นิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม : ต้นแบบการเรียนรู้
สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย1
กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑.๑ บทน�ำ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา
พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�ำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์มีพันธกิจ ๔ ประการ คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท�ำนุบ�ำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจ
และสังคม” โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยนิสติ บรรพชิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาภาคทฤษฎีแล้ว จะต้องปฏิบตั ิ
ศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี2 จึงจะมีสิทธิเข้ารับปริญญาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ และการออกปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตทุกรูป มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวัง
ให้นิสิตทุกท่านได้ปฏิบัติตามพุทโธวาทที่ว่า
“จรถ ภิกขฺ เว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปายอตฺถายหิตาย สุขาย เทวมนุสสฺ านํ
แปลว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนจ�ำนวนมาก
เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”
ดังนัน้ การปฏิบตั ศิ าสนกิจอีกหนึง่ ปีการศึกษา จึงเป็นเงือ่ นไขหนึง่ ทีส่ ำ� คัญของการส�ำเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๗ การส�ำเร็จ
การศึกษา ในข้อ ๖๔ ซึ่งก�ำหนดสาระส�ำคัญไว้ว่า นิสิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาต้องสอบได้หน่วยกิตสะสมครบ
ตามหลักสูตร, ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย ซึ่งการ
1

เป็นบทความที่มีเนื้อหา ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และการถอดบทเรียนจาก
การโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๑ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวดที่ ๗ การส�ำเร็จการศึกษา ข้อ ๖๔ (๖๔.๒) ไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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ไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย ข้อหนึ่ง คือ การปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา ๑ ปี หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งก�ำหนดสาระส�ำคัญไว้ว่า นิสิต
ผู้ที่มีสิทธิ์ในการปฏิบัติศาสนกิจ จะต้องเป็นนิสิตผู้สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
และต้องมีหนังสือรับรองจากส�ำนักทะเบียนและวัดผล ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานครบตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้ยนื่ ค�ำร้องขอปฏิบตั ศิ าสนกิจต่อมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้คณะกรรมการอนุมตั ิ
ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมของปีทศี่ กึ ษาครบตามหลักสูตร และเข้ารับการปฐมนิเทศตามทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด เมือ่ ด�ำเนินการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องครบแล้ว นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจสนองงาน
ในกิจการคณะสงฆ์ในเพศบรรพชิต เป็นเวลา ๑ ปี ตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติศาสนกิจ
จากผลการด�ำเนินงานโครงการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ๔ ภาค รุน่ ที่ ๖๑ ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๕๘ พบว่า การปฏิบตั ศิ าสนกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ นิสติ ได้ทราบปัญหาและอุปสรรค
พร้อมได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนได้ร่วมกันค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ดังนั้น กองกิจการ
นิสติ ส�ำนักงานอธิการบดี จึงเสนอบทความ เรือ่ ง “นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม: ต้นแบบ
การเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย” เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ต่าง ๆ และก�ำหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในอนาคต
ต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ศึกษาความหมายและความส�ำคัญของการปฏิบตั ศิ าสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. เพื่อศึก ษาปัญหาอุปสรรคและแนวปฏิ บัติ ที่ ดี ในการปฏิ บัติศาสนกิ จของนิ สิ ตรุ ่ นที่ ๖๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. เพื่อรวบรวมข้อมูลและผลักดันเชิงนโยบายก�ำหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจใน
อนาคต
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๑.๓ ความหมายและความส�ำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจ
๑.๓.๑ ความหมายการปฏิบัติศาสนกิจ
ในการปฏิบัติศาสนกิจข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติ
ศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในข้อ ๕ ได้ก�ำหนดความหมายของค�ำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจไว้ ดังนี้
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ หมายความว่า พระภิกษุหรือสามเณรผูศ้ กึ ษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิตและก�ำลังปฏิบัติศาสนกิจ
ศาสนกิจ หมายความว่า การสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติศาสนกิจไว้ในข้อ ๑๐ ว่า การปฏิบัติศาสนกิจมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
		 (๑) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
		 (๒) เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์
		 (๓) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์
		 (๔) เพื่อสงเคราะห์ประชาชน
		 (๕) เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากความหมายของค�ำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจสามารถให้ความหมายของการปฏิบัติ
ศาสนกิจได้ว่า
การปฏิบัติศาสนกิจ หมายความว่า การปฏิบัติงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงาน
ในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๓.๒ ความส�ำคัญการปฏิบัติศาสนกิจ
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันทีส่ ำ� คัญสถาบันหนึง่ ใน ๓ สถาบันหลักของประเทศไทย วัฒนธรรมไทย
และวิถีชีวิตของคนไทยมีหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส�ำคัญ การที่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก�ำหนดให้นิสิตทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ที่มีคุณสมบัติเป็นนิสิต
ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ขา้ งต้น ส่งผลดีตอ่ การพัฒนาชุมชน
และคณะสงฆ์ในภาพรวมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นภาพสะท้อนให้นิสิตได้มีโอกาสได้พัฒนาชุมชนวัด
และบ้านในท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงบทบาทความเป็นผู้น�ำในด้านต่าง ๆ ปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคม
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เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก ซึ่งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ3 ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการช่วย
สนองงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ
		 (๑) ด้านการปกครอง
		 (๒) ด้านการศาสนศึกษา
		 (๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์
		 (๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
		 (๕) ด้านการสาธารณูปการ และ
		 (๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์
ทั้งนี้ ในด�ำเนินการจะต้องให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒4

๑.๔ ผลการด�ำเนินงานโครงนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม
๑.๔.๑ ก่อนการปฏิบัติศาสนกิจ
ก่อนที่นิสิตจะลงพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตได้ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ใน ๓ ส่วนส�ำคัญ คือ
		 (๑) นิสิตสอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตร
		 (๒) ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
		 (๓) กิจกรรมพัฒนานิสิต
3

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ข้อ ๕
ก�ำหนดไว้ว่า นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ หมายความว่า พระภิกษุหรือสามเณรผู้ศึกษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
และก�ำลังปฏิบัติศาสนกิจ
4
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๖๔
นิสิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๖๔.๑ สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรทีเ่ ข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่าของเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
๖๔.๒ ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการฝึก
ภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
		 ๖๔.๓ ไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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กระบวนการดังกล่าวมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีเป้าประสงค์ส�ำคัญ คือ การผลิตบัณฑิต
ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณ์ของนิสิตอันพึงประสงค์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะ
กรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจโดยก�ำหนดให้การปฏิบัติศาสนกิจ
ของนิสิต รุ่นที่ ๖๑ เป็นปีแห่งการปฏิบัติงานเพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์ นโยบายและงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๑.๔.๒ ผลการด�ำเนินงานการปฏิบัติศาสนกิจ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสัมมนานิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ มีสรุปผลการปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้
		 ๑. การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจ�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก�ำหนดจัด ณ วิทยาเขต
ขอนแก่น ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน
๘๓๒ รูป มีผู้เข้าร่วม จ�ำนวน ๕๐๑ รูป/คน และผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน ๖๐๒ รูป/คน มีผล
การประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยที่ ๔.๑๒ พอใจมาก
		 ๒. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำภาคกลางและภาคใต้ ก�ำหนดจัดการสัมมนา
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน ๖๕๗
รูป/คน และผูต้ อบแบบสอบถาม จ�ำนวน ๔๑๔ รูป/คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลีย่ ที่ ๔.๑๖
พอใจมาก
		 ๓. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำภาคเหนือ ก�ำหนดจัด ณ วิทยาเขตแพร่ ต�ำบล
แม่ค�ำมี อ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จ�ำนวน ๔๗๘ รูป/คน และผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน ๓๗๖ รูป/คน
มีผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยที่ ๔.๒๔ พอใจมาก
จากผลการปฏิบัติงานนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ ได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติ
ศาสนกิจ และมีความสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ก. ผลการด�ำเนินงานปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รุน่ ที่ ๖๑ ประจ�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต�ำบลโคกสี
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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ตารางที่ ๑ แสดงหัวข้อและจ�ำนวนนิสิตประชุมกลุ่มย่อย ประจ�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง
กลุ่มที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์
กลุ่มที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลุ่มที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม-บาลี
กลุ่มที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนนิสิต
สถานที่
๑๘๘
มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ๒๑๒
ราชวิทยาลัย
๘๐
วิทยาเขตขอนแก่น
ตำ�บลโคกสี
๑๗๕
อำ�เภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
๑๗๗
๘๓๒

กลุ่มที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์
ในการสัมมนาย่อยกลุ่มที่ ๑ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์
ประจ�ำภาคตะวันออกเฉียง พบว่า มีพระวิทยากรประจ�ำกลุ่ม ท�ำหน้าที่น�ำกระบวนการในการประชุม
กลุ่มย่อย และมีการเลือกประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม เพื่อก�ำหนดประเด็น
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยที่ประชุมได้ก�ำหนดงานกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง
ด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการ
สาธารณูปการ ซึ่งสอดคล้องกับกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ ข้อที่ ๕ และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ส�ำคัญของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในแต่ละ
ด้านไว้
ผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ประชุมได้น�ำเสนอแนวทาง ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง และข้อเสนอแนะ
ที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจสมาชิกในกลุ่ม ได้เสนอประเด็นสรุปได้ ดังนี้
๑) ด้านการปกครอง
การปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง พบว่า นิสิตบางส่วนพระสังฆาธิการได้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ปกครองวัดและน�ำเทคนิควิธีการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ในการปกครองดูแลวัดได้เป็นอย่างดี
ส่วนนิสิตที่ไม่ได้เป็นพระสังฆาธิการจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการหรือปฏิบัติงานสอนหนังสือตามที่
ได้รับมอบหมาย มีปัญหาและอุปสรรค เทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาจากที่ประชุม ดังนี้
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		 (๑) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ชุมชนขาดความเข้าใจข้อปฏิบัติรวมกันบางอย่างในวัด เช่น
การจ�ำหน่ายสุราหรือบุหรี่ในวัด วัดไม่มีการจัดท�ำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ�ำปี และไม่มีระบบ
การประเมินผลการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของวัด
		 (๒) แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี พบว่า มีการท�ำงานกับภาคีเครือข่ายกับองค์กรภายนอกและน�ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการวัด
๒) ด้านการศึกษา
โครงสร้างการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์มีความเข้มแข็งดีและยังเปิดโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม
		 (๑) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ไม่มกี ารจัดการด้านการศึกษาเป็นองค์รวมในระดับต่าง ๆ เช่น
จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล และวัด ท�ำให้บุคลากรและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ พระสงฆ์
ที่มาเรียนยังขาดการสนับสนุนทางด้านปัจจัย
		 (๒) แนวปฏิบัติที่ดี พบว่า บางที่พื้นมีการสร้างศาสนทายาทโดยการสนับสนุนให้มีการเข้าถึง
การศึกษาในทุกระดับท�ำให้มีพระภิกษุสามเณรเข้ามาอยู่ในวัดและรวมพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง
๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์
มีการจัดตัง้ การศึกษาให้กบั เยาวชนและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีการจัดอบรมพุทธศาสนิกชนในพรรษาอย่างต่อเนือ่ ง และมีพระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ท�ำหน้าที่เป็นครูพระสอนศีลธรรมประจ�ำโรงเรียนเกือบทุกโรงเรียน
		 (๑) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า บุคลากรไม่มีคุณภาพ สถานที่อบรมและอุปกรณ์ไม่เหมาะสม
และเพียงพอ ขาดงบสนับสนุน ท�ำให้เยาวชนขาดความสนใจ
		 (๒) แนวปฏิบัติที่ดี ที่ประชุมเสนอว่า ควรส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ในการ
บริหารจัดการ และสร้างหลักประกันให้กับผู้ปฏิบัติงาน เช่น ควรจัดตั้งสมาคม หรือมูลนิธิ เพื่อให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมและช่วยเหลือเรือ่ งส่วนตัว และควรให้มกี ารสอบบรรจุพทุ ธศาสตรบัณฑิตเข้าเป็นพนักงานของรัฐ
๔) ด้านการเผยแผ่
การเผยแผ่ พบว่า มีพระธรรมทูตและหน่วยงานอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล (อปต.) และมีนสิ ติ
ปฏิบัติศาสนกิจช่วยงานท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนการเผยแผ่ ช่วยจัดให้มีการเทศน์มหาชาติในสถานศึกษา
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		 (๑) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า การเผยแผ่ขาดการจัดวางโครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่ บุคลากร
และงบประมาณ ไม่มีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรมท�ำให้ทมี่ าของแหล่งทุนและงบประมาณในการสนับสนุนมีนอ้ ย และไม่ได้เชือ่ มโยงในระดับ
เจ้าคณะปกครองในระดับต่าง ๆ
		 (๒) แนวปฏิบัติที่ดี พบว่า บางพื้นที่เจ้าคณะปกครองมีแผนพัฒนางานเผยแผ่อย่างเป็น
รูปธรรมส่งผลให้งานเผยแผ่มีการก�ำหนดเป้าประสงค์อย่างชัดเจน และที่ประชุมได้เสนอให้คณะสงฆ์
จัดท�ำแผนพัฒนางานเผยแผ่ในทุกระดับตั้งแต่วัด ต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด โดยการสนับสนุนของ
เจ้าคณะปกครอง
๕) ด้านสาธารณสงเคราะห์
นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจบางส่วน มีจติ อาสา มีแนวคิดในการพัฒนาท้องถิน่ ด้วยการมอบทุนการศึกษา
ตั้งกองทุนสงเคราะห์ศพไร้ญาติ มีการสงเคราะห์เด็กเรียนดีแต่ยากจน
		 (๑) ปัญหาและอุปสรรคพบว่า การด�ำเนินงานขาดความร่วมมือจากชุมชน และส่วนราชการ
ในพืน้ ที่ ขาดทุนทรัพย์ ผูน้ ำ� ชุมชนไม่เข้าใจในบทบาทพระนิสติ ท�ำให้มปี ญ
ั หาการประสานงานกับทางวัด
		 (๒) แนวปฏิบัติที่ดี พบว่า ควรพัฒนาคณะสงฆ์ในเขตปกครองให้มีความรู้ความสามารถ
เพื่อที่จะพัฒนาคนในชุมชนและสังคมให้อุดมไปด้วยปัญญา ควรมีหน่วยงานช่วยเหลือการด�ำเนินงาน
ด้านพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น
๖) ด้านการสาธารณูปการ
มีการก่อสร้างถาวรวัตถุที่สื่อถึงสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระเบียบแบบแผน
เช่นกล่าวถึงประวัตขิ องพระพุทธเจ้า ทีม่ าของงบประมาณในการก่อสร้างและบูรณะถาวรวัตถุ ส่วนใหญ่
เกิดจากนิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีความสามารถในการชักชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญ
		 (๑) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ไม่มกี ารส�ำรวจความจ�ำเป็นและก�ำหนดแผนพัฒนา ท�ำให้ไม่มี
งบประมาณในการด�ำเนินการ โครงการที่ใหญ่เกินไป ประกอบกับนิสิตขาดความรู้และประสบการณ์
ท�ำให้ขาดความต่อเนื่อง
		 (๒) แนวปฏิบัติที่ดี พบว่า การใช้ต้นทุนทางพระพุทธศาสนาในการระดมทุนเพื่อมาก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยค�ำนึงถึงการใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
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กลุ่มที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นครูพระทีไ่ ม่ได้เรียนด้านการสอนมาโดยตรง จึงท�ำให้ไม่เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ด้านการสอนก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพการสอนมีปัญหาอุปสรรค เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหา
ดังนี้
๑) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า
		 (๑) ปัญหาที่ตัวพุทธศาสตรบัณฑิตบางรูปขาดประสบการณ์ในด้านการจัดแผนการสอนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ให้เกิดการเรียนรู้ การควบคุมชัน้ เรียนและเกณฑ์การประเมินผลการเรียนการ
สอน ปัญหาการเดินทาง การปฏิบัติตนไม่เหมาะสม และขาดการจัดเตรียมในด้านการเรียนการสอน
ท�ำให้ได้รบั การต�ำหนิ ขาดทักษะทางสังคม ท�ำให้ขาดปฏิสมั พันธ์ และสัมพันธภาพกับครูผสู้ อนในโรงเรียน
รวมทั้งบางรูปยังขาดความรู้ในด้านภูมิธรรมที่ถูกต้องและชัดเจน
		 (๒) ด้านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียน ขาดความเข้าใจและการให้ความส�ำคัญใน
บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตหรือครูพระสอนศีลธรรม ทีเ่ ข้าไปปฏิบตั กิ ารสอนในโรงเรียน บางโรงเรียน
ให้ความส�ำคัญในด้านวิชาการมากกว่าการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ได้รับความสะดวกจาก
โรงเรียน เช่น การปฏิบัติต่อกันระหว่างครูในโรงเรียนกับพุทธศาสตรบัณฑิตหรือครูพระสอนศีลธรรม
เช่น การต้อนรับ การถวายภัตตาหาร เป็นต้น ขาดความชัดเจนในการจัดชั่วโมงการเรียนการสอน เช่น
การจัดชั่วโมงให้สอนในวันพระซึ่งเป็นส�ำคัญที่ต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์
		 (๓) ด้านงบประมาณ พบว่า ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ขาดงบประมาณสนับสนุนโครงการเอื้อต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
๒) ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
		 (๑) ควรจัดอบรมเทคนิค และวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดท�ำแผนการสอน
การวัดและการประเมินผล การใช้สื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้
		 (๒) ควรส่งเสริมให้เยาวชนของชาติตั้งแต่ระดับก่อนเกณฑ์–ถึงระดับมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง และเป็นพุทธศาสนิกชน
ที่ดี
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		 (๓) พุทธศาสตรบัณฑิตต้องยึดหลักการอันหนึง่ อันเดียวกัน เพือ่ ให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจใน
หลักธรรม และน�ำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
		 (๔) ควรมีการประเมินผลงานการเรียนการสอนของพุทธศาสตรบัณฑิตที่สอนศีลธรรม
ตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
		 (๕) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พระพุทธศาสตรบัณฑิต หรือพระสงฆ์
ที่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนา ได้เข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนขยายออกไปให้มากขึ้น
กลุ่มที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีเทคนิคและวิธีด�ำเนินการสอนมีความพร้อมที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน
มีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน สามารถบริหารจัดการกับนักเรียนได้ในทุกระดับ ท�ำให้นักเรียน
อยากเรียนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินการ ดังนี้
๑) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า
อุปกรณ์การเรียนการการสอนไม่เพียงพอกับนักเรียน บุคลากรสอนไม่ตรงสาขาวิชา หลักสูตรการ
เรียนการสอนไม่ทนั สมัย ขาดงบประมาณทีม่ าสนับสนุน นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ จ�ำนวน
นักเรียนน้อยลง นักเรียนติดเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ ฯ
๒) แนวทางแก้ไข พบว่า
		 (๑) มีการจัดหาทุนสนับสนุนในการศึกษา เช่น ทอดผ้าป่าการศึกษา รับบริจาคทั่วไป
เขียนโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 (๒) จัดการอบรมผู้สอน รับสมัครจิตอาสา จัดค่าตอบแทน บังคับพระสังฆาธิการจัดการสอน
		 (๓) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย รวบรวมหลักสูตรให้ทันสมัย เช่น หลักสูตรบาลี นักธรรม
และธรรมศึกษา
		 (๔) ขอบริจาคยานพาหนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 (๕) คัดแยกนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จัดหลักสูตรพิเศษ เพิ่มเวลาการสอน
		 (๖) จัดนิเทศ (แนะแนว) ตามโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ
		 (๗) จัดโครงการอบรม/บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
		 (๘) จัดเวลาให้เหมาะสม มีครูอาจารย์ดูแลใกล้ชิด
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กลุ่มที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา นิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจมองว่า การบริหารจัดการไม่สามารถท�ำได้ดี เพราะขาดบุคลากร ครูผสู้ อน ครูสอน ขาดประสบการณ์
และเทคนิค ไม่มีแรงจูงใจ ขาดสวัสดิการ ผู้เรียนอยากสอบได้ แต่ไม่ตั้งใจเรียน ขาดศรัทธา ไม่มีความ
อดทน สือ่ ออนไลน์ เทคโนโลยี ท�ำให้ผเู้ รียนหลงมัวเมา ทัง้ นีภ้ าครัฐหรือฝ่ายนโยบายควรเข้ามาสนับสนุน
และแก้ปัญหาเหล่านี้
กลุ่มที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะ
เน้นที่หลักการ ๔ ด้าน คือ ด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม แนวทางและวิธีการ
แก้ไข โดยการน�ำเอาหลักธรรมเข้ามาปรับใช้ในชีวิต ประกอบด้วย การพึ่งพาตนเอง ความรู้จักพอ
ประมาณ ความสันโดษ ความมีเหตุผล หลักทางสายกลาง ความไม่โลภมาก ทั้งนี้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
พบว่า ไม่สามารถขับเคลือ่ นเป็นเชิงยุทธศาสตร์ได้ เพราะปัญหาความไม่เข้าใจและนโยบายของคณะสงฆ์
โดยมีข้อเสนอแนะว่า ทางมหาวิทยาลัยควรให้ความส�ำคัญในเรื่องของการอบรมนิสิต ก่อนที่จะออกไป
ปฏิบัติศาสนกิจ ให้มีองค์ความรู้ในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน เช่น การอบรมด้านศีลธรรม ด้านการเผยแผ่
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านวิทยากร เป็นต้น ทั้งนี้ ควรใช้การเผยแผ่หลักธรรมโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักและคุณประโยชน์อย่าง
ถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขแก่สังคม เป็นหลักประพฤติปฏิบัติตนในการด�ำเนินชีวิต
ได้อย่างมั่นคง
ข. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำภาคกลาง
การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ ประจ�ำภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตารางที่ ๒ แสดงหัวข้อและจ�ำนวนนิสิตประชุมกลุ่มย่อย ประจ�ำภาคกลาง
หัวข้อการประชุมกลุ่มย่อย
กลุ่มที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์
กลุ่มที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลุ่มที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม-บาลี
กลุ่มที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
รวม

จำ�นวนนิสิต หมายเหตุ
๑๕๕
๒๕๔
๕๕
๕๐
๔๕
๕๕๙

กลุ่มที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์
การสนองงานของคณะสงฆ์แต่ละพืน้ ทีบ่ ริบทไม่เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ ต้องใช้กฎระเบียบข้อวัตร
ปฏิบัติในพระธรรมวินัย อาจะมีการแตกต่างกันออกไปบ้าง ตามจารีตประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ แต่ก็
ต้องให้ถือหลักพระธรรมวินัยเป็นเกณฑ์ เพื่อให้พระสงฆ์สามเณรมีศีลาจารวัตรที่งดงามน�ำมาซึ่งความ
ศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่ได้พบเห็น ยังศรัทธาให้มากขึ้น ให้สมกับเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของ
พุทธศาสนิกชน
การประชุมกลุ่มย่อยได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประการคือ (๑) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (๒) เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์
ใช้ในการแก้ปญ
ั หาและพัฒนาพระพุทธศาสนา (๓)เพือ่ เป็นแนวทางและสามารถน�ำหลักทางการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
การปฏิบัติงานด้านสนองงานกิจการคณะสงฆ์มีปัญหาและอุปสรรคด้านการขาดความเข้าใจ
ในภาระงานที่ปฏิบัติ คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และระบบการปกครองยังติด
รูปแบบความกรงใจ ทั้งนี้ที่ประชุมได้รวมเสนอเทคนิคและวิธีการแก้ไขว่า ควรแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
เพื่อน�ำไปใช้ในการสนองงานคณะสงฆ์อย่างถูกวิธี มีขันติ ความอดทน อดกลั้น ต่ออารมณ์ที่มากระทบ
และมุ่งปฏิบัติงานโดยยึดหลักอุดมการณ์เป็นที่ตั้ง
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รูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
		 ๑) จัดสัมมนาคณะสงฆ์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
		 ๒) สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ
		 ๓) จัดให้มีการสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับงานกิจการคณะสงฆ์
		 ๔) สนองงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานเจ้าคณะพระสังฆาธิการและสนองงานเพื่อให้มีการ
ตรวจเยี่ยม ถวายความรู้ ในการบริหารกิจการของวัดและการปกครองภายในวัดให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยดีงาม
		 ๕) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน เพื่อพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีวุฒิการศึกษาและ
ทักษะในการบริหารจัดการวัดให้มากยิง่ ขึน้ โดยประสานมหาวิทยาลัยสงฆ์จดั หลักสูตรการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม
กลุ่มที่ ๒ พุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
การปฏิบตั ศิ าสนกิจด้านการสอนศีลธรรมในโรงเรียนพบปัญหาและอุปสรรคเกีย่ วกับความซ�ำ้ ซ้อน
ของหลักสูตร พระสอนศีลธรรมไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่และขาดความรู้ความเข้าในหลักสูตร การปฏิบัติ
หน้าทีไ่ ม่ตรงกับงาน เวลาเรียนกับตารางสอนไม่เพียงพอต่อตัวชีว้ ดั จ�ำนวนพระสอนศีลธรรมไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของสถานศึกษา งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จา่ ยในการสอน สถานศึกษามีอปุ กรณ์
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน และขาดความกระตือรือร้นในการเรียน
ทีป่ ระชุมได้เสนอเทคนิคและวิธกี ารแก้ไขว่า ควรบรรจุอตั ราพระสอนศีลธรรมให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานศึกษา และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ส่วนรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชุม เสนอว่า
ควรมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อด�ำเนินงานสานต่อการบริหารงาน
การเรียนการสอนให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ เป็นการเพิม่ ความรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนทีต่ อ้ งการเข้ามาศึกษาด้วยความศรัทธา
กลุ่มที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
เนื่องจากการเรียนการสอนโรงเรียนปริยัติธรรม-บาลี มีปัญหาที่หลากหลายซึ่งส่งผลให้โรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม-บาลี บางแห่งทีป่ ระสบปัญหาถึงขัน้ ต้องยุบตัวลง ท�ำให้สถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนามีจ�ำนวนน้อยลงไปเรื่อยๆ และส่งผลให้พัฒนาการด้านการศึกษาของพระพุทธศาสนามีแนวโน้ม
ว่าจะลดลงไปอย่างต่อเนื่องที่ประชุมได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
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		 ๑) เพือ่ รวบรวมปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม-บาลีทพี่ ระนิสติ ก�ำลังปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ
		 ๒) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาต่างๆที่พระนิสิตผู้ปฏิบัติศาสนกิจได้ประสบในการปฏิบัติ
		 ๓) เพือ่ วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปญ
ั หาต่างๆทีเ่ กิดขึน้ และน�ำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาอย่างถูก
วิธีและยั่งยืน
ปัญหาและอุปสรรค
		 ๑) ทุนในการจัดซือ้ อุปกรณ์การเรียนและในการบริหารงานด้านการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
อาทิ ค่าพาหนะในการรับส่งนักเรียน-ครู ที่อยู่ต่างวัด เงินเดือนครูสอนเพื่อนเป็นการตอบแทน ทุนการ
ศึกษาเพื่อเป็นก�ำลังใจแก่นักเรียนที่สอบผ่าน
		 ๒) นักเรียน-ครูมจี ำ� นวนน้อย ซึง่ เป็นผลมาจากการบรรพชาอุปสมบทเพือ่ การศึกษามีจำ� นวน
ลดลง
		 ๓) การขอความอนุเคราะห์จากองค์กรต่างๆหรือคณะชั้นปกครองคณะสงฆ์มีน้อย
		 ๔) การวางแผนการด�ำเนินงานการเรียนการสอนที่ขาดเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
		 ๕) ไม่มีการผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ
		 ๖) แหล่งการศึกษาส�ำหรับรองรับผูเ้ รียนเมือ่ ผูเ้ รียนต้องการเรียนสายอืน่ ทีไ่ ม่ใช่พระปริยตั ธิ รรม
แผนกธรรม-บาลี
เทคนิคและวิธีการแก้ไข
		 ๑) ควรมีการจัดหาทุนและบริหารทุนอย่างถูกวิธีและได้ประสิทธิผลอย่างสูงสุด
		 ๒) ควรมีการเพิ่มจ�ำนวนของนักเรียนและครูให้มีจ�ำนวนที่มากขึ้น
		 ๓) ควรมีการขอความอนุเคราะห์จากองค์กรต่างๆหรือคณะชัน้ ปกครองคณะสงฆ์ในการจัดหา
ทุนและการบริหารงานในโรงเรียน
		 ๔) ควรมีการวางแผนการด�ำเนินงานในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
		 ๕) ต้องมีการผลิตบุคลากรรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถเพือ่ ด�ำเนินงานสานต่อการบริหาร
งานการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
		 ๖) ควรมีแหล่งการศึกษาส�ำหรับรองรับผู้เรียนเมื่อผู้เรียนต้องการศึกษาสายอื่นที่ไม่ใช่พระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
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รูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
		 ๑. ควรหานักเรียนควรด�ำเนินการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในภาคฤดูร้อนและจะต้อง
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทมีความสนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ให้ได้
มากที่สุดเพื่อเพิ่มจ�ำนวนนักเรียนให้มากที่สุด
		 ๒. จัดหาครูสอนในกรณีที่ครูไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนนักเรียนและชั้นเรียน โดยการขอความ
อนุเคราะห์จากเจ้าคณะปกครองเพื่อท�ำการจัดครูสอนจากที่อื่นมาท�ำการสอน
		 ๓. การวางแผนการด�ำเนินการเรียนการสอนควรมีแผนในการสอบแยกห้องในระดับการเรียน
เดียวกันเพื่อแยกนักเรียนออกตามระดับความรู้ความเข้าใจของนักเรียน การประเมินผู้เรียน ผู้เรียนควร
ได้รับการประเมินจากผู้สอนทั้งทางด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ และความรู้ความเข้าใจในการเรียน อนึ่ง
ต้องมีฝ่ายปกครองผู้เรียนเพื่อควบคุมผู้เรียนให้เอาใจใส่ในการเรียนอยู่เสมอ
		 ๔. การผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อด�ำเนินงานสานต่อการบริหารงาน
การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นนั้น เมื่อผู้เรียนสามารถสอบได้ในระดับที่สูงขึ้นจนเกินกว่าก�ำลังของผู้สอน
จะสามารถสอนได้ควรที่จะส่งผู้เรียนเข้าสู่ส�ำนักเรียนที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับสูงกว่า
ส�ำนักเรียนเดิมเพื่อการพัฒนาตนเองของผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น
		 ๕. ให้โอกาสผู้เรียนพระปริยัติธรรม-บาลีได้ศึกษาเพิ่มเติมในสายสามัญ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ความรู้ให้แก่ผู้เรียนเมื่อต้องการศึกษาในสายอื่นที่ไม่ใช่พระปริยัติธรรม-บาลี
กลุ่มที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเป็นศาสนศึกษาแผนกสามัญศึกษา อยู่ในความรับ
ผิดชอบของกองพุทธศาสนศึกษาส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด�ำเนินการจัดการศึกษาทางวิชาการ
พระพุทธศาสนา แผนกนักธรรม-ภาษาบาลี และหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ให้แก่พระภิกษุสามเณร
นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ถือเป็นขัน้ ตอนสุดท้ายทีจ่ ะส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จึงถือว่าได้ประโยชน์ถึง ๒ ประการด้วยกัน ทั้งในส่วนที่จะช่วยส่งเสริมศาสนทายาทและการปฏิบัติ
ศาสนกิจของตัวนิสิตเองเป็นอย่างดี
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ปัญหาและอุปสรรค พบว่า เป็นปัญหาของนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ และปัญหาทางโรงเรียน โดยปัญหา
ของนิสิตเกี่ยวกับการการเดินทางไปสอนไม่มียานพาหนะ ทางโรงเรียนก็ไม่มีนโยบายในการรับ-ส่ง
ขาดงบประมาณในการสนับสนุนในการสอน ไม่วา่ จะเป็นต�ำราเรียน ทัง้ เอกสารและอุปกรณ์ตา่ งๆ ผูบ้ ริหาร
ไม่ให้ความส�ำคัญในการติดตาม ดูแล อ�ำนวยความสะดวกสิ่งต่างๆ ในการสอน และนิสิตไม่สามารถ
สอนตามเกณฑ์มาตรฐานเนือ่ งจากทางโรงเรียนไม่มกี ฎระเบียบทีเ่ ข้มแข็ง ส่วนปัญหาทางโรงเรียนพบว่า
คณะสงฆ์ไม่ค่อยเห็นความส�ำคัญเนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณะสงฆ์ในอ�ำเภอ
ครูอาจารย์ไม่เพียงพอต่อวิชาเรียน เพราะมีผทู้ จี่ ะมาสมัครเป็นครูนอ้ ย อันอาจเนือ่ งจาก ไม่ได้บรรจุเป็น
ข้าราชการเป็นเพียงลูกจ้าง เงินเดือนน้อยไม่พอเหมาะกับวุฒิการศึกษาและครูอาจารย์จบไม่ตรงสาขา
ที่สอน และสามเณรที่ศึกษาอยู่มีจ�ำนวนน้อยอันอาจเนื่องจาก รัฐบาลมีนโยบายขยายโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างกว้างขวาง ท�ำให้มีผู้มาศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาน้อยและเป็น
ค่านิยมของผู้ปกครองที่รู้สึกว่าโรงเรียนไม่มีศักยภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.
เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจจึงต้องขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ
จากเจ้าอาวาสต้นสังกัดทีน่ สิ ติ ได้อาศัยอยู่ พัฒนาศักยภาพตนเองให้โดดเด่นเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือของผูบ้ ริหาร
เช่น น�ำเสนอให้ผู้อ�ำนวยการเชิญคณะสงฆ์มามีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายกับกับโรงเรียนปริยัติธรรมและ
โรงเรียนทัว่ ไปในเขตพืน้ ที่ จัดหางบประมาณจากภายนอก และจัดโครงการจัดบวชสามเณรภาคฤดูรอ้ น
รูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
		 ๑) ทัศนคติ นิสิตมีความรู้สึกที่ดีต่องานที่นิสิตจะไปปฏิบัติ
		 ๒) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องต่องานที่เราจะปฏิบัติ
		 ๓) ศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานที่แห่งนั้นอย่างรอบด้าน
		 ๔) ศึกษาสภาพปัจจัยของตัวนิสิตเอง
ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยน่าจะสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนา และ
ช่วยดูแล ส่งเสริมด้านต่างๆ ของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษามากกว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั
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กลุ่มที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
การด�ำเนินงานเพื่อให้หลักธรรมค�ำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปในทุกสารทิศ
มีผศู้ รัทธาเลือ่ มใส เคารพ ย�ำเกรง ในพระรัตนตรัย น้อมน�ำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติ
ปฏิบัติ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑) ด�ำเนินการให้มีกฎหมายคุ้มครองและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทุกองค์ประกอบและ
ทุกภาคส่วน รวมทั้งกฎหมายที่ยังประโยชน์เกื้อกูลให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชน
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ทุกประเภทรวมทั้งสนับสนุนโดยประสาน
กับมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อให้การศึกษาของคณะสงฆ์มีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการศึกษา
โดยไม่กระทบการศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ์
๓) สนับสนุนให้ศาสนิกชนของแต่ละศาสนาน�ำหลักหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือไปใช้
ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อพัฒนาตน ชุมชน และสังคม มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความ
สมานฉันท์กับศาสนิกชนทุกศาสนา เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสูป่ ระชาชนทุกเพศทุกวัย ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
๕) น�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นผู้น�ำในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบองค์กรเรียนรู้ เน้นศักยภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพ
ของงาน ให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิด
ความสงบสุขในชีวิต
๖) สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน โดยให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนต่างศาสนา เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมอาสาสมัคร
ฯลฯ กิจกรรมสาธารณประโยชน์
๗) ส่งเสริมและสนับสนุนพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๘) สนับสนุนด้านเอกสาร ต�ำรา สิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยเฉพาะการน�ำเทคโนโลยีมาประกอบการ
ด�ำเนินงานให้เหมาะสม
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๙) ส่งเสริมให้วดั ทีม่ คี วามพร้อมและสามารถจัดตัง้ ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมให้มากยิง่ ขึน้ อย่างน้อย
๑ ต�ำบลต่อ ๑ ส�ำนัก โดยสนับสนุนให้มกี ารจัดอบรมพระวิปสั สนาจารย์ให้สามารถน�ำหลักธรรมไปอบรม
ประชาชน เน้นการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ทั้งโดยผู้สอนและผู้ศึกษา
๑๐) ส่ ง เสริ ม ให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนจาริ ก แสวงบุ ญ ณ สั ง เวชนี ย สถาน แสะสถานที่ ส� ำ คั ญ
ทางพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดให้มีกฎหมายคุ้มครองและอ�ำนวยความสะดวก
ที่เหมาะสม
๑๑) ส่งเสริมให้มกี ารจัดท�ำแผนทีว่ ดั โดยให้มกี ารแบ่งแยกเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาสและเขต
ต่าง ๆ เช่น เขตอภัยทาน ภายในวัด ให้ชดั เจนเป็นสัดส่วน ตามความเหมาะสมของวัดนัน้ ๆ ให้มเี สนาสนะ
ที่มั่นคงแข็งแรง สวยงาม ประหยัด และปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม ปราศจากมลพิษ เป็นสถานที่สะอาด
สงบ ร่มรื่น และร่มเย็น เหมาะส�ำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และชาวพุทธทุกเพศ ทุกวัย
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อความสงบสุขของจิต
รูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
		 ๑) สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่วัดและชุมชนโดยรอบ ซึ่งรวมทั้ง
ศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ เพื่อความสมานฉันท์และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เช่น เป็นศูนย์การศึกษา
พระพุทธศาสนาและวิชาการต่าง ๆ ศูนย์การปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติธรรม ธนาคารข้าว ศูนย์ฝึก
วิชาชีพ ศูนย์กระจายเสียงเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน วิทยุชุมชน เป็นต้น
		 ๒) จัดให้มเี ครือข่ายระหว่างองค์กรสาธารณกุศลทางพระพุทธศาสนา กลุม่ อาสาสมัคร ในทุก
จังหวัด ให้มีความเข้มแข็งและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์รวมที่วัดของ
เจ้าคณะจังหวัดหรือส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพือ่ ให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่วดั ชุมชน หรือ
ประชาชาชนผูป้ ระสบภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ โดยให้มคี ลังสิง่ ของทีจ่ ำ� เป็นในการยังชีพเบือ้ งต้นพร้อมปฏิบตั กิ าร
ให้ความช่วยเหลือ และให้มีการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ในจังหวัดนั้น ๆ
รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและขยายผลไปสู่อ�ำเภอต่าง ๆ ที่มีความพร้อม
		 ๓) ประสานคณะสงฆ์และผู้น�ำศาสนาต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งประสานงานกับคณะสงฆ์ในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือวัด ชุมชน และ
ประชาชน โดยหลักการให้วัดและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นต้นแบบและเป็นที่พ่ึงของวัดและ
ชุมชนอื่น
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		 ๔) จัดและสนับสนุนให้มีการยกย่องส่งเสริมวัด พระสงฆ์ หรือองค์กรทางพระพุทธศาสนา
ทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น บริจาคเงินหรือช่วยเหลือสร้างอาคาร จัดหาอุปกรณ์
การเรียนการสอน ทุนการศึกษาแก่นกั เรียน โดยประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติตามความเหมาะสมยิง่ ขึน้
ค. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำภาคใต้
การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ ประจ�ำภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ ๓ แสดงหัวข้อและจ�ำนวนนิสิตประชุมกลุ่มย่อย ประจ�ำภาคใต้
หัวข้อการประชุมกลุ่มย่อย
กลุ่มที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์
กลุ่มที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลุ่มที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม-บาลี
กลุ่มที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสร้างสันติสุขในภาคใต้
รวม

จำ�นวนนิสิต หมายเหตุ
๓๕
๓๒
ไม่มี
๑๔
๑๗
๙๘

กลุ่มที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์
การบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือการปกครองคณะสงฆ์ โดยหลักคือการปกครองตามธรรมวินัย
และให้กฎหมายหรืออ�ำนาจรัฐเป็นส่วนสนับสนุนเมื่อเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นในคณะสงฆ์จนเป็นเหตุ
ขัดข้องที่ประชุมได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประการ คือ
		 (๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคณะสงฆ์เราในฐานะพุทธศาสตรบัณฑิตก็ควรมี
ส่วนร่วม
		 (๒) เพื่อให้การสนองงานกิจการคณะสงฆ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
		 (๓) เพือ่ ศึกษาบทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์ เพือ่ ศึกษาปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาบทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์
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จากการประชุมพบว่าการปฏิบตั ศิ าสนกิจด้านการปกครองคณะสงฆ์มปี ญ
ั หาและอุปสรรคในด้าน
งบประมาณมีจ�ำนวนจ�ำกัด มีสิ่งแวดล้อมภายนอกยั่วยวนใจและผู้น�ำไม่ให้ความร่วมมือ ส่วนเทคนิค
และวิธีการแก้ไขที่ประชุมได้เสนอว่า แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อน�ำไปใช้ในการสนองงานคณะสงฆ์
อย่างถูกวิธี มีขันติ ความอดทน อดกลั้น ต่ออารมณ์ และมุ่งปฏิบัติงานโดยยึดหลักอุดมการณ์เป็นที่ตั้ง
ส�ำหรับรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ควรจัดสัมมนา
คณะสงฆ์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
กลุ่มที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
การปฏิบัติศาสนกิจด้านการสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับบุคลากรขาด
ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการเรียนการสอน มีค่าตอบแทนน้อยไม่สมดุลกับการเดินทางและ
ค่าอุปกรณ์สอื่ ประกอบในการเรียนการสอน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาไม่ให้ความร่วมมือ มีการลงนาม MOU
แล้วไม่น�ำไปปฏิบัติและมีการละเว้น และนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน
เทคนิคและวิธีการแก้ไขในด้านที่ ๑ บุคคลากรขาดประสบการณ์และองค์ความรู้ในการเรียน
การสอนควรจั ด ให้ มี ก ารอบรมและสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
องค์ความรู้ใหม่ และจัดท�ำหลักสูตรและมีการเปิดสอนหลักสูตรครูพระสอนศีลธรรมให้ครอบคลุม
ทัว่ ประเทศ ด้านที่ ๒ มีคา่ ตอบแทนน้อยไม่สมดุลกับการเดินทางและค่าอุปกรณ์สอื่ ประกอบในการเรียน
การสอน ควรระดมทุนรับบริจาคเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ในการตอบแทนผู้สอน หน่วยงาน
หลักต้องจัดงบประมาณให้เพียงพอแก่บุคลากรและสื่อการเรียนการสอน ให้ครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนจัดท�ำสื่อการสอนเพื่อหารายได้มาเป็นทุนและให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
สนับสนุนค่าใช้จ่าย ด้านที่ ๓ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความร่วมมือ มีการลงนาม MOU แล้วไม่น�ำไป
ปฏิบัติและมีการละเว้น ควรมีการประชุมร่วมกับคณะสงฆ์มีข้อปฏิบัติและวางแนวทางร่วมกัน และจัด
ท�ำกิจกรรมระหว่างครูพระสอนศีลธรรมและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือ ส่วนด้าน
ที่ ๔ นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนควรจัดท�ำสื่อให้ทันสมัยเพื่อสร้างแรงจูงใจ จัดกิจกรรมให้เกิดการ
มีส่วนร่วมระหว่างครูพระสอนศีลธรรมและนักเรียน จัดโครงการการเรียนรู้แก่ผู้เรียน สร้างค่านิยมที่
ถูกต้องตามทางพระพุทธศาสนา
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รูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ควรพัฒนาบุคลิกภาพ
ให้น่าเลื่อมใส ตรงเวลาตรงประเด็นถูกต้องตามหลักพุทธธรรม จัดให้มีการเข้าค่าย ๓ วัน ๒ คืน เช่น
เข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและฤดูฝน การบวชเนกขัมมจาริณี
การจัดเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม และการสนองงานคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ตลอดถึงการจัดกิจกรรม
ในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลุ่มที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้นเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษา
คณะสงฆ์ เป็นการศึกษาที่รัฐก�ำหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์
ปัญหาและอุปสรรคเกีย่ วกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการวัดและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ ครูสอนขาดการท�ำงานร่วมกันเป็น
เครือข่าย และ ปัญหาการดูแลและการอยู่ร่วมกันของนักเรียน ที่ประชุมได้ร่วมเสนอแนะ คือ การจัดท�ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ หรือก�ำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และจัดท�ำไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ส่งเสริมให้ครูจัดท�ำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้ฝ่ายกิจการนักเรียนมีบทบาทให้มากขึ้น ครูควรน�ำผลประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
ภายนอกไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ งจากสภาพปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
นิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต ได้น�ำหลักบูรณาการในทางพระพุทธศาสนามาเป็นกระบวนการในการจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
ส่วนเทคนิคและวิธีการแก้ไข เสนอว่า ครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็น
ผู้อ�ำนวยการความสะดวก คือเป็นผู้จัดเตรียมประสบการณ์ และสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการหา
เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบต่างๆ
ส�ำหรับรูปแบบและวิธกี ารปฏิบตั ศิ าสนกิจทีเ่ หมาะสมในสถานการณ์ปจั จุบนั ควรกระตุน้ ปลูกจิต
ส�ำนึกให้ผเู้ รียนใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง และสามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คือ เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ตลอดทั้งมองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้ และเชิดชู
คุณธรรม
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กลุ่มที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเสริมสร้างสันติสุขในภาคใต้
ในสถานการณ์ปจั จุบนั ทางภาคใต้มปี ญ
ั หาความรุนแรงอยูใ่ นหลายพืน้ ที่ ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการด�ำรงชีวิตของชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เป็นเวลาช้านาน
ซึ่งหลายฝ่ายพยายามที่จะหาวิธีการในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น
การเสริมสร้างสันติสุข เป็นกิจกรรมที่พุทธศาสตรบัณฑิตพยายามที่จะเผยแพร่พระธรรมค�ำสอนของ
ทางพระพุทธศาสนาไปยังประชาชน ซึง่ ถือได้วา่ เป็นหน้าทีห่ ลักของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา
เพื่อที่จะให้เกิดสันติสุข
จากการประชุมพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องความแตกต่างทางศาสนา ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และเวลาและการเดินทาง ส่วนเทคนิคและวิธกี ารแก้ไขควรหลีกเลีย่ งไม่เข้าร่วมกิจกรรม
บางอย่าง ศึกษาข้อมูลวิถชี วี ติ ของศาสนาอืน่ และปรับเปลีย่ นการด�ำเนินชีวติ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์
ส�ำหรับรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจในสถานการณ์ปัจจุบันควรก�ำหนดรูปแบบและวิธีการ
ให้เข้ากับสถานการณ์ ใช้ข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ และเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง
ง. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำภาคเหนือ
การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ ประจ�ำภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ตารางที่ ๔ แสดงหัวข้อและจ�ำนวนนิสิตประชุมกลุ่มย่อย ประจ�ำภาคเหนือ
หัวข้อการประชุมกลุ่มย่อย
กลุ่มที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์
กลุ่มที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลุ่มที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม-บาลี
กลุ่มที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง
รวม
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กลุ่มที่ ๑ บทบาทพระพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน ทีว่ า่ ด้วย
การปฏิบัติศาสนกิจ การปฏิบัติศาสนกิจ ความหมาย คือ การสนองงานทางพระพุทธศาสนา หากไร้
ซึ่งพระพุทธศาสนา หากไร้ซึ่งพระบัณฑิต ที่จะเข้ารับปริญญาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เพราะฉะนั้น
ทัง้ พระพุทธศาสนาและพระบัณฑิตจะมีความส�ำคัญทีไ่ ม่อาจแยกออกจากกันได้ โดยเป็นไปในกรอบของ
การถ้อยทีถ้อยอาศัย ซึ่งกันและกัน
จากการประชุมกลุ่มย่อยพบว่า การปฏิบัติศาสนกิจด้านการสอนงานกิจการคณะสงฆ์มีปัญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในด้านการสนองงานคณะสงฆ์ ขาดงบประมาณ
ในด้านการสนับสนุนในกิจการ รวมทั้งขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการด�ำเนินงานของคระสงฆ์
และการเผยแผ่ไม่ปรับประยุกต์ให้ทันตามโลกสมัยใหม่ และขาดความเป็นเอกภาพในด้านการตัดสินใจ
ตามสายการบังคับบัญชาที่มีหลายขั้นตอน
ส่วนเทคนิคและวิธกี ารแก้ไขควรให้มกี ารจักระบบการศึกษาของพระสงฆ์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย
ปัจจุบัน และสร้างความน่าเชื่อถือในการศึกษาของพระสงฆ์ต่อสายตาประชาชน ติดต่อท�ำพันธะสัญญา
กับหน่อยงานหรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในด้านของการจัดหางบประมาณและวัสดุอปุ กรณ์ในการสนับสนุน
งานทางคณะสงฆ์ และควรปรับประยุกต์การท�ำงานให้ทันกับเทคโนโลยี ในโลกสมัยปัจจุบัน และควร
จัดตั้งองค์กรของสงฆ์ที่สามารถ ระงับเหตุปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ได้ทันที ก่อนออกสู่สาธารณชน (One
Stop Service
ส�ำหรับรูปแบบปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชุมเสนอว่า ควรจัดท�ำ
แบบฟอร์มรายงานปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นรูปแบบที่แน่นอน จากทางมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ควรจัดให้
นิสิตได้ลงมือปฏิบัติศาสนกิจให้ตรงกับสายงานที่เรียน และควรจัดประชุมสัมมนารวบรวมความคิด
ให้เป็นไปแนวทางเดียวกันก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
สภาพวิถีชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบันที่ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ท�ำให้เกิดภาวะสับสนในวิถีชีวิต ค่านิยมและภูมิคุ้มกันทางสังคม
ลดลง จนก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางพฤติกรรม คือละเลยในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ได้ส่งผลคุกคามเยาวชนนักเรียน ให้หลงผิดมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่พึงประสงค์
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ขาดระเบียบวินัย เกี่ยวข้องยาเสพติด ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ดังนั้น จึงจ�ำเป็นอย่าง
เร่งด่วนในการปลูกฝัง กล่อมเกลาด้วยหลักธรรมทางศาสนาเพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันในชีวติ ให้มสี ำ� นึกผิดชอบ
ชั่วดี มีสติพิจารณา ยั้งคิด มีจิตในใฝ่ดี และมีพลังใจที่เข้มแข็ง
ปัญหาและอุปสรรคพบว่า ปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอน และเทคนิคการสอน ปัญหาด้าน
งบประมาณ ปัญหาด้านบุคลากร (ครูพระสอนศีลธรรม) ปัญหาด้านหลักสูตรและการประเมินผล และ
ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ส่วนการแก้ไขและเทคนิควิธีการสู่การแก้ปัญหาการสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนเสนอว่า ควรมีการผลิตสื่อ การใช้สื่อ และใช้เทคนิคการสอน เช่น ให้แรงจูงใจ
การสนับสนุนด้านงบประมาณ การฝึกอบรมยกระดับบุคลากร การจัดท�ำเนื้อหาในหลักสูตรให้พอดี
กับระดับชั้น และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรสร้างความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วม
ระหว่างสพม. และสพฐ.
ส�ำหรับรูปแบบการปฏิบตั ศิ าสนกิจในยุคปัจจุบนั เสนอว่า ควรก�ำหนดรูปแบบและวิธกี ารทีเ่ ป็นการ
ปฏิบัติการเชิงรุก การขยายเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่ และการร่วมมือของทุกภาคส่วน
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี
การศึกษาเป็นการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับโดยสากลโลกแล้วว่า เป็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของชนทุกชาติทุกภาษา พระพุทธศาสนาก็มีการศึกษาส�ำหรับผู้ที่เข้ามาบรรพชาอุปสมบทเพื่อ
เรียนรูพ้ ระธรรมวินยั การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม คือ การศึกษาตามหลักสูตรพระปริยตั ธิ รรม แผนกธรรม
และแผนกบาลีสนามหลวง ดังนั้น พุทธศาสตรบัณฑิต ควรศึกษาบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนแผนกธรรม-บาลี
ปัญหาและอุปสรรคพบว่า ส่วนใหญ่พุทธศาสตรบัณฑิตมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอต่อ
บทบาทหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ (ครู-นักเรียน) และนักเรียนไม่เห็นความส�ำคัญของ
การศึกษาแผนกธรรม-บาลี ส่วนเทคนิคและวิธีการแก้ไขควรควรให้พุทธศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านท�ำการสอนควรมีการสนับสนุนในเรือ่ งของงานรองรับและผลพลอยได้สำ� หรับ
ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาอย่างมีรูปแบบที่แน่นอนชัดเจนและคณะสงฆ์ควรสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี เพือ่ ผลิตบุคลากรทาการศึกษาให้เพียงพอ (ครู-นักเรียน) ส�ำหรับรูปแบบ
และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ ที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันควรน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
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เรียนการสอน (บางส�ำนักเรียน / บางส�ำนักศาสนา) ใช้ภาษาและส�ำนวนให้กระชับได้ใจความ โดยค�ำนึง
ถึงความสนใจในการตั้งใจเรียนของนักเรียน และมีประเมินผลผู้เรียนทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และเป็นแนวทางการสอน
ข้อเสนอแนะเห็นว่า ควรพัฒนาด้านเทคนิคการสอน ควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ควรมี
การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรผู้สอน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และหาแนวทางการแก้ปัญหา
ในการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นเพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผล
กลุ่มที่ ๔ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา
การศึกษานับว่ามีบทบาทส�ำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาทั้งในส่วนของความคิด
และความสามารถ และต้องควบคูไ่ ปกับความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ซึง่ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนก
สามัญศึกษา นับเป็นสถานศึกษาที่ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน
ด�ำรงตนเป็นศาสนทายาท สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและยังได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
ควบคู่กันไป
จากการประชุมกลุ่มย่อยพบว่า ปัญหาอุปสรรคด้านเทคนิคการถ่ายทอดวิชาความรู้ การปรับตัว
เข้ากับผู้เรียน และผู้เรียนไม่ให้ความส�ำคัญในการศึกษา ส่วนเทคนิคและวิธีการแก้ไขควรสอดแทรก
กิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน การรู้จักการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน และสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนการสอน ส�ำหรับรูปปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันเสนอว่า
อุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนาและสังคมอย่างแท้จริง รูจ้ กั ประยุกต์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาบูรณาการ
กับศาสตร์สมัยใหม่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และใช้รูปแบบของ
การจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง บูรณาการให้ครบ ๓
ด้าน คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
กลุ่มที่ ๕ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง
พันธกิจส�ำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม อันเป็นการท�ำให้เกิดโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก) ด้วยการ
ส่งพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจและพระบัณฑิตไปปฏิบัติศาสนกิจในชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่ ๘ จังหวัด
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ภาคเหนือตอนบน ครอบคลุมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เย้า มูเซอ ลีซอ ม้ง ลั๊วะ อาข่า ไทยใหญ่ ไทลื้อ
และจีนยูนาน นับแต่ปี ๒๕๔๓
จากการประชุมพบว่าปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับปัญหาด้านการใช้ภาษา การสื่อสาร และ
วัฒนธรรมประเพณี ที่ยังคงมีความเชื่อดั้งเดิม การเดินทางยากล�ำบาก ล่าช้า ขาดการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ ในการพัฒนา เครื่องอุปโภค บริโภคไม่ค่อยอ�ำนวย
ส่วนเทคนิคและวิธีการแก้ไขเสนอว่า ควรใช้ล่ามสื่อสารจากเด็กนักเรียนที่สามารถพูดภาษาไทย
ได้เข้าหาชาวบ้าน มีการวางแผนในการเดินทาง การค�ำนวณ และการก�ำหนดระยะเวลา จัดตั้งกองทุน
จัดหางบประมาณในการพัฒนา และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสังคมของชนชาติพันธุ์นั้นๆ
ส�ำหรับรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมประเด็นเกี่ยวกับการสร้างศาสนทายาท
(พระภิกษุสามเณร) กลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนเผ่าจากพื้นที่นั้นๆ มีความร่วมมือทางด้านกิจกรรม ผลของ
กิจกรรม(รูปธรรม)

๑.๕ การผลักดันเชิงนโยบาย
จากผลการด� ำ เนิ น งานโครงการนิ สิ ต ปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ อาสาช่ ว ยพั ฒ นาสั ง คม ได้ มี บ ทสรุ ป
หลายประเด็นส�ำคัญที่น�ำไปสู่การก�ำหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจให้ตรงกับเจตนารมณ์
ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ และพัฒนาสังคมในมติต่าง ๆ
อย่างกว้างขว้าง ซึ่งจากผลการด�ำเนินงาน การประเมินโครงการ การลงพื้นที่ติดตาม และการสัมมนา
นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ได้มีการผลักดันเชิงนโยบาย ดังนี้
		 ๑) เสนอให้ก�ำหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์ตาม
นโยบายของมหาเถรสมาคมและนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
มีเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
		 ๒) ในการปฏิบัติศาสนกิจควรก�ำหนดให้นิสิตเสนอเป็นโครงการการปฏิบัติศาสนกิจที่นิสิต
สนใจและน�ำไปขับเคลื่อนในการปฏิบัติงาน ๑ โครงการตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถถอดรหัสความรู้
น�ำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้จริง
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๑.๕ บทสรุป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะสถาบันการศึกษาสงฆ์ได้ทำ� หน้าทีผ่ ลิตบัณฑิต
และผลงานวิจัยออกสู่สังคม โดยใช้ฐานคิดทางพระพุทธศาสนาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน
วิชาการและพัฒนาลักษณะอันพึ่งประสงค์ของบัณฑิตในทุกระดับการศึกษา ดังนั้น พระนิสิตที่เข้ารับ
การศึกษาในหลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกรูป จึงถูก
ก�ำหนดให้เข้าร่วมการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส�ำเร็จการศึกษาอีกหนึ่งปีการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองกิจการนิสติ ส�ำนักงานอธิการบดี ได้จดั สัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รุน่ ที่ ๖๑
ในสถานที่ต่าง ๆ และพบว่าในการปฏิบัติศาสนกิจมีการเสนอรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่
เหมาะสมกับกับสภาพของการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติศาสนกิจและในการ
สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ นิสิตได้ให้เสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติศาสนกิจไว้
๓ ข้อส�ำคัญคือ รูปแบบและวิธกี ารปฏิบตั ศิ าสนกิจ และการก�ำหนดให้มตี วั ชีว้ ดั โครงการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
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