โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�ำปี ๒๕๖๐
พระมหาประยูร โชติวโร
ผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต

๑. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ด�ำเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เน้น
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ ๕ ผูท้ รงสถาปนามหาวิทยาลัย ยังได้จดั กิจกรรมส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระบัณฑิต และนิสติ
ของมหาวิทยาลัยออกไปบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระศาสนา ในระหว่างปิดภาคการศึกษา
โดยจัดให้มีโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ตั้งแต่
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ เป็นต้นมา โดยการอบรมเยาวชน ประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ
ปฏิบตั อิ ยูใ่ นหลักศีลธรรม และสามารถน�ำหลักธรรมไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ เป็นการห่างไกลอบายมุข
สิง่ เสพติดทุกประเภท เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พระนิสติ ได้ฝกึ ประสบการณ์การท�ำงานเพือ่ สังคม
และพระพุทธศาสนาโดยการประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย และน�ำไปสู่การผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่ก�ำหนดไว้ คือ “มีศรัทธาอุทิศตน
เพื่อพระพุทธศาสนา”
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย
ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการบรรพชา
และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช โดยมีจ�ำนวนโครงการที่เสนอเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๘๙ โครงการ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๙๐,๐๘๖ รูป/คน ไม่รวมประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ๔๑ จังหวัดทั่วประเทศ และ
ในต่างประเทศ ๓ โครงการ

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความรู้ดี ประพฤติดี ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของชาติ
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๓. เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนรูจ้ กั หน้าที่ มีระเบียบวินยั ใฝ่ใจในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและรูจ้ กั โทษ
ของอบายมุขและยาเสพติด

๓. การสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมประจ�ำโครงการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงปิดภาคการศึกษามหาวิทยาลัยได้ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระบัณฑิต และนิสิตของมหาวิทยาลัยออกไป
บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคมเป็นประจ�ำทุกปี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดให้มี
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี การด�ำเนินการโครงการ
บรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนดังกล่าว ได้มีการด�ำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓
เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์
๑) เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระบัณฑิต และนิสิตของ
มหาวิทยาลัยออกไปบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม
๓) เพื่ออบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และสามารถน�ำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
๔) เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีเจตคติรว่ มในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
การจัดโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ได้มีการด�ำเนินการมาตั้งแต่มี
๒๕๒๓ จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นปีที่ ๓๘ และมีหน่วยอบรม จ�ำนวนทั้งสิ้น ๗,๑๖๕ หน่วยอบรม มีผู้เข้า
ร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน ๒,๐๘๑,๗๓๐ รูป/คน ในการด�ำเนินการโครงการบรรพชาสามเณร
และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจ�ำปี ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสติ ส�ำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการ
ขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ จึงได้จัดสัมมนาหน้าหน้าหน่วยอบรมฯ ขึ้น เมื่อวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ซี อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองกิจการนิสติ ส�ำนักงานอธิการบดี ส่วนงานในก�ำกับพระเดชพระคุณ
พระราชวรมุนี, ดร. (พล อาภากโร, ป.ธ. ๙) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดสัมมนาหัวหน้าหน่วย
อบรม โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ น ต้านยาเสพติด ประจ�ำปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน
๓๘๙ แห่งใน ๔๑ จังหวัด และต่างประเทศอีก ๓ หน่วยอบรมใน ๒ ประเทศ คือ กัมพูชา และลาว
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๑

เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และเพื่อให้
หัวหน้าหน่วยรับทราบ เข้าใจนโยบายมหาวิทยาลัย และแนวทางการด�ำเนินการตามขั้นตอนและ
กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์
๑) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ และประสบการณ์แก่หัวหน้าหน่วยอบรมในการบริหาร
โครงการ
๒) เพื่อให้หัวหน้าหน่วยอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าสัมมนา
ด้วยกัน และผู้เข้าสัมมนากับวิทยากร
๓) เพือ่ ให้หวั หน้าหน่วยอบรมได้รว่ มค้นหาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาหรือแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ รี ว่ มกันในการ
บริหารโครงการ
พิธเี ปิดโครงการสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมได้รบั เมตตาจากพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร มาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนา
กับการสร้างศาสนทายาท” มีสาระส�ำคัญว่า “...การบวชเณรได้มีการด�ำเนินการมาก่อน พ.ศ.๒๕๒๓
แต่ไม่เป็นทางการโดยนโยบายของมหาวิทยาลัยทีต่ อ้ งการให้องค์กรนิสติ ขณะนัน้ ฝึกท�ำงานเพือ่ คณะสงฆ์
ส่งเสริมให้นิสิตมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นไปตามคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย ให้นิสิตเรียนรู้วิธีการท�ำงานกับชุมชน รู้จักบริหารศรัทธาชาวบ้าน ท่านได้แนะน�ำ
เทคนิควิธีการท�ำงาน เช่น การขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ ผู้น�ำชุมชน และหน่วยงานราชการ
ท�ำอย่างไรทุกภาคส่วนจึงเข้ามามีส่วนร่วม มีความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน ท่านยกตัวอย่างการขอบริจาค
ข้ า วสารจากเจ้ า อาวาสวั ด ราชบู ร ณะ เรามี ค วามสารในโครงการเพี ย งพออยู ่ แ ล้ ว แต่ ก ารได้ รั บ
ความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์เราได้รบั ความร่วมมือ และเป็นการประชาสัมพันธ์งานให้ทกุ ฝ่ายรับทราบ
นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวถึงการบวชเณรในประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ และลาว เพื่อชี้ให้เห็นถึง
การสร้ า งศาสนทายาทเพื่ อ สื บ ทอดพระพุ ท ธศาสนาที่ ต ้ อ งท� ำ งานร่ ว มกั น ทุ ก ฝ่ า ย และการสร้ า ง
ศาสนทายาทที่ดีที่สุดคือ ทุกท่านต้องเป็นแบบอย่างที่ดี”
พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ บรรยายพิเศษ เรื่อง
“สถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน “ ท่านกล่าวว่า “...การบวชเณรเราต้องมีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าเพื่อสร้างศาสนทายาท และรักษาพระพุทธศาสนา ต้องแยกประเภทผู้บวชให้
ชัดเจนใครมีแนวโน้มบวชต่อ กระบวนการดูแลฝึกอบรมต้องชัดเจน มีการวางแผนบริหารโครงการ
อย่างเป็นรูปธรรม..นอกจากการบวชเณรอบรมเยาวชนทุกท่านมีภารกิจทางพระพุทธศาสนา คือ
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๑) ท่านต้องรักษาความเป็นหมู่บ้านชาวพุทธให้คงอยู่
๒) ปลูกฝั่งความเป็นชาวพุทธตามพระธรรมวินัย
๓) ให้การศึกษาและตระหนักถึงภัยที่มีต่อพระพุทธศาสนา
๔) ความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
ในตอนท้ายท่านได้กล่าวให้ก�ำลังใจหัวหน้าหน่วยโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อนทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละนับว่าทุกท่านได้รับภารธุระอันใหญ่ยิ่งของกิจการ
คณะสงฆ์ เพราะการท�ำงานของพวกท่านเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
ได้ร่วมกันสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่งมีคุณธรรมเป็นอนาคตของชาติของพระพุทธศาสนา ที่ส�ำคัญ
ได้ท�ำงานเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ ๙ ขออนุโมทนาและถวายก�ำลังใจในการท�ำงาน...”
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม บรรยาย
พิเศษ เรือ่ ง “พระพุทธศาสนากับการสร้างศาสนทายาท” ท่านกล่าวถึงสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนา
ทีท่ กุ ท่านต้องมาช่วยกันสร้างศาสนทายาท เพือ่ รักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ การจัดโครงการบวชเณร
เป็นการสร้างคนดีอนาคตของชาติ และเป็นการท�ำงานเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ขออนุโมทนาและถวายก�ำลังใจในการท�ำงาน...”
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อ�ำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม ท่านได้ให้เทคนิคและ
วิธีการอบรมเยาวชนในเชิงปฏิบัติการ โดยให้หัวหน้าหน่วยอบรมตระหนักและใส่ใจในทุกกระบวนการ
อบรมว่ามีความส�ำคัญเชื่อมโยงกัน เช่น การฝึกการตรงต่อเวลา ระเบียบวินัยในการรวมกิจกรรม
การฝึกการเดินแถวการกราบการไหว้ การบรรยายธรรม การท�ำกิจกรรมสนุก การบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
การกตัญญูต่อสถานที่ การให้ชุมชนมีส่วนร่วม ทุกอย่างเราต้องสอนตัวธรรมะไม่ใช่ชื่อของธรรมะ...”
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานปิดสัมมนาฯ
ได้เมตตามอบเกียรติบัตรและให้โอวาทตอนหนึ่งว่า”..อนุโมทนาการด�ำเนินการจัดสัมมนาฯ ขอแนะน�ำ
การตั้งวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการโครงการต้องวัดและประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน
การบวชเณรเป็นการท�ำงานเพื่อพระพุทธศาสนา สร้างศาสนทายาท พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ ท�ำงานเชื่อมโยงกับชุมชน หน่วยงานรัฐ และเอกชน เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องช่วยกัน
เพื่อสร้างศาสนทายาทและรักษาพระพุทธศาสนาและน้อมอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่องค์รัชกาลที่ ๙..”
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พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้นโยบายในการด�ำเนินการโครงการ
บรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ไว้ว่า”...อนุโมทนากองกิจการนิสิต กิจการนิสิต
ทั่วประเทศ และคณะท�ำงาน ได้ปฏิบัติงานสนองนโยบายมหาวิทยาลัย โครงการบรรพชาและอบรม
เยาวชนด้วยดี จากระบบฐานข้อมูลเห็นได้ว่า มีการด�ำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ เป็นต้นมา
และจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั ปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๐ นี้ เป็นปีที่ ๓๘ ได้สร้างศาสนทายาท
เป็นจ�ำนวนมาก การจัดท�ำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นประโยชน์อย่างมาก แสดงถึงการท�ำงาน
อย่างเป็นระบบ อาจมีบางส่วนที่ต้องเพิ่มเติมให้รอบด้านเป็นภาพรวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เป็นข้อมูลที่ผู้บริหารสามารถน�ำไปใช้ในการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนากระบวนงานและสร้างกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ย KM เมือ่ ฐานข้อมูลชัดจะได้วางแผนการท�ำงาน
ทั้งปี ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราจะมีส่วนรวมสร้างศาสนทายาท ได้อย่างไร
ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาบวชในโครงการฯ ได้ว่าบวชมาแล้วต้องการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมบาลี
สาธิต และหรืออุดมศึกษาของมจร หรือเป็นศาสนทายาทช่วยรักษาวัดวาอารามในชุมชน รวมถึงการ
ท�ำงานในเชิงนโยบายและท�ำความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชารัฐ
เพื่อผนึกก�ำลังท�ำงานเพื่อคณะสงฆ์และสังคมประเทศชาติ..”
พระมหาประยูร โชติวโร ผูอ้ ำ� นวยการกองกิจการนิสติ กล่าวว่า “..การด�ำเนินการสัมมนาหัวหน้า
หน่วยอบรมฯเพือ่ ท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยเฉพาะการท�ำงานเพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนานิสิต
ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามค�ำกล่าวของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี
บรรยายไว้ในการประชุมเชิงนโยบายการจัดท�ำยุทธศาสตร์พฒ
ั นานิสติ มจร เมือ่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ไว้ว่า “...การพัฒนานิสิตต้องท�ำ ๒ เรื่อง คือ พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะ
นิสิตอันพึงประสงค์ (นวลักษณ์ ๙ ประการ) และสร้างศาสนทายาทที่มีศักยภาพ และรวมรับฟัง
แนวทางในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยจากผูบ้ ริหารระดับสูง โดยเฉพาะ
พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตในฐานะรองอธิการบดีที่ก�ำกับดูแล
ที่ได้ให้นโยบายไว้เพื่อให้ทุกท่านรับทราบ เข้าใจและก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายรวมกันเพื่อการ
ด�ำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์นโยบายของมหาวิทยาลัยในอนาคต…”
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๔. ผลการด�ำเนินงานโครงการ
การด�ำเนินการโครงการได้มีการตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมหัวหน้าหน่วยโครงการและการเข้าไป
ตรวจเยีย่ มโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ นและ ทีเ่ ข้ารวมกิจกรรมได้สงเกตและสอบถาม
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มสามเณรและเยาวชนที่มีศรัทธาในการบวช มีผลพฤติกรรมของเยาวชน
ท�ำให้สามารถศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนที่บวชในโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ผลการด�ำเนินงานโครงการฯ พบว่า มีหน่วย
อบรมทีผ่ า่ นการคัดเลือกเป็นหน่วยอบรมของมหาวิทยาลัยและต้องเข้ารับการสัมมนาหัวหน้าหน้าอบรม
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจ�ำปี ๒๕๖๐ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๘๙ รูป
ใน ๔๑ จังหวัดทั่วประเทศ และ ๓ หน่วยอบรมฯในต่างประเทศ แยกเป็นประเทศกัมพูชา จ�ำนวน ๑
หน่วยอบรม ฯ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�ำนวน ๒ หน่วยอบรม ฯ โดยมีผู้เข้ารับ
การอบรมฯเป็นสามเณร จ�ำนวน ๒๓,๓๑๘ รูป บวชศีลจาริณีและเยาวชน จ�ำนวน ๔๔,๘๒๑ คน
ประชาชนทั่วไป จ�ำนวน ๑๗,๓๕๔ คน และวิทยากร จ�ำนวน ๓,๕๖๑ รูป รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๙๐,๐๘๖
รูป/คน ในการด�ำเนินงานกองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี ได้มีการจัดการสัมมนาหัวหน้าหน่วย
อบรมเพื่อก�ำหนดกรอบในการบริหารโครงการและหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ซี อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย
อยุธยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อก�ำหนดแนวปฏิบัติในการ
จัดโครงการฯให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและรับฟังนโยบายจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
จากการสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมทั่วประเทศน�ำไปสู่การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการ
ที่ก�ำหนดไว้ผลการด�ำเนินงานหัวหน้าหน่วยโครงการสามารถน�ำไปใช้ในการบริหารโครงการได้เป็น
อย่างดี ส่งผลให้เยาวชนรู้จักโทษของสิ่งเสพติด รู้จักหน้าที่พลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย และใฝ่ใจในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ถูกต้องตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา มีความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมใิ จในศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ มีรายละเอียด
ตามตารางแสดงจ�ำนวนผู้เข้าร่วม ดังนี้
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ตารางที่ ๑ แสดงจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
ที่

รายการ

จ�ำนวนรูป/คน

๑ พระภิกษุ

๑,๐๓๒

๒
๓
๔
๕
๖

๒๓,๓๑๘
๓,๓๑๖๓
๑๑,๖๕๘
๑๗,๓๕๔
๓,๕๖๑
๙๐,๐๘๖

สามเณร
ศีลจาริณี
เยาวชน
ประชาชน
วิทยากร
รวม

ร้อยละ
๑
๒๖
๓๗
๑๓
๑๙
๔
๑๐๐

แผนภูมิที่ ๑ แสดงจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ๒๕๖๐
แสดงจํานวนผู้เข้ าร่ วม
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ๒๕๖๐
วิทยากร, ๓,๕๖๑, 4%
ประชาชน,
๑๗,๓๕๔, 19%
เยาวชน, ๑๑,๖๕๘,
13%

พระภิกษุ,
๑,๐๓๒, 1%

สามเณร, ๒๓,๓๑๘,
26%

พระภ ิกษุ
สามเณร
ศีลจาริณี

ศีลจาริณ,ี ๓๓,๑๖๓,
37%

เยาวชน
ประชาชน
วิท ยากร

๑. ความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนในโครงการ
		 (๑) เหตุผลของการเข้ามาบวชในโครงการ
		 ผูป้ กครองและเยาวชนมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และเห็นว่าในช่วงปิดภาคเรียนการศึกษา
การมีโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ นจะเป็นโอกาสส�ำคัญทีบ่ ตุ รธิดาจะได้มโี อกาสได้เข้า
มาศึกษาพระธรรมวินัยและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นโอกาสในการฝึกฝนอบรมตนเอง
ตามหลักค�ำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา
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(๒) ความกตัญญูกตเวที
		 เมื่ อ สอบถามและสั ง เกตพฤติ ก รรมของสามเณรและเยาวชนที่ เข้ า อบรมในโครงการ
ความคิดเห็นในหลายกลุ่ม ๆที่เข้ารวมโครงการส่วนใหญ่ท่ีบวชโครงการและบวชในพระพุทธศาสนา
มีความเห็นสอดคล้องกันทั้งหมด คือ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ท�ำให้เยาวชนเหล่านั้นมีจิตส�ำนึก
ที่ดีต่อบิดามารดาและพระพุทธศาสนา
		
(๓) ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย
		 จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนทีเ่ ข้าอบรมโครงการ พบว่า การบรรพชาและอบรม
เป็นการส่งเสริมให้สามเณรและเยาวชนมีระเบียบวินัย ท�ำงานอย่างมีระบบ ให้ควบคุมตนเองได้ เชื่อฟัง
พระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง รู้จักประหยัดและมัธยัสถ์ เมื่อได้เข้ามาบวชได้ศึกษาหลักธรรมค�ำสอน
ของศาสนา เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
		 (๔) การมีสัมมาคารวะ
		 จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนที่เข้าอบรมในโครงการเมื่อพิจารณาจากการ
สอบถามสัมภาษณ์ความคิด สังเกตพฤติกรรมที่กล่าวถึงเรื่องการมีสัมมาคารวะ พบว่า มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดี การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน การแสดงความ
เคารพพระอาจารย์และครูทสี่ อนขณะทีศ่ กึ ษาพระธรรมวินยั การแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย การ
บอกกล่าวอาจารย์ เมื่อออกจากวัด การรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติตามค�ำสั่ง
อย่างเคร่งครัดในการปฏิบตั ติ ามระเบียบของวัด และการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ พร้อมทัง้ การรักษา
ศีลอย่างเคร่งครัดของเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีจึงท�ำให้ผู้บวชมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบตั เิ ป็นอย่างดี ซึง่ ก็อยูใ่ นเกณฑ์ความพอใจต่อการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของเยาวชนในการ
ส่งเสริมให้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
		 (๕) การใช้ชีวิตร่วมกันในโครงการ
		 จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนที่เข้าอบรมในโครงการ พบว่า การใช้ชีวิตร่วมกัน
ในโครงการการปลอบใจและให้ก�ำลังใจเพื่อน การยกย่องชมเชยกันเมื่อปฏิบัติดี การดูแลอุปัฏฐาก
พระอาจารย์ การเอาใจใส่ในภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การรักษาสาธารณประโยชน์การเสนอแนะเพือ่ น
ในทางที่ดี การช่วยเหลือกิจกรรมของวัด และการบอกกล่าวตักเตือนเพื่อนในทางที่ควร เป็นการให้
ความส�ำคัญในเรือ่ งความมีนำ�้ ใจสูง เพราะได้รบั การฝึกอบรมทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมอย่างดีจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการและได้รับความเอาใจใส่จากพระอาจารย์พี่เลี้ยงเป็นอย่างดี จึงท�ำให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีจติ ส�ำนึกเชิงจริยธรรมทีด่ ี การแบ่งปันลาภสักการะทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างบวชอยูก่ เ็ ป็นอีกปัจจัย
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ของพระพี่เลี้ยงที่คอยให้ความเอาใจใส่ดูแล และการให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี เมื่อพิจารณาแล้ว
เห็นได้วา่ ความเป็นผูม้ นี ำ�้ ใจสอดคล้องต่อการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของเยาวชนในการส่งเสริม
ให้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
		 (๖) การได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าประพฤติดี และการปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
		 จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชน เมือ่ พิจารณาจาการสอบถามสัมภาษณ์การสังเกต
พฤติกรรมของเยาวชนที่เข้าอบรมโครงการมีความคิดเป็นที่สอดคล้องกัน คือ การได้เรียนรู้การใช้ชีวิต
อย่างคุ้มค่าประพฤติดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รู้จักหน้าที่ตนเอง ตั้งใจปฏิบัติ
ตามระเบียบวินยั และใส่ใจในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมของท้องถิน่ และสิง่ แวดล้อม การได้รจู้ กั หน้าทีต่ นเอง
ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบวินัย และใส่ใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมได้ความ
สามัคคีในหมู่คณะเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และสุดท้ายได้เรียนรู้
การแก้ปัญหาในการด�ำเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
๒. ปัญหาและอุปสรรค
		 (๑) งบประมาณในการด�ำเนินการไม่เพียงพอต่อภาระงานหรือกิจกรรมที่จะด�ำเนินการ
		 (๒) ภาครัฐในส่วนภูมภิ าคบางแห่งไม่ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับการบรรพชาเยาวชนภาคฤดูรอ้ น
		 (๓) เด็กเยาวชนขาดทักษะในการเขียน มีสมาธิสั้นและเบื่อการบรรยายธรรมะ
		 (๔) ส่วนราชการในแต่ละแห่งให้การสนับสนุนโครงการฯ ด้านงบประมาณแต่มักให้หลังจาก
โครงการเสร็จสิ้นท�ำให้ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายระหว่างโครงการ
		 (๕) บางหน่วยอบรมอยูห่ า่ งไกลการติดต่อประสานงานไม่คอ่ ยได้รบั ความสะดวกเพราะหน่วย
อบรมบางหน่วยตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
		 (๖) จ�ำนวนเด็กที่เข้าบรรพชาไม่ได้ตามเป้าหมายเท่าที่ควรเพราะมีผลจากโครงการคณะสงฆ์
อีกต่างหาก
		 (๗) โครงการมีเด็กเข้ามาสมัครเป็นจ�ำนวนมากทางวัดไม่สามารถรับผู้สมัครได้ทั้งหมด
		 (๘) มีจ�ำนวนผู้เข้าบรรพชา และศีลจาริณีมากเกินจ�ำนวนจริงท�ำให้ขาดแคลนอุปกรณ์บวช
		 (๙) ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนน้อยมากแต่มักส่งเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนเข้ามารับการ
อบรมและบรรพขาซึ่งไม่ใช้เป็นการแก้ที่ต้นเหตุ ดังนั้น สถานศึกษาโรงเรียนควรปรับปรุงกับตัวเยาวชน
เองควรมุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนรวมทางวิชาการ และการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
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๓. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการฯ
		 (๑) ควรก�ำหนดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนที่เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ในแต่ละภูมิภาคโดยความร่วมมือกับระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
		 (๒) ก� ำ หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดู ร ้ อ น
เพื่อก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจน
		 (๓) ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้ามาบรรพชาและอบรมให้ชัดเจนว่ากลุ่มไหนที่บวชต่อ
เพื่อศึกษาเล่าเรียนในแต่ละแผนกที่ต้องการเช่น แผนกนักธรรมและบาลี แผนกพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญ หรือมหาวิทยาลัยสงฆ์
		 (๔) ควรมีการจัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท�ำยุทธศาสตร์โครงการบรรพชาและ
อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
		 (๕) ควรจัดให้มีการอบรมพระวิทยากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการฯให้มีความรู้ความสามารถ
ในการอบรมและสามารถบริหารศรัทธาและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการอบรม
หัวหน้าหน่วยโครงการฯ
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