
บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณ
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม1

พระมหาประยูร โชติวโร และคณะ
2

กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อต้ังข้ึนตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา 

พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์มีพันธกิจ ๔ ประการ คือ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท�านุบ�ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ปรัชญา

ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ

สังคม” โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยนิสิตบรรพชิตที่ส�าเร็จการศึกษาภาคทฤษฎีแล้ว จะต้องปฏิบัติ

ศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี
3
 จึงจะมีสิทธิเข้ารับปริญญาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่า

ด้วยการปฏบิตัศิาสนกจิ และการออกปฏบิตัศิาสนกจิของนสิิตทุกรูป มหาวทิยาลัยมคีวามมุง่หวงัให้นสิิต

ทุกท่านได้ปฏิบัติตามพุทโธวาทที่ว่า 

 “จรถ ภิกฺขเว จาริก� พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย  

เทวมนุสฺสาน� 

 แปลว่า ภกิษทุัง้หลายเธอทัง้หลาย จงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุข ของชนจ�านวนมาก

เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”

 

 1
 บทความที่มีเนื้อหาซึ่งรวบรวมข้อมูลจากผลการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิต และปฏิบัติงานบริการ

สังคมของนิสิตคฤหัสถ์ รุ่น ๖๔ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตประจ�าภาคการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และผลการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๔ 
 2 พระมหาประยูร โชติวโร (ค�ามา) ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี นายเกษม ประกอบดี 
นักวิชาการศึกษา ช�านาญการ และนายถาวร ภูษา นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3 พระมหาประยูร โชติวโร (ค�ามา) ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี นายเกษม ประกอบดี 
นักวิชาการศึกษา ช�านาญการ และนายถาวร ภูษา นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒384

 การปฏบิตัศิาสนกจิและปฏบัิติงานบรกิารสงัคมของนสิติมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

งานบริการสังคมที่เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ส�าคัญของการส�าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๗ การส�าเร็จการศึกษา ในข้อ ๖๔ ซึ่งก�าหนดสาระ

ส�าคญัไว้ว่า นสิติผูส้�าเรจ็การศกึษาต้องสอบได้หน่วยกติสะสมครบตามหลักสูตร, ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ

วิปัสสนากัมมัฏฐาน และไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงการไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย  

ข้อหนึ่ง คือ การปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา ๑ ปี ส�าหรับนิสิตบรรพชิต และปฏิบัติงานบริการสังคม ๒๐๐ 

ชั่วโมง ส�าหรับนิสิตคฤหัสถ์ 

 บทความนีมุ้ง่ท�าการศกึษาผลการปฏบิตัศิาสนกจิตามรปูแบบการปฏบิตัศิาสนกจิและปฏิบตังิาน

บริการสังคมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 

ศาสนกจิและปฏบัิตงิานบรกิารสงัคมเพือ่สนองงานคณะสงฆ์ตามพนัธกิจท้ัง ๖ ด้านและงานตามนโยบาย 

และน�าไปสู่การพัฒนาระบบกลไกและกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและ 

ปฏิบัติงานบริการสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาครั้งนี้แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน คือ การด�าเนินงานการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงาน

บรกิารสงัคม ปัญหาและอปุสรรคในการปฏบิตัศิาสนกจิ การพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการปฏบิติั

ศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม และสรุป มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การด�าเนินงานการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต รุ่น ๖๔

 การปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ 

ของผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นข้อก�าหนดในการปฏิบัติ 

ศาสนกิจของนิสิตเป็นฉบับแรก ต่อมาได้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ ๒/๒๕๓๒ เรื่อง การปฏิบัติงานของพระบัณฑิต เพ่ือก�าหนดการปฏิบัติงาน 

ของพระบัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครบ ๔ ปีแล้ว เป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ปฏิบัติศาสนกิจ ฉบับที่ ๒ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายหลังมหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับรองสถานะของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ได้มีการออกข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ สาระส�าคัญ

ก�าหนดให้นสิติผูศ้กึษาครบตามหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ มผีลการเรยีนค่าเฉลีย่สะสมไม่ต�า่กว่า ๒.๐๐ 

ผ่านการปฏบิตัวิปัิสสนากมัมฏัฐาน ได้ปฏบิตัศิาสนกจิสนองงานในกจิการคณะสงฆ์และงานตามนโยบาย
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385บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษา หรือ ๑ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที ่

พึงประสงค์ เพื่อสงเคราะห์ประชาชน เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม

 การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในข้อ ๕ ได้ก�าหนดความหมายของค�าที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติศาสนกิจไว้ ดังนี้

 คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

 นสิติปฏบิตัศิาสนกจิ หมายความว่า พระภกิษหุรือสามเณรผู้ศกึษาครบตามหลักสตูรพุทธศาสตร

บัณฑิตและก�าลังปฏิบัติศาสนกิจ

 ศาสนกิจ หมายความว่า การสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย

และได้ก�าหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติศาสนกิจไว้ในข้อ ๑๐ ว่า การปฏิบัติศาสนกิจมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา   ๒) เพือ่การสนองงานในกจิการคณะสงฆ์

 ๓) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ๔) เพื่อสงเคราะห์ประชาชน

 ๕) เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 จากความหมายของนิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจ จึงสรุปความหมายของการ

ปฏิบัติศาสนกิจไว้ว่า “การปฏิบัติศาสนกิจ” หมายความว่า การปฏิบัติงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 

เพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 การปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตคฤหัสถ์ ๒๐๐ ชั่วโมงเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มหาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ในข้อ ๓ ได้ก�าหนด

ความหมายของค�าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริการสังคมไว้ ดังนี้

 คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคม

 นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม หมายความว่า นิสิตคฤหัสถ์ที่ก�าลังศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตร

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และก�าลังปฏิบัติงานบริการสังคม

 การปฏิบติังานบรกิารสงัคม หมายความว่า การปฏบิตังิานด้วยการให้บรกิารแก่สงัคมตามทีค่ณะ

กรรมการก�าหนด และตามข้อ ๘ การปฏิบัติงานบริการสังคม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์  ๒) เพื่อสนองงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 ๓) เพื่อสนองนโยบายของรัฐและคณะสงฆ์   ๔) เพื่อสงเคราะห์ประชาชน
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒386

 จากความหมายของนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริการสังคม จึงสรุปความหมาย 

ของการปฏิบตังิานบรกิารสงัคมไว้ว่า “การปฏบิตังิานบริการสังคม” หมายความว่า นสิิตคฤหสัถ์ทีก่�าลัง

ศกึษาตามหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย และก�าลังปฏบิติั

งานบริการสังคมเพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย 

 อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ  

ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ต้ังแต่ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ก�าหนดให้นิสิตรุ่น ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ปฏิบัติศาสนกิจในรูปของ

โครงการปฏบิตัศาสนกจิ ซึง่เป็นผลจาการศกึษาและวิจยัโครงการวจิยัและพฒันาพระนิสติสูอ่ดุมการณ์

พระพทุธศาสนาเพือ่สงัคม และโครงการพระนิสติธรรมทายาทเพือ่พฒันาสงัคม ทีไ่ด้ด�าเนนิการมาต้ังแต่

ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โครงการได้สนับสนุนในด้านองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการเขียนโครงการ 

การให้แนวคิดการจัดท�าโครงการ การจัดท�ากระบวนการกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างความ

เข้าใจร่วมกัน ผ่านการลงพื้นท่ีประชุมพัฒนาโครงการตามวิทยาเขต และวิทยาลัย เพื่อให้พระนิสิต 

เกิดทักษะในการเขียนโครงการ และสามารถน�าทักษะดังกล่าวไปต่อยอดในการจัดโครงการปฏิบัต ิ

ศาสนกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผลการด�าเนินการดังกล่าว ได้เกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ 

จ�านวน ๖๖ โครงการฯ ท่ัวประเทศ ท่ีผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

เกดิการขบัเคลือ่นในระดบันโยบายว่าด้วยการพฒันาการปฏบิตัศิาสนกจิในรปูแบบของโครงการ มกีาร 

น�าระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์มาสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาสื่อและชุดความรู้

โครงการ และ เกิดเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ  ในระดับพื้นที่ ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นิสิตปฏิบัติ

ศาสนกิจ รุ่น ๖๓ เป็นต้นมา จึงได้ปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงาน

คณะสงฆ์ตามพันธกิจหรืองานในกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ ปกครอง เผยแผ่ ศาสนศึกษา 

ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณะสงเคราะห์

 การปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ 

 ตามที ่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ได้ก�าหนดให้นสิิตปฏบิติัศาสนกจิในปีการศกึษา 

๒๕๖๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ เสนอการปฏิบัติปฏิบัติในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 

ที่มีวัตถุประสงค์และวิธีการด�าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และ

ช่วยพัฒนาสงัคมอย่างเป็นรปูธรรมและมคีวามชัดเจนมากยิง่และได้ยืน่ค�าร้องขอปฏบิติัศาสนกจิในระบบ

ปฏบัิตศิาสนกิจออนไลน์ตามขัน้ตอนทีม่หาวทิยาลัยก�าหนด และมมีตกิ�าหนดให้การปฐมนเิทศนสิติปฏบิติั
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ศาสนกิจ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๑ รุน่ที ่๖๔ ตามข้อ ๑๖ แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ก�าหนดจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

เป็นรายภาค ประกอบด้วย (๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒) ภาคกลาง (๓) ภาคเหนือ และ  

(๔) ภาคใต้ โดยความร่วมมอืและการมีส่วนร่วมของวทิยาเขต วทิยาลยั ห้องเรยีน และหน่วยวทิยบริการ

 การด�าเนินการจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี 

เป้าหมายนิสิตต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจทั้งสิ้นจ�านวน ๑,๖๐๐ รูป 

ทั่วประเทศ และเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตทั้งสิ้น ๑,๔๖๗ รูป (๘๓.๘๙) ในแต่ละภาค ได้แก่ 

 ๑)  ภาคกลาง จัดปฐมนิเทศนิสิต วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน ๕๓๖ รูป 

 ๒)  ภาคเหนือ จัดปฐมนิเทศนิสิต วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มจร วิทยาเขตพะเยา ต�าบล

แม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ�านวน ๓๔๑ รูป 

 ๓)  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จดัปฐมนเิทศนสิติ วันที ่๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มจร วทิยาเขต

ขอนแก่น ต�าบลโคกสี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ�านวน ๕๑๘ รูป 

 ๔)  ภาคใต้ จดัปฐมนเิทศนสิติ วนัที ่๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มจร วทิยาเขตนครศรธีรรมราช 

ต�าบลมะม่วงสองต้น อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน ๗๒ รูป 

 การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ ดังนี้

 ๑)  เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้ทราบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ และ

สามารถด�าเนินการโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้

 ๒)  เพือ่ให้นสิิตปฏบิติัศาสนกจิทราบแนวปฏบัิติและสามารถแปลงนโยบายไปสูก่ารจดัท�าโครงการ

ปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ได้

 ๓)  เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคและมีวิธีแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติ

ที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจตามประเด็นงานกิจการคณะสงฆ์ที่สนใจ

 ๔)  เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตส�านึกรักสถาบันและอุทิศตนเพื่อพระพุทธ-

ศาสนาและสังคม

 การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ในแต่ละภาคมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ๑. การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคกลาง

  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา มจร จัดการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ 
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ประจ�าภาคกลาง พิธีเปิดโครงการโดยพระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน

และบรรยาย หัวข้อ”การปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” กล่าวรายงานโดย พระมหา

ราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

  พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทตอนหนึ่งว่า 

...มจร ได้ก�าหนดให้นสิติปฏบิตัศิาสนกิจจะต้องปฏิบติัศาสนกจิ ในเพศบรรพชติเป็นเวลา ๑ ปี เพ่ือปฏบิติั

งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย มจร  

มพีนัธกจิ ๔ ด้าน คอื (๑) ผลติบณัฑติ (๒) วจิยัและพัฒนา (๓) ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

(๔) ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

  การปฏิบัติศาสนกิจ มุ่งหวังให้ท่านท้ังหลายได้น�าความรู้ความสามารถที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษา

ครบแล้วตามหลักสูตร ซึ่งถือว่าได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตน มีคุณลักษณะที่ มจร คาดหวังตามนวลักษณ์ 

๙ ประการ หรืออย่างน้อย ๕ ข้อขึ้นไปทุกท่านคงจ�าได้ คือ 

  ๑)  ปฏิปทาน่าเลื่อมใส (วางตัวน่าเข้าใกล้)   ๒) ใฝ่รู้ใฝ่คิด

  ๓)  เป็นผู้น�าด้านจิตใจและปัญญา   ๔) มีทักษะด้านภาษา 

  ๕)  มีศรัทธาอุทิศตน     ๖) รู้จักเสียสละ 

  ๗)  รู้เท่าทันสังคม     ๘) สั่งสมโลกทัศน์ 

  ๙) พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ

  คุณลักษณะดังกล่าวจะไปช่วยหนุนเสริมให้การปฏิบัติศาสนกิจของทุกท่านเป็นไปตามพันธกิจ 

ในข้อบริการสังคมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการช่วยขับเคลื่อนงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน

ตามความถนัดที่ทุกท่านได้จัดท�าโครงการปฏิบัติศาสนกิจ โดยเฉพาะงานใน ๔ ด้านส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับทุกท่านโดยตรง คือ เผยแผ่ ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ 

  พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รายงานต่อประธานว่า การปฏิบัติ

ศาสนกิจมีการพัฒนามาโดยล�าดับโดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งเป็นผลจาการศึกษาและวิจัยโครงการ

วิจัยและพัฒนาพระนิสิตสู่อุดมการณ์พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม และโครงการพระนิสิตธรรมทายาท 

เพื่อพัฒนาสังคม โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี และ ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้ด�าเนินการมาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

โครงการได้สนับสนุนในด้านองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการเขียนโครงการ การให้แนวคิดการจัดท�า

โครงการ การจัดท�ากระบวนการกลุ่มเพื่อพูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านการลงพ้ืนท่ีประชุม
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พฒันาโครงการตามวทิยาเขต และวทิยาลยั เพือ่ให้พระนสิติเกดิทกัษะในการเขียนโครงการ และสามารถ

น�าทักษะดังกล่าวไปต่อยอดในการจัดโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

  ผลการด�าเนินการดังกล่าว ได้เกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ จ�านวน ๕๕ โครงการฯ  

ทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกและถือเป็นโครงการต้นแบบ เกิดการขับเคลื่อนในระดับนโยบายว่าด้วย

การพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการ มีการน�าระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน ์

มาสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาสื่อและชุดความรู้โครงการ และ เกิดเครือข่ายความร่วมมือ

ต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ 

  หลงัจากนัน้ ได้มกีารชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวธิกีารปฏบิตัศิาสนกจิตามข้อบงัคบัและการส�าเรจ็การ

ศกึษาตามนโยบายของมหาวทิยาลยั” โดย พระมหากฤษดา กตฺิติโสภโณ,ดร. ผู้อ�านวยการส่วนทะเบยีน

นิสิต ท่านได้น�าเสนอเป็นค�าถามและตอบในเรื่องของคุณสมบัติของการปฏิบัติศาสนกิจ การปฏิบัติ 

ศาสนกิจ การส�าเร็จการศึกษาและการออกหนังสือส�าคัญ ผ่านวิธีการบรรยายแบบถามตอบ ๑๗ ข้อ 

ตรงประเด็นและง่ายต่อการท�าความเข้าใจ

  ในช่วงบ่าย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต ได้ชี้แจงการน�านโยบายไปสู่

การปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการใน ๔ ค�าถามส�าคัญ 

  ๑)  ภาพอนาคตที่ท่านอยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ 

  ๒) ร่วมค้นหาและแบ่งปันเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจที่ดี 

  ๓) ใครหรือเครือข่ายไหนสามารถเข้ามาช่วยงานปฏิบัติศาสนกิจเราได้ 

  ๔)  เป้าหมายระยะสั้นระยะยาว (ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืน) 

 การประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่มได้แก่ 

  ๑)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง  ๒) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่ 

  ๓)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา  ๔)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์ 

  ๕) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณูปการ ๖) กลุม่ปฏบิตัศิาสนกจิด้านสาธารณสงเคราะห์

  การประชุมกลุ่มย่อยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ร่วมเป็นวทิยากรและผูช่้วยวทิยากรประจ�ากลุม่ และจากผลการน�าเสนอผลของและกลุ่ม ด�าเนนิรายการ 

โดย พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ หัวหน้าภาคจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว พบว่า ในการปฏิบัติ

ศาสนกิจของนิสิตทุกกลุ่มเสนอว่า 

  ๑)  ต้องท�างานเชิงรุก เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป 

  ๒) มีการบูรณาการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น 
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  ๓)  การพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

  ๔)  ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในงานการท�างาน 

  ๕)  การสื่อสารสาธารณะ

  ในช่วงพิธีปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นท่ี ๖๔ ประจ�าภาคกลาง โดย 

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้อนุโมทนาขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

ท่านได้กล่าวถึงความส�าคัญของการปฏิบัติศาสนกิจว่ามีการพัฒนาระบบกลไกและกระบวนงานต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องมาโดยล�าดับเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับนิสิตต่างจากสมัยท่านที่ไม่มีการหนุนเสริมหรือ

เตรียมความพร้อมในลักษณะนี้  

  การด�าเนินการในวันนี้ท�าให้ทุกท่านได้ทราบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ 

ศาสนกิจ สามารถแปลงนโยบายไปสู่ก ารจัดท�าโครงการปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ มีเวทีในการ 

แลกเปลีย่นปัญหา อุปสรรคและมวิีธแีก้ปัญหาหรอืแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการปฏิบตัศิาสนกจิตามประเดน็งาน

กิจการคณะสงฆ์ท่ีทุกท่านสนใจ แล ะส�าคัญที่สุดเช่ือว่าทุกท่านมีทัศนคดีที่ดีต่อการปฏิบัติศาสนกิจ 

เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ ช่วยพัฒนาสังคม มีจิตส�านึกรักสถาบันและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและ

สังคม หลังจากนั้นได้น�ากราบลาพระรัตนตรัยและบันทึกภาพรวมกัน

 ๒. การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาคเหนือ

  เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มจร วิทยาเขตพะเยา อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

จัดปฐมนิเทศก่อนออกปฏบัิติศาสนกจิ รุ่นที ่๖๔ ประจ�าภาคเหนอื พธิเีปิดโครงการโดยพระราชวรมนุ,ี ดร. 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานและบรรยาย หัวข้อ “การปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย” กล่าวรายงานโดย พระราชปริยัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา และเจ้าคณะจังหวัด

พะเยา 

  พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทตอนหนึ่งว่า 

...มจร ได้ก�าหนดให้นสิติปฏบิตัศิาสนกิจจะต้องปฏิบติัศาสนกจิ ในเพศบรรพชติเป็นเวลา ๑ ปี เพ่ือปฏบิติั

งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย มจร  

มีพันธกิจ ๔ ด้าน คือ 

  ๑)  ผลิตบัณฑิต      ๒) วิจัยและพัฒนา 

  ๓)  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  ๔) ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 การปฏิบัติศาสนกิจ มุ่งหวังให้ท่านท้ังหลายได้น�าความรู้ความสามารถที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษา

ครบแล้วตามหลักสูตร ซึ่งถือว่าได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตน มีคุณลักษณะที่ มจร คาดหวังตามนวลักษณ์ 

๙ ประการ หรืออย่างน้อย ๕ ข้อขึ้นไปทุกท่านคงจ�าได้ คือ 
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  ๑) ปฏิปทาน่าเลื่อมใส (วางตัวน่าเข้าใกล้)   ๒) ใฝ่รู้ใฝ่คิด

  ๓)  เป็นผู้น�าด้านจิตใจและปัญญา   ๔) มีทักษะด้านภาษา 

  ๕)  มีศรัทธาอุทิศตน     ๖) รู้จักเสียสละ 

  ๗)  รู้เท่าทันสังคม     ๘) สั่งสมโลกทัศน์ 

  ๙) พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ

  คุณลักษณะดังกล่าวจะไปช่วยหนุนเสริมให้การปฏิบัติศาสนกิจของทุกท่านเป็นไปตามพันธกิจ 

ในข้อบริการสังคมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการช่วยขับเคลื่อนงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน

ตามความถนดัทีทุ่กท่านได้จดัท�าโครงการ โดยเฉพาะงานใน ๔ ด้านส�าคญัท่ีเกีย่วข้องกบัทกุท่านโดยตรง 

คือ เผยแผ่ ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ 

  นอกจากนี้ ท่านได้ยกตัวอย่างการฝึกคิดการวิเคราะห์ เช่น มีเงิน ๑๐ บาท ซื้อไป ๔ บาทจะต้อง

ถอนเงนิคนืเท่าไร ค�าตอบอยูท่ีว่่าเราใช้เงนิเท่าไรซ้ือ และเร่ืองอาย ุพ่ีอาย ุ๑๐ ปี น้องอายคุร่ึงหนึง่ของพ่ี 

ถ้าพี่อายุ ๖๐ ปีน้องจะอายุเท่าไร เป็นแนวทางที่อดีตนายกท่านพูดไว้

 การนี้พระราชปริยัติ ได้รายงานต่อประธานว่า การปฏิบัติศาสนกิจมีการพัฒนามาโดยล�าดับ 

โดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบ

ของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ 

ดังนี้

 ๑)   เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้ทราบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ และ

สามารถด�าเนินการโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้

  ๒)  เพือ่ให้นสิิตปฏบิติัศาสนกจิทราบแนวปฏบัิติและสามารถแปลงนโยบายไปสูก่ารจดัท�าโครงการ

ปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ได้

 ๓)  เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคและมีวิธีแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติ

ที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจตามประเด็นงานกิจการคณะสงฆ์ที่สนใจ

  ๔)  เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตส�านึกรักสถาบันและอุทิศตนเพื่อพระพุทธ-

ศาสนาและสังคม

 การป ฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส�าหรับภาคเหนือ   

จัดปฐมนิเทศนิสติ วนัที ่๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ มจร วทิยาเขตพะเยา ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมอืงพะเยา 

จังหวัดพะเยา
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   หลังจากนั้น พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ�านวยกากองกิจการนิสิต และพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต 

หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ได้ให้แนวทางในการจัดท�าโครงการ และชี้แจงการน�านโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการ ใน ๔ ค�าถามส�าคัญ

  ๑) ภาพอนาคตที่ท่านอยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ 

  ๒)  ร่วมค้นหาและแบ่งปันเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจที่ดี 

  ๓)  ใครหรือเครือข่ายไหนสามารถเข้ามาช่วยงานปฏิบัติศาสนกิจเราได้ 

  ๔) เป้าหมายระยะสั้นระยะยาว (ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืน) 

  การประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่มได้แก่ 

  ๑)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง  ๒)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่ 

  ๓)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา  ๔)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์ 

  ๕) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณูปการ  ๖)  กลุม่ปฏบิตัศิาสนกจิด้านสาธารณสงเคราะห์

  ก ารประชุมกลุ่มย่อยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ร่วมเป็นวทิยากรและผูช่้วยวทิยากรประจ�ากลุม่ และจากผลการน�าเสนอผลของและกลุ่ม ด�าเนนิรายการ 

โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา พบว่า ในการปฏิบัติศาสนกิจ

ของนิสิตทุกกลุ่มเสนอว่าต้องท�างานเชิงรุก เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป มีการ 

บูรณาการการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น การพัฒนาศักยภาพของนิสิต ความต่อเนื่องและ

ความยั่งยืนในงานการท�างาน

  ใ นช่วงพิธีปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ�าภาคเหนือ โดยมี 

พ ระ ครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณ 

ทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ท่านได้สรแคุณลักษณะของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจส�าคัญ๓ประการ คือ รูปลักษณ ์

ต้องดี วจีเป็นที่ไว้ใจ จิตใจต้องมั่นคง หลังจากนั้นได้น�ากราบลาพระรัตนตรัยและบันทึกภาพรวมกัน

 ๓. การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

พระราชวรมุนี, ดร. รก. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนิสิตก่อนออก

ป ฏิ บัติศาสนกิจประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย” กล่าวรายงานโดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีวิทยาเขต

ขอนแก่น และรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นโดยมีพระนิสิตเข้าร่วมจ�านวน ๕๑๘ รูป
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 พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทตอนหนึ่งว่า...

มจร ได้ก�าหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะต้องปฏิบัติศาสนกิจ ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี เพื่อปฏิบัติ

งาน สนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติ

ศาสนกจิ มุง่หวงัให้ท่านทัง้หลายได้น�าความรู้ความสามารถทีท่่านทัง้หลายได้ศกึษาครบแล้วตามหลักสตูร 

ซึ่งถือว่าได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตน มีคุณลักษณะที่ มจร คาดหวัง การปฏิบัติศาสนกิจทุกท่านช่วยขับ

เคลือ่นงานกจิการคณะสงฆ์ทัง้๖ด้านตามความถนดัโดยจดัท�าเป็นโครงการ ทัง้ด้านปกครองเผยแผ่ ศกึษา 

สงเคราะห์ สาธารณปูการ และ สาธารณสงเคราะห์ ขณะนีม้กีารขบัเคลือ่นวดัประชารฐัสร้างสขุ หมูบ้่าน

รกัษาศลี ๕ และงานเกีย่วกบัสขุภาวะทุกท่านสามารถด�าเนนิการได้ท่านต้องพฒันาตนเองแลน�าคนอืน่ได้ 

การจัดท�าโครงการปฏบิติัศาสนกจิต้องมคีวามเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นรปูธรรม จบัต้องได้ ย�า้ต้องเริม่จากการ

พัฒนาตนเองและเป็นผู้น�าคนอื่นได้ ท่านกล่าวสรุปในตอนท้าย

 ใน ช่วงบ่าย ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือให้นิสิตได้ช่วยกันระดมความคิดตามกลุ่มกิจการงาน

คณะ สงฆ์ที่สนใจ การน้ีมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร  

โชตวิโร ผูอ้�านวยการกองกจิการนสิติ และพระมหาสุเทพ สปุณฑิฺโต หวัหน้าภาคสังคมวทิยาและมานษุย-

วิทยา เป็นวิทยากรน�ากระบวนการให้แนวทางในการจัดท�าโครงการ ใน ๔ ค�าถามส�าคัญ

  ๑) ภาพอนาคตที่ท่านอยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ 

  ๒)  ร่วมค้นหาและแบ่งปันเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจที่ดี 

  ๓)  ใครหรือเครือข่ายไหนสามารถเข้ามาช่วยงานปฏิบัติศาสนกิจเราได้ 

  ๔)  เป้าหมายระยะสั้นระยะยาว (ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืน) 

 ในการประชุมกลุ่มย่อยได้ก�าหนดเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ 

  ๑)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง  ๒) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่ 

  ๓)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา   ๓) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์ 

  ๔) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณูปการ  ๖) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์

  ผ ลการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า มีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและ 

ส่ว นภูมิภาคร่วมเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรประจ�ากลุ่ม และจากผลการน�าเสนอผลของและกลุ่ม 

ด�าเนินรายการ โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พบว่า ในการ

ปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตทุกกลุ่มเสนอว่าต้องท�างานเชิงรุก เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท 

ที่เ ปลี่ยนไป มีการบูรณาการการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น การพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในงานการท�างานมีการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน
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  ในช่วงพิธีปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นท่ี๖๔ ประจ�าภาคอีสาน โดย  

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  

ได้อนุโมทนาขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท่านได้ให้แนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจว่าให้เริ่มจากตนเอง 

ท�าโครงการที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริง เริ่มจากจุดเล็กๆ แต่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม 

เริ่มจากตัวเราเอง ท�าอย่างโครงการเดี่ยวแต่เห็นหลายด้าน หลังจากนั้นได้น�ากราบลาพระรัตนตรัยและ

บันทึกภาพรวมกัน

     มหาจุฬาฯ พานิสิตพิชิตสู้  ร่วมเรียนรู้คู่ศีลธรรมน�าสุขี

   สร้างบัณฑิตโดดเด่นเป็นคนดี   ก็เพราะมีนวลักษณ์เก้าประการ

     หนึ่งนั้นมีปฏิปทาหน้าเลื่อมใส  สองคือใฝ่ รู้จักคิดจิตประสาร

   สามเป็นผู้น�าด้านความคิดจิตวิญญาณ  สี่เชี่ยวชาญ ด้านภาษา สามารถพอ

     ห้าอุทิศตน ศรัทธา พุทธศาสน์  หกองค์อาจ เสียสละส่วนรวมขอ

   เจ็ดรู้ทันการเปลี่ยนแปลงไม่รีรอ  แปดนั้นหนอ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล

     เก้าพัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ  ใจจ่อจุดมุ่งมั่น มิหวั่นไหว

   คุณธรรมจริยธรรมน�าจิตใจ   ท่องจ�าไว้ประพฤติธรรม เป็นคนดีฯ

  ประพันธ์โดย พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี ป.ธ.๖ วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น แก้ไข

เพิ่มเติมโดย พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน วัดป่ากล้วย จังหวัดเชียงราย

 ๔. การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคใต้

 เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐ น. ณ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช พระเทพปัญญาสุธี รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน

และให้โอวาทตอนหนึง่ว่า...มจร ได้ก�าหนดให้นสิติปฏบิตัศิาสนกจิจะต้องปฏบิตัศิาสนกจิ ในเพศบรรพชติ

เป็นเวลา ๑ ปี เพื่อปฏิบัติงานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

  การปฏิบัติศาสนกิจ มุ่งหวังให้ท่านท้ังหลายได้น�าความรู้ความสามารถที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษา

ครบแล้วตามหลักสูตร ซึ่งถือว่าได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตน มีคุณลักษณะตามที่ มจร คาดหวัง เป็นว่าที

บัณฑิตแล้ว ท�างานต้องเป็นที่หวังได้ เชื่อว่าทุกท่านจะช่วยงานพระศาสนา ช่วยพัฒนาสังคมและ 

สนองงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

ได้ดี
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 จากนั้น พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและวัดผล ได้ชี้แจงแนวทาง 

ในการปฏิบัติศาสนกิจตามข้อบังคับและการส�าเร็จศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิต 

ได้ตรวจสอบและด�าเนินการในส่ิงที่ยังไม่ด�าเนินการให้เรียบร้อย จะได้ออกไปปฏิบัติศาสนกิจได้อย่าง

มัน่ใจและส�าเรจ็การศกึษาได้อย่างทีใ่จปรารถนามาวนันีม้าส่ง และรอรับการกลบัมาหลังจากการปฏบิติั

ศาสนกิจของทุกท่านอย่างภาคภูมิใจและร่วมแสดงมุทิตาจิตยินดีกับทุกท่านในพิธีประสาทปริญญา

  หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการชี้แจงการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้นิสิตได้ช่วยกันระดมความคิด

ตามกลุ่มกิจการงานคณะสงฆ์ที่สนใจ การนี้มีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ได้ให้ข้อคิดแนวทางในการปฏบัิตศิาสนกจิโดยยกตวัอย่างในอดตีและประโยชน์ของการปฏบิติัศาสนกจิ

ว่าเป็นเวทีและเป็นโอกาสในการสั่งสมสร้างประสบการณ์การท�างานที่ดี ขอให้เขียนโครงการก�าหนด

วัตถุประสงค์และวิธีการด�าเนินงานให้ชัดเจน

 ต่อจากนั้นพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต และพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต 

หวัหน้าภาคสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา เป็นวทิยากรน�ากระบวนการให้แนวทางในการจดัท�าโครงการ 

ใน ๔ ค�าถามส�าคัญ 

  ๑)  ภาพอนาคตที่ท่านอยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ 

  ๒)  ร่วมค้นหาและแบ่งปันเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจที่ดี 

  ๓)  ใครหรือเครือข่ายไหนสามารถเข้ามาช่วยงานปฏิบัติศาสนกิจเราได้ 

  ๔)  เป้าหมายระยะสั้นระยะยาว (ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืน) 

 การประชุมกลุ่มย่อย ๕ กลุ่มได้แก่   

  ๑)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่         ๒) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา 

  ๓)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์    ๔) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณูปการ 

  ๕)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์

  ผลการประชุมกลุ่มย่อยพบว่า มีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและส่วน

ภมูภิาคร่วมเป็นวทิยากรและผูช่้วยวทิยากรประจ�ากลุม่ และจากผลการน�าเสนอผลของและกลุม่ ด�าเนนิ

รายการ โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พบว่า การปฏิบัติ

ศ าสนกิจของนิสิตทุกกลุ่มเสนอว่าต้องท�างานเชิงรุก ปรับเปล่ียนวิธีการให้เหมาะสมกับบริบทของการ

เปลี่ยนแปลง เช่น 

  ๑) โครงการเผยแผ่ธรรมะในยุคดิจิตอล   ๒) สงเคราะห์ทุน สงเคราะห์ธรรม 

  ๓) บูรณะห้องสมุดและการสร้างปัญญาเพื่อสังคม  ๔) การอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ 

  ๕)  พัฒนาคุณภาพชีวิต “เยี่ยมพระ พบปะโยม” 
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 การปฏิบัตศิาสนกจิในพืน้ทีเ่น้นการบูรณาการการท�างานร่วมกบัภาคเีครอืข่ายให้มากขึน้ รวมถงึ

การ พัฒนาศักยภาพของนิสิต ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการท�างาน โดยมีการวัดผลและ 

ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ในช่วงพิธีปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ�าภาคใต้ โดย พระครู

โฆสิตวัฒนานุกูล, ดร. ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้อนุโมทนาขอบคุณ 

ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง และอ�านวยพรให้ทุกท่านประสบความส�าเรจ็เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ หลงัจากนัน้ 

ได้น�ากราบลาพระรัตนตรัยและบันทึกภาพรวมกัน

 ผลการด�าเนินงานปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม

 การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิต ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

ศาสนกิจมาตั้งแต่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่น ๖๒ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวทิยาลยัได้มีการก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารปฏบิตัศิาสนกจิในรปูแบบของโครงการปฏบิตัิ

ศาสนกจิ เบือ้งต้นได้มกีารน�าร่องในส่วนกลางและ ๕ วทิยาเขตในส่วนภมูภิาค ได้แก่ ส่วนกลาง วทิยาเขต

ขอนแก่น วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตหนองคาย และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการวิจัย

และ พั ฒนาพระนิสิตธรรมทายาทเพื่อการพัฒนาสังคม และต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นิสิตปฏิบัติ

ศาส น กิจ รุ่น ๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีก�าหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจใน 

รูป แ บ บของโครงการทุกรูปโดยสนับสนุนให้นิสิตท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดท�าโครงการและ

กิจ ก ร รมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมหาวิทยาลัยมีคณะท�างานสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ต้ังแต่

กระบวนการเขียนโครงการ การให้แนวคิดการจัดท�าโครงการ การจัดท�ากระบวนการกลุ่มเพื่อพูดคุย

และ ส ร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านการลงพื้นท่ีประชุมพัฒนาโครงการของคณะท�างานในพื้นที่เพื่อให ้

พระนสิิตเกดิทกัษะในการเขียนโครงการ และสามารถน�าทกัษะดังกล่าวไปต่อยอดโดยผลการด�าเนนิการ

ดังกล่าวส่งผลให้โครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๓ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับการสนับสนุน

จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ�านวน ๕๔ โครงการ 

 อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 

มาตั้งแต่รุ่น ๖๒ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะมีอยู่ ๒ สถานะ คือ นิสิตที่

เป็ น พ ร ะสังฆาธิการกับนิสิตท่ีไม่เป็นพระสังฆาธิการ โดยงานที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจส่วนใหญ่จะอยู่ใน  

๕ ประเภท คือ
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  ๑)  งานในกิจการคณะสงฆ์  ๒) การสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

  ๓)  การสอนนักธรรม-บาลี  ๔) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ (ม.๑-๒) 

  ๕)  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 โดยกลุม่ที ่๕ มข้ีอแตกต่างในบริบทของแต่ละพ้ืนที ่ภาคเหนอืเป็นเร่ืองการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

บนพื้นที่สูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ภาคใต้ เรื่องการส่งเสริมสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้ และเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มจะมีอยู่ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปฏิบัติ

ศาสนกิจทั่วไปตามท่ีเจ้าอาวาสหรือเจ้าส�านักมอบหมาย และกลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่เสนอเป็น

โครงการปฏบิตัศิาสนกจิต้นแบบ นสิติทีป่ฏบิตังิานทัว่ไปท่ีเจ้าอาวาสหรือเจ้าส�านักมอบหมาย การปฏบิติังาน

ขึ้นอยู่กับที่ได้รับมอบหมาย เช่น เทศน์ บรรยาย สอน หรือร่วมโครงการกิจกรรมในวันส�าคัญในทาง

พระพุทธศาสนา ส่วนนิสิตเสนอเป็นโครงการจะมีการปฏิบัติงานเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ  

มกีารก�าหนดวธิกีารด�าเนนิงานทีช่ดัเจน และมกีารติดตามและประเมนิจากทีมงานท่ีให้ทุนสนบัสนนุต้อง

รายงานตามรูปแบบที่ทุนสนับสนุนก�าหนด แต่ยังขาดความเชื่อมโยงกับวัดหรือเจ้าส�านักงานเพราะให้

ความส�าคัญกับโครงการฯ มีบางส่วนเข้าใจว่าท�าโครงการแล้วไม่ต้องช่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก 

เจ้าอาวาสหรอืเจ้าส�านกัศาสนศกึษา ต่อมามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัได้ก�าหนดให้นสิติ

ปฏิบตัศิาสนกจิตัง้แต่รุน่ ๖๓ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๐ และ รุ่น ๖๔ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๑ ปฏบิติั

ศาสนกจิในรปูแบบของโครงการปฏิบัตศิาสนกจิเพือ่สนองงานคณะสงฆ์ตามพนัธกิจคณะสงฆ์ทัง้ ๖ ด้าน 

และน�าระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์มาใช้ในการอ�านวยความสะดวกให้กับนิสิตและเจ้าหน้าที่  

โดยมีการด�าเนินการน�าระบบการปฏิบัติศาสนกิจมาใช้เต็มรูปแบบทั้งประเทศในปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ทั้งเรื่องการยื่นค�าร้อง การปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาค รายงานผลประจ�า 

ภาคการศึกษา ๒ ภาค และสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจ�าภาคในแต่ละภาค

 ผลการด�าเนินงาน พบว่า นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ จ�านวนทั้งสิ้น ๑,๔๗๔ รูป ทั่วประเทศ 

ส่วนใหญ่ปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่ ๗๔๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๑ รองลงมาการปฏิบัติศาสนกิจ 

ด้านสาธารณสงเคราะห์ จ�านวน ๒๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ด้าน ศาสนศึกษา จ�านวน ๑๘๗ รูป  

คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ด้านสาธารณูปการ จ�านวน ๑๗๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ด้านศึกษาสงเคราะห์ 

จ�านวน ๑๒๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘ และน้อยที่สุดปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง จ�านวน ๑๙ รูป  

คิดเป็นร้อยละ ๑ ส่งผลให้เกิดผล ๔ ประการ ได้แก่ 
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  ๑) นิสิต มจร ได้ปฏิบัติงานสนองงานคณะสงฆ์ตามพันธกิจคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน 

  ๒) เกิดพื้นท่ีการเรียนรู้และการท�างานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับ

ภาคีเครือข่าย เช่น พระสงฆ์นักพัฒนา พระสงฆ์นักวิชาการ และองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 

  ๓)  มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกและกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ

ศาสนกิจร่วมกับภาคีเครือข่าย 

  ๔)  การจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจ 

 นอกจากนี้ จากการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาค โดยก�าหนดจัดตามล�าดับ 

ดังนี้ 

  ๑) สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาคเหนือ ณ มจร วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน ระหว่างวันที่ 

๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จ�านวน ๓๔๘ รูป 

  ๒)  สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มจร วิทยาเขต

ขอนแก่น ต�าบลโคกสี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จ�านวน  

๕๑๘ รูป 

  ๓)  สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันท่ี ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผู้ 

เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จ�านวน ๕๓๖ รูป 

  ๔)  สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคใต้ จัด ณ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ต�าบลมะม่วงสองต้น อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช ระหว่างวนัที ่๒๖-๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒ จ�านวน 

๗๒ รูป

 การนี้ได้มีการประเมินผลการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาค การประเมินผลครั้งนี้ 

จากวธิกีารสร้างแบบสอบถามและใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู จากผูเ้ข้าร่วม

โครงการโดยการประเมินออนไลน์ และได้ก�าหนดระดับความรูท้ีผู่เ้ข้าร่วมโครงการได้รบัและระดับความ

พึงพอใจต่อการจัดโครงการ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

  ๕ คะแนน  หมายถึง  มากที่สุด

  ๔ คะแนน  หมายถึง  มาก

  ๓ คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง

  ๒ คะแนน  หมายถึง  น้อย

  ๑ คะแนน  หมายถึง  น้อยที่สุด
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 การประเมินผลการส�ารวจครั้งน้ี ก�าหนดเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นไว้ จ�านวน  

๑,๕๐๐ รปู ซึง่เป็นจ�านวนของนสิติทีย่ืน่ค�าร้องของปฏิบตัศิาสนกิจ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๑ ผูบ้รหิาร 

เจ้าหน้าที่ และองค์กรภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาจากโครงการปฏิบัติศาสนกิจ สามารถ 

แยกเป็นประเภทของงานปฏิบัติศาสนกิจได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๑ แสดงจ�านวนและร้อยละของประเภทโครงการปฏิบัติศาสนกิจแยกตามงาน

             ในกิจการคณะสงฆ์

ที่ งานกิจการคณะสงฆ์
จ�านวนและร้อยละของโครงการฯ

จ�านวน ร้อยละ

๑ ปกครอง ๑๙ ๑

๒ เผยแผ่ ๗๔๗ ๕๑

๓ ศาสนศึกษา ๑๘๗ ๑๓

๔ ศึกษาสงเคราะห์ ๑๒๑ ๘

๕ สาธารณูปการ ๑๗๐ ๑๒

๖ สาธารณะสงเคราะห์ ๒๓๐ ๑๖

รวม ๑,๔๗๔ ๑๐๐

 จากตารางพบว่า นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ�านวนท้ังสิ้น  

๑,๔๗๔ รูป ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่ ๗๔๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๑ รองลงมา

การปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ จ�านวน ๒๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ด้านศาสนศึกษา 

จ�านวน ๑๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ด้านสาธารณูปการ จ�านวน ๑๗๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒  

ด้านศึกษาสงเคราะห์ จ�านวน ๑๒๑ รปู คดิเป็นร้อยละ ๘ และน้อยทีส่ดุปฏบิตัศิาสนกจิด้านการปกครอง 

จ�านวน ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑

 อย่างไรกต็าม การประเมนิความพงึพอใจการจดัสมัมนานสิติปฏิบตัศิาสนกจิรวมทกุภาคมีค่าเฉลีย่

ที่ ๔.๐๘ และเมื่อพิจารณารายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ ๔.๑๓ 

รองลงมาภาคกลาง คะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๐๘ ภาคใต้ คะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๐๗ และล�าดับสุดท้าย 

ภาคเหนือมีคะแนนค่าเฉล่ียท่ี ๔.๐๓ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความรู้ก่อนหลังพบว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

มีความรู้หลังการสัมมนาคิดเป็นคะแนนค่าเฉลี่ย ๔.๔๕ โดยคะแนนความรู้ก่อนสัมมนาคะแนนค่าเฉลี่ย

ที่ ๓.๖๘ 
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 ในส่วนการประเมนิการบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ พบว่า มคีะแนนค่าเฉล่ียบรรลุวตัถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ คือมีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่า ๓.๕๑ ทุกข้อวัตถุประสงค์ทั้งที่แยกเป็นรายภาคและรวม กล่าวคือ

ผลการด�าเนินงานมีผลบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้รับความรู้ มีเวทีแลกเปลี่ยน

ระหว่างนิสิตวิทยากร มีประสบการณ์และสามารถน�าหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้  

มีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๒๕ ข้อ ๒ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตส�านึกรักสถาบันและอุทิศ

ตนพระพทุธศาสนาและสงัคม มคีะแนนค่าเฉลีย่ที ่๔.๕๘ ข้อ ๓ ทราบปัญหา อปุสรรคและมวีธิแีก้ปัญหา

หรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจ มีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๒๕ และ ข้อ ๔ แนวทางในการพัฒนา

และปรับปรุงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นต่อไปมีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๒๘

ตารางที่ ๒ แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจรายภาค
ตอนที่ ๒ การประเมินผลการสัมมนาในภาพรวม

ข้อ รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจรายภาค

อีสาน เหนือ ใต้ กลาง รวม

๑ ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการสัมมนา

 ๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๓.๕๔ ๓.๖๕ ๓.๖๗ ๓.๘๗ ๓.๖๘

 ๑.๒ ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔.๔๒ ๔.๔๕ ๔.๕๓ ๔.๓๘ ๔.๔๕

๒ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

 
๒.๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้รับความรู้ มีเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิต
วิทยากร มีประสบการณ์และสามารถน�าหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ได้

๔.๕๑ ๔.๑๓ ๔.๒๓ ๔.๑๔ ๔.๒๕

 
๒.๒ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตส�านึกรักสถาบันและ
อุทิศตนพระพุทธศาสนาและสังคม

๔.๖๑ ๔.๕๗ ๔.๕๕ ๔.๕๗ ๔.๕๘

 
๒.๓ ทราบปัญหา อุปสรรคและมีวิธีแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติที่ดีใน
การปฏิบัติศาสนกิจ

๔.๑๘ ๔.๒๙ ๔.๓๘ ๔.๑๕ ๔.๒๕

 
๒.๔ แนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุการปฏิบตัศิาสนกจิของนสิิต
รุ่นต่อไป

๔.๒๕ ๔.๓๓ ๔.๑๒ ๔.๔๓ ๔.๒๘

๓ รูปแบบการจัดสัมมนาการปฏิบัติศาสนกิจประจ�าภาค ๔.๑๘ ๔.๒๘ ๔.๓๒ ๔.๒๗ ๔.๒๖

๔ ระยะเวลาในการจัดงาน (๒ วัน) ๓.๙๓ ๓.๘๔ ๓.๙๒ ๓.๗๓ ๓.๘๖

๕ สถานที่จัดงานในแต่ละภาค 

 ๕.๑ ห้องประชุม ๔.๔๖ ๓.๙๙ ๓.๙๕ ๔.๑๒ ๔.๑๓
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 ๕.๒ สิ่งอ�านวยความสะดวกภายในห้องประชุม ๔.๑๘ ๔.๐๐ ๓.๙๕ ๔.๑๓ ๔.๐๗

 ๕.๓ อาหาร/อาหารว่างและน�้าปานะ ๓.๙๘ ๓.๙๒ ๓.๗๙ ๓.๘๔ ๓.๘๘

 ๕.๔ ความสะดวกในการเดินทาง ๓.๕๙ ๓.๔๔ ๓.๓๐ ๓.๖๘ ๓.๕๐

๖ การจัดหัวข้อบรรยายในการสัมมนา

 
๖.๑ บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา”

๔.๑๕ ๓.๘๙ ๔.๑๓ ๓.๙๗ ๔.๐๔

 
๖.๒ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Mindset บัณฑิต มจร พลังท�างานและ
จิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม”

๔.๒๕ ๓.๙๔ ๓.๙๗ ๓.๙๑ ๔.๐๒

๗ การจัดประชุมกลุ่มย่อย

 ๗.๑ การชี้แจงประชุมกลุ่มย่อย ๔.๑๐ ๔.๑๒ ๔.๑๖ ๔.๓๕ ๔.๑๘

 ๗.๒ การแบ่งกลุ่มและหัวข้อกลุ่มย่อย ๔.๑๕ ๓.๙๘ ๓.๙๖ ๓.๘๖ ๓.๙๙

 ๗.๓ ความรู้ ความสามารถ และทักษะของวิทยากรประจ�ากลุ่ม ๔.๐๒ ๓.๘๗ ๓.๙๕ ๓.๘๓ ๓.๙๒

 ๗.๔ การดูแลประสานงานของผู้ช่วยวิทยากรประจ�ากลุ่ม ๓.๙๗ ๓.๘๑ ๔.๑๐ ๓.๘๗ ๓.๙๔

 ๗.๕ ระยะเวลาในการประชุมกลุ่มย่อย ๓.๙๔ ๓.๘๔ ๓.๘๗ ๓.๘๕ ๓.๘๘

 ๗.๖ การน�าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย ๔.๑๘ ๔.๒๓ ๔.๑๗ ๔.๓๕ ๔.๒๓

๘ การประสานงานของเจ้าหน้าที่ ๓.๙๙ ๓.๘๕ ๓.๙๔ ๓.๗๘ ๓.๘๙

๙ จ�านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ๔.๑๔ ๔.๑๐ ๔.๑๖ ๔.๑๙ ๔.๑๕

๑๐ เอกสารประกอบการสัมมนา / โสตทัศนูปกรณ์ ๔.๑๓ ๔.๒๖ ๔.๕๑ ๔.๕๑ ๔.๓๕

๑๑ ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ ๔.๒๒ ๓.๙๗ ๔.๑๓ ๔.๒๓ ๔.๑๔

๑๒ ความพึงพอใจโดยรวมจากการสัมมนาครั้งนี้ ๔.๑๓ ๓.๙๔ ๓.๙๙ ๓.๙๑ ๓.๙๙

รวม ๔.๑๓ ๔.๐๓ ๔.๐๗ ๔.๐๘ ๔.๐๘

  ส่วนการปฏิบัติงานบริการสังคม นิสิตปฏิบัติงาน ๒ ประเภท ได้แก่ 

 ๑)  ปฏิบัติงานช่วยงานในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่เป็นงานด้านธุรการและ

ช่วยงานทั่วไปในส�านักงาน 

 ๒)  ปฏิบัติงานตามหน่วยงานภายนอก เช่น โรงเรียนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ลักษณะการปฏิบัติงานจะสอดคล้องตามสาขาท่ีนิสิตส�าเร็จการศึกษา เช่น ส�าเร็จการศึกษา 

ด้านสงัคมศาสตร์จะไปปฏบิตังิานทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านครศุาสตร์จะปฏบิตังิานบรกิารสงัคม

ในที่สถานการศึกษา เช่นเป็นผู้ช่วยสอนในโรงเรียน การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม  

มีความสอดคล้องกับโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เช่น โครงการ 
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ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ศาสนบุคคล โครงการสาธารณะ

สงเคราะห์เพ่ือสงัคม การด�าเนินงานมคีวามสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ที ่๑ สร้างความมัง่คงด้านพระพทุธ-

ศาสนา และยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และมีความสอดคล้องกับกลยุทธ ์

ที่ ๑ ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา (Embedded Faith) กลยุทธ์ที่ ๓ ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิด

สัมฤทธิผล (Become the Strategic Partner) และกลยุทธ์ที่ ๗ เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล 

(Ensure Human Capital Readiness)

 การประเมินผลส�าเร็จตามคุณลักษณะบัณฑิตตามนวลักษณะ ๙ ประการ นิสิต มจร

 การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต มจร พบว่า การด�าเนินการดังกล่าว 

ได้สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะนวลักษณ์ ๙ ประการของนิสิต มจร ได้แก่ 

  ๑)  ปฏิปทาน่าเลื่อมใส่    ๒) ใฝ่รู้ใฝ่คิด 

  ๓)  เป็นผู้น�าได้จิตใจและปัญญา   ๔) มีทักษะด้านภาษา 

  ๕)  มีศรัทธาอุทิศตน    ๖) รู้จักเสียสละ 

  ๗)  รู้เท่าทันสังคม    ๘) สั่งสมโลกทัศน์ 

  ๙)  พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ 

 การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิต ๑ ปี เพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน และงาน

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานบริการสังคม เพ่ือสนองงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย สนองนโยบายของรัฐและคณะสงฆ์ และเพื่อสงเคราะห์ประชาชน นั้น เป็นเครื่องวัดหรือ

ประเมินผลการผลติบัณฑิตให้เป็นไปตามวสิยัทัศน์ตามแผนพัฒนานสิติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ทีก่�าหนดไว้ว่า “นสิติมจีติอาสาและเป็นศาสนทายาททีมี่ศกัยภาพ” การด�าเนนิงานจดัท�าโครงการปฏบิตัิ

ศาสนกิจในรปูแบบโครงการได้ก�าหนดให้นสิติเหลอืความเชือ่มโยงหรอืความสอดคล้องของโครงการต่อ

นวลักษณ์ ๙ ประการนิสิต มจร พบว่า

 นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ�านวนทั้งสิ้น ๑,๔๗๔ รูปทั่วประเทศ 

นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้เลือกโครงการปฏิบัติศาสนกิจกับความเชื่อมโยงและความสอดคล้องตาม

คุณลักษณะนวลักษณ์ ๙ ประการ นิสิต มจร มากที่สุดเรียงตามล�าดับ ดังนี้ 

 อันดับที่ ๑ ข้อ ๖ รู้จักเสียสละ 

 อันดับที่ ๒ ข้อ ๕ มีศรัทธาอุทิศตน 

 อันดับที่ ๓ ข้อ ๓ เป็นผู้น�าได้จิตใจและปัญญา 

 อันดับที่ ๔ ข้อ ๑ ปฏิปทาน่าเลื่อมใส่ 
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 อันดับที่ ๕ ข้อ ๘ สั่งสมโลกทัศน์ 

 อับดับที่ ๖ ข้อ ๗ รู้เท่าทันสังคม 

 อันดับที่ ๗ ข้อ ๒ ใฝ่รู้ใฝ่คิด 

 อันดับที่ ๘ ข้อ ๙ พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ

 อันดับที่ ๙ ข้อ ๔ มีทักษะด้านภาษา

 อย่างไรก็ตาม ผลการด�าเนินการมีความสอดคล้องกับค�าบรรยายในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 

เรื่อง “บทบาทบัณฑิต มจร กับการท�างานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม” ในงานสัมมนานิสิตปฏิบัติ

ศาสนกิจ รุน่ ๖๔ ประจ�าภาคกลาง เมือ่วนัท่ี ๑๘ มนีาคม ๒๕๖๒ โดย พระราชปริยติักว,ี ศ.ดร. อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้กล่าวถึงงานบริการวิชาการของ มจร ซึ่งด�าเนินการโดย 

๓ ส่วนงานสนับสนุนในส่วนกลาง ได้แก่ 

 ๑)  กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี 

 ๒)  ส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 ๓)  สถาบนัวิปัสสนาธรุะ รวมถงึพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทีด่�าเนนิการโดยส�านกังานพระสอน

ศีลธรรม 

 ท่านกล่าวถึงผลการด�าเนินงาน ๖ งานบริการสังคม ได้แก่ 

 ๑)  งานเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุ-โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต  ๒)  ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

 ๓)  พระสอนศีลธรรม  ๔)  บรรพชา และอบรมเยาวชน 

 ๕)  นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ  ๖)  พระธรรมจาริก 

 งานบริการสังคมดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงการด�าเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงผลการผลิตบัณฑิต 

ตามคุณลักษณะบัณฑิต มจร ตามคุณลักษณะนวลักษณะ ๙ ประการและงานบริการสังคมที่มีคุณูปการ

ต่อคณะสงฆ์และเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างมาก 

 และสอดคล้องกบัค�ากล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เร่ือง “การปฏบิติั

ศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” ในงานสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาคเหนือ 

เมือ่วันที ่๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ประจ�าภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื เมือ่วนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖๒ และประจ�า

ภาคใต้ เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย พระราชวรมุนี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  

ท่านได้กล่าวชื่นชมถึงการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตว่ามีคุณลักษณ์บัณฑิต 

ตามนวลักษณ์ ๙ ประการว่า...การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม นอกเหนือจากนิสิต 

จะได้จัดท�าโครงการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมช่วยสนองงานคณะสงฆ์ส่วนหนึ่ง 
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เป็นไปตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแล้ว จากผลการสรุปบทเรียนและตัวแบบการปฏิบัติ

ศาสนกิจที่นิสิตในแต่ละกลุ่ม ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มท่ี ๑ การประชุมกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน ์ 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ รุ่นที่ ๖๕ (ระบบปรับปรุง) วิทยากร

โดย นายถาวร ภูษา นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต 

 กลุ่มที่ ๒ การประชุมถอดบทเรียนโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบจากผู้แทนนิสิตแต่ละแห่ง 

วิทยากรด�าเนินรายการ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 กลุ่มที่ ๓ การประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่มตามประเภทของการปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้ 

 ๑)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง  ๒) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการเผยแผ่ 

 ๓) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา  ๔) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์ 

 ๕) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธาณูปการ  ๖) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์

 ผลการน�าเสนอสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนงานในการปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตที่แสดงให้เห็นถึงการผลิต

บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ ๙ ประการ แม้นิสิตจะปฏิบัติศาสนกิจหรือ

ปฏิบัติงานบริการสังคมตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก�าหนดก็ตาม แต่ก็ส่งผลให้นิสิตได้เรียนรู้ มีทักษะ

การท�างานเพื่อสนองงานคณะสงฆ์และช่วยพัฒนาสังคม มีทัศนคติที่ดีและสามารถน�าองค์ความรู ้

ไปประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติงานสนองงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน และช่วยพัฒนาสังคมได้ ที่ส�าคัญ

บัณฑิต มจร มีความพร้อมที่จะรองรับงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมท่ีได้ผ่าน 

สภานิติบัณฑิตแห่งชาติแล้ว และอยู่ในระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 การปฏิบตัศิาสนกจิและปฏิบตังิานบรกิารสงัคมกบัตามแผนการปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา

 การปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติงานบริการสังคม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมเพื่อสนองงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ การจัดท�าโครงการปฏิบัติ

ศาสนกจิยดึโยงกับพนัธกจิหรอืกจิการคณะสงฆ์ทัง้ ๖ ด้าน และมคีวามสอดคล้องกบัโครงการยทุธศาสตร์

ตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เช่น โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย โครงการ

พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล โครงการสาธารณะสงเคราะห์เพ่ือสังคม การด�าเนินงานมีความ

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างความมัง่คงด้านพระพทุธศาสตร์ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พฒันาสูอ่งค์กร

แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
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(Embedded Faith) กลยุทธ์ที่ ๓ ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล (Become the Strategic 

Partner) และกลยุทธ์ที่ ๗ เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล (Ensure Human Capital Readiness)

 การใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มติเห็นชอบให้น�าระบบปฏิบัติศาสนกิจ

ออนไลน์มาใช้สนบัสนนุเกีย่วกบังานปฏิบัตศิาสนกจิของนสิติปฏบิติัศาสนกจิ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

รุน่ที ่๖๔ เป็นต้นไป เพือ่ใช้ในการลงทะเบยีน ยืน่ค�าร้อง ส่งรายงาน รวมถงึสารสนเทศต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วกบั

การปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

ศาสนกิจ การติดตามและประเมินผล และอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตและ 

การบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่

 การใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ 

ให้สอดคล้องกบัปฏทิินกิจกรรมการปฏบิตัศิาสนกจิ เนือ่งจากเป็นปีแรกทีน่�าระบบมาใช้อย่างเป็นทางการ 

ประกอบกบัเจ้าหน้าทีใ่นส่วนภมูภิาคทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏิบติังานด้านกจิการนสิิตไม่มคีวามต่อเนือ่ง 

มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติอยู่บ่อยคร้ัง ส่งผลให้การด�าเนินการติดตามและพิจารณาการปฏิบัติ

ศาสนกิจมีความล่าช้า

 การด�าเนินการแก้ปัญหากองกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ช่วยก�ากับ

ดูแล ติดตาม และด�าเนินการประสานให้เป็นไปตามปฏิทินกิจกรรม และเสนอให้มีการแต่งต้ังคณะ

อนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประจ�าส่วนงานในภูมิภาค เพื่อช่วยก�ากับดูแลงานปฏิบัติศาสนกิจประจ�า

ส่วนงาน โดยมีคณะท�างานจากส่วนกลางประจ�าภาคช่วยหนุนเสริมการท�างานในพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค 

เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติศาสนกิจโดยมีเป้าหมายส�าคัญ ๓ ประการ คือ 

 ๑)  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประจ�าส่วนงาน 

 ๒)  แผนการปฏิบัติศาสนกิจประจ�าส่วนงาน 

 ๓)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 การแต่งตั้งอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าส่วนงาน 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการ 

ปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ และคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจมีอ�านาจและหน้าที่ในการแต่งต้ัง 

คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อช่วยพัฒนาและหนุนเสริมงานปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละส่วนงาน  

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ได้มีนโยบายให ้

ส่วนภมิูภาคเสนอแต่งตัง้คณะอนกุรรมการปฏิบัติศาสนกิจเพือ่พฒันาและหนนุเสรมิงานปฏบิติัศาสนกจิ

ของนิสิต 
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 ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจได้มีมติเห็นชอบให้

วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ เสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ 

ประจ�าส่วนงาน เพือ่ช่วยก�ากบัดูแลงานปฏบัิตศิาสนกจิประจ�าแต่ละส่วนงาน โดยมบีทบาทและโครงสร้าง

สัดส่วนคณะอนุกรรมการกลไกปฏิบัติศาสนกิจประกอบด้วย 

 ๑) ภาคส่วนองค์กรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒)  คณะสงฆ์ 

 ๓)  ภาคส่วนภาคีเครือข่ายสุขภาวะ อาทิ ภาคีเครือข่ายสุขภาวะ 

 ๔)  ภาคส่วนหน่วยงานภาครัฐ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โรงเรียน, สาธารณสุขพื้นที่ 

 ๕)  ภาคส่วนภาคประชาสังคม 

 ๖)  ภาคธุรกิจ/เอกชน (๗) อื่นๆ จากการสรรหาของกลไกฯลฯ

 โดยเบื้องต้นได้ก�าหนดให้คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าส่วนงาน......มีอ�านาจและ

หน้าที ่ดังนี้

 ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบาย ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจที่พึง

ประสงค์ แผนงาน หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจก�าหนด

 ๒) สร้างระบบและกลไกการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจทั้งด้าน

วชิาการและทรพัยากรทีจ่�าเป็นส�าหรบัการปฏบิตัศิาสนกจิท่ีสอดคล้องกบันโยบายคณะกรรมการปฏบิติั

ศาสนกิจ

 ๓) ผลักดันยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจที่สอดคล้องกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

ในพื้นที่

 ๔) พฒันาแผนการปฏิบัตศิาสนกจิเพือ่การบรกิารวชิาการแก่สงัคมประจ�าภมูภิาคทีส่อดคล้องกบั

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

 ๕) เสรมิสร้างเครอืข่ายและขับเคลือ่นงานเครอืข่ายการท�างานการบรูณาการการปฏบัิติศาสนกิจ

กับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

 ๖) ควบคุม ดูแลและน�าผลการปฏิบัติศาสนกิจไปใช้ตามนโยบาย แผนงานและวัตถุประสงค์

 ๗) ระดมทนุ และจดัตัง้กองทุนการปฏิบัตศิาสนกจิเพือ่พฒันาและหนนุเสรมิการปฏบัิตศิาสนกิจ

 ๘) ให้ความเห็นชอบการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตประจ�าส่วนงาน

 ๙) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ 
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  การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าส่วนงาน

 ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติ

ศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการ

ปฏิบัติศาสนกิจมีอ�านาจและหน้าที่ในการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อช่วยพัฒนา 

และหนนุเสริมงานปฏิบัตศิาสนกจิในแต่ละส่วนงาน เพือ่ให้คณะอนกุรรมการได้กรอบในการด�าเนินงาน

ตามนโยบายของมหาวทิยาลยั และประธานคณะกรรมการปฏิบตัศิาสนกจิได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุาร

และคณะศึกษาและจดัท�าร่างยทุธศาสตร์การปฏบิตัศิาสนกจิ และคณะกรรมการปฏบิตัศิาสนกจิได้ผ่าน

การเหน็ชอบแผนยทุธศาสตร์การปฏิบตัศิาสนกจิ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย มปีระเด็น

โดยสรุป ดังนี้ 

 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนานิสิต ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 อยูภ่ายใต้ยทุธศาสตร์ที ่๑ พฒันาและสร้างนสิติให้มคีณุภาพและเป็นศาสนยาทยาททีม่ศีกัยภาพ

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พฒันาและสร้างนสิติให้มคีณุภาพและเป็นศาสนทายาททีม่ศีกัยภาพ ประกอบ

ไปด้วย ๓ กลยุทธ์ คือ

  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานิสิตให้มีคุณภาพและเป็นศาสนทายาทที่มีประสิทธิภาพ

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาองค์กรนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้เข้มแข็ง

  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ

และบริการสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนในประเด็นการปฏิบัติ

ศาสนกิจของนิสิตด้วยเป็นการเฉพาะ  

๒. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม

 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ

 จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต และผลจากการสัมมนานิสิตปฏิบัติ

ศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ�าภาค ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ

ของนิสิตมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑) ความสอดคล้องของโครงการปฏิบัติศาสนกิจกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

 การก�าหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจัดท�าโครงการปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือสนองงานคณะสงฆ์ท้ัง  

๖ ด้าน คือ ปกครอง เผยแผ่ ศาสนศึกษา ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณะสงเคราะห์  

ในระยะแรกนสิติปฏบิตัศิาสนกิจยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าโครงการให้เชือ่มโยงหรือสอดคล้อง
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กับงานในกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน เช่น การจัดท�าฐานข้อมูลพระภิกษุหรือสามเณรในวัด โครงการ

พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคลในวัด โดยข้อเท็จจริงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน

ปกครอง แต่นิสิตยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงหรือก�าหนดความสอดคล้องของโครงการ 

กับประเภทของงานตามพันธกิจหรืองานในกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ส่งผลให้งานกิจการคณะสงฆ์

ด้านปกครอง มจี�านวนสดัส่วนทีน้่อยกว่างานประเภทอืน่ ๆ  ในการแก้ปัญหาได้มกีารติดตามและพัฒนา

โครงการก่อนทีจ่ะมกีารรายงานผลการปฏบิตัศิาสนกจิท้ัง ๒ คร้ังโดยให้ส่วนงานเป็นผู้ติดตามและพัฒนา

โครงการให้ถูกต้องตามโครงการหรือกิจกรรมที่นิสิตด�าเนินการ

 ๒) ความเข้าใจของผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

 การปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ ์

ทั้ง ๖ ด้าน แม้มีการด�าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รุ่น ๖๒ และน�าร่องใน ๕ วิทยาเขต 

โดยก�าหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๒ ปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการ และมีการพัฒนา 

มาโดยล�าดบั แต่เนือ่งจากเป็นการปฏบิตัศิาสนกจิในรปูแบบใหม่ มกีารก�าหนดให้ด�าเนนิการทัง้ประเทศ

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่น ๖๓ เป็นต้นมา แต่ยังพบว่า มีส่วนงานในภูมิภาคบางแห่งยังขาดความรู ้

ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการ โดยก�าหนดให้นิสิตทุกรูป

ต้องปฏบิตัศิาสนกจิในรปูของโครงการ ส่งผลให้การปฏบิติัศาสนกจิรูปแบบใหม่ในบางแห่งไม่เป็นไปตาม

นโยบายที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

 ๓) การปฏิบัติศาสนกิจกับหลักสูตร

 การปฏิบัติศาสนกิจขาดความต่อเนื่องและขาดความเชื่อมโยงกับหลักสูตรหรือรายวิชาที่ก�าหนด

ไว้ในการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร การด�าเนนิงานจึงขาดความเชือ่มโยงและบรูณาการกับรายวชิา

ในหลักสูตร 

 ๔) การพัฒนาทักษะการเขียนโครงการและการรายงานผลของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

 นสิิตปฏบิตัศิาสนกิจยงัขาดความรูค้วามเข้าใจในการเขยีนโครงการและการเชือ่มโยงกบังานกจิการ

คณะสงฆ์ทัง้ ๖ ด้าน ร่วมถึงการใช้เคร่ืองมอืการบรหิารจดัการโครงการในพืน้ที ่มหาวทิยาลยัควรก�าหนด

ให้ส่วนงานแต่ละแห่งมีการเตรียมความพร้อมให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการจัดท�าโครงการ 

ให้สอดคล้องกับงานกิจการคณะสงฆ์ ร่วมถึงการบริหารโครงการให้สัมฤทธิผล และการจัดท�ารายงาน

และทักษะการเขียนรายงานให้มีประสิทธิภาพ
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 ๕)  การใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ 

 การใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการให้

สอดคล้องกับปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ เนื่องจากเป็นปีแรกที่น�าระบบมาใช้อย่างเป็นทางการ 

ประกอบกบัเจ้าหน้าทีใ่นส่วนภมูภิาคทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏิบติังานด้านกจิการนสิิตไม่มคีวามต่อเนือ่ง 

มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติอยู่บ่อยคร้ัง ส่งผลให้การด�าเนินการติดตามและพิจารณาการปฏิบัติ

ศาสนกิจมีความล่าช้า

 ๖)  ขาดกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับภาคีเครือข่าย

 ขาดกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือท�าหน้าที่ในการช่วยก�ากับ

ดูแลและหนุนเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ ร่วมถึงจัดท�ายุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจของ

แต่ละส่วนงานให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่

 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการสังคม

  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริการสังคมยังไม่ชัดเจนขาดระบบ กลไกและกระบวนงาน 

การปฏิบัติงานบริการสังคมที่มีความสอดคล้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท�าให้การรวบรวมข้อมูล

เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจไม่สอดคล้องกับ

บริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

 แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม

 การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิตมหาวิทยาลัยควรก�าหนดระบบและกลไกในระดับภูมิภาค

เพื่อท�าหน้าที่ช่วยก�ากับดูแลและหนุนเสริมการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ และ

ก�าหนดให้ส่วนภมูจิดัท�ายทุธศาสตร์การปฏบิตัศิาสนกจิประจ�าส่วนงานหรือแผนปฏบิติัศาสนกจิบริการ

สังคมของส่วนงานในแต่ละปีการศึกษา โดยค�านึงถึงบริบทของแต่ละพื้นที่ในแต่ภูมิภาคและมีความ

สอดคล้องกับการด�าเนินงานของคณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่ ส่วนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

บริการสังคม ควรก�าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานบริการสังคมของมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และ 

วิธีการปฏิบัติงานบริการสังคมให้สอดคล้องกับบริบทที่เปล่ียนแปลงไป ร่วมถึงน�าการน�าเทคโนโลย ี

สมัยใหม่มาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการสังคมทั้งการรายงานผล การติดตามและประเมินผล
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๓. การพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม
 จากข้อเสนอแนะที่เป็นผลจากการด�าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มีการพัฒนา 

และปรบัปรุงผลการด�าเนนิงานโดยคณะกรรมการปฏบิตัศิาสนกจิ ในคราวประชมุคณะกรรมการปฏบิตัิ

ศาสนกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ข้อเสนอแนะและก�าหนดนโยบาย 

ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจท่ีพึงประสงค์ แผนงานหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อยกระดับ

การปฏิบัติศาสนกิจให้สามารถสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นรูปธรรมและมี

ความชัดเจนมากยิ่ง โดยก�าหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้

 ๑)  ให้เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานด้านกจิการนสิิต ช่วยก�ากบัดูแล ติดตาม และด�าเนนิการประสาน

ให้เป็นไปตามปฏิทินกิจกรรม 

 ๒)  เสนอให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประจ�าส่วนงานในภูมิภาค เพ่ือช่วย

ก�ากบัดแูลงานปฏบิตัศิาสนกจิประจ�าส่วนงาน โดยมคีณะท�างานจากส่วนกลางประจ�าภาคช่วยหนนุเสรมิ

การท�างานในพืน้ทีใ่นแต่ละภมูภิาค เพือ่ขบัเคลือ่นการปฏบิตัศิาสนกิจโดยมเีป้าหมายส�าคญั ๒ ประการ 

คือ 

  ๑)  การจัดท�าแผนการปฏิบัติศาสนกิจบริการสังคมประจ�าส่วนงาน 

  ๒)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

 ๓)  พฒันาระบบปฏบัิตศิาสนกจิออนไลน์ให้สอดคล้องกบัปฏทินิกิจกรรมการปฏบิติัศาสนกจิและ

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารสาธารณะ

 ส่วนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานบริการสังคม ควรก�าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน

บริการสังคมของมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริการสังคมให้สอดคล้องกับบริบท 

ที่เปลี่ยนแปลงไป ร่วมถึงน�าการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการสังคม 

ทั้งการรายงานผล การติดตามและประเมินผล

๔. บทสรุป
 การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัยเป็นงานบริการสังคมที่ตอบสนองงานในกิจการคณะสงฆ์เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

การด�าเนินงานมคีวามสอดคล้องกบัโครงการยทุธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปกจิการพระพุทธศาสนา นสิิต

ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความรู้ ได้ประสบการณ์ และเกิดทักษะในการด�าเนินงาน

ตั้งแต่การเขียนโครงการ เครื่องมือการบริหารจัดการในพื้นท่ีและสามารถประยุกต์องค์ความรู้ดังกล่าว

ไปต่อยอดได้ในอนาคต 
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411บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

ภาพประกอบ

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคกลาง
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413บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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415บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคเหนือ
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417บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคใต้
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