึกษาคือคุณภาพของการเรียนการสอนเพ่ือให้เด็กมีศักยภาพและมาตรฐาน
สูงขึ้น นอกจากนี้การบริหารงานบุคลากรเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้ง เขการปกครองคณะสงฆ์  มีองค์ประกอบตาม
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พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา4 ก าหนดไว้ ๕ ประการคือ การ
วางแผนอัตรากาลังและการก าหนดต าแหน่งสรรหา และการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประ
สิทธิภพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัยก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่สถาบันสงฆ์เลือนรางอยู่ 

การบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันจ าเป็นต้องมีผู้รู้และเข้าใจใน
บริบทของการศึกษาคณะสงฆ์ในด้านพระปริยัติธรรม ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความซื่อสัตย์ สุจริต 
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในระดับต่าง  ๆ ย่อมต้องการผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นทุนเดิมนั่นหมายความว่าบุคคลนั้น ๆ เป็นคนที่ยึดมั่นถือ
มั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสานึกมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณงาม
ความดี มีความรับผิดชอบ ที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ของ
องค์กรนั้น ๆ อีกทั้งรวมไปถึงท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะผู้ปฏิบัติตามใน
องค์การ หรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

ผู้บริหารของสถาบันสงฆ์กับแนวทางพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม ก็พึงค านึงว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดเป็นบุคคลส าคัญที่สุดของสถานศึกษา เพราะมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการเป็นผู้น าให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
จุดหมายของการจัดการศึกษา และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่พัฒนา
ผู้เรียน และสังคมภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตและอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ ผู้บริหารเปรียบเหมือนผู้น าในครอบครัว 
การบริหารจัดการในครอบครัวโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น าในทาง
ด ารงชีวิตภายใต้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
องค์การโดยเฉพาะความมีคุณธรรม จริยธรรมการด ารงชีวิตตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสหลักธรรมอันจะเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 5 
 
 

                                                           
4 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, พ.ศ. ๒๕๔๗), หน้า ๓๐-๓๖. 
5 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) , ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร:       

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๒๐. 
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๓. ความหมายของหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕  ในมาตรา ๔ ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ 6 “การศึกษา” หมายความว่า 
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุน
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

“การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจาการคุณภาพชีวิตได้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
           “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน 
ที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
           “สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           “มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึง
ประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 
           “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 
           “การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงาน
ดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
           “ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ  
           “ครู”  หมายความว่า  บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

                                                           
6 พระราชกิจจานุเบกษา, (เล่มที่ ๑๑๖), พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, 

(กรุงเทพมหานคร:  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พ.ศ. ๒๕๔๒), หน้า ๒ – ๓. 
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           “คณาจารย์”  หมายความว่า บุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการ
วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 
           “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน 
           “ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า  บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร
การศึกษา นอกสถานศึกษาตั้งแต่เขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
           “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ  
           “กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ 
          “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ค าว่า “การศึกษา” (Education) 7  มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน ๒ ค า คือ 
Educe ซึ่งแปลว่า “บ ารุง, เลี้ยง, อบรม, รักษา, ท าให้เจริญงอกงาม (to nurture, to rear, to 

raise) และค า Educate  แปลว่า “ชักน า หรือ ดึงออกมา” (to lead from, to draw out) 

รากศัพท์ค าแรกซึ่งหมายถึงการอบรมสั่งสอนให้เกิดความเจริญงอกงามนั้น เป็นความหมาย
ของการศึกษาที่ยึดถือกันมาจนปัจจุบัน ส่วนค าหลังนั้นถือว่า การศึกษาเป็นเพียงการชักน าให้
บุคคลรู้จัก และตระหนักในคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวคนแต่ละคน เพ่ือจะได้ใช้ความสามารถที่มี
อยู่ตามธรรมชาตินั้นได้เต็มที่ ความเชื่อในความหมายตามรูปศัพท์ที่กล่าวข้างต้น   

๔. ความหมายและความส าคัญของหลักสตูรการศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 

เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติใสใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้
ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยแ์ละเปน็พลเมือง ที่มคีุณค่า ของสังคมไทยและสังคมโลก 

“หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มี โลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ 
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี  มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมเป็นอย่างดี” 

                                                           
7 อินถา ศิริวรรณ ดร, พ้ืนฐานการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๔), 

หน้า ๔๗ – ๔๘. 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทยได้ก าหนดให้วิชา
ศึกษาทั่วไปเป็นองค์ประกอบ หนึ่งของหลักสูตรอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะปรัชญา
ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสาร
กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง ดี วิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่ถือว่าส าคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นบัณฑิต
เพราะเป็น ส่วนที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในภาพรวม 

รายวิชาศึกษาทั่วไปในประเทศไทยมีพัฒนาการที่ยาวนานย้อนไปเกือบ 30 ปีที่แล้ว 
รายวิชาศึกษาทั่วไปแต่ก่อนเรียกว่าวิชาพ้ืนฐาน เพราะมีการก าหนดให้ผู้เรียนศึกษาวิชา
ประเภทพ้ืนฐานก่อนที่จะไปศึกษาวิชา เฉพาะหรือวิชาชีพเพ่ือเตรียมศึกษาวิชาเฉพาะที่
เจาะลึก ต่อมานักการศึกษาไทยหลายท่านเสนอแนวคิดว่ารายวิชาศึกษาทั่วไปไม่น่าจะเป็น 
รายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะเพราะมีเป้าหมาย ซึ่งต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนและเป็นวิชาที่
จบสิ้นภายในวิชานั้น ๆ มักจะมีผู้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการผนวกรวมรายวิชาศึกษาท่ัวไปเข้าเป็น
ส่วน หนึ่งของหลักสูตร ว่ามีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด  หลายคนอาจจะมองเพียงว่าเป็น
รายวิชากลุ่มหนึ่งที่เพ่ิมขึ้นมาและท าให้จ านวน รวมของหน่วยกิตทั้งหมดเพ่ิมข้ึนมากเกินความ
จ าเป็น  และหากจ าเป็นต้องตัดรายวิชาในหลักสูตรทิ้งไปบ้างเพ่ือให้หน่วยกิตของหลัก สูตร
ลดลง รายวิชาศึกษาทั่วไปจะเป็นเป้าหมายอันดับแรกเพราะมองว่าเป็นรายวิชาที่ไม่ ส าคัญนัก
ต่อการศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพ ทัศนคติท่ีมีต่อรายวิชาศึกษาทั่วไปเช่นนี้อาจจะไม่ถูกต้องนัก
ในสายตาของผู้ ที่มองภาพของการศึกษาว่าเป็นองค์รวมและบัณฑิตต้องมีคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่
นอก เหนือจากการได้องค์ความรู้เพ่ือการประกอบวิชาชีพ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ให้ค าจ ากัดความของรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่าง
ชัดเจนว่าวิชาศึกษาทั่วไปมีจุด มุ่งหมายอยู่ที่การสร้างบัณฑิต ส่วนวิชาชีพเป็นเหมือนการสร้าง
เครื่องมือให้บัณฑิตวิชาศึกษาทั่วไปมีหน้าที่  ท าคนให้เป็นบัณฑิตหรือสร้างบัณฑิต มีบทบาท
โดยตรงในการพัฒนาคนเพ่ือให้บุคคลแต่ละคนเป็นคนที่สมบูรณ์  มีชีวิตที่ดีงามประณีต
ประเสริฐสมกับความเป็นมนุษย์ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นคนเต็มคน มีชีวิตที่มีอิสรภาพและมี
ความสุข การศึกษามีหน้าที่พัฒนาคนในสองด้าน กล่าวคือ  1) การพัฒนาตัวมนุษย์ให้มีความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข มีอิสรภาพ และ 2) การพัฒนาคนในฐานะท่ีเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ คือเป็นทุนที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ถ้าวิเคราะห์แนวคิด
เบื้องต้นนี้อย่างถี่ถ้วนแล้วกล่าวได้ว่าการจัดการศึกษา รายวิชาศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งซึ่ง
ท่านถึงกับกล่าวว่า  “จะสอนวิชาเฉพาะวิชาชีพให้ใช้ผู้เชี่ยวชาญ แต่จะสอนวิชาพื้นฐาน 
ต้องใช้นักปราชญ์” 8 

                                                           
8 พระพรหมคุณาภรณ ์ (ป. อ. ปยุตโต), รุ่งอรุณแห่งการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2550),. หน้า 4-5. 
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นักการศึกษาไทยท่านอ่ืน ๆ ที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษารายวิชาศึกษา
ทั่วไปตั้งแต่แรกเริ่ม มีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี
สอ้าน (2552) กล่าวว่า วงการอุดมศึกษาไทยได้ให้ความส าคัญเรื่องการศึกษาทั่วไปหรือวิชา
ศึกษาทั่วไปมาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่ พ.ศ .2517 ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์หลักสูตรของการ
อุดมศึกษาไทย  5 แห่ง พบว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนแนววิชาชีพในวงแคบ  หลักสูตรใน
ยุคนั้นต้องการดึงคนไปสู่สาขาวิชาชีพและมหาวิทยาลัยในยุคนั้น เหมือนโรงเรียนอาชีวะชั้นสูง 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีมหาวิทยาลัย  ธรรมศาสตร์เป็นผู้น าในปี 
พ.ศ .2517 จัดเป็นส่วนประกอบส าคัญของการศึกษาขั้นปริญญาตรี  (พ.ศ .2552) และได้
ผ่านกระบวนการพัฒนาปรับปรุงมาจนถึงปัจจุบัน รายวิชาศึกษาทั่วไปว่าเป็นการศึกษาที่
จ าเป็นส าหรับทุกคน ความเป็นบัณฑิตจะวัดกันที่ว่ามีความเป็นคนอยู่แค่ไหน มีความเป็นนัก
วิชาชีพอยู่แค่ไหน หรือที่เรียกว่า Manhood (ความเป็นคน) กับ Manpower (ก าลังคน)  คน
ที่เป็นบัณฑิตจะต้องมีท้ัง 2 ด้าน แนวคิดดังกล่าวน ามาเชื่อมโยงกับนโยบายคุณธรรมน าความรู้
ที่เน้นความเป็นคนดี มีความรู้และอยู่เย็นเป็นสุข  ในทางปฏิบัติการศึกษาทั่วไปอาจจัดการ
เรียนการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้  ไว้ในลักษณะหลากหลายเพ่ือให้ตรงตามความ
ประสงค์และความถนัดของผู้เรียน อาจจัดให้มีการสอบที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียนมีแรงกระตุ้น
ให้ไปหาข้อมูลและ ความรู้เหล่านั้น  

สถาบัน อุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการ ใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้
บรรลุ วัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาท่ัวไปโดยให้มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต” 

รวมความว่าแนวคิดของศึกษาทั่วไปจากงานชิ้นนี้คือการสร้างคนให้เป็นผู้มีความ รู้ดี 
มีความคิดดี มีอิสรเสรี มีวัฒนธรรม และเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้ง เน้นการเรียนรู้
ร่วมกัน ซึ่งตรงกันข้ามกับการศึกษาที่เน้นตัวบุคคลหรือการเรียนเพ่ือให้รู้ลึกเฉพาะ สาขาวิชา 
ความคาดหวังของคนทั่วไปกับผู้ที่ผ่านการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป  คือต้องเข้าใจความเป็น
มนุษย์ รู้ซึ้งในคุณค่าของมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมโลก การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปเน้นการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะเชิงคณิตศาสตร์  ทักษะวิจัย  ทักษะ
การสื่อสาร  จินตนาการ  และทักษะเชิงวัฒนธรรม  นั่นหมายถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  เห็น
ความส าคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไปว่าต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือพัฒนาตัวตนของ  ผู้เรียน การมี
ความรู้ลึกในสาขาท่ีผู้เรียนช านาญเพียงประการเดียวอาจจะไม่เพียงพอ 

ในประเทศเพ่ือนบ้านของไทย เช่น ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ได้ให้
ความส าคัญกับรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่าง มากเช่นกัน มหาวิทยาลัยมาลายาจัดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปเป็นรายวิชาที่บริหารจัดการโดยส่วน กลางเรียกว่า University courses เน้นการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้น (learning outcomes) ตามเกณฑ์ของ The 
Malaysian Quality Frameworks (MQF)  นักศึกษาทุกคนต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 3 
รายวิชา เช่น 1) Islamic Education and Ethnic Values (ส าหรับนักศึกษาพ้ืนเมือง) 2) 
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Introduction to Malaysia (ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ) 3) Information Skills 4) English 
Communication 5) Basic Entrepreneurial Skills ในส่ วนของศึกษาทั่ ว ไปที่ เ รี ยกว่ า 
University courses นั้นมีประมาณ 15-20 หน่วยกิต (ประมาณ 9 รายวิชา) ในประเทศ
มาเลเซียรายวิชาศึกษาทั่วไป  จะแตกต่างกันไปแล้วแต่มหาวิทยาลัย การจัดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปขณะนี้มุ่งเน้นความสามารถในการเป็นเจ้าของกิจการ ทักษะชีวิต  และทักษะการเป็น
ผู้น า ด้วยวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาที่เรียนจบสามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ อย่างกลมกลืน 
ตัวอย่างเช่น วิชาจริยธรรมของวิศวกรถือเป็นส่วนหนึ่งของศึกษาทั่วไปเพราะจะช่วยสร้าง
ทักษะ ชีวิตในการท างาน ในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านการประเมินในด้านทักษะบุคคล/ทักษะ
ชีวิต (Soft skills) ต้องไปเข้ารับการอบรมเข้มตอนอยู่ชั้นปีที่ 4 รวมทั้งมีการอบรมด้านทักษะ
ส า รส น เ ทศ  ( Information Technology)  บุ ค ลิ กภ าพ  ( Personality) กา ร ว า ง ตั ว 
(Grooming)  และภาษาอังกฤษ (English) 

ทักษะบุคคล/ทักษะชีวิต  (Soft skills) ที่ก าหนดโดย The Malaysian Quality 
Framework (MQF) แบ่งเป็น 7 ด้านดังนี้ 

๑) ทักษะการสื่อสาร (Communication) 
๒) ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical thinking) 
๓) ทักษะการท างานเป็นทีม (Teamwork skills) 
๔) ทักษะการเป็นผู้น า (Leadership skills) 
๕) ทักษะการเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurial skills) 
๖) คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics) 
๗) ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning skills) 
ต่อมามหาวิทยาลัยมาลายาได้ก าหนดเพ่ิมทักษะที่ 8 เป็นผลของการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ไว้

ด้วยคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) มหาวิทยาลัยใช้วิธีการติดตาม
นักศึกษาผ่านระบบของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ลง ทะเบียน (Integrated student information) 
ผู้เรียนจะได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียนโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้  ดูแลเพ่ือสร้าง
ทักษะที่แตกต่างหลากหลาย ส่วนผู้ประสานงานรายวิชาทักษะบุคคล/ทักษะชีวิต (Soft skills) 
สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อมาติดตามผลการเรียนของผู้เรียน เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เรียน
และมอบประกาศนียบัตรแสดงข้อมูลส าคัญเป็นส่วนๆ ให้ในตอนท้าย  

National University of Singapore จั ดท า  NUS Education Framework ของ
ตนเองและจัด General Education เป็นกลุ่ม ๆ ให้หลักสูตรเลือกตามความเหมาะสม แต่
ก าหนดเป็น 20% ของเนื้อหาของหลักสูตรกลุ่มของศึกษาทั่วไปแบ่งเป็น 

๑) การเรียนรู้การเป็นพลโลกเพ่ือจะได้เข้าใจสังคมโลก (Global Learning) เช่น การ
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

๒) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) 
๓) การบริหารจัดการ (Management) 
๔) การเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship) 
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๕) การ เรียนรู้ เ ชิ งบู รณาการระหว่างสาขาและหลากหลายสาขาร่ วมกัน 
(Multidisciplinary and Interdisciplinary Learning) แบ่ ง เป็นสายมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ (Humanities and social sciences), วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science 
and mathematics) และสาขาอาชีพต่าง ๆ (professional disciplines) 
ในด้านแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ  
2548 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

“การจัดการศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยให้
ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้
ด้วยตนเอง   การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว  ไม่
ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาชั้นสูงอีกและไม่ควรน ารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพ้ืนฐาน
ของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาท่ัวไป” 

สรุปว่า สถาบันการศึกษาจ านวนมากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญต่อการ 
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาให้ตนเองมีความ รอบรู้ใน
ทุกด้านสามารถจัดการบริหารชีวิตของตนเองเพ่ือให้ได้อยู่ในโลกสมัย ใหม่อย่างมีความสุขและ
ท าประโยชน์ให้กับชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก ไม่เน้นการเจาะลึกเนื้อหาวิชาเฉพาะ 

๕. ความเป็นของหลักสูตรพระปริยัติธรรม 
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเป็นการจัดการศึกษาแผนกหนึ่งของคณะสงฆ์ที่ให้

โอกาสแก่ศาสนทายาทให้มีความรู้ทางพระปริยัติธรรมคือ นักธรรม – บาลี ควบคู่ไปกับ
วิชาการสามัญคือ หลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานี้ จัดขึ้นโดยอาศัยสิทธิตาม
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๔๕  ที่ก าหนดไว้ว่า 9 

 นอกเหนือจากรัฐ, เอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สั งคม อ่ืน  มีสิทธิ์ ในการจัดการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน ทั้ งนี้ ให้ เป็น ไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง  โดยคณะสงฆ์ได้ด าเนินการเพื่อให้ออกเป็นกฎกระทรวงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘  

แท้ที่จริงการศึกษาในรูปแบบบูรณาการคือนักธรรม-บาลี และวิชาสามัญเริ่มมี
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และ ๒๕๐๗  จนกระทั่งเป็นรูปแบบ
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ซึ่งมีล าดับพัฒนาการดังนี้ 

พ.ศ. ๒๕๑๔  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงว่าด้วยการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยรับสนองพระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
                                                           

9 พระราชวรมุนี ป.ธ.๙, Ph.D กรรมการสภาการศึกษา (สกศ.) .พัฒนาการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๖๐. หน้า 5-6. 
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สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (จวน  อุฏฐายีมหาเถระ) ว่า “การศึกษาทางโลก
เจริญก้าวหน้ามากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาพระปริยัติธรรมก็จ าเป็นต้อง
อนุวัตรไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกบ้างจึงเห็นสมควรที่จะมีหลักสูตรในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมอีกแผนกหนึ่งคือ หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ศึกษา
ได้มีโอกาสบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ได้ท้ังทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป” 

พ.ศ. ๒๕๓๕  ระเบียบว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษายังคงสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๔๕  เมื่อมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และตั้งหน่วยงาน
คือ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้ออก
ระเบียบ ว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาขึ้นในปี พ.ศ.  ๒๕๔๖ โดยให้
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

ในส่วนของอาณาจักร ช่วงระยะเวลานี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาที่ส าคัญ
ขึ้นหลายอย่างคือในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติขึ้น และปี พ.ศ. 
๒๕๔๕ ได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับขึ้น เนื่องจากมี พ.ร.บ.   การศึกษา
แห่งชาติ (มาตรา ๑๗) และพ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ (มาตรา ๔) ที่ก าหนดให้เด็กต้องเรียน
ถึงชั้นปีที่ ๙  หรือ ม.๓ เป็นภาคบังคับนี้เอง  ท าให้คณะสงฆ์ ได้เสนอให้ออกกฎกระทรวง 
ปี  พ.ศ. ๒๕๔๘  เพ่ือรับรองการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาให้ถูกกฎหมาย หาไม่
แล้วอาจจะก่อให้เกิดการลดจ านวนของศาสนทายาทเป็นอย่างมาก เมื่อกฎกระทรวงได้เกิดขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘  ในกฎกระทรวงนั้นได้ให้ค านิยามของค าว่า “โรงเรียน”  หมายความ
ว่า  “สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา”  จึงเป็นเหตุให้
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของมหาเถรสมาคมได้
อย่างสมบูรณ์  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  

ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  มหาเถรสมาคมจึงได้ออกประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) ขึ้น และได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔) ขึ้นมา
ก ากับดูแล โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานกรรมการ และมีผู้อ านวยการกองพุทธ
ศาสนศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ  เจตนารมณ์ที่แท้จริงของการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาคือ การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แก่ นักธรรม – บาลี  เป็น
หลัก และการศึกษาวิชาสามัญเรียนควบคู่กันไป ดังนั้น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาเถรสมาคมได้มี
มติ ให้ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ได้ เ พ่ิมการเรียนวิชาภาษาบาลี  
จาก  ๑  หน่วยกิต  ( เรียน ๔๐ คาบต่อปีการศึกษา)  เป็น ๓ หน่วยกิต  (เรียน ๑๒๐ คาบต่อ
ปีการศึกษา) และในปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรเพ่ือให้เหมาะสมกับจุดเน้นของแต่ละสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยการรับทราบของมหาเถรสมาคม ตระหนักถึงอัตลักษณ์
ของความเป็นศาสนทายาทของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จึงได้มีค าสั่ง
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ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา (ค าสั่งที่ ๑/๒๕๕๕, ลงวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๕)  ตามหลักสูตรการศึกษาวิชานักธรรมและบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาขึ้น โดยวิชานักธรรมให้เรียนวิชากระทู้   ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย
บัญญัติ ตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง  และวิชาภาษาบาลี ให้ปรับจาก ๓ หน่วย
กิต  เป็น ๕ หน่วยกิต (เรียน ๒๐๐  คาบตอ่ปีการศึกษา) และให้เรียนตามหลักสูตรแม่กองบาลี
สนามหลวง เพ่ือจักได้เกื้อกูลต่อการสอบบาลีสนามหลวง โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๕  เป็นต้นไป และทั้งวิชานักธรรม-บาลี เป็นวิชาบังคับเลือกที่นักเรียนต้องเรียนหาไม่
แล้วถือว่ายังไม่จบในระดับชั้น ม. ต้น และ ม. ปลาย  กอร์ปกับส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติได้ประชุมตกลงเบื้องต้นกับส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบต่อไปแล้ว โดยจะยึดหลักเกณฑ์
การประเมินประเด็นหลักอยู่ที่การศึกษานักธรรม-บาลี และหลักสูตรแกนกลางของ สพฐ. 
ประกอบกัน  การด าเนินเช่นนี้ก็เพ่ือมุ่งหวังให้ศาสนทายาทมีความรู้ทั้งทางธรรมและทาง
สามัญควบคู่กันไป กาลต่อไปในอนาคตเมื่ออยู่สืบต่อพระพุทธศาสนาในสถานะศาสนทายาทก็
จักเป็นผู้มีความรู้ด้านพระบาลี - พระธรรมวินัย อย่างสมบูรณ์ และเมื่อไม่อาจสามารถด ารง
สมณเพศแล้วเวียนมาเป็นคฤหัสถ์จักได้น าวิชาความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพ ตามสมควรแก่
อัตภาพ ของตนเองต่อไป 

๖. บทสรุป 
สถาบันการศึกษาจ านวนมากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญต่อการ จัดการ

เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาให้ตนเองมีความ รอบรู้ในทุกด้าน
สามารถจัดการบริหารชีวิตของตนเองเพ่ือให้ได้อยู่ในโลกสมัย ใหม่อย่างมีความสุขและท า
ประโยชน์ให้กับชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก ไม่เน้นการเจาะลึกเนื้อหาวิชาเฉพาะ “การ
จัดการศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยให้ศึกษารายวิชา
ต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วย
ตนเอง   การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมี
รายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาชั้นสูงอีกและไม่ควรน ารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพ้ืนฐานของ
วิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาท่ัวไป” 

ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม คือการศึกษาตามหลักพระพุทธพจน์ หรือพระธรรม
วินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งอยู่คู่เคียงกับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
เรียกว่า ธุระในพระพุทธศาสนา มี ๒ ประการ คือ (๑) คันถธุระ คือ การเรียนตามภาคทฤษฎี 
ได้แก่ พระอภิธรรม พระสูตร และ พระวินัย ซึ่งมีความเหมาะสมกับพระภิกษุสามเณรที่อายุยัง
น้อย หรือเรียกอีกอย่างว่า ฝ่ายคามวาสี คืออยู่บ้านในสังคม ชุมชน เป็นวัตร (๒) วิปัสสนาธุระ 
คือ การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติล้วน ๆ เช่น การปฏิบัติธุดงค์คุณ ๑๓ ข้อ หรือเรียกอีกอย่างว่า 
ฝ่ายอรัญญวาสี คืออยู่ป่าเป็นวัตร กล่าวโดยสรุปของธุระทั้ง ๒ ประการ คือ สัทธรรมปฏิรูป 
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ได้แก่ การศึกษา ด้านปริยัติ (ศึกษาตามหลักสูตร = คันถธุระ) ด้านปฏิบัติ (ศึกษาตามหลัก
ปฏิปทาแห่งอภิญญา = วิปัสสนาธุระ) และ ด้านปฏิเวธ (ผลที่เกิดจากศึกษาและรู้ถึง
สภาวะธรรมตามเหตุผลปัจจัย = ได้เข้ากระแสแห่งมรรคผลนิพพาน) นั่นเอง 
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