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เสวนาออนไลน์ เรื่อง 
โลกเปล่ียน คนปรับ ขยับการเรียนรู้ 

ในโรงเรียน(ชนบท)



บริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

จัดตั้งขึ้นเนื่องจากการจัดตั้งโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาและ
บาลีวิสามัญศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ เปิดด าเนินการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2432 และพ.ศ. 2489 ตามล าดับ 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีเจ้าอาวาสเป็น
ผู้จัดการโรงเรียน และพระอาจารย์เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 



โดยการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็น การศึกษาที่วัดจัดการเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษา ให้แก่พระภิกษุสามเณร เพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 8 กลุ่มสาระ คือ 1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5.สุขศึกษาและพลศึกษา 6.ศิลปะ 7.การงานอาชีพ 8.ภาษาต่างประเทศ

ผู้ที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส ครอบครัวมีฐานะ
ยากจน พ่อ-แม่ หย่าร้าง เป็นชนเผ่า มีปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยไมค่ลอ่ง ซึ่งเป็นการให้โอกาสเด็กเหล่านี้ได้มี
โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ทั้งเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับการปลูกฝังขณะที่บวชเรียนอยู่ออกสู่สังคมมากมาย

โดยการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็น การศึกษาที่วัดจัดการเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษา ให้แก่พระภิกษุสามเณร เพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 8 กลุ่มสาระ คือ 1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5.สุขศึกษาและพลศึกษา 6.ศิลปะ 7.การงานอาชีพ 8.ภาษาต่างประเทศ

ผู้ที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส ครอบครัวมีฐานะ
ยากจน พ่อ-แม่ หย่าร้าง เป็นชนเผ่า มีปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยไมค่ลอ่ง ซึ่งเป็นการให้โอกาสเด็กเหล่านี้ได้มี
โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ทั้งเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับการปลูกฝังขณะที่บวชเรียนอยู่ออกสู่สังคมมากมาย



ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 
ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 แผนก คือ 1. แผนกธรรม  2. แผนกบาลี และ 
3. แผนกสามัญศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ทั่วประเทศ จ านวน 408 โรงเรียน 



• โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนชาย
ที่เข้าไปบวชในพระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมค าสอนแห่งพระพุทธศาสนา เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้
ผู้ได้รับการอบรมมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม สมกับที่ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา





โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนพระปริยัตธรรมฯ 
ในโครงการตามพระราชด าริฯ จ านวน 69 โรงเรียน 
ดังนี้ 
พื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ  จ านวน 60 โรงเรียน  
- จ.น่าน จ านวน 15 โรงเรียน 
- จ.เชียงราย จ านวน 21 โรงเรียน 
- จ.แพร่ จ านวน 6 โรงเรียน 
- จ.พะเยา จ านวน 9 โรงเรียน 
- จ.ล าปาง จ านวน 9 โรงเรียน 
จ.ศรีสะเกษ จ านวน 9 โรงเรียน 



ในห้องเรียน 





ฉันภัตตาหารเพล



กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

: การออกก าลังกายด้วยการท าโยคะ การตรวจสุขภาพประจ าปี  การเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการ ฯลฯ



การทัศนศึกษานอกสถานที ่



การทัศนศึกษานอกสถานที ่



การน าผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการ ( กพด.)

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชด าริฯ จะด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ ปัจจุบันด าเนินการตามแผนระยะที่ 5 
พ.ศ. 2560 -2569







การน าเสนอผลงานและเข้ารว่มประกวดในเวทวีิชาการต่างๆ



การน าเสนอผลงานและเข้ารว่มประกวดในงานแข่งขันทักษะวิชาการ





แนวทางในการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ในช่วงการระบาดโควิด 19

2. โรงเรียนได้น าแนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาใช้เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนในช่วงการ
ระบาดโควิด 19 ได้  โดยมีมาตรการควบคุมและหลักปฏิบัติในการป้องกันการ 6 ข้อ ได้แก่

1. สอนโดยใช้เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์พระราชทาน ไปตามวัดต่าง โดยเรียนผ่าน DLTV 
โดยการเรียนรวมตามระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น กับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยประสาน
เจ้าอาวาสและครูพี่เลี้ยงในวัดสอนตามเวลาที่เหมาะสมทุกวัน แล้วท าใบงานส่งในรายชั่วโมง



1. คัดกรอง (Screening) ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย

2. สวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา

3. ล้างมือ (Hand Washing)ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า นานอย่างน้อย 20 วินาที
หรือใช้เจลแอลกอฮอล์หลกีเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสีย่ง รวมทั้ง

4. เว้นระยะห่าง (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่

5. ท าความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ท าความสะอาดห้องเรียน 
และบริเวณต่าง ๆ 

6. ลดแออัด (Reducing) ลดระยะเวลาการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น หรือเหลื่อมเวลาท ากิจกรรมและหลีกเลี่ยง 
การท ากิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด



การจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดโควิด 19(ช่วงปิดโรงเรียน)

การจัดการเรียนรู้ที่วัด



การจัดการเรียนรู้ที่วัด



การจัดการเรียนรู้ที่วัด



การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์





การจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดโควิด 19 (เปิดเรียน)
การเว้นระยะห่าง   มีที่วัดอุณหภูมิ



ที่ล้างมือ / เจลแอลกอฮอล์
ใส่หน้ากากผ้า/อนามัย









1. บางวัดที่สามเณรจ าวัตร ไม่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงต้องหาวิธีการเสริมอื่น 

2. สามเณรบางรูป ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่รองรับแอปพลิเคช่ัน

3. เวลาในการท ากิจสงฆ์ตรงกับเวลาในการออกอากาศ DLTV

4. สามเณรบางส่วนกลับภูมิล าเนาต่างจังหวัด การเดินทางกลับไม่สะดวก

5. มีสามเณรจ านวนหน่ึงมีปัญหาเรื่องการอ่านออก เขียนได้ ไม่ค่อยดีนัก

ปัญหา/อุปสรรค ในการจัดการเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 



จบการบรรยาย
เจริญพร/สวัสดี 

พระครูถาวรรัตนานุกิจ
ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม 
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