
นิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม : ต้นแบบการเรียนรู้
สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย1

 กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑.๑ บทน�า

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อต้ังข้ึนตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา 

พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์มีพันธกิจ ๔ ประการ คือ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท�านุบ�ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ปรัชญา

ของมหาวิทยาลัยท่ีว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจ

และสงัคม” โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยนสิติบรรพชติทีส่�าเรจ็การศึกษาภาคทฤษฎแีล้ว จะต้องปฏบิตัิ

ศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี
2
 จึงจะมีสิทธิเข้ารับปริญญาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ และการออกปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตทุกรูป มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวัง 

ให้นิสิตทุกท่านได้ปฏิบัติตามพุทโธวาทที่ว่า 

 “จรถ ภกิขฺเว จาริก� พหชุนหติาย พหชุนสขุาย โลกานกุมปฺายอตถฺายหติาย สุขาย เทวมนสุสฺาน� 

แปลว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนจ�านวนมาก  

เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” 

 ดงันัน้ การปฏบิตัศิาสนกจิอกีหนึง่ปีการศกึษา จึงเป็นเง่ือนไขหนึง่ทีส่�าคญัของการส�าเร็จการศกึษา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๗ การส�าเร็จ 

การศึกษา ในข้อ ๖๔ ซึ่งก�าหนดสาระส�าคัญไว้ว่า นิสิตผู้ส�าเร็จการศึกษาต้องสอบได้หน่วยกิตสะสมครบ

ตามหลักสูตร, ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย ซึ่งการ

 1
 เป็นบทความที่มีเนื้อหา ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และการถอดบทเรียนจาก

การโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๑ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 2
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  

หมวดที่ ๗ การส�าเร็จการศึกษา ข้อ ๖๔ (๖๔.๒) ไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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ไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย ข้อหนึ่ง คือ การปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา ๑ ปี หลักเกณฑ์และวิธีการ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงก�าหนดสาระส�าคัญไว้ว่า นิสิต 

ผู้ที่มีสิทธิ์ในการปฏิบัติศาสนกิจ จะต้องเป็นนิสิตผู้สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา

ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ 

และต้องมีหนังสือรับรองจากส�านักทะเบียนและวัดผล ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานครบตาม 

ข้อบงัคับของมหาวทิยาลยั ได้ยืน่ค�าร้องขอปฏบิตัศิาสนกจิต่อมหาวทิยาลยั เพ่ือให้คณะกรรมการอนมุตัิ 

ภายในวนัที ่๑๕ พฤษภาคมของปีทีศ่กึษาครบตามหลกัสตูร และเข้ารบัการปฐมนเิทศตามทีม่หาวทิยาลยั

ก�าหนด เม่ือด�าเนนิการอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องครบแล้ว นสิติปฏบิตัศิาสนกจิลงพืน้ทีป่ฏิบตัศิาสนกจิสนองงาน

ในกิจการคณะสงฆ์ในเพศบรรพชิต เป็นเวลา ๑ ปี ตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติศาสนกิจ 

 จากผลการด�าเนนิงานโครงการสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิ ๔ ภาค รุน่ที ่๖๑ ประจ�าปีการศกึษา 

๒๕๕๘ พบว่า การปฏบิตัศิาสนกจิเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ นสิติได้ทราบปัญหาและอปุสรรค 

พร้อมได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนได้ร่วมกันค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี ดังนั้น กองกิจการ

นิสติ ส�านักงานอธกิารบดี จงึเสนอบทความ เรือ่ง “นสิติปฏบิตัศิาสนกจิอาสาช่วยพฒันาสงัคม: ต้นแบบ

การเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย” เพื่อรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ

การปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ต่าง ๆ  และก�าหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในอนาคต

ต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์

 ๑.  เพือ่ศกึษาความหมายและความส�าคญัของการปฏิบตัศิาสนกจิ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย

 ๒.  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นท่ี ๖๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ๓.  เพื่อรวบรวมข้อมูลและผลักดันเชิงนโยบายก�าหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจใน

อนาคต 
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๑.๓ ความหมายและความส�าคัญของการปฏิบัติศาสนกิจ

 ๑.๓.๑ ความหมายการปฏิบัติศาสนกิจ

 ในการปฏิบัติศาสนกิจข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัต ิ

ศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในข้อ ๕ ได้ก�าหนดความหมายของค�าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจไว้ ดังนี้

 คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

 นสิติปฏบิตัศิาสนกจิ หมายความว่า พระภกิษหุรอืสามเณรผูศ้กึษาครบตามหลกัสตูรพทุธศาสตร

บัณฑิตและก�าลังปฏิบัติศาสนกิจ

 ศาสนกจิ หมายความว่า การสนองงานในกจิการคณะสงฆ์และงานตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั

และได้ก�าหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติศาสนกิจไว้ในข้อ ๑๐ ว่า การปฏิบัติศาสนกิจมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  (๑) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  (๒) เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์

  (๓) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์

  (๔) เพื่อสงเคราะห์ประชาชน

  (๕) เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 จากความหมายของค�าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจสามารถให้ความหมายของการปฏิบัติ

ศาสนกิจได้ว่า 

 การปฏิบัติศาสนกิจ หมายความว่า การปฏิบัติงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงาน 

ในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ๑.๓.๒ ความส�าคัญการปฏิบัติศาสนกิจ

 พระพทุธศาสนาเป็นสถาบันท่ีส�าคญัสถาบนัหนึง่ใน ๓ สถาบนัหลกัของประเทศไทย วฒันธรรมไทย

และวิถีชีวิตของคนไทยมีหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส�าคัญ การที่มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก�าหนดให้นิสิตทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ท่ีมีคุณสมบัติเป็นนิสิต

ปฏบิตัศิาสนกจิ ลงพืน้ท่ีปฏิบัติศาสนกจิตามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ข้างต้น ส่งผลดีต่อการพฒันาชมุชน

และคณะสงฆ์ในภาพรวมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นภาพสะท้อนให้นิสิตได้มีโอกาสได้พัฒนาชุมชนวัด 

และบ้านในท้องถ่ิน แสดงให้เห็นถึงบทบาทความเป็นผู้น�าในด้านต่าง ๆ ปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคม 
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เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก ซึ่งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
3
 ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการช่วย

สนองงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ 

  (๑) ด้านการปกครอง 

  (๒) ด้านการศาสนศึกษา 

  (๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

  (๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

  (๕) ด้านการสาธารณูปการ และ 

  (๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

  ทั้งนี้ ในด�าเนินการจะต้องให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒
4
 

๑.๔ ผลการด�าเนินงานโครงนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม

 ๑.๔.๑ ก่อนการปฏิบัติศาสนกิจ

 ก่อนที่นิสิตจะลงพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตได้ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ใน ๓ ส่วนส�าคัญ คือ 

  (๑)  นิสิตสอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตร 

  (๒) ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

  (๓)  กิจกรรมพัฒนานิสิต 

 3
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ข้อ ๕ 

ก�าหนดไว้ว่า นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ หมายความว่า พระภิกษุหรือสามเณรผู้ศึกษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
และก�าลังปฏิบัติศาสนกิจ

 4
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๖๔ 

นิสิตผู้ส�าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 ๖๔.๑ สอบได้หน่วยกติสะสมครบตามหลักสูตรทีเ่ข้าศกึษาภายในระยะเวลาไม่เกนิ ๒ เท่าของเวลาการศกึษา
ตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐
 ๖๔.๒ ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการฝึก 
ภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
  ๖๔.๓ ไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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 กระบวนการดังกล่าวมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีเป้าประสงค์ส�าคัญ คือ การผลิตบัณฑิต

ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณ์ของนิสิตอันพึงประสงค์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะ

กรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจโดยก�าหนดใหก้ารปฏิบัติศาสนกิจ

ของนิสิต รุ่นที่ ๖๑ เป็นปีแห่งการปฏิบัติงานเพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์ นโยบายและงานตาม 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ๑.๔.๒ ผลการด�าเนินงานการปฏิบัติศาสนกิจ

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสัมมนานิสิตปฏิบัติ 

ศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ มีสรุปผลการปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้ 

  ๑. การสมัมนานสิติปฏบัิตศิาสนกจิ ประจ�าภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ก�าหนดจดั ณ วทิยาเขต

ขอนแก่น ต�าบลโคกสี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน 

๘๓๒ รูป มีผู้เข้าร่วม จ�านวน ๕๐๑ รูป/คน และผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน ๖๐๒ รูป/คน มีผล 

การประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยที่ ๔.๑๒ พอใจมาก

  ๒. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาคกลางและภาคใต้ ก�าหนดจัดการสัมมนา  

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน ๖๕๗ 

รปู/คน และผูต้อบแบบสอบถาม จ�านวน ๔๑๔ รปู/คน มผีลการประเมนิความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ที ่๔.๑๖ 

พอใจมาก

  ๓. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาคเหนือ ก�าหนดจัด ณ วิทยาเขตแพร่ ต�าบล 

แม่ค�ามี อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร ่จ�านวน ๔๗๘ รูป/คน และผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน ๓๗๖ รูป/คน 

มีผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยที่ ๔.๒๔ พอใจมาก

 จากผลการปฏิบัติงานนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นท่ี ๖๑ ได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติ 

ศาสนกิจ และมีความสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 ก. ผลการด�าเนินงานปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  การสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิ รุน่ท่ี ๖๑ ประจ�าภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ระหว่างวนัท่ี ๑๒-๑๔ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต�าบลโคกสี  

อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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ตารางที่ ๑ แสดงหัวข้อและจ�านวนนิสิตประชุมกลุ่มย่อย ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่อง จ�านวนนิสิต สถานที่

กลุ่มที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ๑๘๘ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
ต�าบลโคกสี
อ�าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๒๑๒

กลุ่มที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
            แผนกธรรม-บาลี

๘๐

กลุ่มที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
            แผนกสามัญศึกษา

๑๗๕

กลุ่มที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้
            หลักเศรษฐกิจพอเพียง

๑๗๗

รวมทั้งสิ้น ๘๓๒

 กลุ่มที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์

 ในการสัมมนาย่อยกลุ่มที่ ๑ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์ 

ประจ�าภาคตะวันออกเฉียง พบว่า มีพระวิทยากรประจ�ากลุ่ม ท�าหน้าที่น�ากระบวนการในการประชุม

กลุ่มย่อย และมีการเลือกประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม เพื่อก�าหนดประเด็น 

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยท่ีประชุมได้ก�าหนดงานกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง  

ด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการ

สาธารณูปการ ซึ่งสอดคล้องกับกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ ข้อที่ ๕ และส�านักงานคณะกรรมการ

ศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุถึงบทบาทหน้าท่ีและภารกิจที่ส�าคัญของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในแต่ละ 

ด้านไว้ 

 ผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ประชุมได้น�าเสนอแนวทาง ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง และข้อเสนอแนะ 

ที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจสมาชิกในกลุ่ม ได้เสนอประเด็นสรุปได้ ดังนี้

 ๑) ด้านการปกครอง 

 การปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง พบว่า นิสิตบางส่วนพระสังฆาธิการได้ปฏิบัติหน้าท่ี 

เป็นผู้ปกครองวัดและน�าเทคนิควิธีการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ในการปกครองดูแลวัดได้เป็นอย่างดี  

ส่วนนิสิตที่ไม่ได้เป็นพระสังฆาธิการจะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการหรือปฏิบัติงานสอนหนังสือตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย มีปัญหาและอุปสรรค เทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาจากที่ประชุม ดังนี้ 
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  (๑) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ชุมชนขาดความเข้าใจข้อปฏิบัติรวมกันบางอย่างในวัด เช่น 

การจ�าหน่ายสุราหรือบุหรี่ในวัด วัดไม่มีการจัดท�าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ�าปี และไม่มีระบบ

การประเมินผลการด�าเนินงานต่าง ๆ ของวัด 

  (๒) แนวปฏบัิตท่ีิด ีพบว่า มกีารท�างานกบัภาคเีครอืข่ายกบัองค์กรภายนอกและน�าเทคโนโลยี

สมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการวัด 

 ๒) ด้านการศึกษา 

  โครงสร้างการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์มีความเข้มแข็งดีและยังเปิดโอกาสในการเข้าถึง 

การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม 

   (๑)  ปัญหาและอปุสรรค พบว่า ไม่มกีารจดัการด้านการศกึษาเป็นองค์รวมในระดับต่าง ๆ  เช่น 

จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล และวัด ท�าให้บุคลากรและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ พระสงฆ์ 

ที่มาเรียนยังขาดการสนับสนุนทางด้านปัจจัย 

  (๒)  แนวปฏิบัติที่ดี พบว่า บางที่พื้นมีการสร้างศาสนทายาทโดยการสนับสนุนให้มีการเข้าถึง

การศึกษาในทุกระดับท�าให้มีพระภิกษุสามเณรเข้ามาอยู่ในวัดและรวมพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง

 ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์

 มีการจดัตัง้การศกึษาให้กบัเยาวชนและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ศูนย์การศกึษาพระพทุธ-

ศาสนาวันอาทิตย์ มกีารจดัอบรมพทุธศาสนกิชนในพรรษาอย่างต่อเนือ่ง และมพีระนิสติปฏบิติัศาสนกจิ

ท�าหน้าที่เป็นครูพระสอนศีลธรรมประจ�าโรงเรียนเกือบทุกโรงเรียน

  (๑) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า บุคลากรไม่มีคุณภาพ สถานที่อบรมและอุปกรณ์ไม่เหมาะสม

และเพียงพอ ขาดงบสนับสนุน ท�าให้เยาวชนขาดความสนใจ 

  (๒) แนวปฏิบัติที่ดี ที่ประชุมเสนอว่า ควรส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ในการ

บริหารจัดการ และสร้างหลักประกันให้กับผู้ปฏิบัติงาน เช่น ควรจัดตั้งสมาคม หรือมูลนิธิ เพื่อให้การ

สนบัสนนุและส่งเสรมิการจดักจิกรรมและช่วยเหลอืเรือ่งส่วนตวั และควรให้มกีารสอบบรรจพุทุธศาสตร-

บัณฑิตเข้าเป็นพนักงานของรัฐ

 ๔) ด้านการเผยแผ่ 

 การเผยแผ่ พบว่า มพีระธรรมทตูและหน่วยงานอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อปต.) และมนีสิิต

ปฏิบัติศาสนกิจช่วยงานท�าหน้าที่ขับเคลื่อนการเผยแผ่ ช่วยจัดให้มีการเทศน์มหาชาติในสถานศึกษา 
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  (๑) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า การเผยแผ่ขาดการจัดวางโครงสร้าง อ�านาจหน้าที่ บุคลากร 

และงบประมาณ ไม่มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน

เป็นรปูธรรมท�าให้ท่ีมาของแหล่งทุนและงบประมาณในการสนบัสนนุมน้ีอย และไม่ได้เชือ่มโยงในระดบั

เจ้าคณะปกครองในระดับต่าง ๆ 

  (๒) แนวปฏิบัติท่ีดี พบว่า บางพ้ืนที่เจ้าคณะปกครองมีแผนพัฒนางานเผยแผ่อย่างเป็น 

รูปธรรมส่งผลให้งานเผยแผ่มีการก�าหนดเป้าประสงค์อย่างชัดเจน และที่ประชุมได้เสนอให้คณะสงฆ ์

จัดท�าแผนพัฒนางานเผยแผ่ในทุกระดับตั้งแต่วัด ต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด โดยการสนับสนุนของ 

เจ้าคณะปกครอง 

 ๕) ด้านสาธารณสงเคราะห์ 

 นสิติปฏิบัติศาสนกจิบางส่วน มจีติอาสา มแีนวคดิในการพฒันาท้องถิน่ด้วยการมอบทนุการศึกษา 

ตั้งกองทุนสงเคราะห์ศพไร้ญาติ มีการสงเคราะห์เด็กเรียนดีแต่ยากจน 

  (๑) ปัญหาและอุปสรรคพบว่า การด�าเนินงานขาดความร่วมมือจากชุมชน และส่วนราชการ

ในพืน้ที ่ขาดทนุทรพัย์ ผูน้�าชุมชนไม่เข้าใจในบทบาทพระนสิิตท�าให้มปัีญหาการประสานงานกบัทางวดั 

  (๒) แนวปฏิบัติท่ีดี พบว่า ควรพัฒนาคณะสงฆ์ในเขตปกครองให้มีความรู้ความสามารถ 

เพ่ือที่จะพัฒนาคนในชุมชนและสังคมให้อุดมไปด้วยปัญญา ควรมีหน่วยงานช่วยเหลือการด�าเนินงาน

ด้านพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น

 ๖) ด้านการสาธารณูปการ 

 มีการก่อสร้างถาวรวัตถุที่สื่อถึงสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระเบียบแบบแผน

เช่นกล่าวถงึประวตัขิองพระพทุธเจ้า ทีม่าของงบประมาณในการก่อสร้างและบรูณะถาวรวตัถ ุส่วนใหญ่

เกิดจากนิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีความสามารถในการชักชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญ 

  (๑) ปัญหาและอปุสรรค พบว่า ไม่มกีารส�ารวจความจ�าเป็นและก�าหนดแผนพฒันา ท�าให้ไม่มี

งบประมาณในการด�าเนินการ โครงการที่ใหญ่เกินไป ประกอบกับนิสิตขาดความรู้และประสบการณ์

ท�าให้ขาดความต่อเนื่อง 

  (๒) แนวปฏิบัติท่ีดี พบว่า การใช้ต้นทุนทางพระพุทธศาสนาในการระดมทุนเพื่อมาก่อสร้าง

สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยค�านึงถึงการใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย

40. ������ (490-516).indd   497 28/4/2559   10:57:26



498 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

 กลุ่มที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 พุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวทิยาลยั ส่วนใหญ่เป็นครพูระทีไ่ม่ได้เรยีนด้านการสอนมาโดยตรง จึงท�าให้ไม่เข้าใจในบทบาท

หน้าที่ด้านการสอนก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพการสอนมีปัญหาอุปสรรค เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหา 

ดังนี้ 

 ๑) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า 

  (๑) ปัญหาที่ตัวพุทธศาสตรบัณฑิตบางรูปขาดประสบการณ์ในด้านการจัดแผนการสอนการ

จดัการเรยีนการสอนท่ีเอือ้ให้เกดิการเรยีนรู ้การควบคมุชัน้เรยีนและเกณฑ์การประเมนิผลการเรยีนการ

สอน ปัญหาการเดินทาง การปฏิบัติตนไม่เหมาะสม และขาดการจัดเตรียมในด้านการเรียนการสอน

ท�าให้ได้รบัการต�าหน ิขาดทักษะทางสงัคม ท�าให้ขาดปฏสิมัพนัธ์ และสมัพนัธภาพกบัครผููส้อนในโรงเรยีน 

รวมทั้งบางรูปยังขาดความรู้ในด้านภูมิธรรมที่ถูกต้องและชัดเจน 

  (๒) ด้านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีโรงเรียน ขาดความเข้าใจและการให้ความส�าคัญใน

บทบาทของพทุธศาสตรบัณฑิตหรอืครพูระสอนศลีธรรม ทีเ่ข้าไปปฏบิตักิารสอนในโรงเรยีน บางโรงเรยีน

ให้ความส�าคัญในด้านวิชาการมากกว่าการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ได้รับความสะดวกจาก

โรงเรียน เช่น การปฏิบัติต่อกันระหว่างครูในโรงเรียนกับพุทธศาสตรบัณฑิตหรือครูพระสอนศีลธรรม 

เช่น การต้อนรับ การถวายภัตตาหาร เป็นต้น ขาดความชัดเจนในการจัดชั่วโมงการเรียนการสอน เช่น 

การจัดชั่วโมงให้สอนในวันพระซึ่งเป็นส�าคัญที่ต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์

  (๓) ด้านงบประมาณ พบว่า ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ นวัตกรรม 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน ขาดงบประมาณสนับสนุนโครงการเอื้อต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม

และจริยธรรม

 ๒) ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

  (๑) ควรจัดอบรมเทคนิค และวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดท�าแผนการสอน 

การวัดและการประเมินผล การใช้สื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้เกิดการ 

เรียนรู้ 

  (๒) ควรส่งเสริมให้เยาวชนของชาติต้ังแต่ระดับก่อนเกณฑ์–ถึงระดับมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้

หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา เพือ่ให้เกดิความเข้าใจน�าไปปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้อง และเป็นพทุธศาสนกิชน

ที่ดี
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  (๓) พทุธศาสตรบณัฑติต้องยดึหลกัการอนัหนึง่อนัเดียวกนั เพ่ือให้นกัเรียนเกดิความเข้าใจใน

หลักธรรม และน�าไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

  (๔) ควรมีการประเมินผลงานการเรียนการสอนของพุทธศาสตรบัณฑิตที่สอนศีลธรรม  

ตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  (๕) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พระพุทธศาสตรบัณฑิต หรือพระสงฆ์

ที่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนา ได้เข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนขยายออกไปให้มากขึ้น

 กลุ่มที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี

 นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีเทคนิคและวิธีด�าเนินการสอนมีความพร้อมที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน

มีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน สามารถบริหารจัดการกับนักเรียนได้ในทุกระดับ ท�าให้นักเรียน 

อยากเรียนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ ดังนี้

 ๑) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า 

 อปุกรณ์การเรยีนการการสอนไม่เพยีงพอกบันกัเรียน บคุลากรสอนไม่ตรงสาขาวชิา หลักสูตรการ

เรยีนการสอนไม่ทนัสมัย ขาดงบประมาณทีม่าสนบัสนนุ นกัเรียนอ่านหนงัสือไม่ออก เขยีนไม่ได้ จ�านวน

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 การบรหิารจดัการไม่สามารถท�าได้ด ีเพราะขาดบุคลากร ครผููส้อน ครสูอน ขาดประสบการณ์ 

และเทคนิค ไม่มีแรงจูงใจ ขาดสวัสดิการ ผู้เรียนอยากสอบได้ แต่ไม่ตั้งใจเรียน ขาดศรัทธา ไม่มีความ

อดทน สือ่ออนไลน์ เทคโนโลย ีท�าให้ผูเ้รยีนหลงมวัเมา ทัง้นีภ้าครฐัหรือฝ่ายนโยบายควรเข้ามาสนบัสนนุ

และแก้ปัญหาเหล่านี้ 

 กลุ่มที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจ 

พอเพียง

 บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะ

เน้นที่หลักการ ๔ ด้าน คือ ด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม แนวทางและวิธีการ

แก้ไข โดยการน�าเอาหลักธรรมเข้ามาปรับใช้ในชีวิต ประกอบด้วย การพึ่งพาตนเอง ความรู้จักพอ

ประมาณ ความสันโดษ ความมีเหตุผล หลักทางสายกลาง ความไม่โลภมาก ทั้งนี้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 

พบว่า ไม่สามารถขับเคลือ่นเป็นเชงิยทุธศาสตร์ได้ เพราะปัญหาความไม่เข้าใจและนโยบายของคณะสงฆ์ 

โดยมีข้อเสนอแนะว่า ทางมหาวิทยาลัยควรให้ความส�าคัญในเรื่องของการอบรมนิสิต ก่อนที่จะออกไป

ปฏิบัติศาสนกิจ ให้มีองค์ความรู้ในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน เช่น การอบรมด้านศีลธรรม ด้านการเผยแผ่ 

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านวิทยากร เป็นต้น ทั้งนี้ ควรใช้การเผยแผ่หลักธรรมโดยใช้หลักเศรษฐกิจ 

พอเพียง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักและคุณประโยชน์อย่าง 

ถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขแก่สังคม เป็นหลักประพฤติปฏิบัติตนในการด�าเนินชีวิต 

ได้อย่างมั่นคง

 ข. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาคกลาง

 การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ ประจ�าภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�าบลล�าไทร อ�าเภอ

วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ ๒ แสดงหัวข้อและจ�านวนนิสิตประชุมกลุ่มย่อย ประจ�าภาคกลาง

หัวข้อการประชุมกลุ่มย่อย จ�านวนนิสิต หมายเหตุ

กลุ่มที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ๑๕๕

กลุ่มที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๒๕๔

กลุ่มที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
            แผนกธรรม-บาลี

๕๕

กลุ่มที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
            แผนกสามัญศึกษา

๕๐

กลุ่มที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔๕

รวม ๕๕๙

 กลุ่มที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์

  การสนองงานของคณะสงฆ์แต่ละพืน้ท่ีบริบทไม่เหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ต้องใช้กฎระเบยีบข้อวตัร

ปฏิบัติในพระธรรมวินัย อาจะมีการแตกต่างกันออกไปบ้าง ตามจารีตประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ แต่ก็

ต้องให้ถือหลักพระธรรมวินัยเป็นเกณฑ์ เพื่อให้พระสงฆ์สามเณรมีศีลาจารวัตรที่งดงามน�ามาซ่ึงความ

ศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่ได้พบเห็น ยังศรัทธาให้มากขึ้น ให้สมกับเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของ

พุทธศาสนิกชน 

 การประชุมกลุ่มย่อยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประการคือ (๑) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (๒) เพื่อให้สามารถน�าความรู้ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์

ใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันาพระพทุธศาสนา (๓)เพือ่เป็นแนวทางและสามารถน�าหลกัทางการบรหิาร

กิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 การปฏิบัติงานด้านสนองงานกิจการคณะสงฆ์มีปัญหาและอุปสรรคด้านการขาดความเข้าใจ 

ในภาระงานที่ปฏิบัติ คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และระบบการปกครองยังติด 

รูปแบบความกรงใจ ท้ังนี้ท่ีประชุมได้รวมเสนอเทคนิคและวิธีการแก้ไขว่า ควรแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  

เพื่อน�าไปใช้ในการสนองงานคณะสงฆ์อย่างถูกวิธี มีขันติ ความอดทน อดกลั้น ต่ออารมณ์ที่มากระทบ 

และมุ่งปฏิบัติงานโดยยึดหลักอุดมการณ์เป็นที่ตั้ง
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 รูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

  ๑) จัดสัมมนาคณะสงฆ์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

  ๒) สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ

  ๓) จัดให้มีการสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับงานกิจการคณะสงฆ์

  ๔) สนองงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วย

ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานเจ้าคณะพระสังฆาธิการและสนองงานเพ่ือให้มีการ

ตรวจเยี่ยม ถวายความรู้ ในการบริหารกิจการของวัดและการปกครองภายในวัดให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยดีงาม

  ๕) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน เพื่อพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีวุฒิการศึกษาและ

ทกัษะในการบรหิารจดัการวดัให้มากยิง่ขึน้ โดยประสานมหาวทิยาลัยสงฆ์จัดหลักสูตรการเรียนการสอน

ที่เหมาะสม

 กลุ่มที่ ๒ พุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 การปฏบิตัศิาสนกจิด้านการสอนศลีธรรมในโรงเรียนพบปัญหาและอปุสรรคเกีย่วกบัความซ�า้ซ้อน

ของหลักสูตร พระสอนศีลธรรมไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่และขาดความรู้ความเข้าในหลักสูตร การปฏิบัติ

หน้าทีไ่ม่ตรงกบังาน เวลาเรียนกบัตารางสอนไม่เพยีงพอต่อตัวชีว้ดั จ�านวนพระสอนศลีธรรมไม่เพยีงพอ

ต่อความต้องการของสถานศกึษา งบประมาณไม่เพยีงพอต่อการใช้จ่ายในการสอน สถานศกึษามอีปุกรณ์

ไม่เพียงพอต่อความต้องการ นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน และขาดความกระตือรือร้นในการเรียน

 ทีป่ระชุมได้เสนอเทคนิคและวิธกีารแก้ไขว่า ควรบรรจอุตัราพระสอนศลีธรรมให้เพยีงพอต่อความ

ต้องการของสถานศึกษา และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 ส่วนรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชุม เสนอว่า  

ควรมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือด�าเนินงานสานต่อการบริหารงาน 

การเรยีนการสอนให้ดยีิง่ขึน้เพือ่เป็นการเพิม่ความรูใ้ห้แก่ผูเ้รยีนทีต้่องการเข้ามาศกึษาด้วยความศรทัธา

 กลุ่มที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี

 เนื่องจากการเรียนการสอนโรงเรียนปริยัติธรรม-บาลี มีปัญหาที่หลากหลายซึ่งส่งผลให้โรงเรียน

พระปรยิตัธิรรม-บาล ีบางแห่งทีป่ระสบปัญหาถงึขัน้ต้องยบุตวัลง ท�าให้สถาบันการศกึษาทางพระพทุธ-

ศาสนามีจ�านวนน้อยลงไปเรื่อยๆ และส่งผลให้พัฒนาการด้านการศึกษาของพระพุทธศาสนามีแนวโน้ม

ว่าจะลดลงไปอย่างต่อเนื่องที่ประชุมได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
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  ๑) เพือ่รวบรวมปัญหาต่างๆ ท่ีเกดิขึน้ในโรงเรยีนพระปริยติัธรรม-บาลท่ีีพระนสิิตก�าลงัปฏิบัติ

ศาสนกิจ

  ๒) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาต่างๆที่พระนิสิตผู้ปฏิบัติศาสนกิจได้ประสบในการปฏิบัติ

  ๓) เพือ่วเิคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆทีเ่กดิขึน้และน�าไปสูก่ารแก้ปัญหาอย่างถูก

วิธีและยั่งยืน

 ปัญหาและอุปสรรค

  ๑) ทนุในการจดัซือ้อปุกรณ์การเรยีนและในการบรหิารงานด้านการเรยีนการสอนไม่เพยีงพอ 

อาทิ ค่าพาหนะในการรับส่งนักเรียน-ครู ที่อยู่ต่างวัด เงินเดือนครูสอนเพื่อนเป็นการตอบแทน ทุนการ

ศึกษาเพื่อเป็นก�าลังใจแก่นักเรียนที่สอบผ่าน

  ๒) นกัเรยีน-ครมีูจ�านวนน้อย ซ่ึงเป็นผลมาจากการบรรพชาอปุสมบทเพือ่การศกึษามจี�านวน

ลดลง

  ๓) การขอความอนุเคราะห์จากองค์กรต่างๆหรือคณะชั้นปกครองคณะสงฆ์มีน้อย

  ๔) การวางแผนการด�าเนินงานการเรียนการสอนที่ขาดเสถียรภาพและประสิทธิภาพ

  ๕) ไม่มีการผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ

  ๖) แหล่งการศกึษาส�าหรับรองรบัผู้เรยีนเมือ่ผูเ้รยีนต้องการเรยีนสายอืน่ทีไ่ม่ใช่พระปรยิตัธิรรม 

แผนกธรรม-บาลี

 เทคนิคและวิธีการแก้ไข

  ๑) ควรมีการจัดหาทุนและบริหารทุนอย่างถูกวิธีและได้ประสิทธิผลอย่างสูงสุด

  ๒) ควรมีการเพิ่มจ�านวนของนักเรียนและครูให้มีจ�านวนที่มากขึ้น

  ๓) ควรมกีารขอความอนเุคราะห์จากองค์กรต่างๆหรอืคณะช้ันปกครองคณะสงฆ์ในการจดัหา

ทุนและการบริหารงานในโรงเรียน

  ๔) ควรมีการวางแผนการด�าเนินงานในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ

  ๕) ต้องมกีารผลติบคุลากรรุน่ใหม่ทีม่คีวามรู้ความสามารถเพ่ือด�าเนนิงานสานต่อการบริหาร

งานการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

  ๖) ควรมีแหล่งการศึกษาส�าหรับรองรับผู้เรียนเมื่อผู้เรียนต้องการศึกษาสายอื่นท่ีไม่ใช่พระ

ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
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 รูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

  ๑. ควรหานักเรียนควรด�าเนินการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในภาคฤดูร้อนและจะต้อง

สร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทมีความสนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ให้ได้

มากที่สุดเพื่อเพิ่มจ�านวนนักเรียนให้มากที่สุด

  ๒. จัดหาครูสอนในกรณีที่ครูไม่เพียงพอต่อจ�านวนนักเรียนและชั้นเรียน โดยการขอความ

อนุเคราะห์จากเจ้าคณะปกครองเพื่อท�าการจัดครูสอนจากที่อื่นมาท�าการสอน

  ๓. การวางแผนการด�าเนินการเรยีนการสอนควรมแีผนในการสอบแยกห้องในระดับการเรยีน

เดียวกันเพื่อแยกนักเรียนออกตามระดับความรู้ความเข้าใจของนักเรียน การประเมินผู้เรียน ผู้เรียนควร

ได้รับการประเมินจากผู้สอนทั้งทางด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ และความรู้ความเข้าใจในการเรียน อนึ่ง

ต้องมีฝ่ายปกครองผู้เรียนเพื่อควบคุมผู้เรียนให้เอาใจใส่ในการเรียนอยู่เสมอ

  ๔. การผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือด�าเนินงานสานต่อการบริหารงาน 

การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นนั้น เมื่อผู้เรียนสามารถสอบได้ในระดับท่ีสูงข้ึนจนเกินกว่าก�าลังของผู้สอน

จะสามารถสอนได้ควรที่จะส่งผู้เรียนเข้าสู่ส�านักเรียนที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับสูงกว่า 

ส�านักเรียนเดิมเพื่อการพัฒนาตนเองของผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น

  ๕. ให้โอกาสผู้เรียนพระปริยัติธรรม-บาลีได้ศึกษาเพิ่มเติมในสายสามัญ เพื่อเป็นการเพิ่ม 

ความรู้ให้แก่ผู้เรียนเมื่อต้องการศึกษาในสายอื่นที่ไม่ใช่พระปริยัติธรรม-บาลี

 กลุ่มที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเป็นศาสนศึกษาแผนกสามัญศึกษา อยู่ในความรับ

ผดิชอบของกองพทุธศาสนศกึษาส�านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิด�าเนนิการจดัการศกึษาทางวชิาการ

พระพุทธศาสนา แผนกนักธรรม-ภาษาบาลี และหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ให้แก่พระภิกษุสามเณร

 นสิติปฏบิตัศิาสนกจิ ถอืเป็นขัน้ตอนสดุท้ายท่ีจะส�าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

จึงถือว่าได้ประโยชน์ถึง ๒ ประการด้วยกัน ท้ังในส่วนที่จะช่วยส่งเสริมศาสนทายาทและการปฏิบัต ิ

ศาสนกิจของตัวนิสิตเองเป็นอย่างดี
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 ปัญหาและอปุสรรค พบว่า เป็นปัญหาของนสิติปฏบิตัศิาสนกจิ และปัญหาทางโรงเรยีน โดยปัญหา 

ของนิสิตเกี่ยวกับการการเดินทางไปสอนไม่มียานพาหนะ ทางโรงเรียนก็ไม่มีนโยบายในการรับ-ส่ง  

ขาดงบประมาณในการสนบัสนุนในการสอน ไม่ว่าจะเป็นต�าราเรียน ท้ังเอกสารและอปุกรณ์ต่างๆ ผู้บริหาร

ไม่ให้ความส�าคัญในการติดตาม ดูแล อ�านวยความสะดวกสิ่งต่างๆ ในการสอน และนิสิตไม่สามารถ 

สอนตามเกณฑ์มาตรฐานเนือ่งจากทางโรงเรยีนไม่มกีฎระเบยีบทีเ่ข้มแขง็ ส่วนปัญหาทางโรงเรียนพบว่า 

คณะสงฆ์ไม่ค่อยเห็นความส�าคัญเนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณะสงฆ์ในอ�าเภอ  

ครอูาจารย์ไม่เพยีงพอต่อวชิาเรยีน เพราะมผีูท้ีจ่ะมาสมคัรเป็นครนู้อย อนัอาจเนือ่งจาก ไม่ได้บรรจเุป็น

ข้าราชการเป็นเพียงลูกจ้าง เงินเดือนน้อยไม่พอเหมาะกับวุฒิการศึกษาและครูอาจารย์จบไม่ตรงสาขา

ที่สอน และสามเณรที่ศึกษาอยู่มีจ�านวนน้อยอันอาจเนื่องจาก รัฐบาลมีนโยบายขยายโอกาสทางการ

ศึกษาอย่างกว้างขวาง ท�าให้มีผู้มาศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาน้อยและเป็น 

ค่านิยมของผู้ปกครองที่รู้สึกว่าโรงเรียนไม่มีศักยภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.

 เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจจึงต้องขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ

จากเจ้าอาวาสต้นสงักดัท่ีนสิติได้อาศยัอยู ่พฒันาศักยภาพตนเองให้โดดเด่นเป็นทีน่่าเชือ่ถอืของผูบ้รหิาร

เช่น น�าเสนอให้ผู้อ�านวยการเชิญคณะสงฆ์มามีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายกับกับโรงเรียนปริยัติธรรมและ

โรงเรยีนทัว่ไปในเขตพืน้ที ่จดัหางบประมาณจากภายนอก และจัดโครงการจัดบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 

 รูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

  ๑) ทัศนคติ นิสิตมีความรู้สึกที่ดีต่องานที่นิสิตจะไปปฏิบัติ

  ๒) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องต่องานที่เราจะปฏิบัติ

  ๓) ศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานที่แห่งนั้นอย่างรอบด้าน

  ๔) ศึกษาสภาพปัจจัยของตัวนิสิตเอง

 ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยน่าจะสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนา และ

ช่วยดแูล ส่งเสรมิด้านต่างๆ ของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษามากกว่าทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบัุน
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 กลุ่มที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 การด�าเนินงานเพื่อให้หลักธรรมค�าส่ังสอนในพระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปในทุกสารทิศ 

มีผูศ้รทัธาเลือ่มใส เคารพ ย�าเกรง ในพระรตันตรยั น้อมน�าเอาหลกัธรรมในพระพทุธศาสนาไปประพฤติ

ปฏิบัติ 

 แนวปฏิบัติที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 ๑) ด�าเนินการให้มีกฎหมายคุ้มครองและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทุกองค์ประกอบและ 

ทุกภาคส่วน รวมทั้งกฎหมายที่ยังประโยชน์เกื้อกูลให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชน

 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ทุกประเภทรวมทั้งสนับสนุนโดยประสาน

กับมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อให้การศึกษาของคณะสงฆ์มีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการศึกษา  

โดยไม่กระทบการศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ์

 ๓) สนับสนุนให้ศาสนิกชนของแต่ละศาสนาน�าหลักหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือไปใช้ 

ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจ�าวัน  เพื่อพัฒนาตน ชุมชน และสังคม มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความ

สมานฉันท์กับศาสนิกชนทุกศาสนา เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ

 ๔) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาชนทกุเพศทุกวยั ในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 

 ๕) น�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นผู้น�าในการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบองค์กรเรียนรู้ เน้นศักยภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพ 

ของงาน ให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิด

ความสงบสุขในชีวิต

 ๖) สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน โดยให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือ 

ในการสร้างความสมานฉนัท์ของชมุชนต่างศาสนา เช่น กจิกรรมสาธารณประโยชน์ กจิกรรมอาสาสมัคร 

ฯลฯ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

 ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 ๘) สนับสนุนด้านเอกสาร ต�ารา ส่ิงพิมพ์อื่นๆ โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีมาประกอบการ

ด�าเนินงานให้เหมาะสม 
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 ๙) ส่งเสรมิให้วดัทีม่คีวามพร้อมและสามารถจดัตัง้ส�านกัปฏบิตัธิรรมให้มากยิง่ขึน้ อย่างน้อย 

๑ ต�าบลต่อ ๑ ส�านกั โดยสนบัสนนุให้มกีารจัดอบรมพระวปัิสสนาจารย์ให้สามารถน�าหลกัธรรมไปอบรม

ประชาชน  เน้นการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ทั้งโดยผู้สอนและผู้ศึกษา

 ๑๐) ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนจาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน แสะสถานท่ีส�าคัญ 

ทางพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ  โดยจัดให้มีกฎหมายคุ้มครองและอ�านวยความสะดวก 

ที่เหมาะสม

 ๑๑) ส่งเสรมิให้มกีารจดัท�าแผนทีว่ดั โดยให้มกีารแบ่งแยกเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาสและเขต

ต่าง ๆ  เช่น เขตอภัยทาน ภายในวัด ให้ชัดเจนเป็นสดัส่วน ตามความเหมาะสมของวดันัน้ ๆ  ให้มเีสนาสนะ

ที่มั่นคงแข็งแรง สวยงาม ประหยัด และปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม ปราศจากมลพิษ  เป็นสถานที่สะอาด 

สงบ ร่มรื่น และร่มเย็น  เหมาะส�าหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และชาวพุทธทุกเพศ ทุกวัย 

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อความสงบสุขของจิต

 รูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

  ๑)  สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่วัดและชุมชนโดยรอบ ซึ่งรวมทั้ง 

ศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ เพื่อความสมานฉันท์และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เช่น เป็นศูนย์การศึกษา

พระพุทธศาสนาและวิชาการต่าง ๆ  ศูนย์การปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติธรรม ธนาคารข้าว ศูนย์ฝึก

วิชาชีพ ศูนย์กระจายเสียงเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน วิทยุชุมชน เป็นต้น

  ๒) จดัให้มเีครือข่ายระหว่างองค์กรสาธารณกุศลทางพระพทุธศาสนา กลุม่อาสาสมคัร ในทกุ

จังหวัด ให้มีความเข้มแข็งและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์รวมที่วัดของ 

เจ้าคณะจังหวดัหรอืส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั เพือ่ให้ความช่วยเหลอืเบือ้งต้นแก่วดั ชมุชน หรอื

ประชาชาชนผูป้ระสบภัยพบิตัต่ิาง ๆ  โดยให้มคีลังส่ิงของทีจ่�าเป็นในการยงัชพีเบือ้งต้นพร้อมปฏบิติัการ

ให้ความช่วยเหลือ และให้มีการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ในจังหวัดนั้น ๆ 

รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและขยายผลไปสู่อ�าเภอต่าง ๆ ที่มีความพร้อม

  ๓) ประสานคณะสงฆ์และผู้น�าศาสนาต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือให้

ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งประสานงานกับคณะสงฆ์ในการระดมทุนเพ่ือช่วยเหลือวัด ชุมชน และ

ประชาชน โดยหลักการให้วัดและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นต้นแบบและเป็นที่พึ่งของวัดและ 

ชุมชนอื่น
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  ๔)  จัดและสนับสนุนให้มีการยกย่องส่งเสริมวัด พระสงฆ์ หรือองค์กรทางพระพุทธศาสนา 

ทีม่ส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา เช่น บริจาคเงินหรือช่วยเหลือสร้างอาคาร จัดหาอปุกรณ์

การเรยีนการสอน  ทนุการศกึษาแก่นกัเรยีน  โดยประกาศยกย่องเชดิชเูกยีรตติามความเหมาะสมยิง่ขึน้

 ค. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาคใต้

 การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ ประจ�าภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�าบลล�าไทร อ�าเภอ

วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ตารางที่ ๓ แสดงหัวข้อและจ�านวนนิสิตประชุมกลุ่มย่อย ประจ�าภาคใต้

หัวข้อการประชุมกลุ่มย่อย จ�านวนนิสิต หมายเหตุ

กลุ่มที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ๓๕

กลุ่มที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๓๒

กลุ่มที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม

            แผนกธรรม-บาลี

ไม่มี

กลุ่มที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม

            แผนกสามัญศึกษา

๑๔

กลุ่มที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสร้างสันติสุขในภาคใต้ ๑๗

รวม ๙๘

 กลุ่มที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์

 การบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือการปกครองคณะสงฆ์ โดยหลักคือการปกครองตามธรรมวินัย 

และให้กฎหมายหรืออ�านาจรัฐเป็นส่วนสนับสนุนเมื่อเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นในคณะสงฆ์จนเป็นเหตุ

ขัดข้องที่ประชุมได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประการ คือ 

  (๑)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคณะสงฆ์เราในฐานะพุทธศาสตรบัณฑิตก็ควรมี 

ส่วนร่วม

  (๒)  เพื่อให้การสนองงานกิจการคณะสงฆ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (๓)  เพือ่ศกึษาบทบาทพทุธศาสตรบณัฑติกบัการสนองงานกจิการคณะสงฆ์ เพือ่ศึกษาปัญหา 

อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาบทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์ 
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 จากการประชมุพบว่าการปฏบิตัศิาสนกจิด้านการปกครองคณะสงฆ์มปัีญหาและอปุสรรคในด้าน

งบประมาณมีจ�านวนจ�ากัด มีสิ่งแวดล้อมภายนอกยั่วยวนใจและผู้น�าไม่ให้ความร่วมมือ ส่วนเทคนิค 

และวิธีการแก้ไขที่ประชุมได้เสนอว่า แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อน�าไปใช้ในการสนองงานคณะสงฆ์ 

อย่างถูกวิธี มีขันติ ความอดทน อดกลั้น ต่ออารมณ์ และมุ่งปฏิบัติงานโดยยึดหลักอุดมการณ์เป็นที่ตั้ง

 ส�าหรับรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ควรจัดสัมมนา 

คณะสงฆ์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

 กลุ่มที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 การปฏิบัติศาสนกิจด้านการสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับบุคลากรขาด

ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการเรียนการสอน มีค่าตอบแทนน้อยไม่สมดุลกับการเดินทางและ 

ค่าอุปกรณ์สือ่ประกอบในการเรยีนการสอน ผูบ้รหิารสถานศกึษาไม่ให้ความร่วมมอื มกีารลงนาม MOU 

แล้วไม่น�าไปปฏิบัติและมีการละเว้น และนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน

 เทคนิคและวิธีการแก้ไขในด้านท่ี ๑ บุคคลากรขาดประสบการณ์และองค์ความรู้ในการเรียน 

การสอนควรจัดให้มีการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ือส่งเสริม 

องค์ความรู้ใหม่ และจัดท�าหลักสูตรและมีการเปิดสอนหลักสูตรครูพระสอนศีลธรรมให้ครอบคลุม 

ทัว่ประเทศ ด้านที ่๒ มค่ีาตอบแทนน้อยไม่สมดลุกบัการเดนิทางและค่าอปุกรณ์สือ่ประกอบในการเรยีน

การสอน ควรระดมทุนรับบริจาคเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ในการตอบแทนผู้สอน หน่วยงาน

หลักต้องจัดงบประมาณให้เพียงพอแก่บุคลากรและสื่อการเรียนการสอน ให้ครูพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนจัดท�าสื่อการสอนเพ่ือหารายได้มาเป็นทุนและให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง

สนับสนุนค่าใช้จ่าย ด้านที่ ๓ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความร่วมมือ มีการลงนาม MOU แล้วไม่น�าไป

ปฏิบัติและมีการละเว้น ควรมีการประชุมร่วมกับคณะสงฆ์มีข้อปฏิบัติและวางแนวทางร่วมกัน และจัด

ท�ากิจกรรมระหว่างครูพระสอนศีลธรรมและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือ ส่วนด้าน 

ที่ ๔ นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนควรจัดท�าสื่อให้ทันสมัยเพื่อสร้างแรงจูงใจ จัดกิจกรรมให้เกิดการ

มีส่วนร่วมระหว่างครูพระสอนศีลธรรมและนักเรียน จัดโครงการการเรียนรู้แก่ผู้เรียน สร้างค่านิยมที่ 

ถูกต้องตามทางพระพุทธศาสนา
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510 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

 รูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ควรพัฒนาบุคลิกภาพ 

ให้น่าเลื่อมใส ตรงเวลาตรงประเด็นถูกต้องตามหลักพุทธธรรม จัดให้มีการเข้าค่าย ๓ วัน ๒ คืน เช่น  

เข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและฤดูฝน การบวชเนกขัมมจาริณ ี

การจัดเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม และการสนองงานคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ตลอดถึงการจัดกิจกรรม 

ในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 กลุ่มที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้นเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษา 

คณะสงฆ์ เป็นการศึกษาที่รัฐก�าหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ 

 ปัญหาและอปุสรรคเกีย่วกบัการพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้การวดัและการประเมนิผล ไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานการวัดและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ ครูสอนขาดการท�างานร่วมกันเป็น 

เครือข่าย และ ปัญหาการดูแลและการอยู่ร่วมกันของนักเรียน ที่ประชุมได้ร่วมเสนอแนะ คือ การจัดท�า

แผนการจัดการเรียนรู้ หรือก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และจัดท�าไว้เป็น 

ลายลักษณ์อักษร ส่งเสริมให้ครูจัดท�าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน  

ส่งเสริมให้ฝ่ายกิจการนักเรียนมีบทบาทให้มากขึ้น ครูควรน�าผลประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน

ภายนอกไปใช้ในการวางแผนและพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนือ่งจากสภาพปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

นิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต ได้น�าหลักบูรณาการในทางพระพุทธศาสนามาเป็นกระบวนการในการจัดการ

กับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

 ส่วนเทคนิคและวิธีการแก้ไข เสนอว่า ครูผู ้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูผู ้สอนเป็น 

ผู้อ�านวยการความสะดวก คือเป็นผู้จัดเตรียมประสบการณ์ และสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการหา

เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบต่างๆ 

 ส�าหรบัรปูแบบและวธิกีารปฏบิตัศิาสนกจิทีเ่หมาะสมในสถานการณ์ปัจจบุนัควรกระตุน้ปลกูจติ

ส�านึกให้ผู้เรยีนใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ความรูด้้วยตนเอง และสามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คือ เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ตลอดทั้งมองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้ และเชิดชู

คุณธรรม
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511นิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคมฯ 

 กลุ่มที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเสริมสร้างสันติสุขในภาคใต้

 ในสถานการณ์ปัจจบุนัทางภาคใต้มปัีญหาความรุนแรงอยูใ่นหลายพืน้ที ่ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อการด�ารงชีวิตของชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เป็นเวลาช้านาน  

ซึ่งหลายฝ่ายพยายามที่จะหาวิธีการในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น 

การเสริมสร้างสันติสุข เป็นกิจกรรมที่พุทธศาสตรบัณฑิตพยายามที่จะเผยแพร่พระธรรมค�าสอนของ 

ทางพระพทุธศาสนาไปยงัประชาชน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นหน้าทีห่ลกัของพระภิกษสุามเณรในพระพทุธศาสนา

เพื่อที่จะให้เกิดสันติสุข

 จากการประชุมพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องความแตกต่างทางศาสนา ความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม และเวลาและการเดนิทาง ส่วนเทคนคิและวธิกีารแก้ไขควรหลีกเล่ียงไม่เข้าร่วมกิจกรรม

บางอย่าง ศกึษาข้อมลูวถิชีวีติของศาสนาอืน่ และปรบัเปลีย่นการด�าเนนิชวีติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 ส�าหรับรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจในสถานการณ์ปัจจุบันควรก�าหนดรูปแบบและวิธีการ

ให้เข้ากับสถานการณ์ ใช้ข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ และเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิด 

ความขัดแย้ง

 ง. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาคเหนือ

 การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ ประจ�าภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่

 ตารางที่ ๔ แสดงหัวข้อและจ�านวนนิสิตประชุมกลุ่มย่อย ประจ�าภาคเหนือ

หัวข้อการประชุมกลุ่มย่อย จ�านวนนสิติ หมายเหตุ

กลุ่มที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ๑๔๕

กลุ่มที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑๕๓

กลุ่มที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม

            แผนกธรรม-บาลี

๕๕

กลุ่มที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม

            แผนกสามัญศึกษา

๑๑๐

กลุ่มที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง ๑๕

รวม ๔๗๘
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 กลุ่มที่ ๑ บทบาทพระพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์

 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย มกีฎระเบยีบของมหาวทิยาลัยไว้อย่างชดัเจน ทีว่่าด้วย

การปฏิบัติศาสนกิจ การปฏิบัติศาสนกิจ ความหมาย คือ การสนองงานทางพระพุทธศาสนา หากไร ้

ซึ่งพระพุทธศาสนา หากไร้ซึ่งพระบัณฑิต ที่จะเข้ารับปริญญาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เพราะฉะนั้น  

ทัง้พระพทุธศาสนาและพระบัณฑติจะมคีวามส�าคญัท่ีไม่อาจแยกออกจากกนัได้ โดยเป็นไปในกรอบของ

การถ้อยทีถ้อยอาศัย ซึ่งกันและกัน

 จากการประชุมกลุ่มย่อยพบว่า การปฏิบัติศาสนกิจด้านการสอนงานกิจการคณะสงฆ์มีปัญหา

และอุปสรรคเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในด้านการสนองงานคณะสงฆ์ ขาดงบประมาณ 

ในด้านการสนับสนุนในกิจการ รวมทั้งขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการด�าเนินงานของคระสงฆ์  

และการเผยแผ่ไม่ปรับประยุกต์ให้ทันตามโลกสมัยใหม่ และขาดความเป็นเอกภาพในด้านการตัดสินใจ 

ตามสายการบังคับบัญชาที่มีหลายขั้นตอน

 ส่วนเทคนคิและวธีิการแก้ไขควรให้มกีารจกัระบบการศกึษาของพระสงฆ์ให้สอดคล้องกบัยคุสมยั

ปัจจุบัน และสร้างความน่าเชื่อถือในการศึกษาของพระสงฆ์ต่อสายตาประชาชน ติดต่อท�าพันธะสัญญา

กับหน่อยงานหรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้องในด้านของการจดัหางบประมาณและวสัดอุปุกรณ์ในการสนบัสนนุ

งานทางคณะสงฆ์ และควรปรับประยุกต์การท�างานให้ทันกับเทคโนโลยี ในโลกสมัยปัจจุบัน และควร

จัดตั้งองค์กรของสงฆ์ท่ีสามารถ ระงับเหตุปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ได้ทันที ก่อนออกสู่สาธารณชน (One 

Stop Service

 ส�าหรับรูปแบบปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชุมเสนอว่า ควรจัดท�า

แบบฟอร์มรายงานปฏิบัติศาสนกิจท่ีเป็นรูปแบบที่แน่นอน จากทางมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ควรจัดให้

นิสิตได้ลงมือปฏิบัติศาสนกิจให้ตรงกับสายงานที่เรียน และควรจัดประชุมสัมมนารวบรวมความคิด 

ให้เป็นไปแนวทางเดียวกันก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ

 กลุ่มที่ ๒ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

  สภาพวิถีชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบันท่ีต้องเผชิญหน้ากับการเปล่ียนแปลงภายใต้กระแสสังคม

เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ท�าให้เกิดภาวะสับสนในวิถีชีวิต ค่านิยมและภูมิคุ้มกันทางสังคม 

ลดลง จนก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางพฤติกรรม คือละเลยในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซ่ึงปัญหา

เหล่านี้ได้ส่งผลคุกคามเยาวชนนักเรียน ให้หลงผิดมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่พึงประสงค์  

40. ������ (490-516).indd   512 28/4/2559   10:57:28



513นิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคมฯ 

ขาดระเบียบวินัย เกี่ยวข้องยาเสพติด ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่าง 

เร่งด่วนในการปลกูฝัง กล่อมเกลาด้วยหลักธรรมทางศาสนาเพือ่สร้างภมูคิุม้กนัในชวีติให้มสี�านกึผดิชอบ

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�าเนื้อหาในหลักสูตรให้พอดี 

กับระดับชั้น และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรสร้างความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วม  

ระหว่างสพม. และสพฐ. 

 ส�าหรบัรปูแบบการปฏบัิติศาสนกจิในยคุปัจจบุนัเสนอว่า ควรก�าหนดรปูแบบและวธิกีารทีเ่ป็นการ

ปฏิบัติการเชิงรุก การขยายเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่ และการร่วมมือของทุกภาคส่วน

 กลุ่มที่ ๓ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-

บาลี

 การศึกษาเป็นการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับโดยสากลโลกแล้วว่า เป็นการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนของชนทุกชาติทุกภาษา พระพุทธศาสนาก็มีการศึกษาส�าหรับผู้ท่ีเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเพื่อ

เรยีนรูพ้ระธรรมวนิยั การศกึษาพระปรยิติัธรรม คือ การศกึษาตามหลกัสตูรพระปรยัิติธรรม แผนกธรรม

และแผนกบาลีสนามหลวง ดังนั้น พุทธศาสตรบัณฑิต ควรศึกษาบทบาทหน้าท่ีของตน เพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอนแผนกธรรม-บาลี 

 ปัญหาและอุปสรรคพบว่า ส่วนใหญ่พุทธศาสตรบัณฑิตมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอต่อ

บทบาทหน้าท่ี บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ (ครู-นักเรียน) และนักเรียนไม่เห็นความส�าคัญของ 

การศึกษาแผนกธรรม-บาลี ส่วนเทคนิคและวิธีการแก้ไขควรควรให้พุทธศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ 

ความสามารถเฉพาะด้านท�าการสอนควรมกีารสนบัสนนุในเร่ืองของงานรองรับและผลพลอยได้ส�าหรับ

ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาอย่างมีรูปแบบที่แน่นอนชัดเจนและคณะสงฆ์ควรสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระ

ปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี เพือ่ผลติบุคลากรทาการศกึษาให้เพยีงพอ (คร-ูนกัเรยีน) ส�าหรบัรปูแบบ

และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ ที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันควรน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
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เรียนการสอน (บางส�านักเรียน / บางส�านักศาสนา) ใช้ภาษาและส�านวนให้กระชับได้ใจความ โดยค�านึง

ถึงความสนใจในการตั้งใจเรียนของนักเรียน และมีประเมินผลผู้เรียนทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และเป็นแนวทางการสอน

 ข้อเสนอแนะเห็นว่า ควรพัฒนาด้านเทคนิคการสอน ควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ควรมี

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรผู้สอน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และหาแนวทางการแก้ปัญหา 

ในการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นเพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผล

 กลุ่มที่ ๔ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา

 การศึกษานับว่ามีบทบาทส�าคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาทั้งในส่วนของความคิด

และความสามารถ และต้องควบคูไ่ปกบัความมคีณุธรรมและจริยธรรม ซ่ึงโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก

สามัญศึกษา นับเป็นสถานศึกษาท่ีให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน  

ด�ารงตนเป็นศาสนทายาท สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและยังได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม

ควบคู่กันไป

 จากการประชุมกลุ่มย่อยพบว่า ปัญหาอุปสรรคด้านเทคนิคการถ่ายทอดวิชาความรู้ การปรับตัว

เข้ากับผู้เรียน และผู้เรียนไม่ให้ความส�าคัญในการศึกษา ส่วนเทคนิคและวิธีการแก้ไขควรสอดแทรก

กิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน การรู้จักการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน และสร้างแรงจูงใจในการ

เรียนการสอน ส�าหรับรูปปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันเสนอว่า 

อทิุศตนเพือ่พระพทุธศาสนาและสงัคมอย่างแท้จรงิ รูจ้กัประยกุต์การเผยแผ่พระพทุธศาสนาบรูณาการ

กับศาสตร์สมัยใหม่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และใช้รูปแบบของ

การจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง บูรณาการให้ครบ ๓ 

ด้าน คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ

 กลุ่มที่ ๕ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง

 พนัธกิจส�าคัญของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั คอืการบริการวชิาการทางพระพทุธ-

ศาสนาแก่สังคม อันเป็นการท�าให้เกิดโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก) ด้วยการ 

ส่งพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจและพระบัณฑิตไปปฏิบัติศาสนกิจในชุมชนบนพ้ืนที่สูงในพื้นที่ 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�าบาก ล่าช้า ขาดการสนับสนุน  

ด้านงบประมาณ ในการพัฒนา เครื่องอุปโภค บริโภคไม่ค่อยอ�านวย 

 ส่วนเทคนิคและวิธีการแก้ไขเสนอว่า ควรใช้ล่ามสื่อสารจากเด็กนักเรียนที่สามารถพูดภาษาไทย

ได้เข้าหาชาวบ้าน มีการวางแผนในการเดินทาง การค�านวณ และการก�าหนดระยะเวลา จัดตั้งกองทุน 

จัดหางบประมาณในการพัฒนา และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสังคมของชนชาติพันธุ์นั้นๆ

 ส�าหรับรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมประเด็นเกี่ยวกับการสร้างศาสนทายาท 

(พระภิกษุสามเณร) กลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนเผ่าจากพื้นที่นั้นๆ มีความร่วมมือทางด้านกิจกรรม ผลของ

กิจกรรม(รูปธรรม)

๑.๕ การผลักดันเชิงนโยบาย

 จากผลการด�าเนินงานโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม ได้มีบทสรุป 

หลายประเด็นส�าคัญที่น�าไปสู่การก�าหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจให้ตรงกับเจตนารมณ์ 

ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ และพัฒนาสังคมในมติต่าง ๆ  

อย่างกว้างขว้าง ซึ่งจากผลการด�าเนินงาน การประเมินโครงการ การลงพื้นที่ติดตาม และการสัมมนา

นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ได้มีการผลักดันเชิงนโยบาย ดังนี้

  ๑) เสนอให้ก�าหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือสนองงานกิจการคณะสงฆ์ตาม

นโยบายของมหาเถรสมาคมและนโยบายและงานตามพนัธกจิของมหาวิทยาลยัท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 

มีเป้าประสงค์และตัวชี้วัด

  ๒) ในการปฏิบัติศาสนกิจควรก�าหนดให้นิสิตเสนอเป็นโครงการการปฏิบัติศาสนกิจท่ีนิสิต

สนใจและน�าไปขับเคลื่อนในการปฏิบัติงาน ๑ โครงการตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจตามท่ี

มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม สามารถถอดรหัสความรู ้

น�าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้จริง 
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๑.๕ บทสรุป

 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ในฐานะสถาบนัการศกึษาสงฆ์ได้ท�าหน้าทีผ่ลติบณัฑติ

และผลงานวิจัยออกสู่สังคม โดยใช้ฐานคิดทางพระพุทธศาสนาเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนงาน

วิชาการและพัฒนาลักษณะอันพึ่งประสงค์ของบัณฑิตในทุกระดับการศึกษา ดังนั้น พระนิสิตที่เข้ารับ

การศึกษาในหลักสูตรระดับช้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกรูป จึงถูก

ก�าหนดให้เข้าร่วมการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส�าเร็จการศึกษาอีกหนึ่งปีการศึกษา  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองกิจการนสิติ ส�านกังานอธกิารบด ีได้จดัสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิ รุน่ที ่๖๑ 

ในสถานที่ต่าง ๆ และพบว่าในการปฏิบัติศาสนกิจมีการเสนอรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที ่

เหมาะสมกับกับสภาพของการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติศาสนกิจและในการ

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ นิสิตได้ให้เสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติศาสนกิจไว้ 

๓ ข้อส�าคญัคอื รปูแบบและวธิกีารปฏิบตัศิาสนกจิ และการก�าหนดให้มตัีวชีว้ดัโครงการปฏบิติัศาสนกจิ 
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