
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�าปี ๒๕๕๙

กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๑ ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ด�าเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีเน้น 

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 

๕ ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยเท่านั้น ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระบัณฑิต นิสิต

และนักเรียนของมหาวิทยาลัยออกไปบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระศาสนา ในระหว่างปิดภาค 

การศกึษา โดยจดัให้มโีครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนของทกุปี ต้ังแต่

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ เป็นต้นมา โดยการอบรมเยาวชน ประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ 

ปฏิบัติอยู่ในหลักศีลธรรม และสามารถน�าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อเป็นการห่างไกลอบายมุข 

สิ่งเสพย์ติดทุกประเภท เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พระนิสิตได้ฝึกประสบการณ์การท�างานเพื่อ 

สังคมและพระพุทธศาสนาโดยการประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมตามอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย และน�าไปสู่การผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่ก�าหนไว้ คือ “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ

พระพุทธศาสนา” 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี ร่วมกับ วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย 

ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการบรรพชา 

และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช โดยมีจ�านวนโครงการที่เสนอเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน ๔๕๒ โครงการ ประมาณการผู้เข้าร่วม

โครงการ จ�านวน ๙๖,๓๙๘ รูป/คน ในพื้นที่ ๕๑ จังหวัดทั่วประเทศ และในต่างประเทศ ๔ โครงการ

๑.๒ วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความรู้ดี ประพฤติดี ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา 

 ๒.  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของชาติ

 ๓.  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ รู้จักโทษ

ของอบายมุขและยาเสพติด 



455โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

๑.๓ ผลการด�าเนินงานตามโครงการ
 ในการตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมหัวหน้าหน่วยโครงการและการเข้าไปตรวจเยี่ยมโครงการบรรพชา 

และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนและ ท่ีเข้ารวมกิจกรรมได้สงเกตและสอบถามสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

ของกลุ่มสามเณรและเยาวชนที่มีศรัทธาในการบวช มีผลพฤติกรรมของเยาวชน ท�าให้สามารถศึกษา 

ความคดิเหน็ของเยาวชนทีบ่วชในโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนมหาวทิยาลัยมหาจุฬา-

ลงกรณราชวทิยาลยั ประจ�าปี ๒๕๕๙ ผลการด�าเนนิงานโครงการฯ พบว่า มผู้ีเข้าร่วมโครงการทัง้ส้ิน ๔๕๒ 

โครงการ ประมาณการผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน ๙๖,๓๙๘ รูป/คน ในพื้นที่ ๕๑ จังหวัดทั่วประเทศ  

และในต่างประเทศ ๔ โครงการ ในการด�าเนินงานกองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี ได้มีการจัดการ

สัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมเพื่อก�าหนดกรอบในการบริหารโครงการและหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมให้เป็น

แนวทางเดียวกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาและอบรม

เยาวชนภาคฤดรู้อน ต้านยาเสพตดิ ประจ�าปี ๒๕๕๙ เพือ่เฉลิมพระเกยีรต ิพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ 

ภมูพิลอดุลยเดช และ สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิฯ์ พระบรมราชนินีาถ จ�านวน ๔๕๒ แห่ง ขึน้ ณ มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อก�าหนด

แนวปฏบิตัใินการจดัโครงการฯให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและรบัฟังนโยบายจากผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั

  การจัดโครงการดังกล่าวฯ มีกองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี เป็นผู้ก�ากับดูแลและอ�านวย 

ความสะดวกให้แด่หัวหน้าหน่วยที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา โดยล�าดับพิธีการได้เร่ิมขึ้นในเวลา ๐๙.๐๐ น.  

เป็นพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.๙) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  

และรองเจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดงาน โดยมีพระมหาประยูร 

โชติวโร ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี ได้ถวายรายงานว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย โดยจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 

บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม ตามปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ศึกษาพระไตรปิฏก และวิชาชั้นสูงส�าหรับ

พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ทัง้นี ้มหาวทิยาลยัจงึได้จดักจิกรรมส่งเสรมิให้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ทัง้ศษิย์

ปัจจุบัน และ ศิษย์เก่าของ มจร ได้ออกไปบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งการจัดโครงการบรรพชา

สามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนนี้ ได้เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ เป็นต้นมาเพื่อเป็นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นเยาวชนที่มีความรู้ และมีความ

ประพฤตดิงีามตามหลกัศีลธรรมของพระพทุธศาสนา เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรูจ้กัหน้าที ่มรีะเบียบวนัิย 

ใฝ่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ และเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักโทษ รวมไปถึง

วิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด อันเป็นภัยอันตรายระดับชาติ ในปัจจุบันนี้
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  พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต กล่าวต่ออีกว่า ในการจัดอบรมสัมมนา 

ในคร้ังน้ี มีหัวหน้าหน่วยโครงการฯ ท่ีแจ้งความประสงค์ จะขับเคลื่อนตามนโยบายของ มจร แล้วถึง  

๔๕๒ แห่ง จากทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเชิงปริมาณของผู้ที่จะเข้าอบรมในโครงการฯ มีจ�านวน ดังนี้ 

  ๑) สามเณร จ�านวน ๓๓,๖๑๒ รูป   ๒) เยาวชน จ�านวน ๑๖,๙๔๑ คน 

  ๓)  ประชาชนทั่วไป จ�านวน ๓๓,๑๕๖ คน 

 วตัถปุระสงค์ในการจดัการอบรมสมัมนาหวัหน้าหน่วยโครงการฯ ครัง้นี ้เพือ่ให้หวัหน้าหน่วยมเีทคนคิ

ในการอบรมเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันวางแผนในการพัฒนาการอบรม พัฒนา 

ทีมงานพระวิทยากร ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรม เด็กและเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมก็จะเป็นคนดี 

ของสังคม ช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และพัฒนาประเทศชาติสืบไป

  การเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ โดยพระราชวรมุนี, ดร. (พล อาภากโร ป.ธ. ๙) รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนิสิต รองเจ้าคณะภาค ๖ ได้กล่าวเปิดงานว่า ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกรูปที่ได้เสียสละ

ท�างานเพือ่พระพทุธศาสนา เป็นพระพทุธศาสนาเพือ่สงัคม และได้ฝากข้อคดิความเหน็ให้หวัหน้าโครงการฯ

ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ๔ ข้อ คือ 

  ๑)  มีความรู้ดี   ๒) มีความประพฤติเป็นตัวอย่าง 

  ๓) มีทักษะชีวิต  ๔) มีจิตสาธารณะ 

 ท�าอย่างไรโครงการฯ จงึจะม ีศาสนทายาทเพือ่สบืต่ออายพุระพทุธศาสนา ต้องคดิใหม่ท�าใหม่ก�าหนด

กุศโลบาย สร้างรากแก้วหน่อแก้วของพระพุทธศาสนา ท�าให้เด็กมาอยู่กับเรามีพฤติกรรมเปลี่ยนให้ได้  

ปลกูศรทัธาผูป้กครอง อาจใช้ภาษาองักฤษสอนให้ลกูเณรแผ่เมตตาเป็นภาษาองักฤษ น�าศลี ๕ มาประยกุต์

ในโครงการสอนงานคณะสงฆ์ อย่างน้อยที่สุดกิจกรรมส�าคัญคือ ท�าวัตร บิณฑบาต ปัดกวาดเสนาสนะ 

บริหารศรัทธาท�าให้ชาวบ้านมั่นใจได้ว่า พระสงฆ์พระเณรมีประโยชน์กับสังคม

  ภาคบ่ายพระเดชพระคุณพระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร. รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายให้ความรู้

หัวหน้าหน่วยอบรมว่า ต้องขอบคุณและอนุโมทนากับทุกท่านที่เสียสละท�างานเพื่อพระพุทธศาสนาและ

ช่วยพัฒนาสังคม การบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผมพูดอยู่ประจ�า

เมื่อมีโอกาสใน ๓ เรื่องส�าคัญ คือ 

  ๑) การปฏิบัติศาสนกิจ    ๒) ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

  ๓)  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

 ซึง่ผมทราบว่ามทีัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในวนันีก้ล่าวโดยเฉพาะเร่ืองบทบาทพระสงฆ์กับการ

คาดหวังของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ผมมีข้อคิดความเห็นใน ๗ ประเด็นส�าคัญ 
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  ๑) พระสงฆ์สามารถตอบค�าถามข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับหลักธรรมค�าสอน 

  ๒) เป็นผู้น�าในการประกอบพิธีกรรทางพระพุทธศาสนา 

  ๓)  เป็นคนกลางให้กับชาวบ้าน 

  ๔)  มีสถานที่ปฏิบัติธรรมและน�าปฏิบัติได้ 

  ๕)  เป็นที่พึ่งในการให้การอบรมลูกหลานชาวบ้าน 

  ๖)  แก้ปัญหาต่างๆให้กับชุมชน 

  ๗)  ให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวบ้าน 

 ฝากทุกท่านน�าไปต่อยอดและก�าหนดทิศทางการท�างานให้ตรงกับความคาดหวังของชาวบ้านและ

การจัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนฯก็จะเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาและสังคม

  หลังจากนั้นหัวหน้าหน่วยอบรมได้รับการแนะน�าเทคนิควิธีการอบรมเด็กและเยาวชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยพระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อ�านวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมและทีมงาน

วิทยากรผู้เช่ียวชาญ ได้แนะน�าเทคนิควิธีที่สนุกสนานและสามารถน�าไปใช้ได้จริงในโครงการฯ ภายหลัง 

จากนั้นได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฯโดย พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนิสิต ได้กล่าวขอบคุณและเน้นย�้าอีกครั้งถึงภารกิจส�าคัญในการท�างานเพื่อพระพุทธศาสนา 

 จากการสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมท่ัวประเทศน�าไปสู่การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการที่ 

ก�าหนดไว้ผลการด�าเนินงานหัวหน้าหน่วยโครงการสามารถน�าไปใช้ในการบริหารโครงการได้เป็นอย่างดี 

ส่งผลให้เยาวชนรู้จักโทษของสิ่งเสพติด รู้จักหน้าที่พลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย และใฝ่ใจในการอนุรักษ์

วฒันธรรมท้องถิน่และสิง่แวดล้อม มคีวามประพฤตดิปีฏบิตัชิอบ ถกูต้องตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา 

มีความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ มีรายละเอียดตามตารางแสดง

จ�านวนผู้เข้าร่วม ดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงจ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาพฤดูร้อน

ที่ รายการ จ�านวน รูป/คน ร้อยละ

๑ พระภิกษุ ๑,๕๔๙ ๒

๒ สามเณร ๓๒,๙๕๐ ๓๔

๓ ศีลจาริณี ๓,๒๕๙ ๓

๔ เยาวชน ๑๘,๙๔๙ ๒๐

๕ ประชาชน ๓๕,๒๙๗ ๓๗

๖ วิทยากร ๔,๓๙๔ ๕

รวม ๙๖,๓๙๘ ๑๐๐
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แผนภูมิที่ ๑ แสดงจ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ๒๕๕๙ 

  ๑.๓.๑ ความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนในโครงการ

  (๑) เหตุผลของการเข้ามาบวชในโครงการ 

  เมื่อสอบถาม และสังเกตพฤติกรรมของสามเณรและเยาวชนความคิดเห็นในหลายกลุ่ม ๆ ที่เข้า

อบรมในโครงการเข้ารวมโครงการส่วนใหญ่มีศรัทธาในการบวชเป็นพื้นฐานในการเข้าบรรพชาและทั้งนี ้

อาจเป็นช่วงทางโรงเรียนได้ปิดภาคเรียน โดยส่วนมากเด็กและเยาวชนในต่างจังหวัดไม่ได้ท�าอะไรจึงม ี

ความสนใจในกิจกรรมการบวช และต้องการเข้าร่วมโครงการ นอกจากนัน้อาจเป็นเพราะได้รบัการปลกุเร้า

จากบิดามารดาและญาติ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ตลอดจนคนในสังคม ท�าให้เยาวชนมีความต้องการจะเข้า

บวชในพระพทุธศาสนา เพือ่เป็นการแสวงหาความรูใ้นอกีแง่มมุหนึง่ จงึท�าให้เยาวชนมคีวามศรทัธาในการ

บวชในโครงการฯ ส่งเสรมิให้เยาวชนมคีวามรูด้ ีประพฤตดิ ีตามหลกัศลีธรรมของพระพทุธศาสนาและสอน

ให้เยาวชนได้รู้จักโทษของอบายมุขและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระหว่างปิดภาคการศึกษา สามเณร

และเยาวชนที่เข้าอบรมในโครงการที่มีศรัทธาในการบวช ส่วนใหญ่จะมีความสอดคล้องกัน เป็นความเห็น

ในเชิงบวก เมื่อสอบถามแล้วในประเด็นเหตุของการเข้ามาบวช ส่วนใหญ่ พบว่า เป็นความประสงค์ของ 

ผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรได้มีโอกาสใกล้ชิดพระศาสนา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ประกอบกับ 

เป็นวัดที่อยู่ใกล้ชุมชนเมื่อวัดมีโครงการจึงสนับสนุนให้บุตรเข้ามาบวชเป็นสามเณร นอกจากนั้นยังมีกลุ่ม

ที่ตัดสินใจบวชเองเหตุผลเพราะอยากมีประสบการณ์และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีได้แสดงความกตัญญูกตเวที

ต่อผู้มีพระคุณ หลายรูปเข้ามาบวชเพราะทางโรงเรียนมีโครงการร่วมกับทางวัดและมีพระวิทยากรที่รู้จัก

และชื่นชมในความรู้ความสามารถของวิทยากร 

1%
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10%

18%

2%

50%

จํานวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ
พระภกิษุ สามเณร ศีลจารณีิ เยาวชน ประชาชน วทิยากร รวม
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  (๒) ความกตัญญูกตเวที 

  เม่ือสอบถามและสงัเกตพฤตกิรรมของสามเณรและเยาวชนทีเ่ข้าอบรมในโครงการความคดิเหน็

ในหลายกลุม่ๆ ทีเ่ข้ารวมโครงการส่วนใหญ่ทีบ่วชโครงการและบวชในพระพทุธศาสนามคีวามเหน็สอดคล้อง

กันท้ังหมด คือ มีความกตัญญูกตเวที ในการบวชเพ่ืออุทิศแก่บรรพชนต่อพระรัตนตรัยและสนองคุณ 

ของบิดามารดา อาจเป็นรากฐานความเข้าใจในจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ถือปฏิบัติกันสืบมา 

จงึท�าให้เยาวชนเหล่านัน้มจีติส�านกัในพระพทุธศาสนาจงึพบว่ามคีวามคดิเหน็ลกัษณะสอดคล้องกนัในความ

คิดเหน็ของสามเณรและเยาวชนท่ีเข้ามาบวชในพระพทุธศาสนาและส่งเสริมให้เยาวชนมคีวามรู้ด ีประพฤตดิี 

ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาพร้อมท้ังสอนให้เกิดความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

จากความคิดเห็นของกลุ่มสามเณรและเยาวชนที่เข้าอบรมในโครงการมี ความกตัญญูกตเวที 

  (๓) ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย

  จากความคิดเหน็ของสามเณรและเยาวชนทีเ่ข้าอบรมโครงการในเรือ่งความเป็นระเบียบ พบว่า 

มคีวามคดิเหน็ในเรือ่งของ ความเป็นระเบียบวินัยท่ีสอดคลองกนัจากการสงัเกตพฤตกิรรมของสามเณรและ

เยาวชนความคิดเห็นในหลายกลุ่มๆ ที่เข้ารวมโครงการส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการส่งเสริมให้สามเณรและ

เยาวชนมีระเบียบวินัย ให้ท�างานอย่างมีระบบ ให้ควบคุมตนเองได้ ให้นึกถึงสิ่งดี - ชั่ว ให้ปรับตัวเข้ากับ

สังคมได้ ให้เชื่อฟังพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง ให้ปฏิบัติศาสนกิจทุกวันและให้ดูแลสิ่งแวดล้อม และรู้จัก

ประหยัดและมัธยัสถ์ เมื่อได้เข้ามาบวชได้ศึกษาหลักธรรมค�าสอนของศาสนา เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน คิดเห็นระบบ และได้พบว่ามีความคิดเห็นลักษณะสอดคล้องในของสามเณรและเยาวชนที่ 

เข้ามาบวชในโครงการมหาวิทยาลยัพระพทุธศาสนาทีม่ต่ีอการพฒันาพฤตกิรรมทางจรยิธรรม เพือ่ส่งเสรมิ

ให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  (๔) การมีสัมมาคารวะ 

  จากความคดิเหน็ของสามเณรและเยาวชนทีเ่ข้าอบรมในโครงการเมือ่พจิารณาจากการสอบถาม

สัมภาษณ์ความคิด สังเกตพฤติกรรมที่กล่าวถึงเรื่องการมีสัมมาคารวะ พบว่า มีความคิดเห็น อันได้แก่  

การมีความสมัมาคารวะต่อผูใ้หญ่ ซึง่ถอืว่าเป็นเครือ่งหมายของคนด ีการแสดงความเคารพต่อ ศาสนสถาน 

การแสดงความเคารพพระอาจารย์และครูที่สอนขณะที่ศึกษาพระธรรมวินัย การแสดงความเคารพต่อ 

พระรัตนตรัย การบอกล่าวอาจารย์ เมื่อออกจากวัด การรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติ

ตามค�าสั่งอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติตามระเบียบของวัด และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น พร้อมทั้ง

การรกัษาศลีอย่างเคร่งครดัของเยาวชนทีไ่ด้รบัการฝึกอบรมเป็นอย่างดีจึงท�าให้ผู้บวชมคีวามรู้ความเข้าใจ

ในการปฏิบัติเป็นอย่างดี ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ความพอใจต่อการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของเยาวชน 

ในการส่งเสริมให้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
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  (๕) การใช้ชีวิตร่วมกันในโครงการ

  จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนท่ีเข้าอบรมในโครงการเมื่อพิจารณาจาการสอบถาม

สัมภาษณ์การสังเกตพฤติกรรมของเยาวชนที่เข้าอบรมโครงการมีความคิดเป็นที่สอดคล้องกัน คือ การใช้

ชีวิตร่วมกันในโครงการการปลอบใจและให้ก�าลังใจเพื่อน การยกย่องชมเชยกันเมื่อปฏิบัติดี การดูแล

อปัุฏฐากพระอาจารย์ การเอาใจใส่ในภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมาย การรกัษาสาธารณประโยชน์การเสนอแนะ

เพื่อนในทางที่ดี การช่วยเหลือกิจกรรมของวัด และการบอกกล่าวตักเตือนเพื่อนในทางที่ควร เป็นการให้

ความส�าคัญในเรื่องความมีน�้าใจสูง เพราะได้รับการฝึกอบรมทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมอย่างดี 

จากผู้รับผิดชอบโครงการและได้รับความเอาใจใส่จากพระอาจารย์พี่เลี้ยงเป็นอย่างดี จึงท�าให้ผู้เข้าร่วม

โครงการมีจิตส�านึกเชิงจริยธรรมที่ดี การแบ่งปันลาภสักการะที่เกิดข้ึนในระหว่างบวชอยู่ก็เป็นอีกปัจจัย

ของพระพี่เลี้ยงที่คอยให้ความเอาใจใส่ดูแล และการให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี เมื่อพิจารณาแล้ว 

เห็นได้ว่าความเป็นผู้มีน�้าใจสอดคล้องต่อการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของเยาวชนในการส่งเสริม 

ให้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

  (๖) การได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าประพฤติดี และการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธ-

ศาสนา

  จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชน เมื่อพิจารณาจาการสอบถามสัมภาษณ์การสังเกต

พฤติกรรมของเยาวชนที่เข้าอบรมโครงการมีความคิดเป็นที่สอดคล้องกัน คือ การได้เรียนรู้การใช้ชีวิต 

อย่างคุ้มค่าประพฤติดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รู้จักหน้าที่ตนเอง ตั้งใจปฏิบัติ 

ตามระเบียบวินัย และใส่ใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม การได้รู้จักหน้าที่ตนเอง 

ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบวินัย และใส่ใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถ่ินและสิ่งแวดล้อมได้ความ 

สามัคคีในหมู่คณะเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน และสุดท้ายได้เรียนรู้ 

การแก้ปัญหาในการด�าเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

 ๑.๓.๒ ปัญหาและอุปสรรค

  (๑) งบประมาณจากมหาวิทยาลัยให้น้อยไม่เพียงพอในการด�าเนินการ 

  (๒) ภาครัฐในส่วนภูมิภาคบางแห่งไม่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการบรรพชาเยาวชนภาคฤดูร้อน 

  (๓) เด็กเยาวชนขาดทักษะในการเขียนและเบื่อการบรรยายธรรมะ

  (๔) ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต�าบลน้อยลง

  (๕) เด็กที่เข้าร่วมโครงการอ่านหนังสือไม่ค่อยออก เขียนหนังสือไม่ค่อยถูก ขาดความอบอุ่น

จากพ่อแม่

  (๖) ส่วนราชการในแต่ละแห่งให้การสนับสนุนโครงการฯ ด้านงบประมาณแต่มักให้หลังจาก

โครงการเสร็จสิ้นท�าให้ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายระหว่างโครงการ
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  (๗) บางหน่วยอบรมอยู่ห่างไกลการติดต่อประสานงานไม่ค่อยได้รับความสะดวกเพราะหน่วย

อบรมบางหน่วยตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

  (๘) จ�านวนเด็กที่เข้าบรรพชาไม่ได้ตามเป้าหมายเท่าที่ควรเพราะมีผลจากโครงการคณะสงฆ์

อีกต่างหาก

  (๙) โรงเรียนบางท้องที่ให้ความร่วมมือน้อยลง

  (๑๐) โครงการมีเด็กเข้ามาสมัคเป็นจ�านวนมากทางวัดไม่สามารถรับผู้สมัครได้ทั้งหมด

  (๑๑) มีจ�านวนผู้เข้าบรรพชา และศีลจาริณีมากเกินจ�านวนจริงท�าให้ขาดแคลนอุปกรณ์บวช 

  (๑๒) ขาดทุนทรัพย์ในการซื้อเครื่องนุ่งห่ม ของสามเณรและเยาวชน

  (๑๓) ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนน้อยมากแต่มักส่งเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนเข้ามารับการ

อบรมและบรรพขาซึ่งไม่ใช้เป็นการแก้ที่ต้นเหตุ ดังนั้น สถานศึกษาโรงเรียนควรปรับปรุงกับตัวเยาวชนเอง

ควรมุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนรวมทางวิชาการ และการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม

   (๑๔) ผู้ปกครองให้การเสริมและสนับสนุนน้อยลง

  (๑๕) เด็กส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการเล่นเกมไม่สนใจการอบรม

  (๑๖) ปัญหาทางด้านสถานที่ที่ไม่เหมาะสม 

  (๑๗) ปัญหาการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

 ๑.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการฯ

  (๑) ควรก�าหนดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนทีเ่ป็นยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัในแต่ละ

ภูมิภาค

  (๒) ก�าหนดนโยบายร่วมกับระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

  (๓) ก�าหนดแผนยทุธศาสตร์การจดัโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เพือ่ก�าหนด

เป้าหมายในการด�าเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจน 

  (๔) ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้ามาบรรพชาและอบรมให้ชัดเจนว่ากลุ่มไหนที่บวชต่อเพื่อ

ศึกษาเล่าเรียนในแต่ละแผนกท่ีต้องการเช่น แผนกนักธรรมและบาลี แผนกพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 

หรือมหาวิทยาลัยสงฆ์

  (๕) จัดการสมัมนาระดมความคดิเหน็เพือ่จดัท�ายทุธศาสตร์โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชน

ภาคฤดูร้อน

  (๖) ควรจัดให้มีการอบรมพระวิทยากรท่ีปฏิบัติหน้าที่ในโครงการฯให้มีความรู้ความสามารถใน

การอบรมและสามารถบริหารศรัทธาและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการอบรม

หัวหน้าหน่วยโครงการฯ
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๔. ภาคผนวก





คณะกรรมการฝ่ายจดัสมัมนาทางวชิาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะครุศาสตร์ รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ 

กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา

รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ รองผู้อ�านวยการสถาบันภาษา

ผู้อ�านวยการส�านักงานประกันคุณภาพ ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต

ผู้อ�านวยการกองกิจการวิทยาเขต ผู้อ�านวยการกองวิเทศสัมพันธ์

ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพุทธศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพุทธศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา

หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว   หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ

พระมหาจรัญ อุตฺตมธมฺโม,ดร. พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ, ดร.
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พระศรีธีรพงศ์ พระมหาสมเดช ตปสีโล

พระมหาเกรียงไกร โสภณจิตฺโต พระมหาเจริญทรัพย์ ธนวุฑฺฒเมธี

พระครูชิโนวาทธ�ารง พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว 

พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร. รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 

ผศ.รังษี สุทนต์ ผศ.ค�าพันธ์ วงศ์เสน่ห์

ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์ ดร.อดุลย์ คนแรง

ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง นายสินชัย วงษ์จ�านง

นายสมควร ถ้วนนอก นายสันทัด จันทร์ทาทอง

ดร.ธานี สุวรรณประทีป นางลักษณ์พสุกานต์ สุขพินิจ  

นายสนธิญาณ รักษาภักดี นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์  

นายไวพจน์ ปรารถนา นายสุรัตน์ ค�าโสภา   

นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ 

ผู้อ�านวยการกองวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

เลขานุการส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อ�านวยการกองวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาเอกลักษณ์ จิตฺตเทโว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาถาวร ถาวรเมธี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายอักษราวิชญ์ โฉมศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุภฐาน สุดาจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายศักดิ์รพี พันพา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบัตรและสารนิพนธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ

กรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและวัดผล

ผู้อ�านวยการส�านักงานประกันคุณภาพ ผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนนิสิต

ผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา เลขานุการส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์ เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

พระศรีธีรพงศ์ พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ, ดร.

พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. พระมหาจรัญ อุตฺตมธมฺโม, ดร.

พระสรวิชญ์ อภิปุญฺโญ, ดร. พระมหาสมเดช ตปสีโล

พระมหาเกรียงไกร โสภณจิตฺโต พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ

พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร. พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว

ศ.พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร

รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก

ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ

ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์

ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์ ผศ.รังษี สุทนต์

ผศ.สมควร นิยมวงศ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร 

ดร.แสวง นิลนามะ ดร.อธิเทพ ผาทา

ดร.บุญเลิศ โอฐสู ดร.ศศิวรรณ ก�าลังสินเสริม

ดร.อดุลย์ คนแรง ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ

นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา นายเกษม แสงนนท์

นายวรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา นายสังวร อ่อนสนิท 

นายมนัส จอดพิมาย นายทศพร ศรีค�า
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นายสินชัย วงษ์จ�านงค์ นายสมควร ถ้วนนอก  

ดร.ธานี สุวรรณประทีป นายสันทัด จันทร์ทาทอง 

ผู้อ�านวยการกองวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

รองผู้อ�านวยการกองวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาเอกลักษณ์ จิตฺตเทโว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาถาวร ถาวรเมธี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายอักษราวิชญ์ โฉมศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุภฐาน สุดาจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางลักษณ์พสุกานต์ สุขพินิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุรัตน์ ค�าโสภา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายไวพจน์ ปรารถนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายศักดิ์รพี พันพา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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รายนามผู้อุปถัมภ์ 

งานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี  ๒๕๖๐

๑. มูลนิธิร่วมกตัญญู                   เจ้าภาพโรงทานตลอดงาน

๒. ดร.นวนวรรณ พูนวสุพลฉัตร           เจ้าภาพผลไม้

๓. มูลนิธิโพธิวัณณา โดยแม่ชีณัฐญาวรรณ   เจ้าภาพโรงทานตลอดงาน   

๔. แม่ชีน้อย วัดพระธาตุพนม                เจ้าภาพตลอดงาน

๕. คุณภาวิดา เกษรา ณ อยุธยา               เจ้าภาพขนมแพนเค้ก/

  ขนมปัพเฟิล

๖. ดร.เดชา-กิตติญาภรณ์ กัปโก และคณะ   เจ้าภาพกาแฟนมสด  

๗. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์         เจ้าภาพก๋วยเตี๋ยว

๘. น�้าดื่มอินธารา (จัดรวมกับ ดร.นวนวรรณ) เจ้าภาพน�้าดื่มตลอดงาน




