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ปฏิบัติศาสนกิจ
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๑.๑ บทนำ
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย ในฐานะสถาบันการศกึษาสงฆไดทำหนาที่

ผลติบณัฑติและผลงานวิจยัออกสสูงัคม โดยใชฐานคิดทางพระพุทธศาสนาเปนกลไกหลักในการ
ขบัเคล่ือนงานวิชาการและพัฒนาลักษณะอันพงึประสงคของบัณฑติในทุกระดับการศึกษา ดงันัน้
พระนสิติทีเ่ขารบัการศกึษาในหลกัสตูรระดับชัน้ปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยัทกุรปู จงึถูกกำหนดใหเขารวมการปฏบิตัศิาสนกจิเพือ่เปนสวนหนึง่ของการสำเรจ็การ
ศึกษาอีกหน่ึงปการศึกษา๒ การบริการวิชาการแกสังคมของพระนิสิตดวยการปฏิบัติศาสนกิจ
จงึเปนรปูแบบทีม่คีวามสำคญัในการสงเสรมิสนบัสนนุใหนสิติไดฝกประสบการณการทำงานเพือ่
สังคมและพระพุทธศาสนาโดยการประยุกตพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมตามอัต
ลกัษณมหาวิทยาลัย และนำไปสกูารผลิตบัณฑติตามอัตลกัษณบณัฑติทีก่ำหนดไว คอื “มศีรทัธา
อทุศิตนเพ่ือพระพุทธศาสนา”

การผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย กระบวนการหนึ่งที่
สำคญั นอกเหนอืจากกระบวนการจัดการเรยีนการสอน มหาวทิยาลยัจดัใหมกีจิกรรมเสริมหลกั
สตูรในสาขาวิชาตาง ๆ และสงเสริมสนับสนุนใหนสิติจดัทำโครงการ/กจิกรรมตาง ๆ ในชวง

นสิติปฏบิตัศิาสนกจิอาสาเตมิปญญาใหกบัสงัคม :
ตนแบบการผลิตบณัฑติตามอัตลกัษณบณัฑติของมหาวิทยาลัย๑

กองกจิการนสิติ สำนกังานอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑เปนบทความที่มีเนื้อหาซึ่งรวบรวมขอมูลจากสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และการสัมมนานิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจ รนุท่ี ๖๐ โครงการสงเสริมนสิติปฏิบตัศิาสนกิจอาสาเติมปญญาใหสงัคม ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๘

๒ขอบงัคับมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  หมวดที่
๗ การสำเรจ็การศึกษา ขอ ๖๔ (๖๔.๒) ไมมพีนัธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย
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ปดภาคการศึกษา เชน โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอนท่ัวประเทศ๓ แลวน้ัน
ยงัมโีครงการนสิติปฏบิตัศิาสนกจิอาสาเตมิปญญาใหกบัสงัคม ซึง่เปนเง่ือนไขหน่ึงทีส่ำคญัของ
การสำเรจ็การศึกษาในขอบงัคบัมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวดท่ี ๗ การสำเรจ็การศึกษา ในขอ ๖๔ ซึง่กำหนดสาระสำคญัไววา นสิติผสูำเรจ็การศึกษา
ตองสอบไดหนวยกติสะสมครบตามหลักสตูร, ผานการฝกภาคปฏิบตัวิปิสสนากัมมฏัฐาน และไม
มพีนัธะอืน่ใดกบัมหาวทิยาลยั ซึง่การไมมพีนัธะอืน่ใดกบัมหาวทิยาลยั ขอหนึง่ทีส่ำคญั คอื การ
ปฏบิตัศิาสนกิจเปนเวลา ๑ ป ของนิสติในทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทีม่คีณุสมบัตเิปนนสิติ
ปฏบิตัศิาสนกิจ

การปฏบิตัศิาสนกจิของนสิติทกุหลกัสูตร จงึเปนเง่ือนไขหนึง่ในการสำเร็จการศึกษาตาม
ขอบงัคบัขอทีก่ำหนดไวในขอ ๖๔ (๖๔.๓) วา การไมมพีนัธะอืน่ใดกบัมหาวทิยาลยั ดงัน้ัน นสิติ
ทีผ่านคณุสมบัตเิปนนสิติปฏบิตัศิาสนกิจ จะตองออกปฏิบตัศิาสนกิจเพ่ือบริการวิชาการแกสงัคม
สนองงานในกจิการคณะสงฆ และงานตามพนัธกจิและนโยบายของมหาวทิยาลยั โดยทีห่ลักเกณฑ
วธิกีารตาง ๆ  จะตองดำเนนิการตามขอบงัคบัมหาวทิยาลัยวาดวยการปฏิบตัศิาสนกจิ พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึง่กำหนดสาระสำคญัไววา นสิติผทูีม่สีทิธิใ์นการปฏบิตัศิาสนกจิ จะตองเปนนิสติผสูอบไดหนวย
กติสะสมครบตามหลักสตูรทีเ่ขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกนิ ๒ เทา ของเวลาการศึกษาตาม
หลกัสตูรและมีคาเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ และตองมีหนงัสือรบัรองจากสำนักทะเบียนและ
วัดผล ผานการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานครบตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดยื่นคำรอง
ขอปฏบิตัศิาสนกิจตอมหาวทิยาลยั เพือ่ใหคณะกรรมการอนุมตั ิภายในวนัที ่๑๕ พฤษภาคมของ
ปทีศ่กึษาครบตามหลักสตูร และเขารบัการปฐมนิเทศตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด เมือ่ดำเนินการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของครบแลว นิสิตปฏิบัติศาสนกิจลงพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจสนองงานในกิจการ
คณะสงฆในเพศบรรพชติ เปนเวลา ๑ ป ตามวตัถปุระสงคในการปฏบิตัศิาสนกจิ ๕ ดาน คอื
(๑) เพือ่เผยแผพระพุทธศาสนา (๒) เพือ่สนองงานในกิจการคณะสงฆ (๓) เพือ่พฒันานิสติใหมี

๓ ในปการศกึษา ๒๕๕๗ มหาวทิยาลยัไดสงเสรมิและสนบัสนนุโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดรูอน
จำนวน ๓๙๙ โครงการ มจีำนวนผเูขารวมโครงการ จำนวน ๔๘,๓๘๖ รปู/คน
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คณุสมบตัทิีพ่งึประสงค (๔) เพ่ือสงเคราะหประชาชน และ (๕) เพือ่สนองนโยบายและงานตาม
พนัธกจิของมหาวทิยาลยั๔

ในปการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพือ่นำผลสรปุการ
ดำเนนิงานทกุสวนภมูภิาค จดัทำฐานขอมลูเสนอคณะกรรมการการปฏบิตัศิาสนกจิ เพือ่พจิารณา
ใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง และนำไปสกูารกำหนดนโยบายการปฏิบตัศิาสนกิจ
การสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกิจ ใหตรงเปาหมายและมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ กองกจิการนิสติ
สำนักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจ จึงไดกำหนดจัดการสัมมนานิสิต
ปฏบิตัศิาสนกจิในสถานทีต่าง ๆ ดงันี้

๑. การสัมมนานิสติปฏิบตัศิาสนกิจ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัด ณ วทิยาเขต
ขอนแกน ตำบลโคกส ีอำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน ระหวางวนัที ่๖-๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖๖๙
รปู

๒. การสัมมนานิสติปฏิบตัศิาสนกิจ ประจำภาคกลางและภาคใต กำหนดจัดการสัมมนา ณ
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั อำเภอวงันอย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จำนวน ๖๙๑ รปู

๓. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาคเหนือ กำหนดจัด ณ วิทยาลัยสงฆ
นครนานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลมวงต๊ึด อำเภอภเูพยีง จงัหวัดนาน จำนวน ๖๙๑ รปู

จากการปฏบิตัศิาสนกิจในเพศบรรพชิต เปนระยะเวลา ๑ ป และ ผลการสัมมนานสิติ
ปฏบิตัศิาสนกจิ รนุที ่๖๐ ประจำปการศกึษา ๒๕๕๗ พบวา การปฏบิตัศิาสนกิจมแีนวปฏบิตัิ
ทีด่ทีีส่ามารถเปนตนแบบในการปฏบิตังิานเพือ่สนองกจิการคณะสงฆ ตลอดจนสนองงานตาม
พนัธกจิและนโยบายของมหาวทิยาลยั อกีทัง้ยงัมปีญหา และอปุสรรค ทีเ่ปนขอจำกดัของหลกั
การทำงาน การเขาถงึองคกรสงฆเพือ่การพฒันา และภาคเีครอืขายตาง ๆ  ทีจ่ะสงผลใหปณธิาน
และความมงุหวงัทีจ่ะทำใหการปฏิบตัศิาสนกิจ เปนแรงบันดาลใจเบ้ืองตนของการทำงานพัฒนา
ของพระนสิติใหเกดิสมัฤทธิผ์ลออกสสูงัคมภายนอกในวงกวางมากขึน้

ดังนั้น กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี จึงเสนอบทความ เรื่อง “นิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจอาสาเติมปญญาใหกับสังคม : ตนแบบการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณบัณฑิตของ

๔ ขอบงัคับมหาวทิยาลยัวาดวยการปฏบิตัศิาสนกจิ พ.ศ. ๒๕๔๖
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มหาวทิยาลยั” เพ่ือรวบรวมขอมลูเกีย่วกบัการปฏบิตัศิาสนกิจในพ้ืนทีต่าง ๆ  โดยใชแนวทางการ
วจิยัเชงิปฏิบตักิาร ศกึษาถงึความหมาย ความสำคญัของการปฏิบตัศิาสนกิจ ปญหาอปุสรรค
และแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการปฏบิตัศิาสนกจิของนสิติ รนุที ่๖๐ ทัง้เพือ่ใหสามารถผลติแหลงการสบื
สานอดุมการณของการทำงานของพระนสิติปฏบิตัศิาสนกจิไดอยางเทาทนัตอการเปลีย่นแปลง
ทางสงัคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในปจจบุนั อกีทัง้ยงัมกีระบวนการผลักดนัเชงินโยบายในการ
พฒันาบณัฑติรนุใหมในมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ใหเปนนิสติปฏบิตัศิาสนกจิ
ตนแบบในการทำงานพัฒนาและมีความรับผดิชอบทางสังคมตอไปในอนาคตไดอยางย่ังยนื

๑.๒ วตัถปุระสงค
๑. เพือ่ศกึษาความหมายและความสำคัญของการปฏิบตัศิาสนกจิ มหาวทิยาลัยมหาจฬุา

ลงกรณราชวิทยาลัย
๒. เพือ่ศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวปฏิบตัทิีด่ใีนการปฏิบตัศิาสนกิจของนิสติรนุที ่๖๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. เพือ่รวบรวมขอมลูและผลกัดนัเชงินโยบายในการพัฒนาความร ูกระบวนการเรียน

ร ูและวิทยาการสมัยใหมทีเ่หมาะสมอันจะเปนองคประกอบสำคญัของการพัฒนาพระนิสติและ
หลกัสตูรปฏิบตัศิาสนกิจในอนาคต

๑.๓ ความหมายและความสำคญัของการปฏบิตัศิาสนกจิ
๑.๓.๑ ความหมายการปฏิบตัศิาสนกจิ
ในการปฏิบัติศาสนกิจขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการ

ปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในขอ ๕ ไดกำหนดความหมายของคำที่เกี่ยวของกับการ
ปฏบิตัศิาสนกจิไว ดงันี้

คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการปฏบิตัศิาสนกจิ
นสิติปฏิบตัศิาสนกิจ หมายความวา พระภิกษุหรอืสามเณรผศูกึษาครบตามหลักสูตรพุทธ

ศาสตรบัณฑติและกำลงัปฏิบตัศิาสนกิจ
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ศาสนกิจ หมายความวา การสนองงานในกิจการคณะสงฆและงานตามพันธกิจ
ของมหาวทิยาลยั

และไดกำหนดวัตถปุระสงคการปฏิบตัศิาสนกิจไวในขอ ๑๐ วา การปฏิบตัศิาสนกิจมวีตัถุ
ประสงค ดงันี้

(๑) เพือ่เผยแผพระพทุธศาสนา
(๒) เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ
(๓) เพือ่พฒันานิสติใหมคีณุสมบัตทิีพ่งึประสงค
(๔) เพือ่สงเคราะหประชาชน
(๕) เพือ่สนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

จากความหมายของคำทีเ่กีย่วของกบัการปฏบิตัศิาสนกจิ สามารถใหความหมายของการ
ปฏบิตัศิาสนกจิไดวา

การปฏิบตัศิาสนกิจ หมายความวา การปฏบิตังิานของนสิติปฏบิตัศิาสนกจิเพือ่สนอง
งานในกจิการคณะสงฆและงานตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

๑.๓.๒ ความสำคญัการปฏบิตัศิาสนกจิ
พระพุทธศาสนาเปนสถาบันทีส่ำคัญสถาบันหน่ึงใน ๓ สถาบันหลักของประเทศไทย วฒันธรรม
ไทยและวิถีชีวิตของคนไทยมีหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเปนรากฐานสำคัญ การที่
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยักำหนดใหนสิติทกุหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตร ีทีม่ี
คณุสมบตัเิปนนสิติปฏบิตัศิาสนกจิ ลงพืน้ทีป่ฏบิตัศิาสนกจิตามวตัถปุระสงคทีก่ำหนดไวขางตน
สงผลดีตอการพัฒนาชุมชนและคณะสงฆในภาพรวมไดเปนอยางดี อกีทัง้เปนภาพสะทอนใหนสิติ
ไดมโีอกาสไดพฒันาชุมชนวัดและบานในทองถ่ิน แสดงใหเหน็ถงึบทบาทความเปนผนูำในดาน
ตาง ๆ ปฏบิตังิานชวยเหลือสงัคมเพ่ือประโยชนสขุแกชาวโลก ซึง่นิสติปฏิบตัศิาสนกิจ๕ ถอืวา
เปนผูมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการชวยสนองงานกิจการคณะสงฆทั้ง ๖ ดาน คือ ดานการ

๕ ขอบงัคับมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วาดวยการปฏบิตัศิาสนกจิ พทุธศกัราช ๒๕๔๖ ขอ ๕ กำหนดไว
วา นสิติปฏิบตัศิาสนกิจ หมายความวา พระภิกษหุรอืสามเณรผศูกึษาครบตามหลักสตูรพุทธศาสตรบัณฑติและกำลังปฏิบตัศิาสน
กจิ
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ปกครอง ดานการศาสนศกึษา ดานการศกึษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพทุธศาสนา ดาน
การสาธารณูปการ และ ดานการสาธารณสงเคราะห ทัง้การดำเนินการจะตองใหเปนไปตามพระ
ธรรมวนิยั และขอบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วาดวยการปฏบิตัศิาสนกจิ
พทุธศกัราช ๒๕๔๖ และขอบงัคบัมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วาดวยการศกึษา
ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒๖

๑.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกบัการปฏิบตัศิาสนกิจ
พระสงฆมบีทบาทหลกั คอื การใหการศกึษาแกประชาชน โดยเฉพาะในดานการดำรง

ชวีติทีด่งีาม ชวีติทีป่ระเสรฐิ ตามหลกัการทางพระพทุธศาสนา เรยีกวา บทบาทของคร ูแมองค
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจากไ็ดรบัยกยองจากบคุคลทัว่ไปวาเปนพระบรมคร ูทำหนาทีฝ่กเทวดา
และมนษุยไดอยางไมมใีครยิง่กวา เพราะพระองคฝกคนธรรมดาใหกลายเปนคนด ีและกลายเปน
คนประเสริฐในระดบัสงูสดุ ดงันัน้ บทบาทของพระสงฆในฐานะครู เปนบทบาทถาวรตลอดมา
ตัง้แตสมยัพทุธกาลถงึปจจบุนั อกีบทบาทหนึง่คอื บทบาทในการใหคำปรกึษาเปนเรือ่งสำคญั
ของคนในสังคมโดยท่ัวๆ ไป มกัจะตัดสนิใจทำการส่ิงใดไดยาก ไมกลา เกดิความกลัว ฉะน้ัน
พระสงฆจงึตองทำหนาทีช่วยในการตัดสนิใจแกประชาชน อนัแสดงถึงบทบาทความเปนผนูำดาน
จติใจ ดงันัน้ เมือ่กลาวถึงบทบาทของพระสงฆ ในพระพุทธศาสนา ตัง้แตอดตีจนถึงปจจบุนักระท่ัง
เปนไปในอนาคต จะเหน็วาเกีย่วของกบัวถิชีวีติของพทุธบรษิทัเปนอยางยิง่ในฐานะทีเ่ปนศนูยรวม
ศรทัธาของประชาชนผนูบัถอื และเปนสญัลกัษณแหงความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของชาติ และ
อกีประการหนึง่ พระพทุธศาสนาเปนเหมอืนรากเหงาแหงความเปนชาต ิและเปนเอกลกัษณดัง้

๖ ขอบังคบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วาดวยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๖๔
นิสิตผูสำเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

๖๔.๑ สอบไดหนวยกติสะสมครบตามหลกัสตูรทีเ่ขาศกึษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ เทาของเวลาการศกึษา
ตามหลกัสตูรและมคีาเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐

๖๔.๒ ผานการฝกภาคปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการฝกภาค
ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน

๖๔.๓ ไมมีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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เดมิของประเทศไทยท้ังดานสังคม และวัฒนธรรม การจัดการศึกษาโดยสงเสริมและสนับสนุน
ใหนิสิตไดฝกปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดวยการออกปฏิบัติศาสนกิจในเพศ
บรรพชติเปนเวลา ๑ ปการศกึษา จงึเปนแนวคดิทีส่งเสรมิและสนบัสนุนใหนสิติไดพฒันาและ
เตมิปญญาใหกบัสงัคม

แนวคดิการปฏิบตัศิาสนกิจ เปนการสงเสริมสนับสนนุใหนสิติไดลงพืน้ทีป่ฏบิตัศิาสนกจิ
สนองงานในกิจการคณะสงฆในเพศบรรพชิต เปนเวลา ๑ ป ตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ๕ ดาน คอื (๑) เพือ่เผยแผพระพุทธศาสนา (๒) เพือ่สนองงานในกิจการคณะสงฆ
(๓) เพ่ือพฒันานิสติใหมคีณุสมบัตทิีพ่งึประสงค (๔) เพือ่สงเคราะหประชาชน และ (๕) เพือ่สนอง
นโยบายและงานตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย๗ ซึง่ในการปฏิบตังิานเก่ียวของกับบทบาทหนาที่
ของพระสงฆและอำนาจหนาทีท่ีก่ำหนดไวในพระราชบัญญตัคิณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มแีนวคิดท่ี
เกีย่วของ ตามทีม่นีกัวชิาการใหความหมายหรือกลาวถึง ดงัน้ี

กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธกิาร กลาวถงึ บทบาทหนาทีก่ารบรหิาร
กจิการคณะสงฆมคีวามสำคัญตอการสรางความเขมแขง็และการดำรงอยอูยางมัน่คงของพระพุทธ
ศาสนา คณะสงฆถือเปนตัวแทนหรือเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพระบรม
ศาสดาของพทุธศาสนกิชน ซึง่ทำหนาทีใ่นการปฏบิตัภิารกจิเผยแผสบืสานและถายทอดพระธรรม
คำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา ถอืเปนภารกจิสำคญั ทีค่ณะสงฆจะตองปฏบิตั ินอก
จากนั้นแลวการปฏิบัติและการดำรงชีวิตของพระภิกษุสงฆตามพระธรรมวินัยจะเปนการสราง
ศรทัธาความเลือ่มใสใหเกดิขึน้แกพทุธศาสนกิชนและเปนแรงจงูใจใหพทุธศาสนกิชนสามารถอยู
รวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข๘

๗ขอบงัคับมหาวทิยาลยัวาดวยการปฏบิตัศิาสนกจิ พ.ศ. ๒๕๔๖
๘กองแผนงานกรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธกิาร, คมูอืพระสังฆาธกิารวาดวยพระราชบัญญตักิฎ ระเบยีบและ

คำสัง่ของคณะสงฆ, (กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐), หนา คำนำ.
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กฎมหาเถรสมาคม ฉบบัที ่๑๕ ขอที ่๕ วาดวยเรือ่ง บทบาทหนาทีก่ารบรหิารกจิการ
คณะสงฆ ไดแก กจิการทีค่ณะสงฆจะตองถอืเปนธรุะหนาที ่ เพราะเปนการคณะสงฆและการ
พระศาสนา หรอืเพราะเก่ียวกับการคณะสงฆและการพระศาสนา ม ี๖ ฝาย คอื๙

๑) การเพือ่ความเรยีบรอยดงีาม
๒) การศาสนศกึษา
๓) การศกึษาสงเคราะห
๔) การเผยแผพระพุทธศาสนา
๕) การสาธารณูปการ
๖) การสาธารณสงเคราะห
วิธีดำเนินงานการทั้ง ๖ ใหเปนไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม แตบาง

กรณีการดำเนนิงานเปนไปตามจารีต คอื ปฏบิตัติามจารีตทีเ่คยปฏบิตัมิาหรอืทีม่อียู
สำนกังานคณะกรรมการศกึษาแหงชาต ิไดระบถุงึบทบาทหนาทีแ่ละภารกจิทีส่ำคญัของ

การบริหารกจิการคณะสงฆในแตละดาน ดงัน้ี
๑) ดานศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาปริยตัธิรรมและการศึกษาอ่ืนๆ อนัควร

แกสมณะ ซึง่ไดแกการศกึษาพระปรยิตัธิรรม หรอืการศกึษาธรรมบาล ีซึง่ปจจบุนัไดจำแนกเปน
สองสวน คอื การศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกธรรม บาลี และการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนก
สามญั

๒) ดานศึกษาสงเคราะห เปนการจดัการศกึษาสงเคราะหแกประชาชนทัว่ไป เชน ศนูย
ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย ศนูยอบรมเดก็กอนเกณฑในวดั โรงเรยีนราษฎรสงเคราะหที่
วดัสนับสนุน

๓) ดานการเผยแผศาสนธรรม เปนการเผยแผศาสนธรรม ดำเนนิการใน ๒ ลกัษณะ
คอื เปนโครงการปฏิบตัสิบืเน่ืองและเปนโครงการเฉพาะกิจปฏิบตัติามนโยบายของรัฐบาล

๙ สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต,ิ กฎมหาเถรสมาคม, (กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพสำนกังานพระพทุธศาสนา
แหงชาติ, ๒๔๔๕), หนา ๑๕.
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๔) ดานสาธารณะสงเคราะห เปนงานเก่ียวกับการสงเคราะหชมุชนและสังคมโดยมีวดั
และพระภกิษเุปนแกนนำ ไดแก โครงการอปุสมบทและบรรพชาพระภกิษสุามเณรภาคฤดรูอน
โครงการสงเคราะหพระภิกษสุามเณรและวัดทีป่ระสบภัยและขาดแคลน วดัและเจาอาวาส พระ
ภกิษุเปนผนูำในการพฒันาชมุชนและสงัคม เชน ใหสถานทีเ่ปนทีจ่ดัประชมุอบรมเยาวชนและ
ประชาชนดานอาชีพตางๆ การสรางถนนเขาหมบูาน การออมทรัพย ใหสถานท่ีเปนแหลงประปา
หมบูาน การสนับสนุนทนุการศึกษาเด็กนกัเรียน การชวยเหลือผปูวยผยูากไร เปนตน

๕) ดานสาธารณปูการ เปนงานทีเ่กีย่วกบัการพฒันาวดั ดานอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวด
ลอม เพือ่ใหวดัเอ้ือประโยชนตามภารกิจของวัดในดานอ่ืนๆ การพัฒนาเหลาน้ี ไดแก การดูแล
บำรงุรกัษาสาธารณสมบตัขิองวดั การดแูลรกัษาและกอสรางอาคารสถานท่ี เชน พระอโุบสถ
เมรุ อาคารเรียน หอธรรม กฏุ ิศาลาการเปรียญ เปนตน งานสาธารณูปการแตละวัดจะไมเทา
เทยีมกนัมากหรอืนอยขึน้อยกูบัขนาดเศรษฐกจิ ความตองการของชมุชนและบารมขีองเจาอาวาส
หรอืพระสงฆในวดัเปนสำคญั ทัง้นีท้างวดัจะไดรบังบประมาณสนบัสนนุจากสำนกังานพระพทุธ
ศาสนาแหงชาตเิปนบางสวนเรยีกวา เงนิอดุหนุนบรูณะวดั

๖) ดานการปกครอง งานปกครองของสงฆ อาศยัพระราชบญัญตัคิณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยลำดบัชัน้การปกครองคณะสงฆ ไวดงัน้ี มาตรา ๒๐
คณะสงฆตองอยภูายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม การจดัระเบยีบการปกครองคณะสงฆ
ใหเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎมหาเถรสมาคม และกฎมหาเถรสมาคม ฉบบัที ่๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๓
วาดวยระเบยีบการปกครองคณะสงฆ หมวด ๒ ระเบยีบการปกครองคณะสงฆสวนกลางและ
หมวด ๓ ระเบยีบการปกครองคณะสงฆสวนภูมภิาค๑๐

และบทบาทหนาทีข่องพระสงฆตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ มดีงัน้ี
มาตรา ๒๐ คณะสงฆตองอยภูายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม การจดัระเบยีบการ

ปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามทีก่ำหนดในกฎมหาเถรสมาคม

๑๐ สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต,ิ สาระสำคญัของภารกจิแตละดาน, ม.ป.ท., ๒๕๔๙, หนา ๑๖๘. (อดั
สำเนา).
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มาตรา ๑๕ ตร ีมหาเถรสมาคมมีอำนาจหนาทีด่งัตอไปนี้
(๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยความเรียบรอยดีงาม
(๒) ปกครอง และกำหนดการบรรพชาสามเณร
(๓) ควบคุม และสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การ

สาธารณปูการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ
(๔) รกัษาหลักพระธรรมวินยัของพระพุทธศาสนา
(๕) ปฏบิตัหินาทีอ่ื่นๆ ตามทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบญัญตันิี ้หรอืกฎหมายอืน่
เพือ่การน้ีใหมหาเถรสมาคมมีอำนาจตรากฎมหาเถร ออกขอบงัคบั วางระเบียบ ออก

คำสัง่ มมีตหิรอืออกประกาศโดยไมขดัหรอืแยงกบักฎหมายและพระธรรมวินยั๑๑

มาตรา ๓๗ เจาอาวาสมหีนาที ่ดงัน้ี
(๑) บำรงุรกัษาวัด จดักจิกรรมและศาสนสมบตัขิองวัดใหเปนไปดวยดี
(๒) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิต และคฤหัสถที่มีอยู พำนักอาศัยอยูในวัดน้ัน

ปฏบิตัติามพระธรรมวนิยั กฎมหาเถรสมาคม ขอบงัคบั ระเบยีบ หรอืคำสัง่ของมหาเถรสมาคม
(๓) เปนธรุะในการศึกษาอบรม และอบรมส่ังสอนพระธรรมวินยัแกบรรพชิตและคฤหัสถ
(๔) ใหความสะดวกตามสมควรในการบำเพญ็กศุลของประชาชนทัว่ไป
มาตรา ๓๘ เจาอาวาสมีอำนาจ ดงัน้ี
(๑) หามบรรพชิตและคฤหัสถซึง่มไิดรบัอนุญาตจากเจาอาวาสเขาไปอยอูาศยัภายในวัด
(๒) สัง่ใหบรรพชติและคฤหสัถซึง่ไมอยใูนโอวาทของเจาอาวาสออกไปจากวัด
(๓) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยูพำนักอาศัยในวัดทำงานภายในวัด หรือให

ทำทัณฑบนหรือใหขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิดคำส่ังของเจา
อาวาสซึง่ไดสัง่โดยชอบดวยพระธรรมวินยั กฎมหาเถรสมาคม ขอบงัคบั ระเบยีบ หรอืคำสัง่

๑๑ สถาบันสงเสริมและพัฒนาการพระศาสนา, คมูอืพระสังฆาธิการ, (กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพการศาสนา
สำนกังานพระพุทธศาสนาแหงชาต,ิ ๒๕๔๗), หนา ๗.
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ของมหาเถรสมาคม๑๒สำหรับพระภิกษสุงฆและสามเณรท่ีอาศัยอยใูนวัด กต็องปฏิบตัติามคำส่ัง
ของมหาเถรสมาคม ขณะเดยีวกนักต็องเชือ่ฟงคำส่ังสอนของเจาอาวาส ทีไ่มขดัตอพระธรรมวินยั
และปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่พระสงฆพึงกระทำใหเปนประโยชนแกประชาชนทั่วไป

พระราชวรมุน ี(ประยุทธ ปยตุโฺต) กไ็ดใหทศันะเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆนบัแตอดตี
พระสงฆ ซึง่ผกูพันกบัชาวบาน ถอืเปนแบบอยางของความสัมพนัธทีด่ ีระหวางพระพทุธศาสนา
กบัสงัคมมาโดยตลอด วาตองพึง่พาอาศัยซึง่กนัและกันในเกือบทกุดาน พอสรปุบทบาทของพระ
สงฆและวดั ดงัตอไปนี้

(๑) เปนสถานศกึษาสำหรบัชาวบานๆ สงบตุรหลานมาอยรูบัใชพระสงฆเพือ่รบัการฝก
อบรมทางศลีธรรมและเลาเรยีนวชิาการตางๆ ตามทีส่อนในสมยันัน้ รวมทัง้ยงัเปน ศนูยรวมของ
เยาวชนดวย

(๒) เปนสถานทีส่งเคราะหบตุรหลานชาวบานทีย่ากจนไดมาอาศยัเลาเรยีน
(๓) เปนสถานพยาบาลผเูจบ็ปวยตามภูมริขูองคนในสังคมในสมัยน้ัน
(๔) เปนทีพ่กัของคนเดินทาง
(๕) เปนสโมสรทีช่าวบานมาพบปะสังสรรค
(๖) เปนสถานบนัเทงิทีจ่ดังานเทศกาลตางๆ
(๗) เปนทีไ่กลเกล่ียขอพพิาท เปนทีป่รกึษาแกปญหาครอบครัว
(๘) เปนศนูยกลางศลิปวฒันธรรมทีร่วบรวมศลิปกรรมตางๆ
(๙) เปนคลงัเกบ็วสัดขุองใชตางๆ ซึง่ชาวบานจะไดใชรวมกัน
(๑๐) เปนศนูยกลางบรหิารหรอืปกครอง
(๑๑) เปนทีป่ระกอบพิธกีรรมหรอืใหบรกิารดานพิธกีรรม๑๓

๑๒ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๐.
๑๓ พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), “การสัมมนาเรื่องพุทธศาสนากับสังคมไทยในปจจุบัน”, (กรุงเทพ

มหานคร: พทุธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ, ๒๕๑๓), หนา ๓๖, (อดัสำเนา).
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๑.๕ ผลการดำเนนิงานโครงการนสิติปฏบิตัศิาสนกจิอาสาเตมิปญญาใหกบัสงัคม
ในปการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจดัสัมมนานิสติ

ปฏบิตัศิาสนกิจ รนุที ่๖๐ ในสวนภูมภิาค๑๔ ไดกำหนดจดัการสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิในสถาน
ทีต่าง ๆ  ทัง้น้ี เพือ่นำผลสรุปการดำเนินงานทุกสวนภมูภิาค จดัทำฐานขอมลูเสนอคณะกรรมการ
การปฏิบตัศิาสนกิจพจิารณาใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง และนำไปสกูารกำหนด
นโยบายการปฏิบตัศิาสนกิจ การจัดสมัมนานิสติปฏิบตัศิาสนกิจ ใหตรงเปาหมายและมีประสิทธิ
ภาพมากยิง่ขึน้ กองกจิการนสิติ สำนกังานอธกิารบด ีโดยคณะกรรมการการปฏบิตัศิาสนกจิ มี
รายละเอียด ดงันี้

๑. การสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิ ประจำภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื กำหนดจดั ณ
วทิยาเขตขอนแกน ตำบลโคกส ีอำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน ระหวางวนัที ่๖-๗ มนีาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ จำนวน ๖๖๙ รปู

๒. การสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกิจ ประจำภาคกลางและภาคใต กำหนดจดัการสมัมนา
ณ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั อำเภอวงันอย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จำนวน
๖๙๑ รปู

๓. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาคเหนือ กำหนดจัด ณ วิทยาลัยสงฆ
นครนานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลมวงต๊ึด อำเภอภเูพยีง จงัหวัดนาน จำนวน ๖๙๑ รปู

ในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยโดยกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดำเนนิงานโครงการสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิ รนุที ่๖๐ และมสีรปุผลการดำเนนิ
งานเสนอคณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจพิจารณาใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจัดทำฐาน
ขอมลูในการกำหนดนโยบายการปฏบิตัศิาสนกจิ และการสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิ ใหตรงเปา
หมายและมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ ดงันี้

๑๔ มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการปฏบิตัศิาสนกจิ ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๖ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๑. การสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิ ประจำภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื กำหนดจดั
ณ วทิยาเขตขอนแกน ตำบลโคกส ีอำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน ระหวางวนัที ่๖-๗ มนีาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖๖๙ รปู มผีเูขารวม จำนวน ๕๐๑ รปู/คน และผตูอบแบบสอบถาม จำนวน
๔๐๒ รปู/คน มผีลการประเมนิความพงึพอใจ คาเฉล่ียที ่๓.๘๔ พอใจมาก

๒. การสัมมนานิสติปฏบิตัศิาสนกิจ ประจำภาคกลางและภาคใต กำหนดจดัการ
สมัมนา ณ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั อำเภอวงันอย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา
จำนวน ๕๐๕ รปู/คน และผตูอบแบบสอบถาม จำนวน ๔๑๔ รปู/คน มผีลการประเมินความพึง
พอใจ คาเฉล่ียที ่๓.๘๖ พอใจมาก

๓. การสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิ ประจำภาคเหนอื กำหนดจดั ณ วทิยาลยัสงฆ
นครนาน เฉลมิพระเกยีรต ิตำบลมวงตึด๊ อำเภอภเูพยีง จงัหวดันาน จำนวน ๓๓๔ รปู/คน และ
ผตูอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๗๖รูป/คน มผีลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉล่ียที ่๓.๙๗
พอใจมาก

จากผลการปฏิบัติงานนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุนที่ ๖๐ ไดปฏิบัติตามวัตถุประสงคการ
ปฏบิตัศิาสนกจิในงานกจิการคณะสงฆ ทัง้ ๖ ดาน และมคีวามสอดคลองกบัพนัธกจิและนโยบาย
ของมหาวทิยาลัย ดงันี้

๑) ดานศาสนศกึษา ไดปฏบิตังิานในดานการจดัการศกึษาปรยิตัธิรรมและการศกึษาอืน่ๆ
อนัควรแกสมณะ จำแนกเปนสองสวน คอื การศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม บาลี และการ
ศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามัญ

๒) ดานศึกษาสงเคราะห ไดปฏบิตังิานจัดการศึกษาสงเคราะหแกประชาชนท่ัวไป เชน
ศนูยศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ศนูยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด โรงเรียนราษฎรสงเคราะห
ทีว่ดัสนบัสนนุ

๓) ดานการเผยแผศาสนธรรม เปนการเผยแผศาสนธรรม ดำเนนิการใน ๒ ลกัษณะ
คอื เปนโครงการปฏิบตัสิบืเน่ืองและเปนโครงการเฉพาะกิจปฏิบตัติามนโยบายของรัฐบาล เชน
ครพูระสอนศลีธรรม พระวทิยากรอบรมคาย วทิยากรบรรยายพเิศษ และพระผแูสดงธรรมใน
เทศกาลสำคญัทางพระพทุธศาสนาหรอืวนัพระ



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต626

๔) ดานสาธารณะสงเคราะห ไดปฏบิตังิานในโครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุ
สามเณรภาคฤดูรอน ประสานงานใหใชสถานท่ีเปนทีจ่ดัประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนดาน
อาชพีตางๆ การสรางถนนเขาหมบูาน การออมทรัพย ใหสถานท่ีเปนแหลงประปาหมบูาน การ
สนบัสนนุทุนการศึกษาเด็กนกัเรยีน การชวยเหลือผปูวยผยูากไร เปนตน

๕) ดานสาธารณูปการ ชวยจัดผาปาเพ่ือการพัฒนาวัด การดูแลอาคารสถานท่ีและส่ิง
แวดลอม การดูแลรกัษาและกอสรางอาคารสถานท่ี เชน พระอุโบสถ เมร ุอาคารเรียน หอธรรม
กฏุ ิศาลาการเปรยีญ

๖) ดานการปกครอง พระนสิติบางรปูเปนพระสงัฆาธกิาร เปนเจาอาวาส เจาคณะตำบล
ตองปกครองวดั และพระภกิษสุามเณร

และในการสัมมนานิสติปฏิบตัศิาสนกิจ รนุที ่๖๐ นสิติได เสนอแนะเปนขอเสนอเพ่ือการ
บรหิารจดัการการปฏบิตัศิาสนกจิไว ๖ ขอสำคญั ดงัน้ี

๑. ควรมกีารตดิตามหรอืประเมนินิสติในระหวางการปฏบิตัศิาสนกจิ
๒. ควรสรางเครอืขายการปฏบิตัศิาสนกิจกบัพระสงฆนกัพฒันาในพ้ืนที่
๓. การจัดทำระบบขอมลูสารสนเทศเก่ียวกับการปฏิบตัศิาสนกิจเพ่ือเปนฐานขอมลูใหนสิติ

ไดใชเปนตวัอยางหรอืแนวทางในการปฏบิตัศิาสนกิจ
๔. ควรมกีารกำหนดยทุธศาสตรการปฏิบตัศิาสนกจิใน ๒ ลกัษณะ คอื การปฏบิตัศิาสน

กิจตามวัตถุประสงคของการปฏิบัติศาสนกิจแตเปนการสนองนโยบายของคณะสงฆเปนการ
เฉพาะในแตละปเชนนโยบายมหาเถรสมาคมทีส่งเสรมิหมบูานศลี ๕เปนตน กบัยทุธศาสตรทีเ่ปน
วตัถปุระสงคตามขอบงัคบั

๕. การแจงใหนสิติปฏิบตัศิาสนกิจ รนุที ่๖๐ เขารวมการสัมมนานิสติปฏิบตัศิาสนกิจขาด
ความชัดเจน นสิติบางรูปไมไดรบัขอมลู ทำใหไมไดเขารวม ควรกำหนดบทบาทหนาทีก่ารแจง
ใหชดัเจนวาควรเปนหนาทีใ่คร สวนกลางอาจมอบหมายใหวทิยาเขต วทิยาลัยสงฆ โครงการ
ขยายหองเรยีนและหนวยวทิยบรกิารเปนผแูจง

๖. การบรหิารจดัการรวมกนัระหวางกองกิจการนสิติ (สวนกลาง) กบัสวนงานกิจการ
นสิติ (ภมูภิาค) หรอืหนวยงานทีไ่ดรบัผดิชอบ ขาดการประสานงาน และการทำงานรวมกันใน
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เชงินโยบาย ทำใหขาดการทำงานในประเด็นไมสามารถสนองนโยบายในทิศทางเดียวกัน และ
ไมสามารถสรุปงานหรือเก็บรายละเอียดตามนโยบาย

๑.๕.๑ ปญหา อปุสรรค และแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการปฏบิตัศิาสนกจิ
๑.๕.๑.๑ การสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิ ประจำภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

การสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิ รนุที ่๖๐ ประจำภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ระหวางวนั
ที ่๖-๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแกน
บานโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมอืง จงัหวัดขอนแกน
ตารางที ่๑ แสดงหวัขอและจำนวนนสิติประชมุกลมุยอย ประจำภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

๑. กลมุที ่๑ บทบาทพทุธศาสตรบณัฑติกบัการสนองงานกจิการคณะสงฆ
ในการสัมมนายอยกลมุที ่๑ เรือ่ง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกบัการสนองงานกิจการ

คณะสงฆ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา มพีระวิทยากรประจำกลมุ ทำหนาทีน่ำกระบวน
การในการประชมุกลมุยอย และมกีารเลอืกประธานกลมุ รองประธานกลมุ และเลขานกุารกลมุ

หัวขอการประชุมกลุมยอย จำนวนนิสติ หมายเหตุ

กลมุที ่๑ บทบาทพุทธศาสตรบณัฑติกบัการสนองงานกิจการคณะสงฆ ๙๐

กลมุที ่๒ บทบาทพทุธศาสตรบณัฑติกบัการสอนศลีธรรมในโรงเรยีน ๑๖๕

กลมุที ่๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนโรงเรียน ๖๐

พระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาลี

กลมุที ่๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนโรงเรียน ๖๒

พระปริยตัธิรรมแผนกสามัญศกึษา

กลมุที ่๕  บทบาทพทุธศาสตรบณัฑติกบัการเผยแผพระพทุธศาสนา ๑๒๔

โดยใชหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

รวม ๕๐๑
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เพือ่กำหนดประเดน็ในการแลกเปล่ียนเรยีนร ูโดยทีป่ระชมุไดกำหนดงานกจิการคณะสงฆ ๖ ดาน
คอื ดานการปกครอง ดานการศกึษา ดานการเผยแผ ดานสาธารณสงเคราะห ดานการศกึษา
สงเคราะห และดานการสาธารณปูการ ซึง่สอดคลองกบักฎมหาเถรสมาคม ฉบบัที ่๑๕ ขอที ่๕
และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ ไดระบุถงึบทบาทหนาทีแ่ละภารกิจทีส่ำคัญของการ
บริหารกิจการคณะสงฆในแตละดานไว ผลการประชุมกลุมยอยท่ีประชุมไดนำเสนอแนวทาง
ปญหา จดุออน จดุแข็ง และขอเสนอแนะ ทีน่สิติปฏิบตัศิาสนกิจสมาชิกในกลมุ ไดเสนอประเด็น
สรปุได ดงันี้

๑) ดานการปกครอง พบวา การปกครองคณะสงฆมโีครงสรางการบรหิารทีด่ ีผบูรหิาร
ผบูงัคบับัญชาและผปูฏบิตังิานเกีย่วกบัคณะสงฆ มคีณุสมบัตทิีส่ำคญั คอื ตองมคีวามร ูความ
เขาใจ ในบทบาทหนาที ่และกฎหมายตางๆ เกีย่วกับคณะสงฆและการบรหิารจดัการ จากการ
ประชมุกลมุยอย พบวา ผมูอีำนาจในการบรหิารปกครองคณะสงฆบรหิารงานดวยอำนาจทีไ่ม
ถกูตอง ขาดการติดตามการดำเนินงาน และดูแลวัดภายใตบงัคบับัญชาอยางไมทัว่ถงึ มคีวามรู
ไมเหมาะสมกบัตำแหนง และยังขาดความเขาใจถึงกฎระเบยีบของคณะสงฆทีเ่ปนไปกับโลกใน
ยคุปจจบุนั และขาดการประชาสัมพนัธกจิกรรมท่ีด ีดงัน้ัน ในการแกปญหา ผปูกครองและผู
ปฏิบตังิาน ควรมีความเขาใจในบริบทของชุมชน ควรมีการกระจายอำนาจเพ่ือจะไดมกีารเขา
ถงึสภาพปญหาตางๆ ไดอยางดี และควรมีการปรับนติยภัตเพ่ิมข้ึนเหมือนกับศาสนาอ่ืนๆ และ
ควรมกีารประเมนิการดำเนนิงานของผปูฏบิตังิานในแตระดบัอยางเปนรปูธรรม

๒) ดานการศกึษา พบวา โครงสรางการบรหิารการศกึษาของคณะสงฆมคีวามเขมแขง็
ดแีละยังเปดโอกาสในการเขาถงึการศึกษาอยางเทาเทียมกัน สงผลใหมกีารผลิตบณัฑิตทีม่คีณุภาพ
ออกสสูงัคม จดุออน พบวา พระสงฆทีม่าเรยีนยงัขาดการสนบัสนุนทางดานปจจยั และยงัมคีา
ตอบแทนตอความรนูอย ขาดการสบืสานงานดานศาสนทายาท การเดนิทางมาเรยีนบางทอง
ทีอ่ยไูกล ทัง้นีท้ีป่ระชุมไดเสนอแนะวา ควรสนับสนุนใหศาสนทายาทไดเขาถงึการศึกษาอยาง
ตอเนือ่ง ดวยการสนบัสนนุใหมกีารบรรพชาเพือ่เพิม่ศาสนทายาท และจดัการใหมทีนุการศกึษา
แกพระสงฆอยางเสมอภาคกัน

๓) ดานการศึกษาสงเคราะห พบวา มกีารจัดตัง้การศึกษาใหกบัเยาวชนและประชาชน
อยางเปนรปูธรรม เชน ศนูยการศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทติย มกีารจัดอบรมพุทธศาสนิกชน
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ในพรรษาอยางตอเนือ่ง และมพีระนสิติปฏบิตัศิาสนกจิทำหนาทีเ่ปนครพูระสอนศลีธรรมประจำ
โรงเรยีนเกอืบทกุโรงเรยีน จดุออนทีพ่บวา บคุลากรไมมคีณุภาพ สถานท่ีอบรมและอปุกรณไม
เหมาะสมและเพยีงพอ ขาดงบสนบัสนนุ ทำใหเยาวชนขาดความสนใจ ทีป่ระชมุเสนอแนะวา
ควรสงเสรมิบคุลากรทีป่ฏบิตังิานใหไดรบัความรใูนการบรหิารจดัการ และสรางหลักประกนัให
กบัผปูฏบิตังิาน เชน ควรจดัตัง้สมาคม หรอืมลูนิธ ิเพือ่ใหการสนบัสนนุและสงเสรมิการจดักจิกรรม
และชวยเหลอืเรือ่งสวนตวั และควรใหมกีารสอบบรรจพุทุธศาสตรบณัฑติเขาเปนพนักงานของ
รฐั

๔) ดานการเผยแผ พบวา มพีระธรรมทตูและหนวยงานอบรมประชาชนประจำตำบล
(อปต.) และมนีสิติปฏบิตัศิาสนกจิชวยงานทำหนาทีข่บัเคลือ่นการเผยแผ ชวยจดัใหมกีารเทศน
มหาชาติในสถานศึกษา แตไมไดรับการสนับสนุนจากฝายเจาคณะปกครอง ทำใหจำนวนพระ
ธรรมทูตมีจำนวนนอย แนวทางในการแกปญหา คณะสงฆควรเขามาสนับสนุนกำหนดเปน
ยทุธศาสตร มแีผนการอบรมทัง้ดานบคุลากร งบประมาณ และการพฒันาพระธรรมทตูในพืน้ที่
ดวย

๕) ดานสาธารณสงเคราะห พบวา นสิติปฏบิตัศิาสนกิจบางสวน มจีติอาสา มแีนวคดิใน
การพฒันาทองถิน่ดวยการมอบทุนการศกึษา ตัง้กองทนุสงเคราะหศพไรญาต ิมกีารสงเคราะห
เดก็เรยีนดแีตยากจน แตมปีญหาและอปุสรรคเนือ่งจากขาดความรวมมอืกบัชมุชน ขาดทนุทรพัย
ผนูำชมุชนไมเขาใจในบทบาทพระนสิติทำใหมปีญหาการประสานงานกบัทางวดั แนวทางในการ
แกปญหาควรพัฒนาคณะสงฆในเขตปกครองใหมคีวามรคูวามสามารถเพ่ือทีจ่ะพัฒนาคนในชุมชน
และสงัคมใหอดุมไปดวยปญญา ควรมหีนวยงานชวยเหลอืการดำเนนิงานดานพระพทุธศาสนา
มากยิง่ขึน้

๖) ดานการสาธารณูปการ มกีารกอสรางถาวรวัตถทุีส่ือ่ถงึสถาปตยกรรมทางพระพุทธ
ศาสนาอยางเปนระเบยีบแบบแผนเชนกลาวถึงประวตัขิองพระพทุธเจา ทีม่าของงบประมาณใน
การกอสรางและบรูณะถาวรวัตถ ุสวนใหญเกดิจากนิสติปฏบิตัศิาสนกจิมคีวามสามารถในการชกั
ชวนพทุธศาสนิกชนมารวมบญุ แตประสบกบัปญหาในเนือ้งานทีด่ำเนนิการเปนโครงการทีใ่หญ
เกนิไป ประกอบกับนสิติขาดความรแูละประสบการณทำใหขาดความตอเน่ือง



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต630

๒. กลมุที ่๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พทุธศาสตรบณัฑติกบัการสอนศลีธรรมในโรงเรียนตามหลักสตูรของมหาวทิยาลัยมหา

จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั สวนใหญเปนครพูระทีไ่มไดเรยีนดานการสอนมาโดยตรง จงึทำใหไม
เขาใจถงึบทบาทหนาทีด่านการสอนศลีธรรมในโรงเรยีน กอใหเกดิปญหาในการจดัการเรยีนการ
สอน แมครพูระสอนศีลธรรมจะเปนสญัลักษณของพระพุทธศาสนา เปนผทูีพ่ทุธศาสนิกชนให
ความเคารพนบัถอื และเปนตนแบบทีส่งัคมยอมรบั แตกม็จีดุออนทีส่ำคัญ คอื โรงเรยีนสวนใหญ
ยงัไมใหความสำคญักบัพระสอนศลีธรรม พระสอนศลีธรรมขาดความรบัผิดชอบในการสอน และ
พระสอนศลีธรรมไมมกีารเตรยีมความพรอมในรายวชิาทีส่อน ซึง่แนนอนท่ีสดุวา ควรจะมีการ
ชีแ้จง ทำความเขาใจกบัโรงเรยีน จดัทำบนัทกึการสอนสำหรบัพระสอนศลีธรรมผลติสือ่การสอน
ตามเนือ้หาของแตละรายวชิา ทัง้นีใ้นการดำเนนิการแกไขควรจะมกีารจดัใหมกีารสมัมนาพระ
สอนศีลธรรม และบุคคลผทูีม่สีวนเก่ียวของ บรรจุรายวิชาศีลธรรมใหมผีลเปนหนวยกิต และพระ
สอนศีลธรรมตองเรียนจบพุทธศาสตรบัณฑติ

๓. กลมุที ่๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนก
ธรรม-บาลี

นสิติปฏิบตัศิาสนกิจมีเทคนิคและวิธดีำเนินการสอนมีความพรอมท่ีถายทอดความ
รใูหแกผเูรยีนมกีารสรางบรรยากาศในหองเรยีน สามารถบรหิารจดัการกบันกัเรยีนไดในทกุระดบั
ทำใหนกัเรยีนอยากเรยีนเพิม่มากขึน้ ประเดน็ปญหาทีเ่ปนอปุสรรคในการทำหนาทีข่องครูพระ
สอนโรงเรียนพระปรยิตัธิรรมแผนธรรม-บาล ีคอื พระนสิติปฏบิตัศิาสนกิจมองวา ผบูรหิารไม
ใหความสำคัญ ผเูรยีนไมเอาใจใสในการเรียน สถานท่ียงัขาดอุปกรณ และปญหาการบริหาร
จดัการ ดงันัน้ แนวทางในการแกไข คอื ผบูรหิารตองมกีารสนบัสนนุดานงบประมาณ การสราง
แรงบันดาลใจใหแกครสูอนและนักเรยีน และการจัดสถานท่ีเรยีนใหสปัปายะ ทัง้นี ้ผบูรหิารควร
ใหการสนับสนุนนักเรียนที่กำลังเรียนนักธรรม-บาลีอยางเต็มที่ คนที่เขามาบริหารควรผาน
การอบรมดานนีโ้ดยตรง และควรใหทางวดัคดัเลือกครสูอนเอง
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๔. กลมุที ่๔ บทบาทพทุธศาสตรบณัฑติกบัการสอนโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนก
สามัญศึกษา

บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกสามัญศกึษา นสิติ
ปฏบิตัศิาสนกจิมองวา การบรหิารจดัการไมสามารถทำไดด ีเพราะขาดบคุลากร ครผูสูอน ครู
สอน ขาดประสบการณและเทคนิค ไมมแีรงจูงใจ ขาดสวัสดกิาร ผเูรยีนอยากสอบได แตไม
ตัง้ใจเรียน ขาดศรัทธา ไมมคีวามอดทน สือ่ออนไลน เทคโนโลยี ทำใหผเูรยีนหลงมัวเมา ทัง้นี้
ภาครฐัหรอืฝายนโยบายควรเขามาสนบัสนุนและแกปญหาเหลาน้ี

๕. กลมุที ่๕ บทบาทพทุธศาสตรบณัฑติกบัการเผยแผพระพทุธศาสนาโดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกับการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจะเนนทีห่ลกัการ ๔ ดาน คอื ดานวตัถ ุดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม ดานวฒันธรรม แนว
ทางและวธิกีารแกไข โดยการนำเอาหลกัธรรมเขามาปรบัใชในชวีติ ประกอบดวย การพึง่พาตน
เอง ความรจูกัพอประมาณ ความสันโดษ ความมีเหตุผล หลกัทางสายกลาง ความไมโลภมาก
ทัง้นีน้สิติปฏบิตัศิาสนกจิพบวา ไมสามารถขบัเคลือ่นเปนเชงิยทุธศาสตรได เพราะปญหาความ
ไมเขาใจและนโยบายของคณะสงฆ โดยมขีอเสนอแนะวา ทางมหาวทิยาลยัควรใหความสำคญั
ในเรือ่งของการอบรมนสิติ กอนทีจ่ะออกไปปฏบิตัศิาสนกจิ ใหมอีงคความรใูนแตละประเดน็ให
ชดัเจน เชน การอบรมดานศีลธรรม ดานการเผยแผ ดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานวทิยากร เปน
ตน ทั้งนี้ ควรใชการเผยแผหลักธรรมโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการ
ปฏบิตั ิกเ็พือ่ใหพทุธศาสนิกชนไดตระหนักถึงคณุประโยชนอยางถกูตอง โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่
สรางความสขุแกสงัคม เปนหลกัประพฤตปิฏบิตัตินในการดำเนินชวีติไดอยางมัน่คง

๑.๕.๑.๒ การสัมมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิ ประจำภาคกลาง
การสัมมนานิสติปฏบิตัศิาสนกิจ รนุที ่๖๐ ประจำภาคกลาง ระหวางวนัที ่๑๑-๑๒ มนีา

คม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล
ลำไทร อำเภอวงันอย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
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ตารางที ่๒ แสดงหวัขอและจำนวนนสิติประชมุกลมุยอย ประจำภาคกลาง

หัวขอการประชุมกลุมยอย จำนวนนิสติ หมายเหตุ

กลมุที ่๑ บทบาทพุทธศาสตรบณัฑติกบัการสนองงานกิจการคณะสงฆ ๑๘๐
กลมุที ่๒ บทบาทพทุธศาสตรบณัฑติกบัการสอนศลีธรรมในโรงเรยีน ๑๒๐
กลมุที ่๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนโรงเรียน ๔๐

พระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาลี
กลมุที ่๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนโรงเรียน ๕๗

พระปริยตัธิรรมแผนกสามัญศึกษา
กลมุที ่๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกบัการเผยแผพระพุทธศาสนา ๕๐

รวม ๔๔๗

๑. กลมุที ่๑บทบาทพทุธศาสตรบณัฑติกบัการสนองงานกจิการคณะสงฆ
การสนองงานของคณะสงฆแตละพ้ืนทีบ่รบิทไมเหมือนกัน เพราะฉะน้ันตองใชกฎระเบียบ

ขอวตัรปฏบิตัใินพระธรรมวนิยั อาจะมกีารแตกตางกนัออกไปบาง ตามจารตีประเพณขีองทอง
ถิน่นัน้ๆ แตกต็องใหถอืหลกัพระธรรมวนิยัเปนเกณฑ เพือ่ใหพระสงฆสามเณรมศีลีาจารวตัรที่
งดงามนำมาซึง่ความศรทัธาใหแกพทุธศาสนกิชนทีไ่ดพบเหน็ ยงัศรทัธาใหมากขึน้ ใหสมกบัเปน
เนือ้นาบญุอนัยิง่ใหญของพทุธศาสนกิชน อยางไรกต็ามสงัคมไทยเปนสงัคมทีม่พีระพทุธศาสนา
เปนทีย่ดึเหน่ียวจติใจของพุทธศาสนิกชน เพราะในสภาพของสังคมในปจจบุนัน้ี คนไทยเราถือ
วาหางไกลศีลธรรมมากในทุกชมุชน เราจะสังเกตไดจากส่ือทวี ีหนงัสือพมิพ วทิย ุเปนตน จะเห็น
ไดวาแตละขาวทีน่ำเสนอออกมาสสูาธารณชนนัน้ ลวนแตเปนส่ิงทีเ่สีย่งตอการผดิศลีธรรม ถือ
วาเปนปญหาของสังคมทีแ่กไมตกและเส่ือมถอยลงเร่ือยๆ ในการประชุมกลมุทีป่ระชมุไดกำหนด
วตัถปุระสงคในการแลกเปลีย่นเรยีนรใูน ๓ ประเดน็ คอื เพือ่ศกึษาสภาพปญหาทีเ่กดิขึน้วาเกดิ
จากอะไร เพือ่ศกึษาความสำคัญของปญหา และเพ่ือศกึษาหาทางแกไขของปญหา
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จากการประชุม พบวา การปกครองพระภิกษสุามเณรภายในวัดมปีญหามากพอสมควร
ในเรือ่งระเบยีบและวนิยั สาเหตเุพราะผทูีเ่ขามาบวชลวนแตมมีมุมองตอพระพทุธศาสนานอยมาก
เพยีงแตเขามาอาศัยศึกษาเลาเรียนและเพ่ือผลประโยชนอืน่ๆ เทานัน้ มคีวามขัดแยงระหวางบาน
กบัวดัสวนมากจะไดรบัฟงปญหาในดานเดียว มกีลมุอทิธพิลทางการเมืองทองถ่ินเขามามีบทบาท
ในวดั ปญหาการประพฤติผดิวนิยัสงฆของพระสงฆ แนวทางในการแกปญหาท่ีประชุม เสนอ
วา เจาคณะผปูกครองตองเขมงวดในการปกครอง ดแูลกฎระเบียบใหเปนไปตามธรรมวินยัของ
พระภกิษสุามเณรในอาวาสนัน้ เชน ใหมีการเรยีนการสอนอยางนอย คอื ในระดบันกัธรรมชัน้
ตร ีนกัธรรมโท นกัธรรมเอก เจาคณะผปูกครอง อปุชฌาย อาจารย ควรใหความสนใจ สอด
สองในความประพฤตขิองลกูหมลูกูคณะ สงเสรมิใหมกีารศกึษาเลาเรยีนและการปฏบิตัธิรรม และ
ใหมกีารปรกึษาหารอืเพือ่ลดความขดัแยง การมสีวนรวมจากชมุชนในการอปุถมัภดแูลวดัและความ
เปนอยขูองพระภกิษสุามเณร ทัง้นี ้ควรมสีำนักเรยีนปรยิตัธิรรมแผนกนกัธรรม บาล ีใหมมีาก
ขึน้ในแตละตำบล อยางนอยๆ ควรทีจ่ะมสีำนกัเรยีน ๑ แหง ควรใหมกีารจดัปฏบิตัธิรรม เรยีน
วปิสสนากมัมฏัฐานเบือ้งตน พอทีจ่ะเปนแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัขิองพระภกิษสุามเณร และ
ควรใหชมุชนเขามามบีทบาทภายในวดัมากขึน้ เชน ทกุวนัอาทติยในทกุสัปดาหใหจดักจิกรรมรวม
กนักบัพระภกิษสุามเณรเยาวชนพทุธศาสนกิชน

๑. กลมุที ่๒ พทุธศาสตรบัณฑติกบัการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พทุธศาสตรบณัฑติกบัการสอนศลีธรรมในโรงเรียนตามหลักสตูรของมหาวทิยาลัยมหา

จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั สวนใหญแลวจะไมไดเรยีนดานการสอนโดยตรง จงึทำใหขาดความ
เขาใจถึงบทบาทหนาทีด่านการสอนศีลธรรมในโรงเรียนอันใหเกดิปญหาในการเผยแผพระพุทธ
ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมซึ่งเปนสัญลักษณที่สำคัญของชาติไทย มีหนาที่เผยแผพระพุทธ
ศาสนาในการศกึษาและอบรมคณุธรรมจรยิธรรมแกเดก็และเยาวชนมากยิง่ขึน้ ไดเปนตวัแทน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปประกาศบทบาทและหนาที่ในการขัดเกลา
สงัคม และสนองตอองคกร และชวยทำใหเดก็และเยาวชนเขาใจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และพธิกีรรมทีส่ำคญัมากยิง่ขึน้ ในการประชมุกลมุยอยทีป่ระชมุไดกำหนดวตัถปุระสงคในการ
ศกึษา ๓ ประเดน็ คอื เพือ่ใหทราบถงึบทบาทการสอนศลีธรรมในโรงเรยีน เพือ่เปนแนวทาง
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การแกไขปญหาการสอนศีลธรรมในโรงเรียน และเพ่ือใหพทุธศาสตรบัณฑิตตระหนักถงึคณุคา
และความสำคญัของการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

จากการประชมุพบวา การทำงานของครพูระสอนศลีธรรม สงผลใหเดก็นักเรยีนเชือ่ฟง
พระมากข้ึนไดรบัความรวมมือจากผบูรหิารโรงเรยีน และครพูีเ่ล้ียงในการสอน บางโรงเรยีนได
รบัความรวมมือใหสอนเกิน ๑ชัว่โมง ผลสำเรจ็ทำใหนกัเรยีนสอบธรรมศึกษาไดมากข้ึน ทำให
เดก็ไดสวดมนตไหวพระนัง่สมาธเิพือ่ลดพฤตกิรรมความกาวราว ทำใหเดก็มจีติสำนึกเปนเดก็ด ีเดก็
ไดรปูระวัตขิองศาสดาในพระพุทธศาสนา และรจูกัอาราธนาศลี อาราธนาพระปริตร อาราธนา
ธรรม และทำใหเดก็รจูกัความเคารพนอบนอมถอมตัวตอผใูหญและเช่ือฟงครูบาอาจารยและพอ
แมมากข้ึน

อยางไรก็ตามในการดำเนินการท่ีประชุมไดรวมแลกเปล่ียนและเสนอปญหาและวิธีแก
โดยไดเสนอปญหาคือ ปญหาส่ือการสอนและไมมอีปุกรณ ปญหาการเดินทาง ปญหาความสนิท
สนมใกลชดิกบันกัเรยีนมากเกนิไป ปญหาแผนการสอนไมชดัเจน และปญหาการอานหนงัสอืไม
ออก และไดเสนอแนวทางในการแกปญหาวา จดัหาอุปกรณอำนวยความสะดวก จดัหารถรับ
สง วางตัวใหเหมาะสมกับสมณสารูป ศกึษาหลักการสอนและจิตวทิยาการสอนพรอม ๘ สาระ
หลกัสตูร และเนนใหเดก็นกัเรียนอานวิชาพระพุทธศาสนากอนเรียน

การเขาไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน ถามองในแงด ีคณะครูในโรงเรียนมกีารตอบรับดวย
ความยนิด ีมพีระเขาไปสอนนกัเรยีน ทำใหนกัเรยีนมกีริยิามารยาททีด่ขีึน้ รจูกัความกตญัตูอ
ครอูาจารยพอแม ผปูกครองมคีวามออนนอมถอมตนรจูกัพระสงฆดมีากขึน้รจูกัวธิกีารกราบการ
ไหวพูดจาสุภาพออนโยนตอเพื่อนในหองเรียน อยางนี้เปนตน อยางไรก็ตามที่ประชุมไดสรุป
ประเด็นปญหาจากการประชุม ดงันี้

(๑) ความเขาใจของตวัผบูรหิาร คร ูทีไ่มเขาใจบทบาทของครพูระสอนศลีธรรมดพีอ
(๒) การปฏิบตัติอกนั เชน การทักทาย การถวายอาหาร หรอืการถวายความรใูหกบั

พระ ทีไ่มเกดิความสมดุลระหวางพระกับฆราวาส
(๓) งบประมาณทีส่นบัสนนุในโครงการ กจิกรรม ทีเ่อือ้ตอการพฒันาการดานศลีธรรม

ดานการสอนของพระสอนศีลธรรม ทัง้ในดานภูมธิรรม ภมูริขูองพระเอง ความเขาใจทีไ่มชดัเจน
ในเร่ืองพิธกีรรม บางคร้ังกน็ำพาเร่ืองผิดๆ ใหเกดิข้ึน พระขาดทักษะทางดานสังคม ดวยความ
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เคยชนิทีอ่ยวูดั อยากพดูอะไร กพ็ดู อยากทำอะไรกท็ำ จงึเกดิความเคยชนิ บางรปูกต็ดิขดัเรือ่ง
การทำงานอยางเปนระบบ และความชดัเจนในบทเรยีน ไมทำงานการบาน ไปสอน บางรปูกต็ลก
กต็ลกท้ังชัว่โมง ไมมสีาระจนเปนเหตใุหผบูรหิารตองตงิมา เกิดความไมพอใจ เกดิความขัดแยง
ขึ้นระหวางพระกับครู ปญหาดานสิ่งส่ิงแวดลอม กลาวคือ สภาพที่ไมเอื้อตอการทำงานของ
พระ เชน โตะทีน่ัง่พระภายในโรงเรียน ไมไดถกูจดัไวรบัรอง ทัง้น้ีเนือ่งจากระบบในการเขาไป
ของครูพระสอนสวนมากไปขอโรงเรียนสอนความลงตัวของช่ัวโมงการสอนท่ีไมชดัเจน จงึทำให
บางวนักส็อนแทนครคูนนัน้ บางทกีส็อนแทนครคูนน้ี ปญหาดานการบรหิาร คอื ปญหาเกดิข้ึน
มาก ในหลายๆ ดาน ควรเห็นวา นาจะมีการจัด KM เพือ่ใหมกีารนำปญหา และแนวทางใน
การพฒันา นำปญหามาแกไข นำเอาแนวทางมาพฒันารวมกัน ระหวาง พระ ครู ผบูรหิาร
นกัเรยีน

ในการแกปญหาท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะ ดงัน้ี
(๑) จดัฝกอบรมท่ีเก่ียวกบั กระบวนการ การเรียนการสอน ทีเ่ปน เทคนิค วธิกีาร

โดยเชญิวทิยากรทีม่คีวามรคูวามสามารถจรงิๆ มาใหความร ูและหลกัการ
(๒) สถาบนัสงฆ ผทูีเ่กีย่วของ ใหความดแูล ใหคำปรกึษา ทีเ่กีย่วกบัขอสงสยัอยาง

ตรงไป ตรงมา มเีอกสารทีเ่ปนความร ูความเคลือ่นไหว และความชดัเจนในงบประมาณ ความ
ชดัเจนการสอน ความชดัเจนระหวางพระกบัโรงเรยีน ของโครงการ ของหนวยงาน

(๓) ควรนำเสยีงผบูรหิารของโรงเรยีน นำความคดิเหน็ของสถานศกึษาเอง ความ
คดิเห็นในเรือ่งการพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม มาประเมินพระสอนศีลธรรม หรอื การจัดโครงการ
ระหวางคร ูพระ นกัเรยีน และทำเปนการพฒันารวมกัน เชน จดั KM พระ คร ูผบูรหิาร, จดั
SWOT การพัฒนาโรงเรยีน

๓. กลมุที ่๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนก
ธรรม-บาลี

พระพทุธศาสนาเผยแพรเขาสปูระเทศไทย พระมหากษตัรยิไทยทกุพระองคตัง้แตยคุ
กรงุสโุขทยัถงึปจจบุนั ทรงเปนองคอปุถมัภ ทรงมพีระราชศรทัธาอยางแรงกลาและทรงสงเสรมิ
การเรยีนรพูระปรยิตัธิรรม บางพระองคทรงผนวชในบวรพทุธศาสนาและทรงเชีย่วชาญเปนพเิศษ
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ในภาษาบาลี เชน พระมหาธรรมราชาลิไทยแหงกรุงสุโขทัย และพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยหูวั รชักาลที ่๔ แหงกรงุรตันโกสนิทร พระพทุธศาสนามอีงคประกอบทางดานการศกึษา
๓ ประการ คอื ปรยิตั ิปฏบิตั ิและปฏเิวธ การศกึษา พระปรยิตัเิปนองคประกอบสำคญัเพราะ
เปนพืน้ฐานของการศกึษาเลาเรียนพระพทุธศาสนา ซึง่เปนการเรยีนทัง้ภาษาบาลแีละคมัภรีพระ
ไตรปฎก ซึง่เรียกวา การศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกบาลี และการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนก
ธรรม ซึง่ในอดตีมไิดจดัเปนรปูโรงเรยีน แตจดัสอนกนัเองภายในวดั โดยถอืเปนกจิของสงฆอยาง
หนึง่ทีจ่ะตองเลาเรยีนพระธรรมวนิยั คำสัง่สอนของพระพทุธเจา และมกีารทดสอบความรวูาพระ
ภกิษ ุสามเณร มคีวามรใูนพระธรรมวินยัมากนอยเพยีงใด อาจกลาวไดวา การศกึษาพระปรยิตัิ
ธรรมของภกิษสุามเณรตัง้แตยคุกรงุสโุขทยัจนถงึรชักาลของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจา
อยหูวั เปนการศกึษานอกระบบโรงเรยีน อาศยัวดัเปนสถานศกึษา มเีจาอาวาสหรอืพระภกิษุ
เปนผสูอน และเดก็ ๆ  กไ็ดอาศยัวดัเพือ่การเรยีนเขยีนอาน

ปจจบุนัการศกึษาของคณะสงฆเปนไปตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ พระราชบญัญตัมิหา
วทิยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พระราชบัญญตัมิหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
กฎระเบียบ คำสัง่และขอบงัคบัของมหาเถรสมาคม คณะสงฆ กระทรวงศึกษาธิการและกรม
ศาสนา และหนวยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งแมกองบาลีสนามหลวง แมกองธรรมสนามหลวง เจา
คณะใหญ เจาคณะภาค เจาคณะจงัหวดั เจาคณะอำเภอ เจาคณะตำบล และเจาอาวาสเปนผู
รบัผดิชอบในการบรหิารตามลำดบั

ในปจจบุนัการศกึษาทีค่ณะสงฆจดัใหพระภกิษสุามเณรไดศกึษาม ี๔ ประเภท คอื
(๑) การศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ี(ระดบัมธัยมศกึษา –อดุมศกึษา)
(๒) การศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม (ระดบัประถมศกึษา)
(๓) การศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา (ระดบัมธัยมศกึษา)
(๔) การศึกษาในมหาวทิยาลยัสงฆ (ระดบัอดุมศกึษา)

ระบบการบริหารการศึกษาของคณะสงฆไมชดัเจนเทาทีค่วร ถงึแมจะมีสภาการศึกษาของ
คณะสงฆและองคกรอ่ืนๆ ทีค่ณะสงฆตัง้ขึน้มา พรอมทัง้เจาคณะพระสังฆาธกิารทกุระดบัทีค่อย
ควบคมุ และสงเสรมิการศกึษาของสงฆโดยตรงกต็ามแตกไ็มมบีทบาทเทาทีค่วร ทัง้น้ีเน่ืองจาก
ปญหาท่ีวาจำนวนนักเรียนมีแนวโนมลดลง การจัดการศึกษาไมเปนระบบ การขาดครูผสูอน ขาด
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อปุกรณการเรียนการสอน ขาดแคลนงบประมาณการจัดการศึกษา รวมท้ังขาดความพรอมใน
การจดัตัง้กองทนุการศกึษา ระบบการศกึษามหีลายระบบแตขาดความเปนเอกภาพและไมสมัพนัธ
กนั ในการจัดการศึกษาน้ันคณะสงฆรบัผดิชอบเฉพาะการจัดสอบหรือวัดผลไมไดรบัผดิชอบใน
การจัดการศึกษา ดานผเูรยีนเกดิความขัดแยงในดานความตองการ เพราะการศึกษาทีค่ณะสงฆ
จดัใหไมสนองความตองการของผเูรยีน การศึกษาพระปริยตัธิรรมมีคณุคา ความหมายและความ
สำคญัตอสงัคมและชีวติของคนสมัยปจจบุนันอยลง จากปญหาและเหตุผลดังกลาว ทำใหผวูจิยั
มคีวามสนใจท่ีจะศกึษาเฉพาะเจาะจงถึงบทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนพระปริยตัธิรรม
แผนกธรรม-บาลีทัง้นีเ้พือ่วเิคราะหและศึกษาความคิดเห็นของนิสติปฏิบตัศิาสนกิจเก่ียวกบับทบาท
พทุธศาสตรบัณฑติกบัการสอนพระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาลี ปญหาอุปสรรค แนวทางการ
แกไข และขอเสนอแนะตอการสอนพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม-บาล ีเพือ่เปนขอมลูในการปรบั
ปรุงพัฒนาบทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีใหมี
ประสิทธิภาพตอไป

จากการประชุมกลมุยอยท่ีประชุมไดกำหนดวัตถปุระสงคเพือ่ศกึษาปญหา อปุสรรคและ
ขอเสนอแนะการสอนโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาลี เพือ่ไดทราบปญหา อปุสรรค
และขอเสนอแนะแนวทางการสอนโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาลี และมผีลการศึกษา
ทีไ่ดสามารถนำมาประยุกตใชในการกำหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการ
สอนพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม-บาลใีหเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลอยางยัง่ยืนสืบไป

ในปจจบุนัการบวชของพระภกิษมุรีะยะเวลาเพยีงส้ัน ๆ ทำใหไมมโีอกาสไดศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรมแผนกธรรม-บาล ีเพราะสวนใหญจะมกีารสอนกนัในชวงระยะเวลาเขาพรรษาขาด
ความสนใจเน่ืองจากนักเรยีนตดิเกม และเทคโนโลยีสมยัใหม โดยเฉพาะโทรศัพทมอืถอื (เลนเกม
ดหูนงัฟงเพลง เลนไลนเฟสบกุ ฯลฯ พระภิกษบุางรูปอานหนังสือไมออก ทำใหไมสามารถศึกษา
พระปริยตัธิรรมไดพระภิกษุสวนใหญไมเหน็ความสำคญัและประโยชนของการศึกษาพระปริยตัิ
ธรรมแผนกธรรม-บาล ีเพราะมองวาไมสามารถเทยีบวทิยฐานะเหมอืนกบัการศกึษาสายสามญั
พระภิกษสุามเณรบางรูปตองเรียนทัง้พระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาล ีแผนกสามัญ และอ่ืน ๆ
ทำใหประสบความสำเรจ็ไดยากไมไดรบัการสงเสริมสนับสนุนจากผปูกครอง ทำใหนกัเรียนขาด
ขวญัและกำลงัใจครผูสูอนขาดวินยัและจรรยาบรรณ และบางรูปไมมคีวามรคูวามเขาใจในเรือ่ง
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ทีจ่ะสอนอยางลึกซึง้เทคนิคการสอนของครูยงัไมมคีวามหลากหลาย ไมมแีบบฝกหดัทีเ่อือ้ตอความ
แตกตางระหวางบคุคลและสือ่การสอนทีไ่มมคีวามหลากหลายบางสำนกัเรียนขาดอปุกรณและ
สือ่การเรียนการสอนผปูกครองมีทศันคติทีไ่มตรงกัน ซึง่อาจเกิดจากผปูกครองไมศกึษาพระปริยตัิ
ธรรมแผนกธรรม-บาลีมาโดยตรง

ซึ่งที่ประชุมไดเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาวา
(๑) ควรมีการรณรงคใหมพีระภิกษไุดมกีารบวชในระยะเวลาท่ีมากข้ึน พระสงฆผมูี

สวนเก่ียวของและรบัผดิชอบ
(๒) ควรมกีารสนบัสนนุสงเสรมิใหพระสงฆไดมโีอกาสในการศกึษาพระปรยิตัธิรรม

แผนกธรรม-บาลี
(๓) ควรมกีารตัง้กฎเกณฑในการบวช โดยเนนวาเมือ่บวชแลวจะตองมกีารศกึษาเลา

เรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนธรรม
(๔) ควรมกีารรณรงคประชาสมัพนัธเพือ่ปลกูจติสำนกึใหผทูีเ่ขามาบวชตระหนกัถงึ

ความสำคญัและประโยชนของการเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม
ทัง้นีท้ีป่ระชมุไดรวมสรุปประเด็นวาในการแกปญหาควรมีการคดัสรรผเูขามาบวช โดย

เนนผทูีอ่านออกเขียนได เพือ่ใหสามารถเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกธรรมไดผปูกครองควรใหการ
สนบัสนนุและสงเสรมิในเรือ่งของอปุกรณการเรียนการสอนควรมกีารจัดฝกอบรมครใูหมเีทคนิค
การสอนทีม่คีวามหลากหลาย มกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีส่งเสรมิการเรยีนรดูวยตนเอง
มากยิง่ขึน้ควรมกีารสรางขวญักำลงัใจใหนกัเรยีนและครผูสูอนโดยการใหรางวลัเมือ่นสิติสอบได
หรอืในโอกาสพิเศษคณะสงฆควรมีการพัฒนาและเพ่ิมจำนวนบุคลากรท่ีทำหนาทีเ่ปนครูผสูอนควร
จัดใหมีการบวชสามเณรภาคฤดูรอนและมีการสงเสริมฆราวาสผูที่สนใจบาลีโดยการสนับสนุน
ปจจยัในดานตาง ๆ  ควรมกีารสรางขวัญและกำลงัใจใหแกนกัเรยีนดวยการใหทนุการศกึษาอยาง
เพยีงพอและใหรางวลัเมือ่สอบไดควรมกีารสรางขวญัและกำลงัใจแกครผูสูอน โดยมกีารใหรางวลั
เปนการตอบแทนในโอกาสพิเศษ ดวยการแตงตัง้เปนเจาคณะผปูกครองควรมีการประชุมรวมกัน
ระหวางครผูสูอนเปนประจำทกุเดอืน เพือ่ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนควรมกีารกำหนด
ผรูบัผดิชอบในการดแูลและใหคำปรกึษาแกนกัเรยีน
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๔. กลมุที ่๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกสามัญ
ศึกษา

การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ถือเปนเครื่องประเมิน
ประสทิธภิาพของการศกึษาทีผ่านมาของผศูกึษา ซึง่ศาสนกจิในดานการสอนโรงเรยีนพระปรยิตัิ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาน้ัน เปนเร่ืองสำคัญและทาทาย เพราะปญหาท่ีเกิดข้ึนกับการสอน
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา มทีัง้ปญหาทางสงัคมหลายอยาง เชน ความไมนยิม
ใหบตุรหลานไดเขาเรยีนปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา, กฎหมายทีไ่มชดัเจนและไมอำนวยตอการ
จดัการศกึษา, ความเสือ่มโทรมของศลีธรรมในสงัคมทำใหเยาวชนไมสนใจศกึษาธรรมะ, รวมทัง้
ปญหาการจัดการบริหารการศึกษาปริยตัธิรรมแผนกสามัญศกึษาซ่ึงมรีายละเอียดปลีกยอยในทาง
ปฏบิตัคิอนขางซบัซอนการปฏบิตัศิาสนกจิในดานการสอนโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญั
ศกึษาของนสิติ ทำใหไดรบัรถูงึปญหาในการจดัการเรยีนการสอน ไมวาจะเปนเรือ่งของปญหา
สงัคมความนิยมการเมือง ปญหาดานศีลธรรม งบประมาณในการจัดการ นสิติไดเสนอแนะให
มกีารสนบัสนนุใหมกีารผลกัดนักฎหมายเกีย่วกบัการศกึษาปรยิตัธิรรมแผนกธรรม ใหมวีธิจีดัการ
ศกึษาใหมๆ  สนบัสนนุดานงบประมาณใหเพยีงพอ เขาไปมบีทบาทการศกึษาในสถานศกึษาของ
รฐัใหมากขึน้ สรางแรงจงูใจใหศาสนทายาทใหพรอมทีจ่ะศกึษาระดบัสงูตอไป ทัง้น้ีเพือ่การพฒันา
บคุคล พฒันาระบบการศึกษา พฒันาสังคม ใหเกดิเปนรปูธรรมมากข้ึนเปนการสรางบุคลากร
ของประเทศชาตสิรางศาสนทายาทใหมคีณุภาพ เปนทีต่องการของสงัคมสบืไป

ทั้งนี้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจในดานน้ี ไดรวบรวมปญหาอุปสรรคมาพูดคุยแลกเปล่ียน
ประสบการณ วเิคราะห หาวิธแีกไขปญหาและสรุปผลท่ีไดจากการปฏิบตัศิาสนกิจ ถอืเปนบทบาท
ของพทุธศาสตรบณัฑติทีส่รางบณัฑติคนืสสูงัคมตามปรชัญามหาวทิยาลยัวา “จดัการศกึษาพระ
พทุธศาสนา บรูณาการกบัศาสตรสมยัใหม พฒันาจติใจและสงัคม” โดยมวีตัถปุระสงค ๓ ประการ
คอื เพือ่พฒันาคน เพิม่และหาโอกาสใหเยาวชนเปนศาสนทายาท มโีอกาสศกึษาทัง้ทางโลกทาง
ธรรม เพือ่พฒันาระบบ การศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณสงัคมไทยและอาเซียน และเพ่ือ
พฒันาสงัคม ใหสงัคมมบีคุลากรเสรมิในทางศาสนา มคีณุภาพมากขึน้ อยรูวมกนัอยางสนัตสิขุ
จากการประชุมกลมุยอยพบวา มปีญหาและอุปสรรคของการปฏิบตัศิาสนกิจของนิสติทำใหเหน็
ปญหาของการจดัการศกึษาการเรยีนการสอนโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษาหลาย
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อยางดงัประมวลมาคือ ปญหาของการเขามาบวชของคนตางดาวเพ่ือศกึษาปริยตัธิรรมแผนก
สามัญศึกษาในประเทศเปนไปดวยความลำบาก เพราะตองดำเนินเรื่องทางกฎหมายระหวาง
ประเทศ ซึง่เปนเรือ่งยงุยาก ในพืน้ทีข่าดคนบวชเรียนในระดับมธัยมตนและปลาย เปนเพราะ
ปญหาเชน ศลีธรรมเส่ือมถอย พฤติกรรมผศูกึษาสรางปญหาไมสนใจท่ีจะศึกษาปริยตัธิรรมแผนก
สามัญ ขาดแรงจูงใจในการเรียนตอของผเูรยีนในระดับมธัยมศึกษา ผลกระทบท่ีเกดิจากนโยบาย
รฐับาลใหเรยีนฟรี ๑๒ ป ผเูขาศกึษาไมอยากเรียนบาลี เพราะหลักสตูรบังคบัทองจำ ทำใหกลวั
บาล ีและ ดานการสอนขาดบคุลากรทีม่คีณุภาพ จดัการสอนตามมีตามเกดิ

ทีป่ระชมุไดรวมเสนอแนวทางในการแกปญหากลาว คอื นสิติปฏบิตัศิาสนกจิตางรวมกนั
เสนอขอแนะนำและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนในรงเรียนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษาซ่ึง
มเีสนอวิธทีีแ่ตกตางและความเปนไปไดดงันี้

(๑) อาจวางรากฐานการศึกษาปริยตัแิผนกสามัญโดยความรวมมือสถานศึกษา ใหสอน
ธรรมศึกษา ตัง้แตชัน้ประถมปที ่๓ เปนตนไป

(๒) อาจจัดโครงการรวมกับสถานศึกษาใหจดัการสอนนักธรรมในโรงเรียน และเปดการ
สอบนกัธรรมในชวงเวลาปดเทอมใหญ เปนเวลาเดยีวทีจ่ดับวชเณรภาคฤดรูอน ใหสามเณรได
สอบชวงเวลานัน้

(๓) อาจคดัเลือกผเูรยีนมงุนักธรรมบาลีเพือ่ผลกัดนัใหเขาศกึษาตอระดบัอดุมศกึษา
(๔) หาแรงจูงใจโดยจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุนใหผูเรียนเขาเรียนในระดับสูงขึ้นไป
(๕) นสิติปฏบิตัศิาสนกจิรวมหาแนวทางแกไขปญหาการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยตัิ

ธรรมแผนกสามัญศกึษา คอื การผลักดนัใหมกีฎหมายสำหรบัคนตางดาวกับการเขามาศึกษาให
ไดรบัความสะดวก และกฎหมายตางๆทีส่นบัสนุนการศกึษาเพือ่จดัการการสอนโรงเรยีนพระปรยิตัิ
ธรรมแผนกสามัญศกึษา สรางวธิใีหมๆ ในการจัดการศกึษาใหไดรบัความสะดวกในการเรียนการ
สอนโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกสามัญศกึษา จดัหาทนุการศึกษาใหผศูกึษาเปนแรงจูงใจใน
การศกึษาระดบัสงูขึน้ไป และใหพระสงฆมบีทบาทในโรงเรยีน มกีจิกรรมในโรงเรยีน เพือ่ปทูาง
ปรยิตัแิผนกสามญัในอนาคต
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๕. กลมุที ่๕ บทบาทพทุธศาสตรบณัฑติกบัการเผยแผพระพทุธศาสนา
นบัตัง้แตพทุธปรนิพิพานเปนตนมาบทบาทหนาทีใ่นการเผยแผโดยสำคญัไดตกเปนภาระ

หนาที่ของพระสงฆจวบจนกระทั่งปจจุบันในยุคปจจุบันบทบาทของพระสงฆในการเผยแผพระ
พทุธศาสนา ถกูทาทายดวยประเด็นทางสังคม คอื กระบวนการวิถชีวีติของประชาชนท่ีผกูรดั
ดวยปจจยัแวดลอมจากระบบเศรษฐกจิทำใหผคูนเขาวดัมากขึน้ มอีงคกรของพระพทุธศาสนาเปน
ทีย่อมรบัของสงัคมเชนมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ระบบการสือ่สารทีท่นัสมยั
จะทำใหสงัคมมีโอกาสศึกษาหาธรรมะได และบคุคลากรคอืพระสงฆมกีารพฒันาตนอยางตอเน่ือง
ดังนัน้ เพือ่เขาถงึปญหาและอุปสรรคท่ีมผีลกระทบตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคปจจบุนั
ของพระสงฆในเชงิโครงสราง และเพือ่สรปุแนวทางการแกไขปญหาทางดานการเผยแผพระพทุธ
ศาสนา ทีน่ำไปสกูารปฏิบตัไิดจรงิ

จากการประชุมกลมุยอยพบวา มปีญหาและอุปสรรค ดงัน้ี คอื ความศรัทธาทีป่ระชาชน
มตีอพระสงฆมลีกัษณะศรัทธาเฉพาะบุคคล การไมใหความรวมมอืของกลมุประชาชน ความมีทฏิฐิ
มานะของประชาชน พระสงฆมภีาระหนาทีห่ลายดานจนทำใหการเผยแผไมสามารถทำไดเตม็
ที ่ความรดูานหลกัธรรมของพระสงฆ พระสงฆไมสามารถใชสือ่การสอนไดอยางเตม็ประสทิธิภาพ
การสือ่สารระหวางพระสงฆและผฟูงทำใหเกดิความเขาใจหลักธรรมคลาดเคล่ือน ความคาดหวัง
ของสงัคมทีม่ตีอพระสงฆอยใูนระดบัสงู ขาดการสนบัสนนุจากผนูำชมุชนนัน้ๆ

ทัง้นีท้ีป่ระชมุไดรวมเสนอแนะและแนวทางแกปญหา ดงัน้ี
(๑) ใหและเพ่ิมความสำคญัหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
(๒) สงเสริมใหพระสงฆไดสรางปฏิสมัพนัธใหญาตโิยมไววางใจ
(๓) สถาบนัพระมหากษตัรยิมคีวามสำคญัตอพระพทุธศาสนาชวยกนัสงเสรมิและรกัษา

สบืตอไป
(๔) ปรบัทศันคติของญาติโยมในเร่ืองการยึดตดิในตัวบคุคล
(๕) ปญหาเรือ่งทฏิฐสิามารถแกไขไดโดยการสรางความเห็นอกเหน็ใจ มเีมตตาตอกนั

ปญหาภาระหนาทีห่ลายดานของพระสงฆ แกไขโดยสรางบคุลากรข้ึนมาแบงเบาภาระหนาทีน่ัน้ๆ
ปญหาเรือ่งเศรษฐกจิ แกไขโดยบรหิารเวลาใหเหมาะสมกบังาน ปญหาทางการศกึษาทัง้ ๒ ฝาย
กลาวคอื พระสงฆเพิม่ทกัษะการใชเครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่ทกัษะการใชภาษาทองถิน่
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นัน้ๆ ปญหาส่ือสารมวลชนเผยแพรขาวสารในเชิงลบของพระสงฆแกไขโดยบอกกลาวใหญาติโยม
ใชวจิารณญาณในการเสพขาวสาร อกีทัง้พระสงฆควรเพิม่ความระมดัระวงัในการใชชวีติ

(๖) ปญหาคานยิมทีเ่ปลีย่นไป เชนเรือ่งการแตงกาย ควรมคีวามเหมาะสมมากขึน้ ปญหา
ความคาดหวังของสังคมท่ีมตีอพระสงฆ แกไขโดยพระสงฆตองสรางความเขาใจเร่ืองหลักธรรม
ในแงเหตุผล และการพ่ึงพาตนเองใหมากข้ึน

(๗) ปญหาขาดการสนับสนุนจากผูนำชุมชน แกไขโดยตองมีการเอ้ืออาทร
บรูณาการ ชวยเหลือกนัทัง้สองฝาย ในทศิทางเดยีวกัน

๑.๕.๑.๓ การสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิ ประจำภาคใต
การสมัมนานิสติปฏบิตัศิาสนกิจ รนุที ่๖๐ ประจำภาคใต ระหวางวนัที ่๑๑-๑๒ มนีาคม

พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล
ลำไทร อำเภอวงันอย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

ตารางที ่๓ แสดงหวัขอและจำนวนนสิติประชมุกลมุยอย ประจำภาคใต

หัวขอการประชุมกลุมยอย จำนวนนสิติ หมายเหตุ

กลมุที ่๑ บทบาทพุทธศาสตรบณัฑติกบัการสนองงานกิจการคณะสงฆ ๑๔
กลมุที ่๒ บทบาทพทุธศาสตรบณัฑติกบัการสอนศลีธรรมในโรงเรยีน ๑๘
กลมุที ่๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนโรงเรียน ๗

พระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาลี
กลมุที ่๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนโรงเรียน ๑๑

พระปริยตัธิรรมแผนกสามัญศึกษา
กลมุที ่๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสรางสนัติสขุในภาคใต ๕

รวม ๕๖
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๑.กลมุที ่๑ บทบาทพทุธศาสตรบณัฑติกบัการสนองงานกจิการคณะสงฆ
การบรหิารกจิการคณะสงฆ หรอืการปกครองคณะสงฆ โดยหลักคอืการปกครองตาม

ธรรมวินยั และใหกฎหมายหรืออำนาจรฐัเปนหลักสนับสนุน คราวใดเม่ือเกิดความไมเรยีบรอย
ขึน้ในคณะสงฆจนเปนเหตุขดัของ โดยการบริหารกิจการคณะสงฆ ซึง่มคีวามสำคัญในการสราง
ความเขมแขง็และการดำรงอยอูยางมัน่คงของพระพทุธศาสนา เปนการปกครองเพือ่บังคบับญัชา
ดแูลผใูตบงัคบับญัชาใหอยใูนความเรียบรอยดงีาม

สวนการบริหารจะเปนไปเพ่ือการบริหารจัดการท่ีจะประสบผลสำเร็จ ผบูรหิารควรยึด
หลกัธรรมาธิปไตยเปนสำคญั โดยผบูรหิารเองตองประพฤติธรรม และใชธรรมเปนหลักในการ
บริหาร และตองคำนึงถงึประโยชนสวนรวมเปนทีต่ัง้พงึสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวน
รวม ดงัพทุธพจนทีว่า “ถาเห็นจะไดประโยชนสขุทีย่ิง่ใหญเพราะเสียสละประโยชนสขุเล็กนอย
บคุคลควรสละประโยชนสขุเลก็นอย เพือ่เหน็แกประโยชนสขุทีย่ิง่ใหญ” วดัเปนหนวยงานปกครอง
และเปนหนวยงานดำเนนิกจิการคณะสงฆ และกจิการพระศาสนาทีส่ำคัญทีส่ดุ และเปนฐานอนั
สำคญัยิง่ของคณะสงฆและพระพุทธศาสนา เปนองคกรหลักในการปกครองคณะสงฆ หลกัเกณฑ
และวิธกีารตางๆ เก่ียวกบัวดั จงึควรใหมกีารศกึษาถงึความเปนไปไดในการหารปูแบบทีเ่หมาะ
สม และปรบัปรงุระบบบรหิารงานของคณะสงฆ ทัง้นีเ้พือ่เพิม่ประสทิธิภาพของการบริหารงาน
คณะสงฆ เราในฐานะพุทธศาสตรบัณฑิตก็ควรมีสวนรวมในการสนองงานกิจการคณะสงฆให
ดำเนนิการตอไปอยางมีประสิทธิภาพ จากการประชุมกลมุยอยท่ีประชุมไดกำหนดวตัถปุระสงค
ไว ๒ ประการคอื เพือ่ศกึษาบทบาทพทุธศาสตรบณัฑิตกบัการสนองงานกจิการคณะสงฆ เพ่ือ
ศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาบทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงาน
กิจการคณะสงฆ

จากการประชมุกลมุยอยทีป่ระชมุไดรวมแลกเปลีย่นถงึประเดน็ปญหาและแนวทางในการ
แกไขรวมกนัในแตละประเด็น ดงันี้

(๑) ดานการปกครอง พบวา พระสงฆขาดการศึกษาหลักธรรมใหถองแททัง้ดานปริยตัิ
และปฏบิตั ิพระสงฆขาดความรอบรทูัง้ทางโลกและทางธรรม เพือ่รเูทาทนัตอความเปลีย่นแปลง
ของสงัคม และระบบการศกึษาของคณะสงฆไมเหมาะกบัยคุสมยั ทัง้นีใ้นการแกปญหาดงักลาว
ทีป่ระชมุเหน็วา พระสงฆควรพฒันาตนใหรอบรทูัง้ทางโลกและทางธรรม เพือ่รเูทาทนัตอความ
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เปล่ียนแปลงของสังคม อนัจะสงผลตอศกัยภาพในการอบรมพัฒนาจิต การเผยแผศาสนธรรม
แกพทุธศาสนกิชน เชน ดานการบรหิาร ดานกฎหมาย กฎระเบยีบของสงฆเปนตน ระบบการ
ศกึษาของคณะสงฆควรปรบัประยกุตใหเหมาะกบัยคุสมยัแตคงไวซึง่หลกัศาสนธรรม และพระสงฆ
ควรศึกษาหลักธรรมใหถองแททัง้ปรยิตัแิละปฏิบตั ิเพือ่ใหพรอมทีจ่ะปฏิบตัภิารกิจทัง้ ๖ ดานของ
คณะสงฆ

(๒) ดานการศาสนศกึษา พบวา วดัยงัขาดแหลงเรียนรทูีด่มีกีารจดัตัง้สถานทีเ่รยีนและ
สงเสรมิการเรยีนการสอนตอพระภกิษสุามเณรทีส่นใจในการเรยีนทัง้ดานบาลแีละนกัธรรม แนว
ทางในการแกปญหาดานการศาสนศกึษา วดัตองสงเสรมิการเรียนการสอนตอพระภกิษุสามเณร
ที่สนใจในการเรียนทั้งดานบาลีและนักธรรมดานการเผยแผศาสนธรรม พระสงฆควรเปนผูให
คำสอนและหลักศาสนธรรมท้ังโดยตรงและโดยทางออม พระสงฆควรมีบทบาทเชิงรกุในการส่ัง
สอนเยาวชนดานศีลธรรม เชน เปนวิทยากรอบรมในสถานศึกษา หรอืจดัโครงการและกิจกรรม
ตางๆ เพือ่ใหพทุธศาสนิกชนและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการอบรมศีลธรรม โดยมีวดัเปนแกน
นำกลมุพระสงฆและส่ือมวลชน เปนตน หากรวมมอืกนัหลายจดุและประสานเครอืขายทัว่ประเทศ
จะชวยเหลอืสงัคมไทยไดอยางดยีิง่ และ พระสงฆควรใหการอบรมแกผตูองขงัและพนกังานตาม
โรงงานที่ไมมีโอกาสไปฟงเทศนท่ีวัด

(๓) ดานการเผยแผศาสนธรรม พบวา วดัขาดการเผยแผศาสนธรรมทีเ่ขมแขง็ พระ
สงฆขาดการเอาใจใสในการศกึษาธรรมะ และเพิม่ศกัยภาพในการเผยแผศาสนธรรม และพระ
สงฆยงัขาดความรใูนการสอนอยางถองแท และหลกัศาสนธรรมทัง้โดยตรงและโดยทางออม แนว
ทางในการแกปญหาดานการศกึษาสงเคราะห วดัควรเปนแหลงเรยีนรขูองเยาวชนและประชา
ชนเพ่ือเพิม่ความเขมแขง็ของชุมชนโดยเปนศนูยกลางประสานวิทยากรชวยอบรมประชาชนดาน
การอาชพี เชน จดัหองสมดุชมุชน และพฒันาวดัใหเปนแหลงเรยีนรศูาสนธรรม นำพุทธศาสนกิชน
ปฏิบตัเิพือ่ใหประชาชนไดศกึษาตามอัธยาศยั ทัง้น้ีวดัตองพฒันาใหเปนหนวยปฏบิตัใินการเผย
แผศาสนธรรมทีเ่ขมแขง็ พระสงฆควรเอาใจใสในการศกึษาธรรมะและเพิม่ศกัยภาพในการเผย
แผ ศาสนธรรม และ พระสงฆควรเปนผใูหคำสอนและหลกัศาสนธรรมทัง้โดยตรงและโดยออม
โดยตรงคือเปนผใูหการฝกอบรมแกพทุธศาสนิกชน โดยออมคือการครองตนตามหลักธรรมวินยั
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ซึง่จะกอศรทัธาแกบคุคลท่ัวไปและการใหการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการอบรมพัฒนาจิตและ
หลกัปรยิตัทิางศาสนาแกคณาจารย วทิยากรผใูหการอบรมแกเยาวชนอกีสวนหนึง่

(๔) ดานการศกึษาสงเคราะห พบวา รฐับาลไมมนีโยบายสนบัสนนุการศกึษาสงเคราะห
ทีช่ดัเจนและตอเนือ่ง แนวทางในการแกปญหาดานการศกึษาสงเคราะหวดัควรเปนแหลงเรยีน
รขูองเยาวชนและประชาชนเพือ่เพิม่ความเขมแข็งของชุมชนโดยเปนศนูยกลางประสานวิทยากร
ชวยอบรมประชาชนดานการอาชีพ เชน จดัหองสมดุชมุชน และพฒันาวดัใหเปนแหลงเรยีนรู
ศาสนธรรม นำพทุธศาสนิกชนปฏิบตัเิพือ่ใหประชาชนไดศกึษาตามอัธยาศัย

 (๕) ดานการสาธารณูปการ พบวา รฐัไมมนีโยบายสนับสนนุการสาธารณูปการท่ีชดัเจน
และตอเนือ่ง เชนสนบัสนนุใหวดัเปนแหลงเรยีนรขูองชุมชน วดัไมมนีโยบายดานการอนุรกัษสิง่
แวดลอมและเปนสถานท่ีพกัผอนหยอนใจท่ีปลอดภัย แนวทางในการแกปญหา วดัควรเปนแบบ
อยางทีด่ท้ัีงดานการอนรุกัษสิง่แวดลอมและเปนสถานท่ีพกัผอนหยอนใจทีป่ลอดภัย และรัฐควร
มนีโยบายสนับสนุนการสาธารณูปการท่ีชดัเจนและตอเน่ือง เชน สนับสนุนใหวดัเปนแหลงเรียน
รขูองชมุชน ดานการพฒันาศลีธรรมจรยิธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละศลิปวฒันธรรมของ
ทองถิน่ เปนแหลงรวมองคความรแูละภมูปิญญาทองถิน่

(๖) ดานสาธารณสงเคราะห พบวา วดัยงัขาดความเปนศนูยกลางสรางความเขมแขง็
ใหกบัชุมชน ขอเสนอแนะ วดัควรเปนศนูยกลางสรางความเขมแข็งใหกบัชมุชน ปลกูจติสำนกึ
ใหประชาชนไดเขาใจศาสนธรรม และนำไปใชในชวีติประจำวนัได และวดัควรเปนศนูยรวมทีส่ราง
คณุธรรมจรยิธรรมและสามคัคีธรรมในทองถิน่

สรปุวดัควรเปนศูนยกลางสรางความเขมแข็งใหกบัชมุชน เปนศนูยรวมทีส่รางคณุธรรม
จรยิธรรมและสามคัคธีรรมในทองถิน่ เปนศนูยรวมทีส่ามารถชีน้ำทิศทางการพฒันาชมุชนในทาง
ทีช่อบทีค่วร รวมทัง้ปลกูจติสำนกึใหประชาชนเขาใจศาสนธรรมและนำไปใชในชวีติประจำวนัได
และพระสงฆควรเปนผใูหคำสอนและหลกัศาสนธรรมทัง้โดยตรงและโดยออม โดยตรงคอืเปนผู
ใหการฝกอบรมแกศาสนกิชน โดยออมคอืการครองตนตามหลกัธรรมวนิยั ซึง่จะกอศรทัธาแก
บคุคลทัว่ไป และการใหการอบรมพฒันาศกัยภาพดานการอบรมพฒันาจติและหลกัปรยิัตทิาง
ศาสนาแกคณาจารยวทิยากรผใูหการอบรมแกเยาวชนอกีสวนหน่ึง
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๒.กลมุที ่๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
การปฏบิตัศิาสนกจิ คอื การปฏบิตัหินาทีข่องนิสติ ตามนโยบายและพันธกจิของมหา

วทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ซึง่ประสบการณโดยตรงอนัเกดิจากงานทีไ่ดรบัมอบหมาย
ถอืเปนเครือ่งมอืชนดิหนึง่ทีน่อกจากจะชีใ้หเหน็พฒันาการการทำงานของผปูฏบิตังิานแลว ยงั
เปนประโยชนตอผูอื่นไดอีก หากมีการถายทอดท่ีดี เชน การช้ีแจงปญหา การบอกเลา
ประสบการณ การจดัการปญหาดวยวธิกีารอนัเหมาะสม ฯลฯ กรณกีารปฏิบตังิานในตำแหนง
ครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึง่เปนงานดานการศึกษาอกีดานทีแ่สดงใหเหน็ถงึบทบาทของ
พระสงฆในปจจบุนั ในการจดัการศกึษาน้ันมจีดุมงุหมายเพือ่ปลกูฝงคณุธรรมและจริยธรรมให
กบันกัเรยีน เกิดความรคูวามเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางถกูตอง และสามารถ
ประพฤตปิฏบิตัใิหเกดิผลดตีอตนเอง ครอบครวั ชมุชน และตอสงัคมได โดยในการจดัการศกึษา
ใหเกดิความสำเร็จอยางแทจรงิ หากพิจารณาแลวความรภูาคทฤษฎีเปนเพียงแคองคประกอบ
หนึ่ง ประสบการณอันเกิดจากการสอนจะทำใหทราบปจจัยตางๆ ไดมากกวา ทั้งในดานที่กอ
ใหเกดิผลสำเร็จ ปญหา อปุสรรค ดานวิธีการจัดการกับปญหาท่ีเหมาะสม ซึง่เกิดจากการจัดการ
ปญหาตามลกัษณะเฉพาะของผปูฏบิตังิานแตละบคุคล ซึง่ในทีน่ีก้ารแลกเปลีย่นประสบการณดวย
กนัจงึเปนเรือ่งจำเปนอยางยิง่ ทัง้นีเ้พ่ือสรางศกัยภาพในการทำงานใหเปนทีย่อมรบัของสถาน
ศกึษา และเพือ่ปลกูฝงคณุธรรมและจรยิธรรมใหกบันกัเรยีนไดมคีวามรคูวามเขาใจในหลกัธรรม
ทางพระพทุธศาสนาอยางถกูตองพรอมกบัมคีวามประพฤตทิีด่งีาม ซึง่จากการประชมุกลมุยอย
ทีป่ระชุมไดกำหนดวัตถปุระสงคไว ๒ ประการคือ เพือ่ศกึษาแนวทางจัดการการสอนของพระ
สอนศีลธรรมในสถานศึกษาท่ีไปปฏิบตังิาน และเพ่ือศกึษาปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ ใน
การจดัการการสอนของพระสอนศลีธรรม

จากการศึกษาพบวา มปีญหาและอุปสรรคดานหลักสตูรและเน้ือหา คอื ระยะเวลาใน
การสอนทีน่อยเกนิไป ปญหาดานการดำเนนิกจิกรรมการเรยีนการสอน คอื เดก็นกัเรยีนไมให
ความสำคญัตอรายวชิา ปญหาดานการผลติและการใชสือ่การเรยีนการสอน คอื ขาดสือ่ทนัสมยั
ทีใ่ชประกอบการสอน สอนภาคปฏิบตั ิเดก็เกิดความเบ่ือหนาย ปญหาดานการวัดผลและประเมิน
ผล คอื สอบธรรมศกึษา และปญหาดานบคุคล คอื สถาบนัการศกึษาใหความรวมมอืนอยกวาที่
ควรปญหาดานศาสนา ผบูรหิาร ไมใหความสำคญัตอการสอนในรายวชิาศลีธรรม เดก็นกัเรยีน
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การรับมอื และการชักจงู การจัดการและการดำเนินงานดานการสอน และ ยงัขาดทุนทรัพย
ในการใชจายเพ่ือการเรียนการสอน

ทัง้นีใ้นการแกปญหาทีป่ระชมุไดรวมเสนอแนะ วา ควรพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรและ
เนือ้หา ดานการดำเนินกจิกรรมการเรียนการสอน ดานการผลิตและการใชสือ่การเรียนการสอน
ดานการวดัผลและประเมนิผล ปญหาดานบคุคล ทัง้น้ี ในการจดัการศกึษาทีจ่ะใหเกดิความสำเรจ็
อยางแทจรงิ หากพิจารณาแลวความรภูาคทฤษฎีเปนเพยีงแคองคประกอบหน่ึง ประสบการณ
อนัเกนิจากการสอนจะทำใหทราบปจจยัตางๆ ไดมากกวา ทัง้ในดานทีก่อใหเกดิผลสำเรจ็ ปญหา
อปุสรรค ดานวธิกีารจดัการกบัปญหาทีเ่หมาะสม ซึง่เกดิจากการจดัการปญหาตามลกัษณะเฉพาะ
ของผปูฏบิตังิานแตละบคุคล ซึง่ในทีน่ีก้ารแลกเปลีย่นประสบการณดวยกนัจงึเปนเรือ่งจำเปน
อยางย่ิง ทัง้นีเ้พือ่สรางศักยภาพในการทำงานใหเปนทีย่อมรับของสถานศึกษา และเพ่ือปลูกฝง
คุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักเรียนไดมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
อยางถกูตองพรอมกบัมคีวามประพฤตทิีด่งีามตอไป

๓. กลมุที ่๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนก
ธรรม-บาลี

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม–บาลี เปนการจัดการศึกษาแบบด้ังเดิม ที่
คณะสงฆไทยดำเนนิการเรือ่ยมาเปนลำดบัตัง้แตอดตีจนถึงปจจบุนั มรีะบบและระเบยีบการที่
รดักมุเครงครดั เปนการศึกษาท่ีอยภูายใตพระบรมราชูปถัมภทีม่คีณะสงฆเปนผดูแูล โดยมีจดุมงุ
หมายเพือ่ผลติบคุลากรของพระพทุธศาสนาเพือ่รบัใชพระศาสนา และเปนหวัใจสำคญัของการ
ศึกษาของคณะสงฆที่มีผลตอความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา และมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพของบคุลากรใหมคีวามรคูวามเขาใจในหลกัธรรมคำสอนเพือ่ดำรงพระศาสนาและเผย
แผคำสอนไปสปูระชาชนเพือ่ความรมเยน็ของสงัคมโดยรวม แตการจัดการศกึษาในสวนดงักลาว
ยงัมีปญหาอกีมากมายทีร่อการแกไข จากผลการศกึษาขอมลูดานตางๆ เหน็ผลตรงกนัวาการ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีมีสภาพปญหาและอุปสรรคหลายประการ เชน
ปญหาดานหลกัสตูร พบวา เนือ้หาสาระเกาเกนิไปไมมกีารปรบัเปลีย่นตามความเปนไปของสงัคม
และภาษาท่ีใชในหนังสอืเปนภาษาท่ีเขาใจยาก ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนพบวา การ
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จัดการเรียนการสอนยังไมเปนระบบ เนนการทองจำเปนหลัก ไมคอยมีการประยุกตใชดาน
กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ปญหาดานบุคลากร พบวา ครผูสูอนมไีมเพยีงพอ ใช
ระบบการเรยีนการสอนแบบพีส่อนนอง ครผูสูอนขาดประสบการณและขาดความเขาใจเกีย่วกบั
การจัดการการเรียนการสอน ปญหาดานงบประมาณ พบวา ยงัขาดงบประมาณสนับสนุนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีมปีระสิทธิภาพ ทัง้จากภาครัฐและจากคณะสงฆในพ้ืนที ่ปญหาดานการ
วดัผลและประเมินผล พบวา เกณฑการวัดผลและประเมินผล มกัวดัความจำมากกวาความเขา
ใจและการคดิวเิคราะห ปญหาดานสือ่และอปุกรณการเรยีนการสอน พบวา ไมมสีือ่การเรียน
การสอนท่ีสามารถจดุประกายแหงความคดิและปญญาใหแกผเูรยีนอยางแทจรงิ เปนตน

พุทธศาสตรบัณฑิต ในฐานะที่เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานพระพุทธ
ศาสนาทีเ่รยีนรคูวบคกูบัวชิาการทางโลก ทีผ่านการพฒันาจากมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลัย ใหมคีณุลกัษณะอันพงึประสงค ๙ ประการ คอื มปีฏปิทานาเล่ือมใส ใฝรใูฝคดิ เปนผู
นำดานจติใจและปญญา มคีวามสามารถในการแกปญหา มศีรทัธาอทุศิตนเพือ่พระพทุธศาสนา
รจูกัเสียสละเพ่ือสวนรวม รเูทาทนัความเปล่ียนแปลงของสังคม มโีลกทัศนกวางไกล มศีกัยภาพ
ทีจ่ะพัฒนาตนเองใหเพยีบพรอมดวยคณุธรรมและจริยธรรม จงึควรมีบทบาทและหนาทีใ่นการ
ชวยแกไขปญหาและชวยพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีใหมี
คณุภาพ ไมวาจะเปนดานบคุลากร ดานหลกัสตูร ดานงบประมาณ ดานสือ่และอปุกรณการเรยีน
การสอน และรวมถึงดานการบริหารจัดการตางๆ เพือ่ใหโรงเรียนพระปริยตัธิรรมเปนสถาบัน
การศึกษาท่ีผลติผจูบการศึกษาท่ีมคีณุภาพ และเปนกำลงัสำคญัในการดำรงและเผยแผพระพุทธ
ศาสนาและเพ่ือเปนกำลงัในการสรางความดีงามแกสงัคมและประเทศชาติ ทัง้น้ีในการประชุม
กลมุยอยไดกำหนดวตัถปุระสงคไวตอไป

(๑) เพื่อศึกษาบทบาทของพระนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั กบัการสอนโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาลี

(๒) เพือ่ศึกษาสภาพปญหาของพระนิสติพทุธศาสตรบัณฑติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั กบัการสอนโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาลี

(๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาของพระนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิตของมหา
วทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั กบัการสอนโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม-บาลี
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จากการประชมุ พบวา ปญหาและอปุสรรคในดานบคุลากร คอื บคุลากรมคีวามรคูวาม
สามารถแตขาดประสบการณ บคุลากรท่ีมคีวามรคูวามสามารถมีจำนวนนอย ปญหาดานนักเรียน
คอื นกัเรยีนทีเ่ขามาเรยีนมจีำนวนนอย นกัเรยีนขาดแรงจงูใจในการเรยีน ไมไดรบัการยอมรบั
ทีแ่พรหลายในสงัคมการเรียน ดานอุปกรณและส่ือการเรียนการสอน สือ่การเรียนการสอนยัง
ลาหลงัไมทนัสมยั ขาดการสนบัสนนุอปุกรณการเรยีนจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ ดานงบประมาณ
คอืงบประมาณจากภาครัฐในการสนับสนุนการเรียนการสอนไมเพยีงพอ ขาดการสนับสนุนจาก
คณะสงฆทีเ่กีย่วของ โดยมีขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไข ดานบคุลากร คอื จดัหาบคุลากร
ใหมคีวามเหมาะสมกับการเรียนการสอน จดักจิกรรมอบรมพัฒนาสงเสริมทกัษะบุคลากรใหมคีวาม
รคูวามสามารถเพ่ิมขึน้ ดานนักเรียน คอืสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอนใหเกดิขึน้แกนกัเรียน
ชวยเหลือสงเสริมปจจยัตางๆ ทีจ่ำเปนตอการเรียนการสอน พฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน
ใหเปนท่ียอมรับแกสงัคม ดานอุปกรณและส่ือการเรียนการสอน จดัสรางอุปกรณสือ่การเรียน
การสอนใหทนัสมัยและเหมาะสมตอการเรียนการสอน คอื จดักจิกรรมเพ่ิมทกัษะบูรณาการใน
การใชสือ่ในการเรยีนการสอน ดานงบประมาณ คอื ประชาสมัพนัธ ตดิตอ สือ่สาร ขอความ
ชวยเหลอื ในสิง่ทีข่าดแคลน ตอหนวยงานภาครฐัใหเขามาชวยเหลอื คอื ใหคณะสงฆทีด่แูลและ
เกีย่วของจดัตัง้กองทุน หาทนุ มาเพ่ือใชในความจำเปน และเปนทนุสำรองไวใชในยามจำเปน

จากสภาพปญหาอาจจะมากระทบตอการเรยีนการสอนแบบดัง้เดมิหรอือืน่กต็ามท ีแต
การแกปญหานัน้สมควรตองแกไขใหถกูตองตรงจดุอยางมกีารบรูณาการ โดยไมใหเกดิผลกระทบ
ตอองคกร ควรจะเนนหนกัไปทางการบรูณาการไปตามกระแสอยางเรยีบงายและมคีณุภาพเพือ่
ความยืดหยุนของระบบแบบแผนวิธีการตางๆ อยางสมดุลตามสถานการณปจจุบัน ปญหาที่
จะตองแกไขเรงดวนคอื ดานบคุลากร และดานโครงสรางหลกัสูตร เปนตน ในฐานะทีเ่ปนผจูบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานพระพุทธศาสนาที่เรียนรูควบคูกับวิชาการทางโลก ที่ผานการ
พฒันาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มปีฏปิทานาเล่ือมใส ใฝรใูฝคดิ เปนผนูำดาน
จติใจและปญญา มคีวามสามารถในการแกปญหา มศีรทัธาอุทศิตนเพ่ือพระพุทธศาสนา รจูกั
เสยีสละเพ่ือสวนรวม รเูทาทนัความเปล่ียนแปลงของสังคม มโีลกทัศนกวางไกล มศีกัยภาพท่ี
จะพฒันาตนเองใหเพยีบพรอมดวยคณุธรรมและจริยธรรม จงึควรมีบทบาทและหนาทีใ่นการชวย
แกไขปญหาและชวยพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาลีใหมคีณุภาพ
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ไมวาจะเปนดานบคุลากร ดานหลกัสตูร ดานงบประมาณ ดานสือ่และอปุกรณการเรยีนการสอน
และรวมถึง ดานการบริหารจัดการตางๆ เพือ่ใหโรงเรียนพระปริยตัธิรรมเปนสถาบันการศึกษา
ทีผ่ลติผจูบการศกึษาทีม่คีณุภาพ และเปนกำลงัสำคญัในการดำรงและเผยแผพระพทุธศาสนา
และเพือ่เปนกำลงัในการสรางความดงีามแกสงัคมและประเทศชาตติอไป

๔. กลมุที ่๔ บทบาทพทุธศาสตรบณัฑิตกบัการสอนโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนก
สามัญศึกษา

การศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษานัน้ เปนการศกึษารปูแบบหนึง่ของการศกึษา
คณะสงฆ เปนการศกึษาทีร่ฐักำหนดใหมขีึน้ตามความประสงคของคณะสงฆ ซึง่มมีลูเหตสุบืเน่ือง
มาจากการจัดตัง้โรงเรียนบาลีมธัยมศึกษา และบาลีสามัญศกึษา กลาวคือ ภายหลังจากท่ีการ
ศกึษาในมหาวทิยาลัยสงฆทัง้สองแหง คอื มหาวทิยาลัยมหาช้ันประถมปที ่๔ ตอมาเมือ่โรงเรยีน
บาลมีธัยมศกึษานีไ้ดแพรขยายออกไปยังตางจังหวดัหลายแหง มพีระภกิษแุละสามเณรเรียนกนั
มาก ทางคณะสงฆโดยองคการศกึษาจงึไดกำหนดใหเรยีกโรงเรยีนประเภทนีใ้หมวาโรงเรยีนบาลี
วสิามญัศกึษาสำนกัเรยีนวดั โดยมตคิณะสงัฆมนตรแีละกระทรวงศกึษาธกิารกไ็ดออกระเบยีบ
กระทรวงมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั ซึง่
เปดดำเนนิการมาตัง้แตป พ.ศ. ๒๔๓๒ และ พ.ศ. ๒๔๘๙ ตามลำดบัไดเจรญิกาวหนามากข้ึน
ทางมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จงึไดจดัแผนกมธัยมขึน้มาเรยีกวาโรงเรยีนบาลี
มธัยมศกึษา กำหนดใหมกีารเรยีนบาล ีนกัธรรม และความรชูัน้มธัยม โดยรบัผทูีส่ำเรจ็ใหโรงเรียน
บาลีวิสามัญศึกษาสำนักเรียนวัดนี้เปดทำการสอบสมทบและเมื่อสอบไดแลวก็ยังจะไดรับ
ประกาศนยีบตัรจากกระทรวงศกึษาธกิารอกีดวย ดวยเหตนุีจ้งึทำใหพระภกิษแุละสามเณรนยิม
เรียนกันมาก โรงเรียนประเภทนี้จึงแพรหลายออกไปยังตางจังหวัดตางๆ อยางกวางขวาง
จนทำใหทางการคณะสงฆเกรงวาการศกึษาธรรมและบาลจีะเส่ือมลงเพราะพระภกิษแุละสามเณร
ตางมงุศกึษาวิชาทางโลกมากไป ดงันัน้ แมกองบาลีสนามหลวง พระธรรมปญญาบดี (สมเดจ็
พระพุทธโฆษาจารย ฟน ชตุนิธฺโร) จงึไดแตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรการศึกษาพระ
ปรยิตัธิรรมแผนกบาลีขึน้ใหม มวีชิาบาลี วชิาธรรม และวิชาทางโลก เรยีกวา บาลีศกึษาสามัญ
ศึกษาและปริทัศนศึกษา และไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ พรอมกับไดยกเลิกระเบียบของ
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คณะสงัฆมนตร ีวาดวยการศกึษาของโรงเรยีนบาลวีสิามญัศกึษา สำนักเรยีนวดั และกำหนดให
พระภกิษสุามเณรเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลทีีค่ณะสงฆไดจดัข้ึนใหม แตการณปรากฏตอ
มาวาการตัง้สำนกัเรยีนตามแบบโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลใีหมนีม้นีอย นกัเรยีนกน็ยิม
เรียนกันนอยเพราะพระภิกษุสามเณรสวนใหญยังพอใจที่จะเรียนโดยไดรับประกาศนียบัตร
จากกระทรวงศกึษาธกิาร ดงันัน้จงึไดพากนัเขาชือ่เปนนกัเรียนโรงเรยีนราษฎรของวดัซึง่ตัง้ขึน้
โดยระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารบาง สมคัรสอบเทยีบบาง เขาเปนนักเรยีนผใูหญบาง ทำให
การศึกษาของคณะสงฆในชวงระยะน้ันเกิดความสับสนเปนอนัมาก

เพ่ือสนองความตองการของพระภิกษสุามเณร โดยใหเรยีนท้ังวชิาธรรมและวิชาสามัญ
ศกึษาควบคกูนัไป การศึกษาพระปริยตัธิรรม กจ็ำเปนตองอนุวตัไปตามความเปล่ียนแปลงของ
โลกบาง จงึเห็นสมควรท่ีจะมีหลกัสตูรในการเรียนพระปริยตัธิรรมเพ่ิมขึน้อกีแผนกหน่ึง คอืหลัก
สตูรพระปริยตัธิรรมแผนกสามัญศกึษา ทัง้นีเ้พือ่ใหผศูกึษาไดมโีอกาสบำเพ็ญตนใหเปนประโยชน
ไดทั้งทางโลกและทางธรรมควบคูกันไป ในท่ีสุดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใชระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๑๔ และระเบียบกระทรวงศกึษาธกิาร วาดวยโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญั
ศกึษา พ.ศ. ๒๕๓๕ (ปจจบุนัใชระเบยีบสำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิวาดวยโรงเรยีนพระ
ปรยิตัธิรรมแผนกสามัญศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยมวีตัถปุระสงคทีจ่ะใหการศกึษาในโรงเรียนดงั
กลาวเปน ประโยชนตอฝายศาสนจกัร และฝายบานเมอืง กลาวคอื ทางฝายศาสนจกัรกจ็ะได
ศาสนทายาทที่ดี มีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนผู
ประพฤตดิปีฏบิตัชิอบดำรงอยใูนสมณธรรม สมควรแกภาวะ สามารถธำรงและสบืตอพระพทุธ
ศาสนาใหเจริญสถาพรตอไป และถาหากพระภิกษสุามเณรเหลาน้ีลาสิกขาบทไปแลวกส็ามารถ
เขาศกึษาตอในสถานศกึษาของรฐัได หรอืเขารบัราชการสรางประโยชนใหกาวหนาใหแกตนเอง
และบานเมอืงสบืตอไปดวยเชนกนั ปจจบุนัโรงเรียนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามัญศกึษา สงักดั
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดังนั้น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จึงมี
ภารกจิในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่เปนการศึกษาในระบบควบคกูบัการจัดการศึกษาพระ
ปรยิตัธิรรมทัง้แผนกบาลแีละแผนกธรรมใหแกพระภกิษสุามเณร โดยรบัเดก็ผชูายทีเ่รยีนจบชัน้
ประถมศึกษาปที ่๖ เขาบรรพชาเปนสามเณร โรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกสามัญศกึษาจัดตัง้
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ขึน้โดยวดัในพระพทุธศาสนา มเีจาอาวาสวดัเปนผขูอจดัตัง้ ดำเนนิการสอนโดยครซูึง่เปนทัง้พระ
ภกิษแุละคฤหัสถ ในปจจบุนัมโีรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกสามัญศกึษากระจายอยทูัว่ทกุภาค
ของประเทศ จำนวน ๔๑๔ แหง โดยมวีตัถปุระสงค คอื เพือ่ศกึษาบทบาทของพทุธศาสตรบณัฑติ
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัยกบัการสอนในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญั
ศกึษา เพือ่ศกึษาสภาพปญหาของพทุธศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
กบัการสอนในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา และเพือ่เสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
การสอนในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษาของพทุธศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลัยมหา
จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

จากการประชมุ พบวา ปญหาการพฒันากระบวนการเรยีนร ูการวดัและการประเมนิ
ผล ไมเปนไปตามมาตรฐานการวดัและประเมนิผลของกระทรวงศกึษาธิการ ครสูอนขาดการ
ทำงานรวมกนัเปนเครอืขาย และ ปญหาการดแูลและการอยรูวมกนัของนกัเรยีน ทีป่ระชมุได
รวมเสนอแนะ คอื การจัดทำแผนการจัดการเรียนร ูหรอืกำหนดกิจกรรมการเรียนรไูวลวงหนา
อยางเปนระบบ และจัดทำไวเปนลายลักษณอกัษร สงเสริมใหครจูดัทำวิจยัในช้ันเรียน เพือ่พฒันา
หลกัสตูรและวธิกีารเรยีนการสอน สงเสรมิใหฝายกจิการนกัเรยีนมบีทบาทใหมากขึน้ ครคูวรนำผล
ประเมินคณุภาพการศึกษาท้ังภายในภายนอกไปใชในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนือ่ง

จากสภาพปญหาตางๆ ทีเ่กิดขึน้ นสิติพทุธศาสตรบณัฑิต ไดนำหลกับรูณาการในทาง
พระพทุธศาสนามาเปนกระบวนการในการจัดการกับปญหาทีเ่กดิข้ึนโดยใชหลกัอรยิสัจ ๔ คอื
ทกุข สมทุยั นโิรธ มรรค จะเห็นไดวา ครผูสูอนจะตองเปล่ียนบทบาทจากครูผสูอนเปนผอูำนวย
การความสะดวก คอืเปนผจูดัเตรยีมประสบการณ และส่ือการเรยีนการสอน รวมทัง้การหาเทคนคิ
และวธิกีารสอนรปูแบบตางๆ เพือ่ใหผเูรยีนใชเปนแนวทางในการสรางสรรคความรดูวยตนเอง
และสามารถนำความรไูปประยุกตใชเพ่ือใหผเูรยีนมคีณุภาพ คอื เปนคนเกง ด ีและมีความสุข
ตลอดท้ังมองกวาง คดิไกล ใฝร ูและเชิดชคูณุธรรม

๕.กลมุที ่๕ บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑติกบัการเสริมสรางสันตสิขุในภาคใต
ปญหาในพืน้ที ่๓ จงัหวดัภาคใต เปนปญหาทีม่มีายาวนาน จงึตองอาศยัระยะเวลาใน

การแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยใชหลกัความเขาใจ เขาถงึ พฒันา ตามแนวพระราชดำริ
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ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั จงึจะทำใหปญหาคล่ีคลายไปในทิศทางท่ีดขีึน้ ทัง้น้ีเพือ่เสริม
สรางสนัตสิขุใหเกดิขึน้ในภาคใต ปญหาความไมสงบในภาคใต ไดเกดิขึน้มาเปนระยะเวลาทีย่าว
นานตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนั โดยทางรฐับาลไดพยายามเขาไปแกไขปญหาอยางตอเนือ่ง ตัง้แต
สมยัใตรมเย็น นำโดยพลเอกกิตต ิรตันฉายา เมือ่ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒ เมือ่มกีารเปดวทิยาลัย
สงฆปตตานี เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดผลิตบณัฑิตเพือ่เขาไปแกไขปญหาในจังหวดัชายแดนภาคใต
โดยมวีตัถปุระสงคในการชวยเหลอืสงัคมทีต่นอยอูาศยั ซึง่บณัฑติกไ็ดชวยกนัดำเนนิการชวยแกไข
ปญหาใหแกชมุชนไดในระดบัหนึง่ แตกไ็มสามารถครอบคลุมพืน้ทีไ่ดทัง้หมด เพราะมขีอจำกดั
ในการดำเนนิงาน ซึง่ตองอาศยัภาครฐัเขามาชวยสนับสนนุในดานตางๆ ทีป่ระชมุไดกำหนดวตัถุ
ประสงค ๓ ประการ คอื เพือ่ศกึษาสภาพปญหาท่ีเกดิขึน้วาเกิดจากอะไร สามารถเขาถงึวถิชีวีติ
ของชุมชน เพือ่ศกึษาความสำคญัของปญหา นำไปสกูารพฒันาในดานตางๆ และเพือ่ศกึษาหา
ทางแกไขของปญหา ทำใหเขาใจชมุชนทองถิน่ของตนเอง ทัง้นีท่ี้ประชุมไดรวมเสนอปญหาและ
อปุสรรค พรอมขอเสนอแนะและแนวทางในการแกปญหา ดงัน้ี ปญหาการคมนาคมไมปลอดภัย
เพราะอาจจะมกีารลอบทำรายชวีติและทรพัยสนิ ทำใหเกดิความหวาดกลวัในการเดนิทาง เพราะ
เกรงวาจะไมปลอดภยั ความไมเขาใจในภาษาทองถิน่ ทำใหเกดิการสือ่สารคลาดเคลือ่น หรอื
อาจจะทำใหเขาใจผดิ ทำใหเกดิความระแวงซึง่กนัและกนั ความไมเขาใจในวฒันธรรมของชมุชน
ระหวางไทยพุทธ-มสุลมิ ทำใหเกิดชองวางทางความสัมพนัธในชุมชน และประชากรไทยพุทธ
ลดจำนวนลง มกีารยายถ่ินฐานไปอยทูีอ่ืน่ ชาวไทยมุสลิมมจีำนวนเพิม่ข้ึน โดยมีสาเหตุสำคญั
หลายประการ

ในการแกปญหาดงักลาว นัน้ ตองกำหนดกรอบเวลาท่ีเหมาะสมในการเดนิทาง และมี
เจาหนาทีด่แูลความปลอดภยั ตองสงเสรมิการเรยีนภาษาทองถิน่ เพือ่การสือ่สารทีก่อใหเกดิความ
เขาใจ เพือ่ลดความหวาดระแวงซ่ึงกนัและกัน ตองฟนฟคูวามสัมพนัธในอดีตทีผ่านมา ซึง่เคย
อยรูวมกนัอยางสนัติสขุ ทำใหเกดิชองวางทางความสัมพนัธในชมุชน ภาครัฐตองเขาไปชวยสนับ
สนนุสงเสริมชมุชนชาวพุทธใหเขมแขง็ ทัง้ดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะดานการศึกษา สง
เสรมิการเรยีนภาษาทองถิน่ใหแกชาวไทยพทุธและมสุลมิ เพือ่ใหเขาใจในการสือ่สารซึง่กนัและ
กนั สรางอาชีพใหกบัชาวไทยพุทธและมุสลิม โดยใชหลกัเศรษฐกิจพอเพียงใหครอบคลุมทกุพืน้ที่
และเจาหนาทีต่องมคีวามจรงิใจตอการแกไขปญหารวมกนั โดยใชหลักความเขาใจ เขาถงึ และ
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พัฒนาเปนหลักในการปฏิบัติงาน
๑.๕.๑.๔ การสัมมนานิสติปฏิบตัศิาสนกิจ ประจำภาคเหนือ

การสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิ รนุที ่๖๐ ประจำภาคเหนอื ระหวางวนัที ่๑๙-๒๐ มนีา
คม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วทิยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั วดัพระธาตแุชแหง พระอารามหลวง ตำบลมวงตึด๊ อำเภอภเูพยีง จงัหวดันาน

ตารางท่ี ๔ แสดงหวัขอและจำนวนนสิติประชมุกลมุยอย ประจำภาคเหนอื

หัวขอการประชุมกลุมยอย จำนวนนิสติ หมายเหตุ

กลมุที ่๑ บทบาทพุทธศาสตรบณัฑติกบัการสนองงานกิจการคณะสงฆ ๑๒๕
กลมุที ่๒ บทบาทพทุธศาสตรบณัฑติกบัการสอนศลีธรรมในโรงเรยีน ๗๖
กลมุที ่๓ บทบาทพุทธศาสตรบณัฑติกบัการสอน ๔๗

โรงเรยีนพระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาลี
กลมุที ่๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอน ๕๘

โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา
กลมุที ่๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกบัการเผยแผพระพุทธศาสนา ๒๘

บนพื้นที่สูง
รวม ๓๓๔

๑.กลมุที ่๑ บทบาทพทุธศาสตรบณัฑติกบัการสนองงานกจิการคณะสงฆ
พระพทุธศาสนาเปนสถาบนัทีส่ำคญัสถาบนัหนึง่ใน ๓ สถาบนัหลกัของประเทศไทย พระ

พทุธศาสนาจงึเปนรากฐานสำคญัของวัฒนธรรมไทยและวถิชีวีติของคนไทย การศกึษาทางพระ
พทุธศาสนาเปนหวัใจสำคัญทีจ่ะขับเคล่ือนพระพุทธศาสนาใหเจริญสืบตอไปได ดงัน้ันบทบาทพทุธ
ศาสตรบัณฑติกบัการสนองงานกิจการคณะสงฆในดานตางๆ ทัง้ ๖ ดาน คอื การปกครอง การ
เผยแผ การศาสนศกึษา การศกึษาสงเคราะห การสาธารณปูการ การสาธารณสงเคราะห จงึ
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มคีวามสำคัญตอความเจริญในทางพระพุทธศาสนาเปนอยางย่ิง จากการประชุมกลมุยอยท่ีประชุม
ไดกำหนดวตัถปุระสงคไว ๓ ประการ คอื เพือ่ศกึษาบทบาทพทุธศาสตรบณัฑิตกบัการสนอง
งานกิจการคณะสงฆ เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกับบทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงาน
กจิการคณะสงฆ เพือ่ศกึษาขอสรปุในการแกไขบทบาทพุทธศาสตรบณัฑติกบัการสนองงานกจิการ
คณะสงฆ

จากการประชุม พบวา มีปญหาและอุปสรรคตาง ๆ คือ ปญหาพระสังฆาธิการขาด
ความรคูวามสามารถและดานประสบการณ ขาดการสนบัสนนุ จติใจคบัแคบ ปญหาพระภกิษ ุ-
สามเณร ทีจ่ะบรรพชา และ อปุสมบท มจีำนวนนอยลง เพราะยุคไอที เชน เฟสบุค เปนตน
ปญหาความขัดแยง ระหวางเจาอาวาสกับผนูำชมุชน, กรรมการวัดและไวยาวัจกร ปญหาเร่ือง
ความเช่ือลทัธินอกพระพุทธศาสนา

เจาอาวาสยังขาดความเขาใจในการศึกษาของพระสงฆ การบริหารจัดการองคกร
คณะสงฆทกุระดบั ขาดวสิยัทศัน ขาดการวางแผนและการทำงานอยางเปนระบบ ผนูำคณะ
สงฆในระดบัตางๆ ขาดการใหความสำคญัในดานการศกึษาพระปรยิตัธิรรมทัง้แผนกธรรม/บาล/ี
สามญั ของพระภกิษแุละสามเณรใหมคีวามรอูยางแตกฉาน และ ขาดการประชาสมัพนัธระหวาง
พระสงฆกบัชมุชนดานการศกึษาทัง้ ๖ ดานการเผยแผพระพทุธศาสนา ทัง้น้ีทีป่ระชมุไดรวมเสนอ
แนวทางแกไข ดงันี ้ดานการปกครอง คอื ผนูำคณะสงฆในระดบัตาง ๆ ควรใหความสำคญัตอ
การพฒันาบคุลากร องคกร คณะสงฆทกุระดบั เพือ่ใหเปนผนูำทีม่วีสิยัทศัน รจูกัการวางแผน
อยางเปนระบบ เกิดประสทิธิภาพและประสทิธผิล ในดานศาสนศกึษา คอืผนูำคณะสงฆในระดบั
ตางๆ ควรใหความสำคญัในดานการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม-บาล ีปรยิตัสิามญั ระดบั
อดุมศกึษา ตลอดจนหลักสตูร ป.บส. วปิสสนาภาวนา เปนตน ดานการศึกษาสงเคราะห คอื ผู
นำคณะสงฆในระดับตาง ๆ  ควรสนับสนุนใหมกีารศึกษาทางธรรมแกเยาวชนและประชาชนท่ัว
ไปใหมคีวามรทูางธรรม ปลกูฝงคุณธรรมแกเยาวชนและประชาชนในการสอนพระพทุธศาสนา
วนัอาทิตย มโีครงการบรรพชาสามเณร มอบทุนการศึกษา ใหโอกาสทางการศึกษาแกเดก็และ
เยาวชนท่ีดอยโอกาส มอบทนุการศกึษาแดพระภิกษุ-สามเณรไดมกีารศกึษาเลาเรยีนใหมคีวาม
รคูวามสามารถ ดานการเผยแผ คอืผนูำคณะสงฆในระดับตาง ๆ  ควรจัดตัง้ศนูยการเผยแผพระ
พทุธศาสนา สนบัสนนุใหมพีระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน และจดัอบรมถวายความรแูกพระนกัเผย



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต656

แผ เพือ่ใหมคีวามรแูละวิธใีนการเผยแผทีม่ปีระสิทธภิาพ เปดโอกาสใหแกพระภิกษสุามเณรได
แสดงความสามารถของตน ในการเผยแผเชงิรกุอยางมีประสิทธิภาพ ดานสาธารณูปการ คอืผู
นำคณะสงฆในระดับตาง ๆ ควรทำแผนในการพัฒนา ศึกษางานสาธารณูปการ การบริหาร
จดัการภายในวดัใหเรยีบรอยโปรงใส ใหคำแนะนำในการกอสรางพฒันาวดั ใหมคีวามรเูพยีงพอใน
งานกอสราง เพือ่พฒันาวดัใหเปนศนูยรวมจติใจของพทุธศาสนกิชนและศนูยกลางการศกึษาเรยีน
รแูละการนำหลกัธรรมไปประยุกตใชในการพัฒนาของชุมชน และดานสาธารณะสงเคราะห คอื
ผนูำคณะสงฆในระดบัตาง ๆ  ควรมกีารกำหนดนโยบายการสงเสรมิสาธารณประโยชน เพือ่สง
เคราะหพระภิกษุสามเณรและประชาชน เชน การตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือระหวางวัดกับวัด
บรจิาคใหแกมลูนธิติาง ๆ ทีช่วยเหลอืดานสังคมสงเคราะห ผนูำคณะสงฆควรเปนผนูำในการ
เสยีสละ โดยการบรจิาคหรอืชกัชวนใหความชวยเหลอืแกผไูดรบัความเดอืดรอนโดยไมตองถกูรอง
ขอ ทัง้นี ้ควรดำเนินการดังนี้

(๑) ใหความรแูกพระสังฆาธิการเพ่ือแสดงความสามารถและหาประสบการณ เชน การ
เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนตน

(๒) จดัโครงการบรรพชา อปุสมบท พระภิกษ ุ- สามเณร และจดัสวสัดกิารในการศกึษา
เลาเรยีน ตัง้แตระดบัมธัยมศกึษา จนถงึระดบัอดุมศกึษา รจูกัใชสือ่ในยคุไอทใีหเกดิประโยชน

(๓) สรางความเขาใจ ระหวางเจาอาวาสกับผนูำชมุชน กรรมการวัดและไวยาวัจกร ใจ
กวาง มองการณไกล มคีวามเสียสละ

(๔) สงเสริมความรแูกเยาวชนตลอดถึงประชาชนท่ัวไปดานพระพุทธศาสนาใหเขาใจอยาง
ลกึซึง้

๒. กลมุที ่๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทศไทยมคีวามเจรญิกาวหนาอยางรวดเรว็ทางดานวตัถ ุแตเกดิความเสือ่มทางดาน

จติใจคานยิมและสงัคมไทยประพฤตปิฏบิตัทิีแ่สดงถงึความเสือ่มทางจติใจอยางเหน็ไดชดัเจนหลาย
ประการ เชน นยิมวตัถ ุนยิมความหรูหราฟมุเฟอย ยกยองคนรวย โดยไมคำนงึวาจะร่ำรวยมา
โดยวิธใีด เกดิการแขงขนัเอารัดเอาเปรียบ ไมคำนงึถงึคณุธรรม จรยิธรรม การเบียดเบียนเอา
รดัเอาเปรียบเบยีดเบยีนกนัเองแลว ยงัเบยีดเบยีนรกุรานธรรมชาติและสิง่แวดลอมอกีดวย เชน
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ทีด่นิ ปาไม แมน้ำ สภาพธรรมชาตถิกูรกุราน ยดึครอง ถกูทำลาย สภาพน้ำเนาเสยี สภาพ
คนจนอยใูนสลมัทามกลางตกึสงูอันหรหูราใหญโต สภาพความยากจนแรนแคนของคนในชนบท
และสภาพเส่ือมโทรมทางสังคม อนัเกดิมาจากความเส่ือมทางจิตใจมมีากยิง่ข้ึน จะเหน็ไดจาก
ปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณี มกีารใชแรงงานและการละเมิดสิทธเิดก็ โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนมปีญหาดานพฤตกิรรม กลาวคอื ไมมจีรยิธรรม มคีวามประพฤตทิีก่าวราว การกอเหตุ
ทะเลาะวิวาท ขาดระเบียบวินยั มเีพศสัมพนัธในวัยเรียน ประพฤติตนไมเหมาะสมในเวลาเรียน
และกอปญหาอาชญากรรม จนกลายเปนปญหาสังคมท่ัวประเทศ ทัง้น้ีทีป่ระชุมไดรวมกำหนด
วตัถุประสงคไว ๓ ประการคือ เพ่ือเปนการศึกษาบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับการ
มสีวนรวมในการสงเสรมิจรยิธรรมแกนกัเรยีน เพือ่ศกึษาปญหาอปุสรรคของพระสอนศลีธรรม
ในโรงเรียนกับการมีสวนรวม และเพ่ือเปนการเสริมสรางศักยภาพของพระสอนศีลธรรม ใหสม
กับบทบาทหนาที่ของตนเอง

จากการประชมุ พบวา มปีญหาและอปุสรรค ดานการคมนาคมยงัไมสะดวก ขาดแคลน
อปุกรณเทคโนโลยีทีท่นัสมยั เนือ้หาในรายวิชาทีส่ถานศึกษาจัดใหไมสอดคลองกบัตวัผเูรยีน ผู
สอนยังขาดความเอาใจใสทมุเทอยางจริงจงั ทัง้น้ีแนวทางแกไขควรติดตามประเมินผล เพือ่เปน
เกณฑวดัประสทิธิภาพของพระสอนศลีธรรม ควรจัดทำหลกัสตูร คมูอื เอกสาร ใหสอดคลอง
กบับรบิทของผเูรยีน และจดัสรรงบประมาณใหพระสอนศลีธรรม เพือ่พฒันาดานการพฒันาองค
ความร ูควรเปดโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดจดัทำโครงการสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ควร
มกีารสนบัสนนุอยางเปนรปูธรรม และตระหนกัถงึบทบาทหนาทีแ่ละการมสีวนรวมของพระสอน
ศลีธรรมทีม่ตีอโรงเรยีน

๓. กลมุที ่๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการสอนโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนก
ธรรม-บาลี

การจดัการเรยีนการสอนโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม-บาล ีเปนการจดัการเรยีน
การสอนท่ีมุงเนนใหนักเรียนสอบผานเพียงอยางเดียว ในขณะเดียวกันการศึกษาแตแผนก
ธรรม-บาลี ถอืวาเปนกระบวนการศึกษาข้ันตน จงึเขาใจวายงัไมถงึทีส่ดุของการบวชเรียน จงึ
เรยีนควบคไูปกับสายสามัญ เพราะสวนหน่ึงมคีวามเขาใจวา การศึกษาภาษาบาลีเพยีงอยางเดียว
ยอมไมสามารถดำรงชพีหรือนำไปประกอบอาชพีหาเล้ียงครอบครวัได จงึทำใหบทบาทในการ
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จดัการเรียนการสอนท้ังสองแผนกคอนขางจะลำบาก ครผูสูอนไมม ีรวมถึงปจจยัทีเ่อือ้อำนวย
ตอการเรยีนการสอนยงัไมพรอม จงึทำใหขาดแรงจูงใจในการเรยีน เมือ่นกัเรยีนเกิดความเบ่ือ
หนายตำราเรียน ครูผูสอนจึงหันไปเรียนปริยัติสายสามัญแทน เชน เรียนระดับปริญญาตรี
ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ในสาขาวิชาท่ีไมเกีย่วของเปนจำนวนมาก เพราะเขาใจวา วชิาการ
หรอืศาสตรทางโลกยอมเปนหนทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได ทัง้น้ีทีป่ระชมุไดกำหนด
วตัถุประสงคไว ๓ ประการ คอื เพือ่เปนการศึกษาบทบาทการสอนในโรงเรียนพระปริยตัธิรรม
แผนกธรรม-บาลี เพื่อเปนการศึกษาปญหาและอุปสรรคการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม-บาลี เพือ่สรางบุคลากรดานการสอนในโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาลี

จากการประชมุกลมุยอยพบวา มปีญหาและอปุสรรค คอืไมไดเรยีนเปนจรงิเปนจงั เอา
แตปรมิาณ แตไมเนนคณุภาพ ไมตวิกอนสอบ และ หลกัไวยากรณไมแนนพอ ควรท่ีจะตองสนบั
สนนุใหมเีวลาเรยีนเตม็ทีเ่หมอืนสมยักอนๆ ตองเนนคณุภาพ ไมเนนปรมิาณ ตองตวิเขมกอนสอบ
ตองมีรางวัล แสดงมุทติาจิต แกผทูีส่อบไลได ดงัน้ัน การศึกษาภาษาบาลีเพยีงอยางเดียว ยอม
ไมสามารถดำรงชีพหรอืนำไปประกอบอาชีพหาเล้ียงครอบครัวได จงึทำใหบทบาทในการจัดการ
เรยีนการสอนท้ังสองแผนกคอนขางจะลำบาก ครผูสูอนไมม ีรวมถึงปจจยัทีเ่อือ้อำนวยตอการ
เรยีนการสอนยงัไมพรอม จงึทำใหขาดแรงจงูใจในการเรยีน เมือ่นักเรยีนเกดิความเบือ่หนายตำรา
เรียน ครูผูสอนจึงหันไปเรียนปริยัติสายสามัญแทน เชน เรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
ปรญิญาเอก ในสาขาวชิาท่ีไมเกีย่วของเปนจำนวนมาก เพราะเขาใจวา วชิาการหรอืศาสตรทาง
โลกยอมเปนหนทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได

๔. กลมุที ่๔ บทบาทพทุธศาสตรบณัฑิตกบัการสอนโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนก
สามัญศึกษา

บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
หลงัจากท่ีพระนสิติไดออกไปปฏบิตัศิาสนกจิในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมในพ้ืนทีต่างๆ ไดนำองค
ความรจูากทีไ่ดศกึษาในหลกัสตูรทีท่างมหาวทิยาลัยไดจดัเปนการศกึษาใหนัน้ หลงัจากไดรวม
เสวนา พดูคยุกนัในกลมุ จงึไดทราบวามทีัง้ผลสัมฤทธ์ิ ปญหาและอุปสรรคท่ีเกดิขึน้ ทัง้จากปจจยั
ภายในและจากปจจัยภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ดังจะนำเสนอ
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ภาพกวางๆ ทัง้นีไ้ดกำหนดวตัถปุระสงคไว ๔ ประการ คอื เพือ่ใหทราบถงึปญหาและอปุสรรค
การออกไปปฏบิตัศิาสนกจิของพระนสิติ ตามโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัในทองทีต่างๆ
เพื่อใหทราบถึงปญหาที่เกิดกับตัวของนักเรียนในแตละทองที่ๆ มีขอจำกัดในการศึกษาตาม
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัแตกตางกนัไป เพือ่ใหทราบถงึปญหาและอปุสรรคทีเ่กดิกบั
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญั ทัง้จากปจจยัภายในและปจจยัภายนอก และเพือ่ใหทราบ
ถงึขอเสนอแนะ แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ตามโรงเรียนพระปริยตัธิรรม แผนก
สามญั

จากการประชุมกลมุยอยพบวา มปีญหาและอุปสรรค คอื โรงเรยีนพระปริยตัธิรรมมคีรู
สอนไมตรงสาขา เชน วชิาคณติศาสตร วชิาวทิยาศาสตร อยากไดนสิตินักศกึษาจากมหาวิทยาลัย
สายสามญั มาปฏบิตักิารสอนในสายปรยิตัธิรรม ครมูปีระสบการณในการจดัการเรยีนการสอน
นอย นกัเรยีนพระปรยิตัไิมคอยมคีณุภาพในการเรยีน นกัเรยีนพระปรยิตัขิาดวนิยัในการเรยีน
เชน สนใจส่ือเทคโนโลยีมากไป ครหูยอนยานเร่ืองการจัดระเบียบวินยักบันักเรียน ครพูีเ่ล้ียงขาด
ประสบการณในการสอนและใหคำแนะนำไมตรงสายกับพระนิสติทีอ่อกปฏิบตัศิาสนกิจ กจิกรรม
ภายในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมเยอะเกนิไป ทำใหการเรยีนการสอนไมเพยีงพอ หลกัสตูรการ
สอนไมเหมาะสมกับวยัของผเูรยีน ครใูนโรงเรียนเตรียมการประเมินโรงเรียนมากไปทำใหเดก็นัก
เรยีนมเีวลาเรยีนนอย มนีกัเรยีนกลมุเสีย่งตอการตดิส่ิงเสพตดิและมคีวามประพฤตไิมเหมาะสม
ความคนุเคยระหวางครูกบันกัเรียน ในการจัดการเรียนการสอนมีนอย นกัเรียนมีแรงจูงใจในการ
เรยีนนอย มรรยาทนักเรยีนพระปริยตัธิรรมแผนกสามัญ มคีวามเปนกนัเองกับครฆูราวาสมาก
เกนิไป เปนทีม่าของการไมตัง้ใจเรยีน ความเปนมติรของครกูบันักเรียนและรายวชิามนีอย ความ
ไมถนดัในวิชาหลักของนักเรียน เชน คณติศาสตร วทิยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ผเูรยีนขาด
ศรทัธาไมเหน็คณุคาและความสำคญัในการศึกษาเลาเรยีน และนักเรยีนพระปริยตัธิรรมแผนก
สามญัเรยีนหนักเกนิไปถึง ๑๐ กลมุสาระฯ ทัง้น้ีในการแกไข นัน้ ควรใหพระนิสติใชจิตวทิยาให
มากในการปฏิบตัหินาที ่มหีลกัสตูรอบรมท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มกีารพัฒนาภาษาท่ีสาม (ภาษา
คอมพิวเตอร) มรีะเบียบการปฏิบตัใินการออกปฏิบตัใินหนวยงานราชการทองถ่ิน พระนิสติทีจ่ะไป
ปฏบิตัศิาสนกจิในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญั ขอใหนำท้ังศาสตรและศลิป อนัเปนหลกั
พทุธศาสตรไปใชในการปฏิบตัหินาทีอ่ยางเต็มกำลังความสามารถ ขอใหมหาวิทยาลัยบรรจุหลกั
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สตูรการจัดทำแผนการเรียนการสอนเพ่ือเปนแนวทางสำหรับนิสติทีไ่มใชสาขาวิชาครุศาสตร นสิติ
ควรศกึษาและมคีวามรใูนงานธรุการ งานระบบสารบรรณ นอกจากสอนในสถานศกึษาของพระ
นสิติ ควรใหพระนสิติไดไปปฏบิตัศิาสนกจิในหนวยงานราชการทองถิน่ ดงัน้ัน จากการทีไ่ดสาน
เสวนาในหัวขอ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนในโรงเรียนพระปริยตัธิรรม แผนกสามัญ
ศกึษา ไดทราบถงึขอมลูในดานด ีคอื พระนสิติไดทราบถงึ ปญหา อปุสรรค และแนวทางในการ
แกไขปญหาตาง ๆ  สำหรบัการสอนในโรงเรียนพระปริยตัธิรรม แผนกสามัญศกึษา และขอจำกดั
คอื พระนิสติมปีระสบการณการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกสามัญ
ศึกษานอย จึงทำใหขาดความสมบูรณในการปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตต่ำกวาเปาหมายที่
กำหนดไว

๕. กลมุที ่๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑติกบัการเผยแผพระพุทธศาสนาบนพ้ืนทีส่งู
เนือ่งดวยบนพืน้ทีส่งูนัน้มวีฒันธรรมท่ีหลากหลายและยังขาดความรคูวามเขาใจดานพระ

พทุธศาสนาดวยเพราะขาดบุคลากรทีจ่ะเขาไปใหความรคูวามเขาใจ จงึเปนบทบาทหนาทีข่อง
พทุธศาสตรบณัฑติ คอืผฉูลาดหรอืมคีวามรใูนดานพระพทุธศาสนา ควรพิจารณาเปนอยางยิง่
โดยกำหนดวตัถปุระสงคไว คอื เพือ่เผยแผพระพทุธศาสนาบนพืน้ทีส่งู เพือ่เสรมิสรางความเขา
ใจดานศาสนา วฒันธรรม ประเพณี เพือ่ใหเกดิการพฒันาในดานตางๆ เชน ดานการศกึษา ดาน
อาชพี และเพือ่สงเสรมิและอนรุกัษสิง่แวดลอม และระบบนเิวศทางธรรมชาติ

จากการประชมุ พบวา การเผยแผพระพทุธศาสนาบนพืน้ทีส่งูนัน้ ขาดบคุลากร ทีม่คีวาม
ร ูความเขาใจในดานภาษาทองถ่ิน ความไมสะดวกในการคมนาคม ขาดงบประมาณในการขับ
เคลือ่นงานตางๆ ความหลากหลายทางศาสนา สภาพภมูอิากาศ การเมอืงทองถิน่ ทัง้แนวทาง
แกไข คอื ดานขาดบคุลากร คอื การสรางบคุลากรในพืน้ทีด่วยการสงเสรมิการศกึษาแกเยาวชน
เพื่อใหกลับไปพัฒนายังบานเกิดและประชาสัมพันธหาพระที่มีจิตอาสาในการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาบนพ้ืนทีส่งู ความเขาใจในดานภาษาทองถิน่ ตองพยายามทำความเขาใจเรียนรภูาษาทอง
ถิน่ในเบือ้งตน เชน การทกัทาย เพ่ือเกิดความวางใจและกลมกลนืกบัคนในทองถิน่เพือ่การเผย
แผตอไป ความไมสะดวกในการคมนาคม การทำโครงการหรอืทำเรือ่งขอความอนเุคราะหยาน
พาหนะจากหนวยงานตางๆ และนำชาวบานพัฒนาเสนทางคมนาคมท่ีจำเปนตามกำลงัของตน
ขาดงบประมาณในการขบัเคลือ่นงานตางๆ ตองมกีารสนบัสนนุดานงบประมาณมากขึน้ดวยการ
ทำโครงการไปยังหนวยงานตางๆ สภาพภูมอิากาศ ตองปรับรางกายของตนเองและมีขนัตธิรรม
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อยใูนใจเสมอ การเมอืงทองถิน่ เสรมิสรางความสามคัคใีนทองถิน่อยเูสมอๆ โดยสนบัสนนุหรอื
สงเสริมดงันี ้ดานคน อยากใหมกีารสงเสริมและพัฒนาบุคลากรท่ีมจีติอาสาใหมปีระสิทธภิาพ
การทำงานรอบดาน ดานเงนิ อยากใหมกีารสนบัสนนุงบประมาณและสวสัดกิารใหมากขึน้ ดาน
วสัดุอปุกรณและการจัดการ ควรเพ่ิมหรือจดัหาวัสดอุปุกรณทีจ่ำเปนตางๆ รวมท้ังมกีารบริหาร
จดัการทีม่ปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล เมือ่ดำเนนิการดงักลาวแลว จะเหน็ไดวา คนในพ้ืนที่
สงูนัน้มวีฒันธรรมทีห่ลากหลาย และยังขาดความเขาใจในดานพระพุทธศาสนา เนือ่งดวยขาด
บคุลากรทีจ่ะเขาไปเผยแผพระพทุธศาสนา ดงัน้ันนิสติปฏบิตัศิาสนกจิควรอยางยิง่ทีจ่ะชวยกนั
สงเสริมและพัฒนา ทัง้ บคุลากร งบประมาณ และวัสดอุปุกรณ เพือ่ใหสงัคมบนพ้ืนทีส่งูทีม่คีวาม
หลากหลายทางวฒันธรรมเปนสงัคมทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม ทีส่ำคญัเพือ่ความวฒันายัง่ยนืของ
พระพุทธศาสนาตอไป

๑.๖ การผลกัดันเชงินโยบาย
จากผลการดำเนินงานโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปญญาใหกับสังคม ไดมี

บทสรุปหลายประเด็นสำคญัทีน่ำไปสกูารกำหนดหลกัเกณฑวธิกีารในการปฏิบตัศิาสนกิจใหตรง
กบัเจตนารมณของการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั ทีก่ำหนดใหนสิติตองปฏบิตัศิาสนกจิเปน
ระยะเวลา ๑ ปการศกึษา เพือ่ฝกปฏบิตังิานภาคประสบการณสนองงานกจิการคณะสงฆและ
พนัธกจิและนโยบายของมหาวิทยาลยั ซึง่ผลการดำเนินงานเกดิผลกระทบเปนวงกวาง และเปน
ประโยชนตอคณะสงฆ และเกิดการพัฒนาสังคมในมิตติาง ๆ อยางกวางขวาง ประเด็นคำถาม
ทีน่ำมาสกูารพฒันาปรบัปรงุของการกำหนดนโยบาย ลกัษณะการปฏบิตัศิาสนกจิทีพ่งึประสงค
แผนงาน หลกัเกณฑและวิธกีารปฏบิตัศิาสนกจิ การวางระบบการนเิทศ ตดิตาม สงเสรมิ และ
สนบัสนนุการปฏิบตัศิาสนกจิ ทัง้ดานวชิาการและทรัพยากรท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบตัศิาสนกิจ
การควบคมุ ดแูลและนำผลการปฏบิตัศิาสนกจิไปใชตามนโยบาย แผนงานและวตัถปุระสงค เพือ่
ใหเหมาะสมกับบรบิทของสังคมท่ีเปลีย่นแปลง ซึง่จากผลการดำเนินงาน การประเมินโครงการ
การลงพ้ืนทีต่ดิตาม และการสัมมนานิสติปฏิบตัศิาสนกิจ ไดมกีารผลักดนัเชิงนโยบาย๑๕ ดงัน้ี

๑๕ มติการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๘
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๑. การใหขอเสนอแนะของคณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจที่เสนอใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการยกรางหลกัสตูรเกีย่วกบัการปฏบิตัศิาสนกจิ การกำหนดยทุธศาสตรการปฏบิตัศิา
สนกจิทีต่อบสนองความตองการของคณะสงฆและสงัคมมากขึน้ และสรางภาคเีครอืขายเพือ่การ
ปฏิบตัศิาสนกิจ โดยมีการเสนอแตงตัง้คณะทำงานเพ่ือการนี้

๒. การเกดิภาคเีครอืขายในพืน้ทีต่าง ๆ  เชน เพือ่ใหนสิติปฏบิตัศิาสนกจิไดมเีวทใีนการ
ปฏบิตัศิาสนกจิในวงกวางมากขึน้ เชน เครอืขายอดตีพระธรรมทายาท เครอืขายสขุภาวะพระ
สงฆ เครอืขายพระสงฆนกัพฒันา เครอืขายหมบูานศลี ๕ และการสนบัสนนุการจดัทำโครงการ
ปฏบิตัศิาสนกิจโดยนิสติ จากสำนกังานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีส่นับ
สนนุใหนสิติคดิคนและพัฒนาโครงการพัฒนาภายใตประเด็นทีก่ำหนดในดานการเผยแผพระพทุธ
ศาสนา การพัฒนาดานสุขภาพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน และการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ

๓. มีการพัฒนาและปรับปรุงการกำหนดนโยบาย ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจที่พึง
ประสงค แผนงานหลกัเกณฑและวธิกีารปฏบิตัศิาสนกจิ การวางระบบการนเิทศ ตดิตาม สง
เสริม และสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งดานวิชาการและทรัพยากรที่จำเปนสำหรับการ
ปฏบิตัศิาสนกจิ การควบคมุ ดแูล และนำผลการปฏิบตัศิาสนกจิไปใชตามนโยบาย แผนงาน
และวตัถปุระสงค

๑.๗ บทสรุป
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย ในฐานะสถาบันการศกึษาสงฆไดทำหนาที่

ผลติบณัฑติและผลงานวิจยัออกสสูงัคม โดยใชฐานคิดทางพระพุทธศาสนาเปนกลไกหลักในการ
ขบัเคล่ือนงานวิชาการและพัฒนาลักษณะอันพงึประสงคของบัณฑติในทุกระดับการศึกษา ดงันัน้
พระนสิติทีเ่ขารบัการศกึษาในหลกัสตูรระดับชัน้ปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยัทกุรปู จงึถูกกำหนดใหเขารวมการปฏบิตัศิาสนกจิเพือ่เปนสวนหนึง่ของการสำเรจ็การ
ศกึษาอีกหน่ึงปการศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๗ กองกิจการนิสติ สำนักงานอธิการบดี ไดจดั
สมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิ รนุที ่๖๐ มผีลการประเมนิความพึงพอใจในระดบัพอใจมาก ดงัน้ี

๑. การสมัมนานิสติปฏบิตัศิาสนกิจ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มผีเูขารวม จำนวน
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๕๐๑ รปู/คน และผตูอบแบบสอบถาม จำนวน ๔๐๒รปู/คน มผีลการประเมนิความพึงพอใจ คา
เฉล่ียที ่๓.๘๔ พอใจมาก

๒. การสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกิจ ประจำภาคกลางและภาคใต มจีำนวน ๕๐๕ รปู/
คน และผตูอบแบบสอบถาม จำนวน ๔๑๔ รปู/คน มผีลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉล่ียท่ี
๓.๘๖ พอใจมาก

๓. การสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกิจ ประจำภาคเหนือ มจีำนวน ๓๓๔ รปู/คน และผู
ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๗๖ รปู/คน มผีลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉล่ียที ่๓.๙๗
พอใจมาก

จากผลการปฏิบัติงานนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุนที่ ๖๐ ไดปฏิบัติตามวัตถุประสงคการ
ปฏบิตัศิาสนกจิในงานกจิการคณะสงฆ ทัง้ ๖ ดาน และมคีวามสอดคลองกบัพนัธกจิและนโยบาย
ของมหาวทิยาลัย ดงันี้

๑. ดานศาสนศกึษา ไดปฏบิตังิานในดานการจดัการศกึษาปรยิตัธิรรมและการศกึษาอืน่ๆ
อนัควรแกสมณะ จำแนกเปนสองสวน คอื การศกึษาพระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาล ีและการ
ศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามัญ

๒. ดานศกึษาสงเคราะห ไดปฏบิตังิานจดัการศกึษาสงเคราะหแกประชาชนทัว่ไป เชน
ศนูยศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ศนูยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด โรงเรียนราษฎรสงเคราะห
ทีว่ดัสนบัสนนุ

๓. ดานการเผยแผศาสนธรรม เปนการเผยแผศาสนธรรม ดำเนนิการใน ๒ ลกัษณะ
คอื เปนโครงการปฏิบตัสิบืเน่ืองและเปนโครงการเฉพาะกิจปฏิบตัติามนโยบายของรัฐบาล เชน
ครพูระสอนศลีธรรม พระวทิยากรอบรมคาย วทิยากรบรรยายพเิศษ และพระผแูสดงธรรมใน
เทศกาลสำคญัทางพระพทุธศาสนาหรอืวนัพระ

๔. ดานสาธารณะสงเคราะห ไดปฏบิตังิานใน โครงการอปุสมบทและบรรพชาพระภกิษุ
สามเณรภาคฤดูรอน ประสานงานใหใชสถานท่ีเปนทีจ่ดัประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนดาน
อาชพีตางๆ การสรางถนนเขาหมบูาน การออมทรัพย ใหสถานท่ีเปนแหลงประปาหมบูาน การ
สนบัสนนุทนุการศึกษาเด็กนกัเรยีน การชวยเหลือผปูวยผยูากไร เปนตน
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๕. ดานสาธารณูปการ ชวยจัดผาปาเพ่ือการพัฒนาวัด การดูแลอาคารสถานท่ีและส่ิง
แวดลอม การดูแลรกัษาและกอสรางอาคารสถานท่ี เชน พระอุโบสถ เมร ุอาคารเรียน หอธรรม
กฏุ ิศาลาการเปรยีญ

๖. ดานการปกครอง พระนสิติบางรปูเปนพระสงัฆาธกิาร เปนเจาอาวาส เจาคณะตำบล
ตองปกครองวดั และพระภกิษสุามเณร

และในการสมัมนานสิติปฏิบตัศิาสนกจิ รนุที ่๖๐ นสิติไดใหขอเสนอแนะเพือ่การบรหิาร
จดัการการปฏิบตัศิาสนกิจไว ๖ ขอสำคญั ดงัน้ี

๑. ควรมกีารตดิตามหรอืประเมนินิสติในระหวางการปฏบิตัศิาสนกจิ
๒. ควรสรางเครอืขายการปฏบิตัศิาสนกิจกบัพระสงฆนกัพฒันาในพ้ืนที่
๓. การจัดทำระบบขอมลูสารสนเทศเก่ียวกับการปฏิบตัศิาสนกิจเพือ่เปนฐานขอมลู

ใหนิสิตไดใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ
๔. ควรมีการกำหนดยุทธศาสตรการปฏิบัติศาสนกิจใน ๒ ลักษณะ คือ การ

ปฏบิตัศิาสนกิจตามวตัถปุระสงคของการปฏบิตัศิาสนกจิแตเปนการสนองนโยบายของคณะสงฆ
เปนการเฉพาะในแตละปเชนนโยบายมหาเถรสมาคมทีส่งเสรมิหมบูานศลี ๕เปนตน กบัยทุธศาสตร
ทีเ่ปนวตัถปุระสงคตามขอบงัคับ

๕. การแจงใหนสิติปฏิบตัศิาสนกิจ รนุที ่๖๐ เขารวมการสัมมนานิสติปฏิบตัศิาสน
กจิขาดความชัดเจน นสิติบางรูปไมไดรบัขอมลู ทำใหไมไดเขารวม ควรกำหนดบทบาทหนาที่
การแจงใหชัดเจนวาควรเปนหนาที่ใคร สวนกลางอาจมอบหมายใหวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ
โครงการขยายหองเรยีนและหนวยวทิยบรกิารเปนผแูจง

๖. การบรหิารจดัการรวมกนัระหวางกองกจิการนสิติ (สวนกลาง) กบัสวนงานกจิการ
นสิติ (ภมูภิาค) หรอืหนวยงานทีไ่ดรบัผดิชอบ ขาดการประสานงาน และการทำงานรวมกันใน
เชงินโยบาย ทำใหขาดการทำงานในประเด็นไมสามารถสนองนโยบายในทิศทางเดียวกัน และ
ไมสามารถสรุปงานหรือเก็บรายละเอียดตามนโยบาย


