บัณฑิต มจร : พลังการท�ำงานและจิตวิญญาณ
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม1

พระมหาประยูร โชติวโร และคณะ2
กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�ำ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา
พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�ำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์มีพันธกิจ ๔ ประการ คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท�ำนุบ�ำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ
สังคม” โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยนิสิตบรรพชิตที่ส�ำเร็จการศึกษาภาคทฤษฎีแล้ว จะต้องปฏิบัติ
ศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี3 จึงจะมีสิทธิเข้ารับปริญญาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยการปฏิบตั ศิ าสนกิจ และการออกปฏิบตั ศิ าสนกิจของนิสติ ทุกรูป มหาวิทยาลัยมีความมุง่ หวังให้นสิ ติ
ทุกท่านได้ปฏิบัติตามพุทโธวาทที่ว่า
“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานํ
แปลว่า ภิกษุทงั้ หลายเธอทัง้ หลาย จงจาริกไปเพือ่ ประโยชน์และความสุข ของชนจ�ำนวนมาก
เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”
1

บทความที่มีเนื้อหาซึ่งรวบรวมข้อมูลจากผลการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิต และปฏิบัติงานบริการ
สังคมของนิสิตคฤหัสถ์ รุ่น ๖๔ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตประจ�ำภาคการศึกษา
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และผลการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๔
2
พระมหาประยูร โชติวโร (ค�ำมา) ผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี นายเกษม ประกอบดี
นักวิชาการศึกษา ช�ำนาญการ และนายถาวร ภูษา นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3
พระมหาประยูร โชติวโร (ค�ำมา) ผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี นายเกษม ประกอบดี
นักวิชาการศึกษา ช�ำนาญการ และนายถาวร ภูษา นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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การปฏิบตั ศิ าสนกิจและปฏิบตั งิ านบริการสังคมของนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานบริการสังคมที่เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ส�ำคัญของการส�ำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๗ การส�ำเร็จการศึกษา ในข้อ ๖๔ ซึ่งก�ำหนดสาระ
ส�ำคัญไว้วา่ นิสติ ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาต้องสอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตร, ผ่านการฝึกภาคปฏิบตั ิ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน และไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย ซึ่งการไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
ข้อหนึ่ง คือ การปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา ๑ ปี ส�ำหรับนิสิตบรรพชิต และปฏิบัติงานบริการสังคม ๒๐๐
ชั่วโมง ส�ำหรับนิสิตคฤหัสถ์
บทความนีม้ งุ่ ท�ำการศึกษาผลการปฏิบตั ศิ าสนกิจตามรูปแบบการปฏิบตั ศิ าสนกิจและปฏิบตั งิ าน
บริการสังคมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ศาสนกิจและปฏิบตั งิ านบริการสังคมเพือ่ สนองงานคณะสงฆ์ตามพันธกิจทัง้ ๖ ด้านและงานตามนโยบาย
และน�ำไปสู่การพัฒนาระบบกลไกและกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและ
ปฏิบัติงานบริการสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาครั้งนี้แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน คือ การด�ำเนินงานการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงาน
บริการสังคม ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ การพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม และสรุป มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การด�ำเนินงานการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต รุ่น ๖๔
การปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ
ของผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดในการปฏิบัติ
ศาสนกิจของนิสิตเป็นฉบับแรก ต่อมาได้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ ๒/๒๕๓๒ เรื่อง การปฏิบัติงานของพระบัณฑิต เพื่อก�ำหนดการปฏิบัติงาน
ของพระบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครบ ๔ ปีแล้ว เป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติศาสนกิจ ฉบับที่ ๒ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายหลังมหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับรองสถานะของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ได้มีการออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ สาระส�ำคัญ
ก�ำหนดให้นสิ ติ ผูศ้ กึ ษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มีผลการเรียนค่าเฉลีย่ สะสมไม่ตำ�่ กว่า ๒.๐๐
ผ่านการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐาน ได้ปฏิบตั ศิ าสนกิจสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามนโยบาย
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และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษา หรือ ๑ ปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ เพื่อสงเคราะห์ประชาชน เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม
การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในข้อ ๕ ได้ก�ำหนดความหมายของค�ำที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติศาสนกิจไว้ ดังนี้
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ หมายความว่า พระภิกษุหรือสามเณรผูศ้ กึ ษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิตและก�ำลังปฏิบัติศาสนกิจ
ศาสนกิจ หมายความว่า การสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติศาสนกิจไว้ในข้อ ๑๐ ว่า การปฏิบัติศาสนกิจมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา			
๒) เพือ่ การสนองงานในกิจการคณะสงฆ์
๓) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์
๔) เพื่อสงเคราะห์ประชาชน
๕) เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากความหมายของนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจ จึงสรุปความหมายของการ
ปฏิบัติศาสนกิจไว้ว่า “การปฏิบัติศาสนกิจ” หมายความว่า การปฏิบัติงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
เพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตคฤหัสถ์ ๒๐๐ ชั่วโมงเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มหาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ในข้อ ๓ ได้ก�ำหนด
ความหมายของค�ำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริการสังคมไว้ ดังนี้
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคม
นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม หมายความว่า นิสิตคฤหัสถ์ที่ก�ำลังศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และก�ำลังปฏิบัติงานบริการสังคม
การปฏิบตั งิ านบริการสังคม หมายความว่า การปฏิบตั งิ านด้วยการให้บริการแก่สงั คมตามทีค่ ณะ
กรรมการก�ำหนด และตามข้อ ๘ การปฏิบัติงานบริการสังคม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ๒) เพื่อสนองงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๓) เพื่อสนองนโยบายของรัฐและคณะสงฆ์ ๔) เพื่อสงเคราะห์ประชาชน
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จากความหมายของนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริการสังคม จึงสรุปความหมาย
ของการปฏิบตั งิ านบริการสังคมไว้วา่ “การปฏิบตั งิ านบริการสังคม” หมายความว่า นิสติ คฤหัสถ์ทกี่ ำ� ลัง
ศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และก�ำลังปฏิบตั ิ
งานบริการสังคมเพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้นิสิตรุ่น ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ปฏิบัติศาสนกิจในรูปของ
โครงการปฏิบตั ศาสนกิจ ซึง่ เป็นผลจาการศึกษาและวิจยั โครงการวิจยั และพัฒนาพระนิสติ สูอ่ ดุ มการณ์
พระพุทธศาสนาเพือ่ สังคม และโครงการพระนิสติ ธรรมทายาทเพือ่ พัฒนาสังคม ทีไ่ ด้ดำ� เนินการมาตัง้ แต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โครงการได้สนับสนุนในด้านองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการเขียนโครงการ
การให้แนวคิดการจัดท�ำโครงการ การจัดท�ำกระบวนการกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน ผ่านการลงพื้นที่ประชุมพัฒนาโครงการตามวิทยาเขต และวิทยาลัย เพื่อให้พระนิสิต
เกิดทักษะในการเขียนโครงการ และสามารถน�ำทักษะดังกล่าวไปต่อยอดในการจัดโครงการปฏิบัติ
ศาสนกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผลการด�ำเนินการดังกล่าว ได้เกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ
จ�ำนวน ๖๖ โครงการฯ ทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
เกิดการขับเคลือ่ นในระดับนโยบายว่าด้วยการพัฒนาการปฏิบตั ศิ าสนกิจในรูปแบบของโครงการ มีการ
น�ำระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์มาสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ 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
ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำ� หนดให้นสิ ติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจในปีการศึกษา
๒๕๖๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ เสนอการปฏิบัติปฏิบัติในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ
ที่มีวัตถุประสงค์และวิธีการด�ำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และ
ช่วยพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนมากยิง่ และได้ยนื่ ค�ำร้องขอปฏิบตั ศิ าสนกิจในระบบ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจออนไลน์ตามขัน้ ตอนทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด และมีมติกำ� หนดให้การปฐมนิเทศนิสติ ปฏิบตั ิ
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ศาสนกิจ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุน่ ที่ ๖๔ ตามข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ก�ำหนดจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
เป็นรายภาค ประกอบด้วย (๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒) ภาคกลาง (๓) ภาคเหนือ และ
(๔) ภาคใต้ โดยความร่วมมือและการมีสว่ นร่วมของวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ
การด�ำเนินการจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี
เป้าหมายนิสิตต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจทั้งสิ้นจ�ำนวน ๑,๖๐๐ รูป
ทั่วประเทศ และเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตทั้งสิ้น ๑,๔๖๗ รูป (๘๓.๘๙) ในแต่ละภาค ได้แก่
๑) ภาคกลาง จัดปฐมนิเทศนิสิต วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน ๕๓๖ รูป
๒) ภาคเหนือ จัดปฐมนิเทศนิสิต วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มจร วิทยาเขตพะเยา ต�ำบล
แม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ�ำนวน ๓๔๑ รูป
๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดปฐมนิเทศนิสติ วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มจร วิทยาเขต
ขอนแก่น ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน ๕๑๘ รูป
๔) ภาคใต้ จัดปฐมนิเทศนิสติ วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ต�ำบลมะม่วงสองต้น อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวน ๗๒ รูป
การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ ดังนี้
๑) เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้ทราบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ และ
สามารถด�ำเนินการโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้
๒) เพือ่ ให้นสิ ติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจทราบแนวปฏิบตั แิ ละสามารถแปลงนโยบายไปสูก่ ารจัดท�ำโครงการ
ปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ได้
๓) เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคและมีวิธีแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจตามประเด็นงานกิจการคณะสงฆ์ที่สนใจ
๔) เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตส�ำนึกรักสถาบันและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ในแต่ละภาคมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�ำภาคกลาง
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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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒

ประจ�ำภาคกลาง พิธีเปิดโครงการโดยพระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน
และบรรยาย หัวข้อ”การปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” กล่าวรายงานโดย พระมหา
ราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทตอนหนึ่งว่า
...มจร ได้กำ� หนดให้นสิ ติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจจะต้องปฏิบตั ศิ าสนกิจ ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี เพือ่ ปฏิบตั ิ
งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย มจร
มีพนั ธกิจ ๔ ด้าน คือ (๑) ผลิตบัณฑิต (๒) วิจยั และพัฒนา (๓) ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
(๔) ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
การปฏิบัติศาสนกิจ มุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้นำ� ความรู้ความสามารถที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษา
ครบแล้วตามหลักสูตร ซึ่งถือว่าได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตน มีคุณลักษณะที่ มจร คาดหวังตามนวลักษณ์
๙ ประการ หรืออย่างน้อย ๕ ข้อขึ้นไปทุกท่านคงจ�ำได้ คือ
		 ๑) ปฏิปทาน่าเลื่อมใส (วางตัวน่าเข้าใกล้) 		
๒) ใฝ่รู้ใฝ่คิด
		 ๓) เป็นผู้น�ำด้านจิตใจและปัญญา 		
๔) มีทักษะด้านภาษา
		 ๕) มีศรัทธาอุทิศตน 				
๖) รู้จักเสียสละ
		 ๗) รู้เท่าทันสังคม 				
๘) สั่งสมโลกทัศน์
		 ๙) พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ
คุณลักษณะดังกล่าวจะไปช่วยหนุนเสริมให้การปฏิบัติศาสนกิจของทุกท่านเป็นไปตามพันธกิจ
ในข้อบริการสังคมและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการช่วยขับเคลื่อนงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน
ตามความถนัดที่ทุกท่านได้จัดท�ำโครงการปฏิบัติศาสนกิจ โดยเฉพาะงานใน ๔ ด้านส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับทุกท่านโดยตรง คือ เผยแผ่ ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์
พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รายงานต่อประธานว่า การปฏิบัติ
ศาสนกิจมีการพัฒนามาโดยล�ำดับโดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งเป็นผลจาการศึกษาและวิจัยโครงการ
วิจัยและพัฒนาพระนิสิตสู่อุดมการณ์พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม และโครงการพระนิสิตธรรมทายาท
เพื่อพัฒนาสังคม โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี และ ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐
โครงการได้สนับสนุนในด้านองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการเขียนโครงการ การให้แนวคิดการจัดท�ำ
โครงการ การจัดท�ำกระบวนการกลุ่มเพื่อพูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านการลงพื้นที่ประชุม
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พัฒนาโครงการตามวิทยาเขต และวิทยาลัย เพือ่ ให้พระนิสติ เกิดทักษะในการเขียนโครงการ และสามารถ
น�ำทักษะดังกล่าวไปต่อยอดในการจัดโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ผลการด�ำเนินการดังกล่าว ได้เกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ จ�ำนวน ๕๕ โครงการฯ
ทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกและถือเป็นโครงการต้นแบบ เกิดการขับเคลื่อนในระดับนโยบายว่าด้วย
การพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการ มีการน�ำระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์
มาสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาสื่อและชุดความรู้โครงการ และ เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
หลังจากนัน้ ได้มกี ารชีแ้ จงหลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั ศิ าสนกิจตามข้อบังคับและการส�ำเร็จการ
ศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” โดย พระมหากฤษดา กิตตฺ โิ สภโณ,ดร. ผูอ้ ำ� นวยการส่วนทะเบียน
นิสิต ท่านได้น�ำเสนอเป็นค�ำถามและตอบในเรื่องของคุณสมบัติของการปฏิบัติศาสนกิจ การปฏิบัติ
ศาสนกิจ การส�ำเร็จการศึกษาและการออกหนังสือส�ำคัญ ผ่านวิธีการบรรยายแบบถามตอบ ๑๗ ข้อ
ตรงประเด็นและง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ
ในช่วงบ่าย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต ได้ชี้แจงการน�ำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการใน ๔ ค�ำถามส�ำคัญ
		 ๑) ภาพอนาคตที่ท่านอยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ
		 ๒) ร่วมค้นหาและแบ่งปันเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจที่ดี
		 ๓) ใครหรือเครือข่ายไหนสามารถเข้ามาช่วยงานปฏิบัติศาสนกิจเราได้
		 ๔) เป้าหมายระยะสั้นระยะยาว (ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืน)
การประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่มได้แก่
		 ๑) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง ๒) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่
		 ๓) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา ๔) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์
		 ๕) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณูปการ ๖) กลุม่ ปฏิบตั ศิ าสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์
การประชุมกลุ่มย่อยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ร่วมเป็นวิทยากรและผูช้ ว่ ยวิทยากรประจ�ำกลุม่ และจากผลการน�ำเสนอผลของและกลุม่ ด�ำเนินรายการ
โดย พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ หัวหน้าภาคจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว พบว่า ในการปฏิบัติ
ศาสนกิจของนิสิตทุกกลุ่มเสนอว่า
		 ๑) ต้องท�ำงานเชิงรุก เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป
		 ๒) มีการบูรณาการท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น
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		 ๓) การพัฒนาศักยภาพของนิสิต
		 ๔) ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในงานการท�ำงาน
		 ๕) การสื่อสารสาธารณะ
ในช่วงพิธีปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ�ำภาคกลาง โดย
พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้อนุโมทนาขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ท่านได้กล่าวถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจว่ามีการพัฒนาระบบกลไกและกระบวนงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องมาโดยล�ำดับเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับนิสิตต่างจากสมัยท่านที่ไม่มีการหนุนเสริมหรือ
เตรียมความพร้อมในลักษณะนี้ 
การด�ำเนินการในวันนี้ท�ำให้ทุกท่านได้ทราบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ สามารถแปลงนโยบายไปสู่ก ารจัดท�ำโครงการปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ มีเวทีในการ
แลกเปลีย่ นปัญหา อุปสรรคและมีวธิ แี ก้ปญ
ั หาหรือแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการปฏิบตั ศิ าสนกิจตามประเด็นงาน
กิจการคณะสงฆ์ที่ทุกท่านสนใจ แล ะส�ำคัญที่สุดเชื่อว่าทุกท่านมีทัศนคดีท่ีดีต่อการปฏิบัติศาสนกิจ
เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ ช่วยพัฒนาสังคม มีจิตส�ำนึกรักสถาบันและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและ
สังคม หลังจากนั้นได้น�ำกราบลาพระรัตนตรัยและบันทึกภาพรวมกัน
๒. การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำภาคเหนือ
เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มจร วิทยาเขตพะเยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จัดปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบตั ศิ าสนกิจ รุน่ ที่ ๖๔ ประจ�ำภาคเหนือ พิธเี ปิดโครงการโดยพระราชวรมุน,ี ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานและบรรยาย หัวข้อ “การปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย” กล่าวรายงานโดย พระราชปริยัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา และเจ้าคณะจังหวัด
พะเยา
พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทตอนหนึ่งว่า
...มจร ได้กำ� หนดให้นสิ ติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจจะต้องปฏิบตั ศิ าสนกิจ ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี เพือ่ ปฏิบตั ิ
งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย มจร
มีพันธกิจ ๔ ด้าน คือ
		 ๑) ผลิตบัณฑิต 					
๒) วิจัยและพัฒนา
		 ๓) ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๔) ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
การปฏิบัติศาสนกิจ มุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้นำ� ความรู้ความสามารถที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษา
ครบแล้วตามหลักสูตร ซึ่งถือว่าได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตน มีคุณลักษณะที่ มจร คาดหวังตามนวลักษณ์
๙ ประการ หรืออย่างน้อย ๕ ข้อขึ้นไปทุกท่านคงจ�ำได้ คือ
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		 ๑) ปฏิปทาน่าเลื่อมใส (วางตัวน่าเข้าใกล้) 		
๒) ใฝ่รู้ใฝ่คิด
		 ๓) เป็นผู้น�ำด้านจิตใจและปัญญา 		
๔) มีทักษะด้านภาษา
		 ๕) มีศรัทธาอุทิศตน 				
๖) รู้จักเสียสละ
		 ๗) รู้เท่าทันสังคม 				
๘) สั่งสมโลกทัศน์
		 ๙) พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ
คุณลักษณะดังกล่าวจะไปช่วยหนุนเสริมให้การปฏิบัติศาสนกิจของทุกท่านเป็นไปตามพันธกิจ
ในข้อบริการสังคมและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการช่วยขับเคลื่อนงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน
ตามความถนัดทีท่ กุ ท่านได้จดั ท�ำโครงการ โดยเฉพาะงานใน ๔ ด้านส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับทุกท่านโดยตรง
คือ เผยแผ่ ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์
นอกจากนี้ ท่านได้ยกตัวอย่างการฝึกคิดการวิเคราะห์ เช่น มีเงิน ๑๐ บาท ซื้อไป ๔ บาทจะต้อง
ถอนเงินคืนเท่าไร ค�ำตอบอยูท่ วี่ า่ เราใช้เงินเท่าไรซือ้ และเรือ่ งอายุ พีอ่ ายุ ๑๐ ปี น้องอายุครึง่ หนึง่ ของพี่
ถ้าพี่อายุ ๖๐ ปีน้องจะอายุเท่าไร เป็นแนวทางที่อดีตนายกท่านพูดไว้
การนี้พระราชปริยัติ ได้รายงานต่อประธานว่า การปฏิบัติศาสนกิจมีการพัฒนามาโดยล�ำดับ
โดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบ
ของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ
ดังนี้
๑) 	เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้ทราบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ และ
สามารถด�ำเนินการโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้
	
๒) เพือ่ ให้นสิ ติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจทราบแนวปฏิบตั แิ ละสามารถแปลงนโยบายไปสูก่ ารจัดท�ำโครงการ
ปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ได้
๓) เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคและมีวิธีแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจตามประเด็นงานกิจการคณะสงฆ์ที่สนใจ
	
๔) เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตส�ำนึกรักสถาบันและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
การป ฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส�ำหรับภาคเหนือ
จัดปฐมนิเทศนิสติ วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ณ มจร วิทยาเขตพะเยา ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
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หลังจากนั้น พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ�ำนวยกากองกิจการนิสิต และพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต
หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ได้ให้แนวทางในการจัดท�ำโครงการ และชี้แจงการน�ำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการ ใน ๔ ค�ำถามส�ำคัญ
		 ๑) ภาพอนาคตที่ท่านอยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ
		 ๒) ร่วมค้นหาและแบ่งปันเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจที่ดี
		 ๓) ใครหรือเครือข่ายไหนสามารถเข้ามาช่วยงานปฏิบัติศาสนกิจเราได้
		 ๔) เป้าหมายระยะสั้นระยะยาว (ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืน)
การประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่มได้แก่
		 ๑) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง ๒) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่
		 ๓) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา ๔) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์
		 ๕) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณูปการ ๖) กลุม่ ปฏิบตั ศิ าสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์
	
ก ารประชุมกลุ่มย่อยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ร่วมเป็นวิทยากรและผูช้ ว่ ยวิทยากรประจ�ำกลุม่ และจากผลการน�ำเสนอผลของและกลุม่ ด�ำเนินรายการ
โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา พบว่า ในการปฏิบัติศาสนกิจ
ของนิสิตทุกกลุ่มเสนอว่าต้องท�ำงานเชิงรุก เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป มีการ
บูรณาการการท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น การพัฒนาศักยภาพของนิสิต ความต่อเนื่องและ
ความยั่งยืนในงานการท�ำงาน
ใ นช่วงพิธีปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ�ำภาคเหนือ โดยมี
พ ระ ครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณ
ทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ท่านได้สรแคุณลักษณะของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจส�ำคัญ๓ประการ คือ รูปลักษณ์
ต้องดี วจีเป็นที่ไว้ใจ จิตใจต้องมั่นคง หลังจากนั้นได้น�ำกราบลาพระรัตนตรัยและบันทึกภาพรวมกัน
๓. การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พระราชวรมุนี, ดร. รก. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนิสิตก่อนออก
ป ฏิ บัติศาสนกิจประจ�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย” กล่าวรายงานโดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีวิทยาเขต
ขอนแก่น และรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นโดยมีพระนิสิตเข้าร่วมจ�ำนวน ๕๑๘ รูป
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พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทตอนหนึ่งว่า...
มจร ได้ก�ำหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะต้องปฏิบัติศาสนกิจ ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี เพื่อปฏิบัติ
งาน สนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติ
ศาสนกิจ มุง่ หวังให้ทา่ นทัง้ หลายได้นำ� ความรูค้ วามสามารถทีท่ า่ นทัง้ หลายได้ศกึ ษาครบแล้วตามหลักสูตร
ซึ่ งถือว่าได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตน มีคุณลักษณะที่ มจร คาดหวัง การปฏิบัติศาสนกิจทุกท่านช่วยขับ
เคลือ่ นงานกิจการคณะสงฆ์ทงั้ ๖ด้านตามความถนัดโดยจัดท�ำเป็นโครงการ ทัง้ ด้านปกครองเผยแผ่ ศึกษา
สงเคราะห์ สาธารณูปการ และ สาธารณสงเคราะห์ ขณะนีม้ กี ารขับเคลือ่ นวัดประชารัฐสร้างสุข หมูบ่ า้ น
รักษาศีล ๕ และงานเกีย่ วกับสุขภาวะทุกท่านสามารถด�ำเนินการได้ทา่ นต้องพัฒนาตนเองแลน�ำคนอืน่ ได้
การจัดท�ำโครงการปฏิบตั ศิ าสนกิจต้องมีความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นรูปธรรม จับต้องได้ ย�ำ้ ต้องเริม่ จากการ
พัฒนาตนเองและเป็นผู้น�ำคนอื่นได้ ท่านกล่าวสรุปในตอนท้าย
ใน ช่วงบ่าย ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้นิสิตได้ช่วยกันระดมความคิดตามกลุ่มกิจการงาน
คณะ สงฆ์ที่สนใจ การนี้มีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร
โชติวโร ผูอ้ ำ� นวยการกองกิจการนิสติ และพระมหาสุเทพ สุปณฺฑโิ ต หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นวิทยากรน�ำกระบวนการให้แนวทางในการจัดท�ำโครงการ ใน ๔ ค�ำถามส�ำคัญ
		 ๑) ภาพอนาคตที่ท่านอยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ
		 ๒) ร่วมค้นหาและแบ่งปันเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจที่ดี
		 ๓) ใครหรือเครือข่ายไหนสามารถเข้ามาช่วยงานปฏิบัติศาสนกิจเราได้
		 ๔) เป้าหมายระยะสั้นระยะยาว (ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืน)
ในการประชุมกลุ่มย่อยได้ก�ำหนดเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่
		 ๑) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง ๒) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่
		 ๓) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา ๓) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์
		 ๔) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณูปการ ๖) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์
ผ ลการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า มีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและ
ส่ว นภูมิภาคร่วมเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรประจ�ำกลุ่ม และจากผลการน�ำเสนอผลของและกลุ่ม
ด�ำเนินรายการ โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พบว่า ในการ
ปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตทุกกลุ่มเสนอว่าต้องท�ำงานเชิงรุก เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ที่เ ปลี่ยนไป มีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น การพัฒนาศักยภาพของนิสิต
ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในงานการท�ำงานมีการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒

ในช่วงพิธีปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่๖๔ ประจ�ำภาคอีสาน โดย
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
ได้อนุโมทนาขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ท่านได้ให้แนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจว่าให้เริ่มจากตนเอง
ท�ำโครงการที่น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริง เริ่มจากจุดเล็กๆ แต่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม
เริ่มจากตัวเราเอง ท�ำอย่างโครงการเดี่ยวแต่เห็นหลายด้าน หลังจากนั้นได้น�ำกราบลาพระรัตนตรัยและ
บันทึกภาพรวมกัน
					 มหาจุฬาฯ พานิสิตพิชิตสู้		
ร่วมเรียนรู้คู่ศีลธรรมน�ำสุขี
			 สร้างบัณฑิตโดดเด่นเป็นคนดี			
ก็เพราะมีนวลักษณ์เก้าประการ
					 หนึ่งนั้นมีปฏิปทาหน้าเลื่อมใส		
สองคือใฝ่ รู้จักคิดจิตประสาร
			 สามเป็นผู้น�ำด้านความคิดจิตวิญญาณ		
สี่เชี่ยวชาญ ด้านภาษา สามารถพอ
					 ห้าอุทิศตน ศรัทธา พุทธศาสน์		
หกองค์อาจ เสียสละส่วนรวมขอ
			 เจ็ดรู้ทันการเปลี่ยนแปลงไม่รีรอ		
แปดนั้นหนอ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
					 เก้าพัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ		
ใจจ่อจุดมุ่งมั่น มิหวั่นไหว
			 คุณธรรมจริยธรรมน�ำจิตใจ			
ท่องจ�ำไว้ประพฤติธรรม เป็นคนดีฯ
ประพันธ์โดย พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี ป.ธ.๖ วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น แก้ไข
เพิ่มเติมโดย พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน วัดป่ากล้วย จังหวัดเชียงราย
๔. การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�ำภาคใต้
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐ น. ณ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช พระเทพปัญญาสุธี รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน
และให้โอวาทตอนหนึง่ ว่า...มจร ได้กำ� หนดให้นสิ ติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจจะต้องปฏิบตั ศิ าสนกิจ ในเพศบรรพชิต
เป็นเวลา ๑ ปี เพื่อปฏิบัติงานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
การปฏิบัติศาสนกิจ มุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้นำ� ความรู้ความสามารถที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษา
ครบแล้วตามหลักสูตร ซึ่งถือว่าได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตน มีคุณลักษณะตามที่ มจร คาดหวัง เป็นว่าที
บัณฑิตแล้ว ท�ำงานต้องเป็นที่หวังได้ เชื่อว่าทุกท่านจะช่วยงานพระศาสนา ช่วยพัฒนาสังคมและ
สนองงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ได้ดี
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จากนั้น พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียนและวัดผล ได้ชี้แจงแนวทาง
ในการปฏิบัติศาสนกิจตามข้อบังคับและการส�ำเร็จศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิต
ได้ตรวจสอบและด�ำเนินการในสิ่งที่ยังไม่ด�ำเนินการให้เรียบร้อย จะได้ออกไปปฏิบัติศาสนกิจได้อย่าง
มัน่ ใจและส�ำเร็จการศึกษาได้อย่างทีใ่ จปรารถนามาวันนีม้ าส่ง และรอรับการกลับมาหลังจากการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจของทุกท่านอย่างภาคภูมิใจและร่วมแสดงมุทิตาจิตยินดีกับทุกท่านในพิธีประสาทปริญญา
หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการชี้แจงการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้นิสิตได้ช่วยกันระดมความคิด
ตามกลุ่มกิจการงานคณะสงฆ์ที่สนใจ การนี้มีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ได้ให้ขอ้ คิดแนวทางในการปฏิบตั ศิ าสนกิจโดยยกตัวอย่างในอดีตและประโยชน์ของการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ว่าเป็นเวทีและเป็นโอกาสในการสั่งสมสร้างประสบการณ์การท�ำงานที่ดี ขอให้เขียนโครงการก�ำหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการด�ำเนินงานให้ชัดเจน
ต่อจากนั้นพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต และพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต
หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นวิทยากรน�ำกระบวนการให้แนวทางในการจัดท�ำโครงการ
ใน ๔ ค�ำถามส�ำคัญ
		 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
ภูมภิ าคร่วมเป็นวิทยากรและผูช้ ว่ ยวิทยากรประจ�ำกลุม่ และจากผลการน�ำเสนอผลของและกลุม่ ด�ำเนิน
รายการ โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พบว่า การปฏิบัติ
ศ าสนกิจของนิสิตทุกกลุ่มเสนอว่าต้องท�ำงานเชิงรุก ปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับบริบทของการ
เปลี่ยนแปลง เช่น
		 ๑) โครงการเผยแผ่ธรรมะในยุคดิจิตอล 		
๒) สงเคราะห์ทุน สงเคราะห์ธรรม
		 ๓) บูรณะห้องสมุดและการสร้างปัญญาเพื่อสังคม ๔) การอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ
		 ๕) พัฒนาคุณภาพชีวิต “เยี่ยมพระ พบปะโยม”
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การปฏิบตั ศิ าสนกิจในพืน้ ทีเ่ น้นการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มากขึน้ รวมถึง
การ พัฒนาศักยภาพของนิสิต ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการท�ำงาน โดยมีการวัดผลและ
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
ในช่วงพิธีปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ�ำภาคใต้ โดย พระครู
โฆสิตวัฒนานุกูล, ดร. ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้อนุโมทนาขอบคุณ
ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง และอ�ำนวยพรให้ทกุ ท่านประสบความส�ำเร็จเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ หลังจากนัน้
ได้น�ำกราบลาพระรัตนตรัยและบันทึกภาพรวมกัน
ผลการด�ำเนินงานปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม
การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิต ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ศาสนกิจมาตั้งแต่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่น ๖๒ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มกี ารก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั ศิ าสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ เบือ้ งต้นได้มกี ารน�ำร่องในส่วนกลางและ ๕ วิทยาเขตในส่วนภูมภิ าค ได้แก่ ส่วนกลาง วิทยาเขต
ขอนแก่น วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตหนองคาย และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการวิจัย
และ พั ฒนาพระนิสิตธรรมทายาทเพื่อการพัฒนาสังคม และต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นิสิตปฏิบัติ
ศาส น กิจ รุ่น ๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีก�ำหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจใน
รูป แ บ บของโครงการทุกรูปโดยสนับสนุนให้นิสิตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดท�ำโครงการและ
กิจ ก ร รมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมหาวิทยาลัยมีคณะท�ำงานสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ตั้งแต่
กระ บ ว นการเขียนโครงการ การให้แนวคิดการจัดท�ำโครงการ การจัดท�ำกระบวนการกลุ่มเพื่อพูดคุย
และ ส ร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านการลงพื้นที่ประชุมพัฒนาโครงการของคณะท�ำงานในพื้นที่เพื่อให้
พระนิสติ เกิดทักษะในการเขียนโครงการ และสามารถน�ำทักษะดังกล่าวไปต่อยอดโดยผลการด�ำเนินการ
ดังกล่าวส่งผลให้โครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๓ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับการสนับสนุน
จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ�ำนวน ๕๔ โครงการ
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ
มาตั้งแต่รุ่น ๖๒ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะมีอยู่ ๒ สถานะ คือ นิสิตที่
เป็ น พ ร ะสังฆาธิการกับนิสิตที่ไม่เป็นพระสังฆาธิการ โดยงานที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจส่วนใหญ่จะอยู่ใน
๕ ประเภท คือ
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		 ๑) งานในกิจการคณะสงฆ์
๒) การสอนศีลธรรมในโรงเรียน
		 ๓) การสอนนักธรรม-บาลี
๔) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ (ม.๑-๒)
		 ๕) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยกลุม่ ที่ ๕ มีขอ้ แตกต่างในบริบทของแต่ละพืน้ ที่ ภาคเหนือเป็นเรือ่ งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
บนพื้นที่สูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคใต้ เรื่องการส่งเสริมสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้ และเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มจะมีอยู่ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปฏิบัติ
ศาสนกิจทั่วไปตามที่เจ้าอาวาสหรือเจ้าส�ำนักมอบหมาย และกลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่เสนอเป็น
โครงการปฏิบตั ศิ าสนกิจต้นแบบ นิสติ ทีป่ ฏิบตั งิ านทัว่ ไปทีเ่ จ้าอาวาสหรือเจ้าส�ำนักมอบหมาย การปฏิบตั งิ าน
ขึ้นอยู่กับที่ได้รับมอบหมาย เช่น เทศน์ บรรยาย สอน หรือร่วมโครงการกิจกรรมในวันส�ำคัญในทาง
พระพุทธศาสนา ส่วนนิสิตเสนอเป็นโครงการจะมีการปฏิบัติงานเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ
มีการก�ำหนดวิธกี ารด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน และมีการติดตามและประเมินจากทีมงานทีใ่ ห้ทนุ สนับสนุนต้อง
รายงานตามรูปแบบที่ทุนสนับสนุนก�ำหนด แต่ยังขาดความเชื่อมโยงกับวัดหรือเจ้าส�ำนักงานเพราะให้
ความส�ำคัญกับโครงการฯ มีบางส่วนเข้าใจว่าท�ำโครงการแล้วไม่ต้องช่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก
เจ้าอาวาสหรือเจ้าส�ำนักศาสนศึกษา ต่อมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำ� หนดให้นสิ ติ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจตัง้ แต่รนุ่ ๖๓ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ รุน่ ๖๔ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปฏิบตั ิ
ศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบตั ศิ าสนกิจเพือ่ สนองงานคณะสงฆ์ตามพันธกิจคณะสงฆ์ทงั้ ๖ ด้าน
และน�ำระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์มาใช้ในการอ�ำนวยความสะดวกให้กับนิสิตและเจ้าหน้าที่
โดยมีการด�ำเนินการน�ำระบบการปฏิบัติศาสนกิจมาใช้เต็มรูปแบบทั้งประเทศในปีการศึกษา ๒๕๖๑
ทั้งเรื่องการยื่นค�ำร้อง การปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำภาค รายงานผลประจ�ำ
ภาคการศึกษา ๒ ภาค และสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจ�ำภาคในแต่ละภาค
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๗๔ รูป ทั่วประเทศ
ส่วนใหญ่ปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่ ๗๔๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๑ รองลงมาการปฏิบัติศาสนกิจ
ด้านสาธารณสงเคราะห์ จ�ำนวน ๒๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ด้าน ศาสนศึกษา จ�ำนวน ๑๘๗ รูป
คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ด้านสาธารณูปการ จ�ำนวน ๑๗๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ด้านศึกษาสงเคราะห์
จ�ำนวน ๑๒๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘ และน้อยที่สุดปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง จ�ำนวน ๑๙ รูป
คิดเป็นร้อยละ ๑ ส่งผลให้เกิดผล ๔ ประการ ได้แก่
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		 ๑) นิสิต มจร ได้ปฏิบัติงานสนองงานคณะสงฆ์ตามพันธกิจคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน
		 ๒) เกิดพื้นที่การเรียนรู้และการท�ำงานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับ
ภาคีเครือข่าย เช่น พระสงฆ์นักพัฒนา พระสงฆ์นักวิชาการ และองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่
		 ๓) มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกและกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจร่วมกับภาคีเครือข่าย
		 ๔) การจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจ
นอกจากนี้ จากการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�ำภาค โดยก�ำหนดจัดตามล�ำดับ
ดังนี้
		 ๑) สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำภาคเหนือ ณ มจร วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน ระหว่างวันที่
๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จ�ำนวน ๓๔๘ รูป
		 ๒) สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มจร วิทยาเขต
ขอนแก่น ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จ�ำนวน
๕๑๘ รูป
		 ๓) สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�ำภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผู้
เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จ�ำนวน ๕๓๖ รูป
		 ๔) สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�ำภาคใต้ จัด ณ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ต�ำบลมะม่วงสองต้น อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จ�ำนวน
๗๒ รูป
การนี้ได้มีการประเมินผลการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำภาค การประเมินผลครั้งนี้
จากวิธกี ารสร้างแบบสอบถามและใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผูเ้ ข้าร่วม
โครงการโดยการประเมินออนไลน์ และได้กำ� หนดระดับความรูท้ ผี่ เู้ ข้าร่วมโครงการได้รบั และระดับความ
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�ำรวจครั้งนี้ ก�ำหนดเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นไว้ จ�ำนวน
๑,๕๐๐ รูป ซึง่ เป็นจ�ำนวนของนิสติ ทีย่ นื่ ค�ำร้องของปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผูบ้ ริหาร
เจ้าหน้าที่ และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาจากโครงการปฏิบัติศาสนกิจ สามารถ
แยกเป็นประเภทของงานปฏิบัติศาสนกิจได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ แสดงจ�ำนวนและร้อยละของประเภทโครงการปฏิบัติศาสนกิจแยกตามงาน
ในกิจการคณะสงฆ์
ที่

งานกิจการคณะสงฆ์

จ�ำนวนและร้อยละของโครงการฯ

จ�ำนวน
ร้อยละ
๑ ปกครอง
๑๙
๑
๒ เผยแผ่
๗๔๗
๕๑
๑๓
๓ ศาสนศึกษา
๑๘๗
๔ ศึกษาสงเคราะห์
๑๒๑
๘
๕ สาธารณูปการ
๑๗๐
๑๒
๖ สาธารณะสงเคราะห์
๒๓๐
๑๖
รวม
๑,๔๗๔
๑๐๐
จากตารางพบว่า นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ�ำนวนทั้งสิ้น
๑,๔๗๔ รูป ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่ ๗๔๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๑ รองลงมา
การปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ จ�ำนวน ๒๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ด้านศาสนศึกษา
จ�ำนวน ๑๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ด้านสาธารณูปการ จ�ำนวน ๑๗๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒
ด้านศึกษาสงเคราะห์ จ�ำนวน ๑๒๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘ และน้อยทีส่ ดุ ปฏิบตั ศิ าสนกิจด้านการปกครอง
จ�ำนวน ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑
อย่างไรก็ตาม การประเมินความพึงพอใจการจัดสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจรวมทุกภาคมีคา่ เฉลีย่
ที่ ๔.๐๘ และเมื่อพิจารณารายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ ๔.๑๓
รองลงมาภาคกลาง คะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๐๘ ภาคใต้ คะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๐๗ และล�ำดับสุดท้าย
ภาคเหนือมีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๐๓ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความรู้ก่อนหลังพบว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนา
มีความรู้หลังการสัมมนาคิดเป็นคะแนนค่าเฉลี่ย ๔.๔๕ โดยคะแนนความรู้ก่อนสัมมนาคะแนนค่าเฉลี่ย
ที่ ๓.๖๘
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ในส่วนการประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ พบว่า มีคะแนนค่าเฉลีย่ บรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ คือมีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่า ๓.๕๑ ทุกข้อวัตถุประสงค์ทั้งที่แยกเป็นรายภาคและรวม กล่าวคือ
ผลการด�ำเนินงานมีผลบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้รับความรู้ มีเวทีแลกเปลี่ยน
ระหว่างนิสิตวิทยากร มีประสบการณ์และสามารถน�ำหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
มีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๒๕ ข้อ ๒ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตส�ำนึกรักสถาบันและอุทิศ
ตนพระพุทธศาสนาและสังคม มีคะแนนค่าเฉลีย่ ที่ ๔.๕๘ ข้อ ๓ ทราบปัญหา อุปสรรคและมีวธิ แี ก้ปญ
ั หา
หรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจ มีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๒๕ และ ข้อ ๔ แนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นต่อไปมีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๒๘
ตารางที่ ๒ แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจรายภาค
ตอนที่ ๒ การประเมินผลการสัมมนาในภาพรวม
ข้อ

รายการประเมิน

๑ ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการสัมมนา
๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
๑.๒ ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
๒ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้รับความรู้ มีเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิต
วิทยากร มีประสบการณ์และสามารถน�ำหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ได้
๒.๒ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตส�ำนึกรักสถาบันและ
อุทิศตนพระพุทธศาสนาและสังคม
๒.๓ ทราบปัญหา อุปสรรคและมีวิธีแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติที่ดีใน
การปฏิบัติศาสนกิจ
๒.๔ แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั ศิ าสนกิจของนิสติ
รุ่นต่อไป
๓ รูปแบบการจัดสัมมนาการปฏิบัติศาสนกิจประจ�ำภาค
๔ ระยะเวลาในการจัดงาน (๒ วัน)
๕ สถานที่จัดงานในแต่ละภาค
๕.๑ ห้องประชุม
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อีสาน เหนือ ใต้ กลาง รวม
๓.๕๔ ๓.๖๕ ๓.๖๗ ๓.๘๗ ๓.๖๘
๔.๔๒ ๔.๔๕ ๔.๕๓ ๔.๓๘ ๔.๔๕
๔.๕๑ ๔.๑๓ ๔.๒๓ ๔.๑๔ ๔.๒๕
๔.๖๑ ๔.๕๗ ๔.๕๕ ๔.๕๗ ๔.๕๘
๔.๑๘ ๔.๒๙ ๔.๓๘ ๔.๑๕ ๔.๒๕
๔.๒๕ ๔.๓๓ ๔.๑๒ ๔.๔๓ ๔.๒๘
๔.๑๘ ๔.๒๘ ๔.๓๒ ๔.๒๗ ๔.๒๖
๓.๙๓ ๓.๘๔ ๓.๙๒ ๓.๗๓ ๓.๘๖
๔.๔๖ ๓.๙๙ ๓.๙๕ ๔.๑๒ ๔.๑๓
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๖

๗

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๕.๒ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในห้องประชุม
๕.๓ อาหาร/อาหารว่างและน�้ำปานะ
๕.๔ ความสะดวกในการเดินทาง
การจัดหัวข้อบรรยายในการสัมมนา
๖.๑ บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา”
๖.๒ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Mindset บัณฑิต มจร พลังท�ำงานและ
จิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม”
การจัดประชุมกลุ่มย่อย
๗.๑ การชี้แจงประชุมกลุ่มย่อย
๗.๒ การแบ่งกลุ่มและหัวข้อกลุ่มย่อย
๗.๓ ความรู้ ความสามารถ และทักษะของวิทยากรประจ�ำกลุ่ม
๗.๔ การดูแลประสานงานของผู้ช่วยวิทยากรประจ�ำกลุ่ม
๗.๕ ระยะเวลาในการประชุมกลุ่มย่อย
๗.๖ การน�ำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
การประสานงานของเจ้าหน้าที่
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
เอกสารประกอบการสัมมนา / โสตทัศนูปกรณ์
ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้
ความพึงพอใจโดยรวมจากการสัมมนาครั้งนี้
รวม

๔.๑๘ ๔.๐๐ ๓.๙๕ ๔.๑๓ ๔.๐๗
๓.๙๘ ๓.๙๒ ๓.๗๙ ๓.๘๔ ๓.๘๘
๓.๕๙ ๓.๔๔ ๓.๓๐ ๓.๖๘ ๓.๕๐
๔.๑๕ ๓.๘๙ ๔.๑๓ ๓.๙๗ ๔.๐๔
๔.๒๕ ๓.๙๔ ๓.๙๗ ๓.๙๑ ๔.๐๒

๔.๑๐
๔.๑๕
๔.๐๒
๓.๙๗

๔.๑๒
๓.๙๘
๓.๘๗
๓.๘๑

๔.๑๖
๓.๙๖
๓.๙๕
๔.๑๐

๔.๓๕
๓.๘๖
๓.๘๓
๓.๘๗

๔.๑๘
๓.๙๙
๓.๙๒
๓.๙๔

๓.๙๔
๔.๑๘
๓.๙๙
๔.๑๔
๔.๑๓
๔.๒๒
๔.๑๓
๔.๑๓

๓.๘๔
๔.๒๓
๓.๘๕
๔.๑๐
๔.๒๖
๓.๙๗
๓.๙๔
๔.๐๓

๓.๘๗
๔.๑๗
๓.๙๔
๔.๑๖
๔.๕๑
๔.๑๓
๓.๙๙
๔.๐๗

๓.๘๕
๔.๓๕
๓.๗๘
๔.๑๙
๔.๕๑
๔.๒๓
๓.๙๑
๔.๐๘

๓.๘๘
๔.๒๓
๓.๘๙
๔.๑๕
๔.๓๕
๔.๑๔
๓.๙๙
๔.๐๘

ส่วนการปฏิบัติงานบริการสังคม นิสิตปฏิบัติงาน ๒ ประเภท ได้แก่
๑) ปฏิบัติงานช่วยงานในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่เป็นงานด้านธุรการและ
ช่วยงานทั่วไปในส�ำนักงาน
๒) ปฏิบัติงานตามหน่วยงานภายนอก เช่น โรงเรียนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลักษณะการปฏิบัติงานจะสอดคล้องตามสาขาที่นิสิตส�ำเร็จการศึกษา เช่น ส�ำเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์จะไปปฏิบตั งิ านทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านครุศาสตร์จะปฏิบตั งิ านบริการสังคม
ในที่สถานการศึกษา เช่นเป็นผู้ช่วยสอนในโรงเรียน การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม
มีความสอดคล้องกับโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เช่น โครงการ
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ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ศาสนบุคคล โครงการสาธารณะ
สงเคราะห์เพือ่ สังคม การด�ำเนินงานมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความมัง่ คงด้านพระพุทธศาสนา และยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์
ที่ ๑ ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา (Embedded Faith) กลยุทธ์ที่ ๓ ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิด
สัมฤทธิผล (Become the Strategic Partner) และกลยุทธ์ที่ ๗ เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล
(Ensure Human Capital Readiness)
การประเมินผลส�ำเร็จตามคุณลักษณะบัณฑิตตามนวลักษณะ ๙ ประการ นิสิต มจร
การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต มจร พบว่า การด�ำเนินการดังกล่าว
ได้สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะนวลักษณ์ ๙ ประการของนิสิต มจร ได้แก่
		 ๑) ปฏิปทาน่าเลื่อมใส่ 			
๒) ใฝ่รู้ใฝ่คิด
		 ๓) เป็นผู้น�ำได้จิตใจและปัญญา 		
๔) มีทักษะด้านภาษา
		 ๕) มีศรัทธาอุทิศตน 			
๖) รู้จักเสียสละ
		 ๗) รู้เท่าทันสังคม 			
๘) สั่งสมโลกทัศน์
		 ๙) พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ
การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิต ๑ ปี เพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน และงาน
ตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารสั ง คม เพื่ อ สนองงานตามพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย สนองนโยบายของรัฐและคณะสงฆ์ และเพื่อสงเคราะห์ประชาชน นั้น เป็นเครื่องวัดหรือ
ประเมินผลการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์ตามแผนพัฒนานิสติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ทีก่ ำ� หนดไว้วา่ “นิสติ มีจติ อาสาและเป็นศาสนทายาททีม่ ศี กั ยภาพ” การด�ำเนินงานจัดท�ำโครงการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจในรูปแบบโครงการได้กำ� หนดให้นสิ ติ เหลือความเชือ่ มโยงหรือความสอดคล้องของโครงการต่อ
นวลักษณ์ ๙ ประการนิสิต มจร พบว่า
นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๗๔ รูปทั่วประเทศ
นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้เลือกโครงการปฏิบัติศาสนกิจกับความเชื่อมโยงและความสอดคล้องตาม
คุณลักษณะนวลักษณ์ ๙ ประการ นิสิต มจร มากที่สุดเรียงตามล�ำดับ ดังนี้
อันดับที่ ๑ ข้อ ๖ รู้จักเสียสละ
อันดับที่ ๒ ข้อ ๕ มีศรัทธาอุทิศตน
อันดับที่ ๓ ข้อ ๓ เป็นผู้น�ำได้จิตใจและปัญญา
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�ำเนินการมีความสอดคล้องกับค�ำบรรยายในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
เรื่อง “บทบาทบัณฑิต มจร กับการท�ำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม” ในงานสัมมนานิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจ รุน่ ๖๔ ประจ�ำภาคกลาง เมือ่ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย พระราชปริยตั กิ วี, ศ.ดร. อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้กล่าวถึงงานบริการวิชาการของ มจร ซึ่งด�ำเนินการโดย
๓ ส่วนงานสนับสนุนในส่วนกลาง ได้แก่
๑) กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี
๒) ส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๓) สถาบันวิปสั สนาธุระ รวมถึงพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทีด่ ำ� เนินการโดยส�ำนักงานพระสอน
ศีลธรรม
ท่านกล่าวถึงผลการด�ำเนินงาน ๖ งานบริการสังคม ได้แก่
๑) งานเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุ-โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต ๒) ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
๓) พระสอนศีลธรรม
๔) บรรพชา และอบรมเยาวชน
๕) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
๖) พระธรรมจาริก
งานบริการสังคมดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงการด�ำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงผลการผลิตบัณฑิต
ตามคุณลักษณะบัณฑิต มจร ตามคุณลักษณะนวลักษณะ ๙ ประการและงานบริการสังคมที่มีคุณูปการ
ต่อคณะสงฆ์และเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างมาก
และสอดคล้องกับค�ำกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในพิธเี ปิดและบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “การปฏิบตั ิ
ศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” ในงานสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำภาคเหนือ
เมือ่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ประจ�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือ่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และประจ�ำ
ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย พระราชวรมุนี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ท่านได้กล่าวชื่นชมถึงการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตว่ามีคุณลักษณ์บัณฑิต
ตามนวลักษณ์ ๙ ประการว่า...การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม นอกเหนือจากนิสิต
จะได้จัดท�ำโครงการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมช่วยสนองงานคณะสงฆ์ส่วนหนึ่ง
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เป็นไปตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแล้ว จากผลการสรุปบทเรียนและตัวแบบการปฏิบัติ
ศาสนกิจที่นิสิตในแต่ละกลุ่ม ๓ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ การประชุมกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ รุ่นที่ ๖๕ (ระบบปรับปรุง) วิทยากร
โดย นายถาวร ภูษา นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
กลุ่มที่ ๒ การประชุมถอดบทเรียนโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบจากผู้แทนนิสิตแต่ละแห่ง
วิทยากรด�ำเนินรายการ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มที่ ๓ การประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่มตามประเภทของการปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้
๑) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง ๒) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการเผยแผ่
๓) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา ๔) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์
๕) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธาณูปการ ๖) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์
ผลการน�ำเสนอสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนงานในการปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตที่แสดงให้เห็นถึงการผลิต
บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ ๙ ประการ แม้นิสิตจะปฏิบัติศาสนกิจหรือ
ปฏิบัติงานบริการสังคมตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดก็ตาม แต่ก็ส่งผลให้นิสิตได้เรียนรู้ มีทักษะ
การท�ำงานเพื่อสนองงานคณะสงฆ์และช่วยพัฒนาสังคม มีทัศนคติที่ดีและสามารถน�ำองค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติงานสนองงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน และช่วยพัฒนาสังคมได้ ที่ส�ำคัญ
บัณฑิต มจร มีความพร้อมที่จะรองรับงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมที่ได้ผ่าน
สภานิติบัณฑิตแห่งชาติแล้ว และอยู่ในระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การปฏิบตั ศิ าสนกิจและปฏิบตั งิ านบริการสังคมกับตามแผนการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา
การปฏิ บัติศาสนกิจและการปฏิบัติงานบริ ก ารสั ง คม นิ สิ ตมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดให้การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมเพื่อสนองงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ การจัดท�ำโครงการปฏิบัติ
ศาสนกิจยึดโยงกับพันธกิจหรือกิจการคณะสงฆ์ทงั้ ๖ ด้าน และมีความสอดคล้องกับโครงการยุทธศาสตร์
ตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เช่น โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย โครงการ
พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล โครงการสาธารณะสงเคราะห์เพื่อสังคม การด�ำเนินงานมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความมัง่ คงด้านพระพุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสูอ่ งค์กร
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�ำระบบปฏิบัติศาสนกิจ
ออนไลน์มาใช้สนับสนุนเกีย่ วกับงานปฏิบตั ศิ าสนกิจของนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รุน่ ที่ ๖๔ เป็นต้นไป เพือ่ ใช้ในการลงทะเบียน ยืน่ ค�ำร้อง ส่งรายงาน รวมถึงสารสนเทศต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจ การติดตามและประเมินผล และอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตและ
การบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่
การใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินการ
ให้สอดคล้องกับปฏิทนิ กิจกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจ เนือ่ งจากเป็นปีแรกทีน่ ำ� ระบบมาใช้อย่างเป็นทางการ
ประกอบกับเจ้าหน้าทีใ่ นส่วนภูมภิ าคทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านด้านกิจการนิสติ ไม่มคี วามต่อเนือ่ ง
มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้การด�ำเนินการติดตามและพิจารณาการปฏิบัติ
ศาสนกิจมีความล่าช้า
การด�ำเนินการแก้ปัญหากองกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ช่วยก�ำกับ
ดูแล ติดตาม และด�ำเนินการประสานให้เป็นไปตามปฏิทินกิจกรรม และเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประจ�ำส่วนงานในภูมิภาค เพื่อช่วยก�ำกับดูแลงานปฏิบัติศาสนกิจประจ�ำ
ส่วนงาน โดยมีคณะท�ำงานจากส่วนกลางประจ�ำภาคช่วยหนุนเสริมการท�ำงานในพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติศาสนกิจโดยมีเป้าหมายส�ำคัญ ๓ ประการ คือ
๑) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประจ�ำส่วนงาน
๒) แผนการปฏิบัติศาสนกิจประจ�ำส่วนงาน
๓) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การแต่งตั้งอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำส่วนงาน
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ข ้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการ
ปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ และคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อช่วยพัฒนาและหนุนเสริมงานปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละส่วนงาน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ได้มีนโยบายให้
ส่วนภูมภิ าคเสนอแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจเพือ่ พัฒนาและหนุนเสริมงานปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ของนิสิต

27. ������ ���. (������) 383-418.indd 405

17/5/2562 10:37:04

406

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจได้มีมติเห็นชอบให้
วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ เสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
ประจ�ำส่วนงาน เพือ่ ช่วยก�ำกับดูแลงานปฏิบตั ศิ าสนกิจประจ�ำแต่ละส่วนงาน โดยมีบทบาทและโครงสร้าง
สัดส่วนคณะอนุกรรมการกลไกปฏิบัติศาสนกิจประกอบด้วย
๑) ภาคส่วนองค์กรทางพระพุทธศาสนา
๒) คณะสงฆ์
๓) ภาคส่วนภาคีเครือข่ายสุขภาวะ อาทิ ภาคีเครือข่ายสุขภาวะ
๔) ภาคส่วนหน่วยงานภาครัฐ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โรงเรียน, สาธารณสุขพื้นที่
๕) ภาคส่วนภาคประชาสังคม
๖) ภาคธุรกิจ/เอกชน (๗) อื่นๆ จากการสรรหาของกลไกฯลฯ
โดยเบื้องต้นได้ก�ำหนดให้คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำส่วนงาน......มีอ�ำนาจและ
หน้าที่ ดังนี้
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบาย ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจที่พึง
ประสงค์ แผนงาน หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจก�ำหนด
๒) สร้างระบบและกลไกการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจทั้งด้าน
วิชาการและทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการปฏิบตั ศิ าสนกิจทีส่ อดคล้องกับนโยบายคณะกรรมการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ
๓) ผลักดันยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจที่สอดคล้องกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ในพื้นที่
๔) พัฒนาแผนการปฏิบตั ศิ าสนกิจเพือ่ การบริการวิชาการแก่สงั คมประจ�ำภูมภิ าคทีส่ อดคล้องกับ
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
๕) เสริมสร้างเครือข่ายและขับเคลือ่ นงานเครือข่ายการท�ำงานการบูรณาการการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
กับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
๖) ควบคุม ดูแลและน�ำผลการปฏิบัติศาสนกิจไปใช้ตามนโยบาย แผนงานและวัตถุประสงค์
๗) ระดมทุน และจัดตัง้ กองทุนการปฏิบตั ศิ าสนกิจเพือ่ พัฒนาและหนุนเสริมการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
๘) ให้ความเห็นชอบการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตประจ�ำส่วนงาน
๙) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
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การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำส่วนงาน
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติ
ศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการ
ปฏิบัติศาสนกิจมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อช่วยพัฒนา
และหนุนเสริมงานปฏิบตั ศิ าสนกิจในแต่ละส่วนงาน เพือ่ ให้คณะอนุกรรมการได้กรอบในการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจได้มอบหมายให้ฝา่ ยเลขานุการ
และคณะศึกษาและจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์การปฏิบตั ศิ าสนกิจ และคณะกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจได้ผา่ น
การเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การปฏิบตั ศิ าสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประเด็น
โดยสรุป ดังนี้
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนานิสิต ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
อยูภ่ ายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและสร้างนิสติ ให้มคี ณ
ุ ภาพและเป็นศาสนยาทยาททีม่ ศี กั ยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและสร้างนิสติ ให้มคี ณ
ุ ภาพและเป็นศาสนทายาททีม่ ศี กั ยภาพ 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�ำภาค ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ
ของนิสิตมีรายละเอียด ดังนี้
๑) ความสอดคล้องของโครงการปฏิบัติศาสนกิจกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
การก�ำหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจัดท�ำโครงการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ทั้ง
๖ ด้าน คือ ปกครอง เผยแผ่ ศาสนศึกษา ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณะสงเคราะห์
ในระยะแรกนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในการจัดท�ำโครงการให้เชือ่ มโยงหรือสอดคล้อง
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กับงานในกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน เช่น การจัดท�ำฐานข้อมูลพระภิกษุหรือสามเณรในวัด โครงการ
พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคลในวัด โดยข้อเท็จจริงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน
ปกครอง แต่นิสิตยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงหรือก�ำหนดความสอดคล้องของโครงการ
กับประเภทของงานตามพันธกิจหรืองานในกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ส่งผลให้งานกิจการคณะสงฆ์
ด้านปกครอง มีจำ� นวนสัดส่วนทีน่ อ้ ยกว่างานประเภทอืน่ ๆ ในการแก้ปญ
ั หาได้มกี ารติดตามและพัฒนา
โครงการก่อนทีจ่ ะมีการรายงานผลการปฏิบตั ศิ าสนกิจทัง้ ๒ ครัง้ โดยให้สว่ นงานเป็นผูต้ ดิ ตามและพัฒนา
โครงการให้ถูกต้องตามโครงการหรือกิจกรรมที่นิสิตด�ำเนินการ
๒) ความเข้าใจของผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
การปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์
ทั้ง ๖ ด้าน แม้มีการด�ำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รุ่น ๖๒ และน�ำร่องใน ๕ วิทยาเขต
โดยก�ำหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๒ ปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการ และมีการพัฒนา
มาโดยล�ำดับ แต่เนือ่ งจากเป็นการปฏิบตั ศิ าสนกิจในรูปแบบใหม่ มีการก�ำหนดให้ดำ� เนินการทัง้ ประเทศ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่น ๖๓ เป็นต้นมา แต่ยังพบว่า มีส่วนงานในภูมิภาคบางแห่งยังขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการ โดยก�ำหนดให้นิสิตทุกรูป
ต้องปฏิบตั ศิ าสนกิจในรูปของโครงการ ส่งผลให้การปฏิบตั ศิ าสนกิจรูปแบบใหม่ในบางแห่งไม่เป็นไปตาม
นโยบายที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
๓) การปฏิบัติศาสนกิจกับหลักสูตร
การปฏิบัติศาสนกิจขาดความต่อเนื่องและขาดความเชื่อมโยงกับหลักสูตรหรือรายวิชาที่ก�ำหนด
ไว้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร การด�ำเนินงานจึงขาดความเชือ่ มโยงและบูรณาการกับรายวิชา
ในหลักสูตร
๔) การพัฒนาทักษะการเขียนโครงการและการรายงานผลของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในการเขียนโครงการและการเชือ่ มโยงกับงานกิจการ
คณะสงฆ์ทงั้ ๖ ด้าน ร่วมถึงการใช้เครือ่ งมือการบริหารจัดการโครงการในพืน้ ที่ มหาวิทยาลัยควรก�ำหนด
ให้ส่วนงานแต่ละแห่งมีการเตรียมความพร้อมให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการจัดท�ำโครงการ
ให้สอดคล้องกับงานกิจการคณะสงฆ์ ร่วมถึงการบริหารโครงการให้สัมฤทธิผล และการจัดท�ำรายงาน
และทักษะการเขียนรายงานให้มีประสิทธิภาพ
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๕) การใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์
การใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินการให้
สอดคล้องกับปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ เนื่องจากเป็นปีแรกที่น�ำระบบมาใช้อย่างเป็นทางการ
ประกอบกับเจ้าหน้าทีใ่ นส่วนภูมภิ าคทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านด้านกิจการนิสติ ไม่มคี วามต่อเนือ่ ง
มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้การด�ำเนินการติดตามและพิจารณาการปฏิบัติ
ศาสนกิจมีความล่าช้า
๖) ขาดกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับภาคีเครือข่าย
ขาดกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อท�ำหน้าที่ในการช่วยก�ำกับ
ดูแลและหนุนเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ ร่วมถึงจัดท�ำยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจของ
แต่ละส่วนงานให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการสังคม
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริการสังคมยังไม่ชัดเจนขาดระบบ กลไกและกระบวนงาน
การปฏิบัติงานบริการสังคมที่มีความสอดคล้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท�ำให้การรวบรวมข้อมูล
เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจไม่สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม
การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิตมหาวิทยาลัยควรก�ำหนดระบบและกลไกในระดับภูมิภาค
เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยก�ำกับดูแลและหนุนเสริมการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ และ
ก�ำหนดให้สว่ นภูมจิ ดั ท�ำยุทธศาสตร์การปฏิบตั ศิ าสนกิจประจ�ำส่วนงานหรือแผนปฏิบตั ศิ าสนกิจบริการ
สังคมของส่วนงานในแต่ละปีการศึกษา โดยค�ำนึงถึงบริบทของแต่ละพื้นที่ในแต่ภูมิภาคและมีความ
สอดคล้องกับการด�ำเนินงานของคณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่ ส่วนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
บริการสังคม ควรก�ำหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานบริการสังคมของมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติงานบริการสังคมให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ร่วมถึงน�ำการน�ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการสังคมทั้งการรายงานผล การติดตามและประเมินผล
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๓. การพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม

จากข้อเสนอแนะที่เป็นผลจากการด�ำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มีการพัฒนา
และปรับปรุงผลการด�ำเนินงานโดยคณะกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ในคราวประชุมคณะกรรมการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ข้อเสนอแนะและก�ำหนดนโยบาย
ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจที่พึงประสงค์ แผนงานหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อยกระดับ
การปฏิบัติศาสนกิจให้สามารถสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นรูปธรรมและมี
ความชัดเจนมากยิ่ง โดยก�ำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
๑) ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานด้านกิจการนิสติ ช่วยก�ำกับดูแล ติดตาม และด�ำเนินการประสาน
ให้เป็นไปตามปฏิทินกิจกรรม
๒) เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประจ�ำส่วนงานในภูมิภาค เพื่อช่วย
ก�ำกับดูแลงานปฏิบตั ศิ าสนกิจประจ�ำส่วนงาน โดยมีคณะท�ำงานจากส่วนกลางประจ�ำภาคช่วยหนุนเสริม
การท�ำงานในพืน้ ทีใ่ นแต่ละภูมภิ าค เพือ่ ขับเคลือ่ นการปฏิบตั ศิ าสนกิจโดยมีเป้าหมายส�ำคัญ ๒ ประการ
คือ
		 ๑) การจัดท�ำแผนการปฏิบัติศาสนกิจบริการสังคมประจ�ำส่วนงาน
		 ๒) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
๓) พัฒนาระบบปฏิบตั ศิ าสนกิจออนไลน์ให้สอดคล้องกับปฏิทนิ กิจกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจและ
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารสาธารณะ
ส่วนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานบริการสังคม ควรก�ำหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน
บริการสังคมของมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริการสังคมให้สอดคล้องกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป ร่วมถึงน�ำการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการสังคม
ทั้งการรายงานผล การติดตามและประเมินผล

๔. บทสรุป

การปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ และปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารสั ง คมของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เป็ น งานบริ ก ารสั ง คมที่ ต อบสนองงานในกิ จ การคณะสงฆ์ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คม
การด�ำเนินงานมีความสอดคล้องกับโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา นิสติ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความรู้ ได้ประสบการณ์ และเกิดทักษะในการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่การเขียนโครงการ เครื่องมือการบริหารจัดการในพื้นที่และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ดังกล่าว
ไปต่อยอดได้ในอนาคต
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