๓ ภาคนิสิตปฏิบัติศาสนกิจช่วยพัฒนาสังคม

โครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม
พลังนิสติ : พลังการท�ำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม*
กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. บทน�ำ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชัน้ สูงของคณะสงฆ์ไทยทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้น เพื่อพัฒนาการศึกษาของพระสงฆ์ซ่ึงเป็นบุคลากร
ทางพระพุทธศาสนาของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการรักษาและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นไป ซึ่งจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตออกสู่การรับใช้
พระพุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอมา โดยมีพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ๔ ประการ คือ
การผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการการแก่สังคม และท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ในส่วนของการผลิตบัณฑิตนัน้ มหาวิทยาลัยได้เน้นย�ำ้ ต่อการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้เป็น
คนดีคนเก่งอย่างมีสมรรถภาพและมีหลักในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้วยการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์นี้ เรียกว่า นวลักษณ์1
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กระบวนการที่ส�ำคัญนอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร และส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตจัดท�ำโครงการ
และกิจกรรมในช่วงปิดภาคการศึกษา เช่น โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน2 กิจกรรม
พัฒนานิสติ โดยองค์กรนิสติ นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยยังก�ำหนดให้นสิ ติ ทีศ่ กึ ษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตร
* เป็นเนื้อหาที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม รุ่น ๖๒

ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สรุปและเรียบเรียงโดย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต ส�ำนักงาน
อธิการบดีและคณะ
1
หลักนวลักษณ์ เปรียบเสมือนวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย เป็นอัตลักษณของนิสิตและบุคลากรแห่ง
มหาวิทยาลัย ๙ ประการ ที่มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบพระพุทธศาสนา มุ่งมั่นพัฒนา
ให้เกิดขึ้น หลักนวลักษณ์ ประกอบด้วย มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส (M–Morality) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
(A–Awareness) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา(H–Helpfulness) มีความสามารถในการแก้ปัญหา (A–Ability)
มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด(C–Curiosity) มีน�้ำในเสียสละเพื่อส่วนร่วม (H–Hospitality) มีโลกทัศน์กว้างไกล (U–Universality)
มีความเป็นผูน้ ำ� ด้านจิตใจและปัญญา (L–Leadership) มีความมุง่ มัน่ พัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
(A–Aspiration)
2
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
จ�ำนวน ๓๘๙ โครงการ มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๕๒,๓๓๐ รูป/คน*
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บัณฑิตแล้วนิสิตจะต้องออกปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อการสนองงานในกิจการ
คณะสงฆ์ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เพื่อสงเคราะห์ประชาชน เพื่อสนองนโยบายและ
งานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖
สาระส�ำคัญก�ำหนดให้นิสิตผู้ศึกษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มีผลการเรียนค่าเฉลี่ยสะสม
ไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐ ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้ปฏิบัติศาสนกิจสนองงานในกิจการคณะสงฆ์
และงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษา หรือ ๑ ปี
การปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวนับเป็นส่วนส�ำคัญต่อการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไป
ตามนวลักษณ์ ๙ ประการ
อย่างไรก็ตามจากผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การปฏิบัติศาสนกิจขาดการก�ำหนดตัวชี้วัด
และแนวทางทีช่ ดั เจนในการส่งเสริมและพัฒนานิสติ ให้เป็นไปตามหลักนวลักษณ์ของมหาวิทยาลัย3 ดังนัน้
ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยโดยกองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี และพระมหา
สุเทพ สุปณฺฑโิ ต พร้อมคณะได้ทำ� วิจยั โครงการพระธรรมทายาทเพือ่ การพัฒนาสังคม เพือ่ สนับสนุนให้นสิ ติ
ได้เสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการด�ำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของนิสติ และให้นสิ ติ เกิดแรงบันดาลใจในการท�ำงานเพือ่ อุดมการณ์แห่งการรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามแนวคิดที่เชื่อมโยงกับหลักการทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของการเสนอโครงการกิจกรรมส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้มีโอกาสคิดค้นโครงการพัฒนาและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง อีกทั้งได้มีโอกาสท�ำงานร่วมกับเครือข่าย
พระสงฆ์นักพัฒนาจนเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มพระนิสิตและพระสงฆ์นักพัฒนาเกิดเป็น
เครือข่ายการท�ำงานร่วมกันในอนาคต ซึ่งเครือข่ายนี้นอกจากส่งผลดีต่อการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
แล้ว ยังจะเป็นผลดีตอ่ การท�ำงานขององค์กรคณะสงฆ์ไทยทีจ่ ะช่วยให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด�ำรง
อยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาความหมายและความส�ำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
๒.๒ เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นที่ ๖๒
3

รายงานการศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจ ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่านิสิตยังจ�ำกัดกิจกรรมการท�ำงานในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตามภาระงานทีเ่ จ้าอาวาส เจ้าส�ำนักหรือหัวหน้าสถานการศึกษามอบหมาย ขาดเครือ่ งมือในการท�ำงาน
กับชุมชน ไม่มีองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ ระบบ กลไกและกระบวนการปฏิบัติศาสนกิจยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และ
ยังขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงสังคมได้มากเท่าที่ควร*
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๒.๓ เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจ ขับเคลื่อนการท�ำงานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติศาสนกิจให้เข้มแข็งด้วยKM

๓. ความหมายและความส�ำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจ

๓.๑ ความหมายการปฏิบัติศาสนกิจ
ในการปฏิบัติศาสนกิจข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติ
ศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในข้อ ๕ ได้ก�ำหนดความหมายของค�ำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจไว้ ดังนี้
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ หมายความว่า พระภิกษุหรือสามเณรผู้ศึกษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิตและก�ำลังปฏิบัติศาสนกิจ
ศาสนกิจ หมายความว่า การสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติศาสนกิจไว้ในข้อ ๑๐ ว่า การปฏิบัติศาสนกิจมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
		 (๑) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
		 (๒) เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์
		 (๓) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์
		 (๔) เพื่อสงเคราะห์ประชาชน
		 (๕) เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากความหมายของค�ำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจ สามารถให้ความหมายของการปฏิบัติ
ศาสนกิจได้ว่า
การปฏิบตั ศิ าสนกิจ หมายความว่า การปฏิบตั งิ านของนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจเพือ่ สนองงานในกิจการ
คณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓.๒ ความส�ำคัญการปฏิบัติศาสนกิจ
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันทีส่ ำ� คัญสถาบันหนึง่ ใน ๓ สถาบันหลักของประเทศไทย วัฒนธรรมไทย
และวิถชี วี ติ ของคนไทยมีหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส�ำคัญ การทีม่ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก�ำหนดให้นิสิตชั้นปีที่ ๕ ของทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปฏิบัติศาสนกิจเพื่อ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์
เพื่อสงเคราะห์ประชาชน และเพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีผลการพัฒนา
ชุมชนและคณะสงฆ์ในภาพรวมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นภาพสะท้อนให้นิสิตได้มีโอกาสได้พัฒนาชุมชนวัด
และบ้านในท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงบทบาทความเป็นผู้น�ำในด้านต่าง ๆ ปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคม
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เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก ซึ่งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ4 ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการช่วย
สนองงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ทัง้ ในด�ำเนินการ
จะต้องให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
ปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒5

๔. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ

พระสงฆ์มีบทบาทหลัก คือ การให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยเฉพาะในด้านการด�ำรงชีวิตที่ดีงาม
ชีวิตที่ประเสริฐ ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า บทบาทของครู แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้รบั ยกย่องจากบุคคลทัว่ ไปว่าเป็นพระบรมครู ท�ำหน้าทีฝ่ กึ เทวดาและมนุษย์ได้อย่างไม่มใี คร
ยิ่งกว่า เพราะพระองค์ฝึกคนธรรมดาให้กลายเป็นคนดี และกลายเป็นคนประเสริฐในระดับสูงสุด ดังนั้น
บทบาทของพระสงฆ์ในฐานะครู เป็นบทบาทถาวรตลอดมาตัง้ แต่สมัยพุทธกาลถึงปัจจุบนั อีกบทบาทหนึง่
คือ บทบาทในการให้ค�ำปรึกษาเป็นเรื่องส�ำคัญของคนในสังคมโดยทั่วๆ ไป มักจะตัดสินใจท�ำการสิ่งใด
ได้ยาก ไม่กล้า เกิดความกลัว ฉะนั้น พระสงฆ์จึงต้องท�ำหน้าที่ช่วยในการตัดสินใจแก่ประชาชน อันแสดง
ถึงบทบาทความเป็นผู้น�ำด้านภูมิ ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั กระทัง่ เป็นไปในอนาคต จะเห็นว่าเกีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ ของพุทธบริษทั เป็นอย่างยิง่ ในฐานะที่
เป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนผู้นับถือ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ
และอีกประการหนึ่ง พระพุทธศาสนาเป็นเหมือนรากเหง้าแห่งความเป็นชาติ และเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม
ของประเทศไทยทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม
4

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ข้อ ๕
ก�ำหนดไว้วา่ นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ หมายความว่า พระภิกษุหรือสามเณรผูศ้ กึ ษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและ
ก�ำลังปฏิบัติศาสนกิจ
5
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๖๔
นิสิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
		 ๖๔.๑ สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่าของเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
๖๔.๒ ผ่านการฝึกภาคปฏิบตั ติ ามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบตั ิ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน
		 ๖๔.๓ ไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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แนวคิดการปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจลงพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจสนองงานในกิจการ
คณะสงฆ์ในเพศบรรพชิต เป็นเวลา ๑ ปี ตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติศาสนกิจ ๕ ด้าน คือ
		 (๑) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
		 (๒) เพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์
		 (๓) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์
		 (๔) เพื่อสงเคราะห์ประชาชน
		 (๕) เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย6
ซึ่งในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์และอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ตามที่มีนักวิชาการให้ความหมายหรือ
กล่าวถึง ดังนี้
กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง บทบาทหน้าที่การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์มีความส�ำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและการดารงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา
คณะสงฆ์ ถื อ เป็ น ตั ว แทนหรื อ เป็ น สาวกขององค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระบรมศาสดาของ
พุทธศาสนิกชน ซึ่งท�ำหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมคาสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นภารกิจส�ำคัญ ทีค่ ณะสงฆ์จะต้องปฏิบตั ิ นอกจากนัน้ แล้วการปฏิบตั ิ
และการดารงชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัยจะเป็นการสร้างศรัทธาความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่
พุทธศาสนิกชนและเป็นแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข7
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ ข้อที่ ๕ ว่าด้วยเรื่อง บทบาทหน้าที่การบริหารกิจการคณะสงฆ์
ได้แก่ กิจการทีค่ ณะสงฆ์จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่ เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนา หรือเพราะ
เกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา มี ๖ ฝ่าย คือ8
		 (๑) การเพื่อความเรียบร้อยดีงาม
		 (๒) การศาสนศึกษา
		 (๓) การศึกษาสงเคราะห์
		 (๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
6

ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖
กองแผนงานกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คูม่ อื พระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัตกิ ฎ ระเบียบและ
ค�ำสั่งของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ค�ำน�ำ.
8
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กฎมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำ� นักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๔๔๕), หน้า ๑๕.
7
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี ๒๕๖๐

		
(๕) การสาธารณูปการ
		 (๖) การสาธารณสงเคราะห์
วิธีด�ำเนินงานการทั้ง ๖ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม แต่บางกรณีการ
ด�ำเนินงานเป็นไปตามตามจารีต คือ ปฏิบัติตามจารีตที่เคยปฏิบัติมาหรือที่มีอยู่
ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุถงึ บทบาทหน้าทีแ่ ละภารกิจทีส่ ำ� คัญของการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในแต่ละด้าน ดังนี้
		 (๑) ด้านศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาปริยตั ธิ รรมและการศึกษาอืน่ ๆ อันควรแก่สมณะ
ซึ่งได้แก่การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือการศึกษาธรรมบาลี ซึ่งปัจจุบันได้จ�ำแนกเป็นสองส่วน คือ
การศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
		 (๒) ด้านศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไป เช่น ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์ที่วัดสนับสนุน
		 (๓) ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม เป็นการเผยแผ่ศาสนธรรม ด�ำเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ
เป็นโครงการปฏิบัติสืบเนื่องและเป็นโครงการเฉพาะกิจปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
		 (๔) ด้านสาธารณะสงเคราะห์ เป็นงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ชุมชนและสังคมโดยมีวัดและ
พระภิกษุเป็นแกนนา ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการ
สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน วัดและเจ้าอาวาส พระภิกษุเป็นผู้น�ำ
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้สถานทีเ่ ป็นทีจ่ ดั ประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพต่างๆ
การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การสนับสนุนทุนการศึกษา
เด็กนักเรียน การช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ เป็นต้น
		 (๕) ด้านสาธารณูปการ เป็นงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้วัดเอื้อประโยชน์ตามภารกิจของวัดในด้านอื่นๆ การพัฒนาเหล่านี้ ได้แก่ การดูแล บ�ำรุงรักษา
สาธารณสมบัติของวัด การดูแลรักษาและก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน
หอธรรม กุฏิ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น งานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมกันมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับขนาดเศรษฐกิจ ความต้องการของชุมชนและบารมีของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ในวัดเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้
ทางวัดจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นบางส่วนเรียกว่า
เงินอุดหนุนบูรณะวัด
		 (๖) ด้านการปกครอง งานปกครองของสงฆ์ อาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยล�ำดับชั้นการปกครองคณะสงฆ์ ไว้ดังนี้ มาตรา ๒๐ คณะสงฆ์
ต้องอยูภ่ ายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนด
ในกฎมหาเถรสมาคม และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยระเบียบการปกครอง
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คณะสงฆ์ หมวด ๒ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและหมวด ๓ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
ส่วนภูมิภาค9
และบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีดังนี้
มาตรา ๒๐ คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎมหาเถรสมาคม
มาตรา ๑๕ ตรี มหาเถรสมาคมมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
		 (๑) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยดีงาม
		 (๒) ปกครอง และก�ำหนดการบรรพชาสามเณร
		 (๓) ควบคุม และส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ
และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
		 (๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
		 (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
เพื่อการนี้ให้มหาเถรสมาคมมีอ�ำนาจตรากฎมหาเถร ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกคาสั่ง มีมติ
หรือออกประกาศโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย10
มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้
		 (๑) บ�ำรุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี
		 (๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่พานักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งของมหาเถรสมาคม
		 (๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรม และอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
		 (๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบาเพ็ญกุศลของประชาชนทั่วไป
มาตรา ๓๘ เจ้าอาวาสมีอ�ำนาจ ดังนี้
		 (๑) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยภายในวัด
		 (๒) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปจากวัด
		 (๓) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่พานักอาศัยในวัดทางานภายในวัด หรือให้ทำ� ทัณฑ์บน
หรือให้ขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดคาสั่งของเจ้าอาวาสซึ่งได้สั่งโดยชอบ
ด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�ำสั่งของมหาเถรสมาคม11
9

ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, สาระส�ำคัญของภารกิจแต่ละด้าน, ม.ป.ท., ๒๕๔๙, หน้า ๑๖๘.
(อัดส�ำเนา).
10
สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการพระศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗), หน้า ๗.
11
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐.
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ส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรทีอ่ าศัยอยูใ่ นวัด ก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ของ มหาเถรสมาคม ขณะ
เดียวกันก็ต้องเชื่อฟังคาสั่งสอนของเจ้าอาวาส ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ที่พระสงฆ์พึ่งกระท�ำให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ก็ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์นับแต่อดีต พระสงฆ์
ซึง่ ผูกพันกับชาวบ้าน ถือเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์ทดี่ ี ระหว่างพระพุทธศาสนากับสังคมมาโดยตลอด
ว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในเกือบทุกด้าน พอสรุปบทบาทของพระสงฆ์และวัด ดังต่อไปนี้
		 (๑) เป็นสถานศึกษาสาหรับชาวบ้านๆ ส่งบุตรหลานมาอยู่รับใช้พระสงฆ์เพื่อรับการฝึกอบรม
ทางศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาการต่างๆ ตามที่สอนในสมัยนั้น รวมทั้งยังเป็น ศูนย์รวมของเยาวชนด้วย
		 (๒) เป็นสถานที่สงเคราะห์บุตรหลานชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเล่าเรียน
		 (๓) เป็นสถานพยาบาลผู้เจ็บป่วยตามภูมิรู้ของคนในสังคมในสมัยนั้น
		 (๔) เป็นที่พักของคนเดินทาง
		 (๕) เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์
		 (๖) เป็นสถานบันเทิงที่จัดงานเทศกาลต่างๆ
		 (๗) เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาครอบครัว
		 (๘) เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมศิลปกรรมต่างๆ
		 (๙) เป็นคลังเก็บวัสดุของใช้ต่างๆ ซึ่งชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกัน
		 (๑๐) เป็นศูนย์กลางบริหารหรือปกครอง
		 (๑๑) เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรม12
			เครื่องมือในการปฏิบัติศาสนกิจ

๕. ผลการด�ำเนินงานโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม

๕.๑ ผลการด�ำเนินงานโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
การด�ำเนินงานโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีข้อ
เสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งเกิดจากการประเมิน
โครงการ การลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามตรวจเยีย่ ม รวมถึงการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจประจ�ำภาคมีขอ้ เสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา ดังนี้
		 ๑. เสนอให้กำ� หนดรูปแบบและวิธกี ารปฏิบตั ศิ าสนกิจเพือ่ สนองงานกิจการคณะสงฆ์ตามนโยบาย
ของมหาเถรสมาคมและนโยบายและงานตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
มีเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
12

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต), “การสัมมนาเรือ่ งพุทธศาสนากับสังคมไทยในปัจจุบนั ”, (กรุงเทพมหานคร:
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๑๓), หน้า ๓๖, (อัดสาเนา).
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๒. ก�ำหนดให้นสิ ติ เสนอเป็นโครงการการปฏิบตั ศิ าสนกิจทีน่ สิ ติ สนใจและน�ำไปขับเคลือ่ นในการ
ปฏิบัติงาน ๑ โครงการตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยมีเป้าหมาย
ของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถถอดรหัสความรู้น�ำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและชุมชน
เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้จริง
๕.๒ การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในการปฏิบตั ศิ าสนกิจประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้กำ� หนดให้นสิ ติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจตามรูปแบบเดิม
โดยการมอบหมายงานของเจ้าอาวาส เจ้าส�ำนักหรือหัวหน้าสถานศึกษาแล้วแต่กรณีและก�ำหนดให้
นิสิตปฏิบัติศาสนกิจโดยเสนอเป็นโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบโดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๕.๓ ผลการด�ำเนินงานโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙13 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ได้กำ� หนดให้นสิ ติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจจะต้องปฏิบตั ศิ าสนกิจ ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี เพือ่ ปฏิบตั ิ
งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้ส่งพระนิสิต
ออกปฏิบัติศาสนกิจไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๑,๗๕๙ รูป โดยแยกเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ�ำนวน ๖๗๘ รูป ภาคเหนือ จ�ำนวน ๓๙๕ รูป ภาคกลาง จ�ำนวน ๕๘๖ และภาคใต้ จ�ำนวน ๑๐๐ รูป และ
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม ๒๕๖๐ กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี ร่วมกับวิทยาเขต
วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ได้จดั สัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ๔ ภาค โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ศึกษาผลการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ และเพื่อเสนอรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมกับสังคมไทย ตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้
		 ๑. การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจ�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จ�ำนวน
๖๗๘ รูป ผลการประเมินความพึงพอใจ ๔.๐๔
		 ๒. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำภาคกลางและภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จ�ำนวน
๖๘๖ รูป ผลการประเมินความพึงพอใจ ๓.๘๗
		 ๓. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๓๙๕ รูป ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ๔.๐๒
13

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่าง ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
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ผลการด�ำเนินการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค ได้รับฟังนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
ระบบกลไกและกระบวนงานการปฏิบตั ศิ าสนกิจจากผูบ้ ริหารระดับสูง และผลจาการประชุมกลุม่ ย่อยของ
นิสิตปฏิบัติศาสนกิจแต่ละกลุ่มโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรประจ�ำกลุ่ม มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 ๑. การปฏิบตั ศิ าสนกิจเป็นการบริการวิชาการแก่สงั คมโดยนิสติ ทีม่ หาวิทยาลัยประสงค์ให้นสิ ติ
ได้มีเวทีในการฝึกฝนและมีประสบการณ์ท�ำงานเพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ สนองงานตามนโยบาย
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” อีกทัง้ เป็นกระบวนการหนึง่ ในการผลิตบัณฑิตให้
เป็นไปตามคุณลักษณ์นิสิตอันพึงประสงค์ตามนวลักษณ์ ๙ ประการของมหาวิทยาลัย
		 ๒. เมื่อพิจารณาจากโอวาท ค�ำบรรยายในการเปิดงานและปิดการสัมมนา พบว่า ผู้บริหาร
ท่านมาให้กำ� ลังใจ มารับฟังผลการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ เพือ่ พิจารณาน�ำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบ
กลไกและกระบวนงานการปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ และก� ำ หนดโยบายให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของคณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่ การปฏิบัติศาสนกิจของ
นิสิตผู้บริหารคาดหวังผลว่าการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนานิสิตให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นศาสนทายาทที่มีศักยภาพ มีสาระส�ำคัญดังนี้
			๑) พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต ป.ธ.๙) อธิการบดี ได้เมตตามาเป็นประธาน
เปิดงานและบรรยายพิเศษในการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค ประจ�ำภาคกลางและภาคใต้
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๐ ท่านได้กล่าวถึงเทคนิคการท�ำงานและความส�ำคัญของการมีประสบการณ์ในการท�ำงาน
โดยกล่าวถึงงาน ๒ ประเภท คือ ท�ำเองได้ (อะลัง กาตุง) กับ จัดการให้คนอื่นท�ำได้ (อะลัง สังวิธาตุง)
ท่านชีใ้ ห้เห็นถึงความส�ำคัญของผูบ้ ริหารหรือผูน้ ำ� ผูบ้ ริหารคือผูท้ ที่ ำ� ให้คนอืน่ ท�ำงานตามทีผ่ บู้ ริหารต้องการ
กับผู้น�ำคือผู้ที่ท�ำให้คนอื่นต้องการท�ำงานตามที่ผู้น�ำต้องการ อีกทั้งยังย�้ำให้เห็นถึงความส�ำคัญของการ
มีประสบการณ์ในการท�ำงาน โดยยกค�ำกล่าวของปรีดี พนมยงต์ว่า “เมื่อมีอ�ำนาจ มักขาดประสบการณ์
เมื่อมีประสบการณ์ ก็มักไม่มีอ�ำนาจ” รวมถึงค�ำของขงจื๊อที่ว่า “อย่าห่วงว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมี
ความสามารถ ห่วงแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อคนเขายกย่องหรือให้ต�ำแหน่งท่าน ท่านมีความเก่งหรือความ
สามารถสมกับทีเ่ ขายกย่องหรือให้ตำ� แหน่งท่านหรือไม่” และความประทับใจสุดท้ายก่อนจบท่านได้ฝาก
ให้คิดอย่างสุดซึ่งถึงต้นแบบของการท�ำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม คือ องค์รัชกาลที่ ๙ ที่ท่านมี
หลักการในการท�ำงาน ๔ เรื่องส�ำคัญ คือ “มีอ�ำนาจ ความรู้และประสบการณ์ และน�้ำใจ คือ ปัจจัยแห่ง
ความส�ำเร็จของการท�ำงาน”
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			๒) พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.๙) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธาน
คณะกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ได้เป็นประธานเปิดงานการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ๔ ภาค ประจ�ำภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ได้กล่าวไว้ใจความส�ำคัญตอนหนึ่งว่า...การออกปฏิบัติศาสนกิจของ
นิสิตเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ เพื่อสงเคราะห์ประชาชน เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติ
ศาสนกิจของนิสิตมหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้นิสิตได้มีเวทีในการฝึกฝนพัฒนาตัวเองเป็นผู้ทักษะในการท�ำงาน
เพื่อสังคมเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นศาสนทายาทที่มีศักยภาพ นิสิตที่ผ่านการศึกษาและพัฒนาจาก
มหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องเป็นที่ต้องการของคณะสงฆ์ เป็นสินค้ายี่ห้อที่มี
คุณภาพเหมือนอาหารอร่อยอยู่ท้ายซอยคนก็ไปกิน เป็นสินค้าขึ้นห้างเป็นที่ต้องการของตลาด ท่านได้
กล่าวสรุปตอนท้ายว่า..การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่น ๖๒ นี้ จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ปฏิบัติศาสนกิจตาม
รูปแบบเดิม นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องปฏิบัติ
ศาสนกิจ ๒ ลักษณะ คือ ปฏิบตั ศิ าสนกิจตามสถานทีท่ เี่ จ้าอาวาสและหรือเจ้าส�ำนักหรือหัวหน้าสถานศึกษา
แล้วแต่กรณี มอบหมาย และปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงาน
คณะสงฆ์และช่วยพัฒนาสังคมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยได้กล่าวถึงเหตุผลของการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจเพราะว่าในสองถึงสามปีที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต ส�ำนักงาน
อธิการบดีทำ� วิจยั โครงการพระธรรมทายาทเพือ่ การพัฒนาสังคม เพือ่ พัฒนาศักยภาพของนิสติ และให้นสิ ติ
เกิดแรงบันดาลใจในการท�ำงานเพื่ออุดมการณ์แห่งการรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิดที่เชื่อมโยงกับ
หลักการทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง การปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของการเสนอโครงการกิจกรรม
พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสคิดค้นโครงการพัฒนาและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง อีกทั้งได้มี
โอกาสท�ำงานร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจนเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
พระนิสติ และพระสงฆ์นกั พัฒนาเกิดเป็นเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันในอนาคต ซึง่ เครือข่ายนีน้ อกจาก
ส่งผลดีตอ่ การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังจะเป็นผลดีตอ่ การท�ำงานขององค์กรคณะสงฆ์ไทย
ที่จะช่วยให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด�ำรงอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น
			 ๓) พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น และรองเจ้าคณะ
จังหวัดขอนแก่น ประธานปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค ประจ�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีหน้าที่ ส�ำคัญ ๒ ประการคือ หน้าที่
ในการบริหารศรัทธาและบริหารปัญญา นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องสามารถบริหาร ๒ อย่างนี้ ท�ำงานเพื่อ
สนองงานในกิจการคณะสงฆ์ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี ๒๕๖๐

			 ๔) พระราชเขมากร, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวทิ ยาเขตแพร่ ประธานปิดการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ ๔ ภาค ประจ�ำภาคเหนือ ได้กล่าวถึงบทบาทของนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจกับการปฏิบตั งิ านสนองงาน
ในกิจการคณะสงฆ์ จะต้องมีทักษะให้รอบด้านสามารถสนองงานคณะสงฆ์และสังคมได้จริง มีเครือข่าย
ในการท�ำงาน ขอให้นำ� ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบตั ศิ าสนกิจครัง้ นีไ้ ปท�ำงานเพือ่ พระพุทธศาสนา
ต่อไป
			 ๕) พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธาน
ปิดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาคประจ�ำภาคกลางและภาคใต้ ได้กล่าวถึงบทบาทนิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจในต่างประเทศ ได้ยกตัวอย่างการปฏิบัติงานในต่างประเทศ และกระบวนการฝึกอบรมการเป็น
พระธรรมทูตของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเพื่อปลูกศรัทธาอุดมการณ์
การปฏิบัติงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
			 ๖) พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและวัดผล ได้กล่าวถึงขั้นตอน
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและความส�ำคัญของการเข้าร่วมการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจถือว่าเป็นขั้นตอน
หนึ่งในการกระบวนการปฏิบัติศาสนกิจที่นิสิตจะต้องเข้าร่วมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และได้ฝาก
ข้อคิดกับว่าที่บัณฑิตว่า “ทุกท่านได้ผ่านการปฏิบัติศาสนกิจมีคุณลักษณะครบตามนวลักษณ์ของนิสิต
มหาวิทยาลัย เวลาออกไปปฏิบัติงานจะต้องไม่มีค�ำว่า ไม่รู้ ไม่เป็น ไม่เห็นมีใครสั่ง ต้องปฏิบัติงานหรือ
ท�ำงานได้ทุกสถานการณ์…”
		 ๓. ประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อยและรายงานผล พบว่า นิสิตมี ๒ สถานะ คือ นิสิตที่เป็น
พระสังฆาธิการกับนิสิตที่ไม่เป็นพระสังฆาธิการ ส่วนลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจ มี ๕ ประเภท คือ
			 ๑) งานในกิจการคณะสงฆ์
			 ๒) การสอนศีลธรรมในโรงเรียน
			 ๓) การสอนนักธรรม-บาลี
			 ๔) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ (ม.๑-๒)
			 ๕) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
		 โดยกลุ่มที่ ๕ มีข้อแตกต่างในบริบทของแต่ละพื้นที่ ภาคเหนือเป็นเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพืน้ ทีส่ งู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรือ่ งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคใต้ เรื่องการส่งเสริมสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
		 ๔. ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจ พบว่า นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมี ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปฏิบัติศาสนกิจ
ทั่วไปตามที่เจ้าอาวาสหรือเจ้าส�ำนักมอบหมาย กับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่เสนอเป็นโครงการปฏิบัติ
ศาสนกิจต้นแบบ นิสิตที่ปฏิบัติงานทั่วไปที่เจ้าอาวาสหรือเจ้าส�ำนักมอบหมาย การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับที่
ได้รับมอบหมาย เช่น เทศน์ บรรยาย สอน หรือร่วมโครงการกิจกรรมในวันส�ำคัญในทางพระพุทธศาสนา
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ส่วนนิสิตเสนอเป็นโครงการจะมีการปฏิบัติงานเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการก�ำหนดวิธีการ
ด�ำเนินงานที่ชัดเจน และมีการติดตามและประเมินจากทีมงานที่ให้ทุนสนับสนุนต้องรายงานตามรูปแบบ
ทีท่ นุ สนับสนุนก�ำหนด แต่ยงั ขาดความเชือ่ มโยงกับวัดหรือเจ้าส�ำนักงานเพราะให้ความส�ำคัญกับโครงการฯ
มีบางส่วนเข้าใจว่าท�ำโครงการแล้วไม่ต้องช่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสหรือเจ้าส�ำนักงาน
		 อย่างไรก็ตามจากผลการปฏิบตั ศิ าสนกิจของนิสติ รุน่ ๖๒ มีโครงการปฏิบตั ศิ าสนกิจทีเ่ ป็นตัวอย่าง
ของการด�ำเนินงานที่มีการถอดบทเรียนการสนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจรายจังหวัดภายใต้
โครงการวิจยั และพัฒนาพระนิสติ สูอ่ ดุ มการณ์พระพุทธศาสนาเพือ่ สังคมและโครงการพระธรรมทายาทเพือ่
การพัฒนาสังคม14 ดังนี้
			 ๑) โครงการธรรมะสัญจร นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่ เพือ่ สังคม ณ วัดพระธาตุดอยกูแ่ ก้วเมฆวนาราม ต�ำบลป่าแมต อ�ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สนับสนุนให้นิสิตได้ปฏิบัติศาสนกิจใน
รูปแบบของโครงการเพื่อยกระดับการปฏิบัติศาสนกิจและช่วยส่งเสริมให้พระนิสิตมีอุดมการณ์ท�ำงาน
เพื่อสังคม มีทักษะในการท�ำงานร่วมกับชุมชนภายนอก โดยมหาวิทยาลัยได้จัดการอบรมให้ความรู้เพื่อให้
นิสิตเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างแรงบันดาลใจที่ดี เพิ่มทักษะในการเขียนโครงการพร้อมทั้ง
สอดแทรกสถานการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจโดยได้รับความเมตตาจากพระสังฆาธิการที่ท�ำงานเพื่อสังคม
นักวิชาการ นักกิจกรรมทางสังคมมาถวายความรู้ให้กับพระนิสิต เมื่อนิสิตได้ผ่านการอบรมแล้วได้ออกไป
บรรยายธรรม ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ท�ำให้นิสิตมีประสบการณ์และมีเครือข่ายในการ
ท�ำงานมากยิ่งขึ้น
			 ๒) โครงการปลูกป่า ปลูกธรรมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ วัดป่าเทพสิทธาราม ต�ำบลทุ่งโป่ง อ�ำเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่พัฒนาจากการปฏิบัติศาสนกิจในปี ๒๕๕๘ เป็นความรวมตัวกันในกลุ่ม
พระนิสติ ทีใ่ ห้ความสนใจเรือ่ งของทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยความร่วมมือและสนับสนุนของอ�ำเภอ
อุบลรัตน์ คณะสงฆ์อุบลรัตน์และภาคีเครือข่าย อาทิโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ ป่าไม้จงั หวัด ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ท�ำให้นสิ ติ มีประสบการณ์
และรู้จักการท�ำงานกับหน่วยงานภายนอก แนวทางในการของการสนับสนุน
14

ศึกษาเพิ่มเติมจาการเอกสารการถอดบทเรียนการสนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจรายจังหวัดภายใต้
โครงการวิจัยและพัฒนาพระนิสิตสู่อุดมการณ์พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมและโครงการพระธรรมทายาทเพื่อการพัฒนา
สังคม โดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต และคณะ
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			๓) โครงการหมูบ่ า้ นสีขาว-ชุมชนสีเขียน นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจวิทยาลัยสงฆ์รอ้ ยเอ็ด ณ ต�ำบล
ศรีวิไล ต�ำบลหนองใหญ่ ต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ ต�ำบลสีแก้ว และต�ำบลนาโพธิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จากปัญหา
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสงฆ์น�ำโดยพระพุทธิสารมุนี (สุเทพ สุกฺกธมฺโม)
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดท่านตระหนักและเห็นความส�ำคัญสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร คณะสงฆ์ ชุมชน และโรงเรียน
ตามหลัก (บวร) ผ่านการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อมในการสร้างสังคม
ให้เกิดสุขภาวะที่ดี ซึ่งการด�ำเนินโครงการของกลุ่มพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจน�ำมาสู่การเกิดสุขภาวะ
ทั้งสี่มิติ ประกอบด้วยกาย จิต สังคม และปัญญา
			 ๔) โครงการพัฒนาแกนน�ำคุณธรรมประจ�ำโรงเรียนของพระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนองค์การสวนยาง ๓ ต�ำบลกรุงหยัน
อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นิสิตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทางกายภาพเพื่อส�ำรวจปัญหาและ
ความต้องการจากนั้นได้ใช้วิธีการท�ำกิจกรรมสนองความต้องการของโรงเรียน เช่น การช่วยปรับปรุง
ห้องสมุด การทาสีปรับปรุงสนามกีฬา การทาสีปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ควบคู่ไปกับ
การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม สามารถให้ค�ำปรึกษาด้านการเรียนและการตัดสินใจอนาคตของนักเรียน
และยังท�ำให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจต่อพระสงฆ์มากขึ้น ท�ำให้ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ
			 ๕) โครงการห้องสมุดบัณฑิตน้อยของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ณ ศศช.บ้านนุลา ต�ำบลขะเนจือ้ อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก นิสติ ได้ไปช่วยก่อสร้าง
ห้องสมุด มีการให้การอบรมให้ความรู้ แนะน�ำการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การท�ำบุญ
ตักบาตรในตอนเช้า การฟังเทศน์ การท�ำวัตรเย็น รวมถึงการมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา จากการ
ด�ำเนินงานพบว่ามีการขยายผลต่อการจัดท�ำโครงการบวชเณรเพื่อสร้างศาสนทายาทโดยเชิญชวน
กลุ่มเยาวชนมาบวชเป็นสามเณรเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย
			 ๖) โครงการพัฒนาคน พัฒนาตน พัฒนาสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนของพระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เป็นโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มุ่งพัฒนา
และสร้างสุขภาวะองค์รวมให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับชีวิตในสังคม
นอกจากนั้นนิสิตยังช่วยพัฒนาอาคารและสถานที่ของโรงเรียน
			 ๗) โครงการการจัดการสุขภาวะในหมู่พระสงฆ์ของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ณ วัดทะเลบก ต�ำบลกระตีบ อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เป็นโครงการที่พระนิสิตร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลกระตีบเพื่อร่วมรณรงค์ให้
ชาวบ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการถวายอาหารให้พระสงฆ์และรณรงค์ให้พระสงฆ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การฉันอาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ ชาวบ้านทั่วไป ผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้
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447

ท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแรงบันดาลใจ ตระหนักและให้ความสนใจในปัญหาสุขภาวะ เกิดพื้นที่ส�ำหรับ
ท�ำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน
			 ๘) โครงการธรรมทายาทอาสาพัฒนาสังคม ของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ณ ชุมชนวัดทะเลบก ต�ำบลกระตีบ อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ผลการด�ำเนินงานส่งผลให้พระนิสิตได้มีพื้นที่ในการท�ำงานอย่างจริงจัง และได้เรียนรู้การแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การถอดองค์ความรู้และการสรุปบทเรียน ได้ภาคี
เครือข่ายเพื่อส่งเสริมการท�ำงานร่วมกับชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของตังเองให้ปรากฏแก่
สังคมภายนอก ควรมีการผลักดันในระดับนโยบายและมีการสังเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีข้อบังคับ
ก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ควรมีการประสานงานกับผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ อาจารย์
ผู้สอน ในระดับคณะและภาควิชาเพื่อให้นิสิตจากทุกห้องเรียนเข้ามาร่วมสังเกตการณ์
			 ๙) โครงการเยาวชนพิ ทั ก ษ์ ป ่ า ต้ น น�้ ำ ของนิ สิ ต ปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ณ หมู่บ้านทุ่งผึ้ง ต�ำบลทุ่งช้าง อ�ำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
การด�ำเนินงานส่งผลให้เยาวชนมีจิตส�ำนึกรักและพัฒนาพื้นที่ภูมิล�ำเนา เรียนรู้กระบวนการผ่านการใช้
พระพุทธศาสนาเป็นกลไกในการพัฒนาสังคมทั้งด้านกาย จิตใจ สังคมและปัญญา ท�ำให้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทุ่งช้างจังหวัดน่านมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
			 ๑๐) โครงการธนาคารข้าวเพื่อชาวบ้านของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ หมูบ่ า้ นแม่เหว่ยโภคี หมู่ ๔ ต�ำบลแม่วะหลวง อ�ำเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก เป็นโครงการธนาคารเพือ่ ชาวบ้าน บรรเทาทุกข์ผา่ นแนวคิดพระพุทธศาสนา มีการร่วมวางแผน
กับชาวบ้าน การก่อสร้างธนาคารข้าวแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน การส่งมอบธนาคารข้าวให้กับชาวบ้าน
โดยใช้หลักพรหมวิหารธรรม ๔ ประการเป็นหลักการด�ำเนินงานท�ำให้นิสิตเรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง
พื้นที่และวัฒนธรรม ได้ประสบการณ์ ได้เรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ที่ชาวบ้านต้องการและอยากให้ทางภาครัฐ
ให้ความช่วยเหลือ
			 ๑๑) โครงการผลิตนิสติ พัฒนาสุขภาพสงฆ์ ณ วัดห้วยหม้อ ต�ำบลบ้านตุน่ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
พะเยา สถานการณ์เรือ่ งสุขภาพของพระสงฆ์ทขี่ าดความรูค้ วามเข้าใจและไม่ตระหนักถึงปัญหาเรือ่ งสุขภาพ
ไม่มหี น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไปดูแลอย่างทัว่ ถึง ท�ำให้นสิ ติ เห็นว่าปัญหาสุขภาพพระพระต้องหันมาช่วยกัน
ดูช่วยกันมองโดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้กับเครือข่ายทั้งในเรื่องการตระหนักในปัญหาสุขภาพ
การเลือกฉันอาหาร การบริหารร่างกาย การเก็บฐานข้อมูลสุขภาพของพระสงฆ์ รวมถึงการให้ความรู้
ความเข้าใจกับชาวบ้านเรือ่ งการใส่บาตรอาหาร การเลือกสิง่ ของเพือ่ ถวายสังฆทาน ท�ำให้นสิ ติ มีประสบการณ์
และมีเครือข่ายการท�ำงานเชิงพื้นที่ระหว่างกลุ่มพระนิสิตและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
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			 ๑๒) โครงการโครงการพัฒนาแกนน�ำคุณธรรมประจ�ำโรงเรียนของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนองค์การสวนยาง ๓
รุ่น ๒ ต�ำบลกรุงหยัน อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นิสิตได้ลงพื้นที่ท�ำงานต่อเนื่องจากโครงการ
ทีผ่ า่ นมาและได้มกี จิ กรรมต่าง ๆ ภายหลังจากการตรวจสอบทางกายภาพและเห็นถึงปัญหาและความต้องการ
นิสิตได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมปรับปรุงสภาพกายภาพของโรงเรียนทาสีรั้วและป้าย ทาสีฐานพระพุทธรูป
โดยชวนศิษย์เก่ามาร่วมทาสีและมีการอบรมค่ายพักแรมภายในโรงเรียน มีการสร้างส�ำนึกรักษ์บ้านเกิด
การสร้างแนวทางส�ำหรับการด�ำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้คิดและ
บริหารพื้นที่แปลงเพาะปลูกของโรงเรียนโดยการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนจากรุ่นสู่รุ่น ระหว่างเพื่อน
ในห้องเรียนเดียวกัน โดยน�ำเวลาว่างหลักเลิกเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทั้งยังช่วงปลูกจิตส�ำนึกในการ
รักษาโรงเรียนแห่งนี้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอีกด้วย
		 ๕. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ศิ าสนกิจในปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า ความไม่เข้าใจระหว่าง
นิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับคณะสงฆ์ ระบบ กลไกและกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจที่ยังไม่ชัดเจนและการ
สื่อสารไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถานะของโรงเรียนหรือบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผน
สามัญ นักธรรมและบาลี ส่งผลถึงงบประมาณในการด�ำเนินงานที่ไม่แน่นอน ความไม่มั่นคงของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน จ�ำนวนศาสนทายาทลดลง และการไม่น�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ
ติดตามและประเมินผล ศักยภาพและความสามารถของนิสิตที่ปฏิบัติศาสนกิจมีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติศาสนกิจ
		 ๖. แนวทางในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ มี ๖ ประเด็ น ส� ำ คั ญ คื อ
(๑) การส�ำรวจความต้องการของคณะสงฆ์ ชุมชน และการก�ำหนดนโยบาย ท�ำความร่วมมือร่วมกันระหว่าง
คณะสงฆ์กับมหาวิทยาลัย (๒) พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจ ขับเคลื่อน
การท�ำงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมสร้างองค์ความรูด้ า้ นการปฏิบตั ศิ าสนกิจให้เข้มแข็งด้วยKM
(๓) การก�ำหนดยุทธศาสตร์การปฏิบตั ศิ าสนกิจโดยค�ำนึงถึงบริบทของแต่ละพืน้ ทีใ่ นแต่ภมู ภิ าคและมีความ
สอดคล้องกับการด�ำเนินงานของคณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่ (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญา
ทางสังคมเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ และเสริมสร้างการท�ำงานด้วยเครือข่ายทั้ง บวร
หรือประชารัฐ (๕) การก�ำหนดรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจ ๒ ลักษณะคือ งานในกิจการคณะสงฆ์ทั่วไปที่
เจ้าอาวาสหรือเจ้าส�ำนักมอบหมาย กับการเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามยุทธศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์
และวิธีการด�ำเนินที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม (๖) การพัฒนารูปแบบและกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจ
ในรูปแบบของหลักสูตร เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการปฏิบัติศาสนกิจ

การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รุน่
ที่ ๖๒ ประจ� ำ ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗
มี น าคม ๒๕๖๐ ณ วิ ท ยาเขต
ขอนแก่น

การสั ม มนานิ สิ ต ปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ
รุ่นที่ ๖๒ ประจ�ำภาคกลางและ
ภาคใต้ ร ะหว่ า งวั น ที่ ๑๑-๑๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคาร
มวก.๔๘ พรรษา มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
อ� ำ เ ภ อ วั ง น ้ อ ย จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา
การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รุน่
ที่ ๖๒ ประจ�ำภาคเหนือ ระหว่าง
วันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต�ำบล
แม่ค�ำมี อ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่

๑

๒

๓

รายการ/กิจกรรม

ที่

๓๙๕

๖๘๖

๖๗๘

จ�ำนวน
ผู้เข้าร่วม

๒๗๖

๔๑๔

๔๐๒

จ�ำนวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม

๔.๐๒

๑. ควรมีการติดตามการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตเพื่อประเมินผลและให้ก�ำลังใจ
นิสิตในระหว่างที่มีการปฏิบัติศาสนกิจอย่างจริงจัง
๒. ควรมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจ
๓. การน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริงานการปฏิบัติศาสนกิจ

ผลการ
ประเมิน
ข้อเสนอแนะ
ความพึง
พอใจ
๔.๐๔
๑. ควรมีการติดตามหรือประเมินนิสิตในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจ
๒. ควรพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนงานด้านการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นสิ ติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจโดยสร้างเครือข่ายการท�ำงานกับ
หน่วยงานราชการ คณะสงฆ์ และชุมชน
๔. ควรน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจ
๓.๘๗
๑. ควรมีการส�ำรวจความต้องการของคณะสงฆ์และก�ำหนดนโยบายร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะสงฆ์
๒. ควรมีระบบการติดตามหรือประเมินนิสิตในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจ
๓. ควรน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละครั้ง
๔. ควรก�ำหนดรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจให้เหมาะสมกับยุคสมัย

ตารางที่ ๑ แสดงสรุปผลการด�ำเนินงานสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๒
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๖. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
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การปฏิบัติศาสนกิจมีปัญหาและอุปสรรคทั้งเรื่องของการสื่อสารระหว่างนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับ
คณะสงฆ์ ระบบกลไกและกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจที่ยังไม่ชัดเจน ปัญหาการสื่อสารไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สถานะของโรงเรียนหรือบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามัญ นักธรรมและ
บาลี ส่งผลถึงงบประมาณในการด�ำเนินงานที่ไม่แน่นอน ความไม่มั่นคงของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน จ�ำนวน
ศาสนทายาทลดลง และการไม่นำ� เทคโนโลยีมาใช้เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ติดตามและประเมินผล
ศักยภาพและความสามารถของนิสิตที่ปฏิบัติศาสนกิจมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติศาสนกิจ
จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวน�ำมาสูแ่ นวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ มี ๖ ประเด็นส�ำคัญ คือ (๑) การส�ำรวจความต้องการของคณะสงฆ์ ชุมชน
และการก�ำหนดนโยบาย ท�ำความร่วมมือร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กบั มหาวิทยาลัย (๒) พัฒนาระบบ กลไก
และกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจ ขับเคลื่อนการท�ำงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการปฏิบัติศาสนกิจให้เข้มแข็งด้วยKM (๓) ก�ำหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจโดยค�ำนึง
ถึงบริบทของแต่ละพื้นที่ในแต่ภูมิภาคและมีความสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของคณะสงฆ์ในแต่ละ
พื้นที่ (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาทางสังคมเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ
และเสริมสร้างการท�ำงานด้วยเครือข่ายทัง้ บวร หรือประชารัฐ (๕) รูปแบบการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ๒ ลักษณะ
คือ งานในกิจการคณะสงฆ์ทเี่ จ้าอาวาสหรือเจ้าส�ำนักมอบหมาย กับการเสนอโครงการปฏิบตั ศิ าสนกิจตาม
ยุทธศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์และวิธีการด�ำเนินที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม และ(๖)การพัฒนารูปแบบและ
กระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของหลักสูตร เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการ
ปฏิบัติศาสนกิจ
อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้มีการพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนงานการปฏิบัติ
ศาสนกิจและน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต รุ่น ๖๓ ก�ำหนดให้นิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจต้องปฏิบัติศาสนกิจ ๒ ลักษณะ คือ ปฏิบัติศาสนกิจตามสถานที่ที่เจ้าอาวาสและหรือเจ้าส�ำนัก
หรือหัวหน้าสถานศึกษาแล้วแต่กรณี มอบหมาย และปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการการปฏิบัติ
ศาสนกิจเพื่อสนองงานคณะสงฆ์และช่วยพัฒนาสังคมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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