บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�ำปี ๒๕๖๑
กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑.๑ ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ด�ำเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เน้น
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยเท่านั้น ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระบัณฑิต
นิสิตและนักเรียนของมหาวิทยาลัยออกไปบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระศาสนา ในระหว่าง
ปิดภาคการศึกษา โดยจัดให้มโี ครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ นในช่วงเดือนเมษายนของ
ทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ เป็นต้นมา โดยการอบรมเยาวชน ประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศีลธรรม และสามารถน�ำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อเป็นการ
ห่างไกลอบายมุข สิง่ เสพย์ตดิ ทุกประเภท เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พระนิสติ ได้ฝกึ ประสบการณ์
การท�ำงานเพื่อสังคมและพระพุทธศาสนาโดยการประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และน�ำไปสู่การผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่ก�ำหนไว้ คือ “มีศรัทธา
อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓๙ ของการด�ำเนินโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ วิทยาเขต
คณะ วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัด
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ นขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยมีจ�ำนวนโครงการที่เสนอเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๖๖ โครงการ
ประมาณการผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๕๖,๖๔๔ รูป/คน ในพื้นที่ ๕๕ จังหวัดทั่วประเทศ และใน
ต่างประเทศ ๔ โครงการ
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๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระบัณฑิต และนิสิตของ
มหาวิทยาลัยออกไปบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม
๓. เพื่ออบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และสามารถน�ำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
๔. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีเจตคติรว่ มในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

๑.๓ ผลการด�ำเนินงานตามโครงการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�ำหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เป็นปณิธานที่เป็นไปตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕
โดยมีปรัชญาจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
มีพันธกิจเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการ
แก่สังคม และทะนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย
ชัดเจนในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพให้เป็นไปตามนวลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็น
ศาสนทายาทที่มีศักยภาพ
ในช่วงปิดภาคการศึกษาของทุกปีมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะสงฆ์ ศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยล�ำดับ การด�ำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนยุทธศาสตร์ประเทศและเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs=Sustainable Development Goals) เพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็ง มัน่ คง ยัง่ ยืนให้แก่งานบริการวิชาการแก่โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ น
ทัง้ ด้านการบริหารและวิชาการ จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงทัง้ ในส่วนของการจัดท�ำคูม่ อื จัดโครงการ
หลักสูตร กิจกรรมการอบรม การติดตามและประเมินผล การสรุปผลการด�ำเนินงานและถอดบทเรียน
ซึ่งผลจากการด�ำเนินโครงการที่ผ่านมานอกจากจะต้องพัฒนาและปรับปรุงประเด็นข้างต้นแล้ว จะต้อง
มีการด�ำเนินการใน ๓ ลักษณะ คือ
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๑) แปลงผลการด�ำเนินงานมาสร้างนวัตกรรมเพื่อบริการวิชาการอย่างแท้จริง
๒) เน้นการด�ำเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม
มากขึ้น
๓) การบูรณาการเป้าหมายร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน จึงเป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ส�ำคัญเพื่อพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถในการท�ำพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ และช่วยคณะสงฆ์เตรียมพระสงฆ์รุ่นใหม่ให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ
ท�ำหน้าที่สืบทอดสถาบันสงฆ์ให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป
๑.๓.๑ การจัดสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการฯ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ มีหน่วยอบรมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นหน่วยอบรมของมหาวิทยาลัยและ
ต้องเข้ารับการสัมมนาหัวหน้าหน้าอบรมโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๓๖๖ รูป ใน ๓๖ จังหวัดทัว่ ประเทศ และ ๔ หน่วยอบรมฯในต่างประเทศ
แยกเป็นประเทศกัมพูชา จ�ำนวน ๒ หน่วยอบรม ฯ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�ำนวน
๒ หน่วยอบรม ฯ โดยมีผเู้ ข้ารับการอบรมฯเป็นสามเณร จ�ำนวน ๒๒,๐๐๙ รูป บวชศีลจาริณแี ละเยาวชน
จ�ำนวน ๑๒,๔๔๙ คน ประชาชนทั่วไป จ�ำนวน ๑๘,๘๘๐ คน และวิทยากร จ�ำนวน ๓,๓๐๖ รูป
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๕๖,๖๔๔ รูป/คน ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินการโครงการบรรพชาสามเณรและอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย กองกิจการนิสติ ส�ำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน
และหน่วยวิทยบริการ จึงได้จัดสัมมนาหน้าหน้าหน่วยอบรมฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้
๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ และประสบการณ์แก่หัวหน้าหน่วยอบรมในการบริหาร
โครงการ
๒. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าสัมมนา
ด้วยกัน และผู้เข้าสัมมนากับวิทยากร
๓. เพือ่ ให้หวั หน้าหน่วยอบรมได้รว่ มค้นหาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาหรือแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ รี ว่ มกันในการ
บริหารโครงการ
กิจกรรมในการสัมมนา ฯ ได้ก�ำหนดให้มีกิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ ๒ หัวข้อ
๑. หัวข้อ เรื่อง “บทบาท มจร กับการพัฒนาเยาวชน” โดย พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต
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๒) หัวข้อ เรื่อง “เทคนิคการอบรมเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย พระมหาวิชาญ
มหาชาโน ผู้อ�ำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
นอกจากนี้ได้ก�ำหนดให้มีกิจกรรมการระดมความคิดเห็นใน ๔ โจทย์ส�ำคัญ คือ
๑. สถานการณ์พระพุทธศาสนากับเยาวชนเป็นอย่างไรปัจจุบัน
๒. วัดที่ตอบโจทย์เยาวชนหรือวัดในฝันของเยาวชนในอนาคตควรเป็นอย่างไร
๓. วิธีการที่จะท�ำให้วัดเป็นวัดในอนาคตหรือตามฝันต้องท�ำอย่างไร
๔. ต้องท�ำโครงการหรือกิจกรรมอะไรจึงจะท�ำให้เยาวชนสนใจพระพุทธศาสนาหรือสร้าง
ศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาได้
อนึ่ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แก่หัวหน้าหน่วยอบรมได้ก�ำหนดให้มี
การประชุมกลุ่มย่อย ๔ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เรื่อง “เทคนิคการท�ำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ” มีพระมหายุทธนา นรเชฏโฐ,ดร.
อาจารย์ประจ�ำคณะพุทธศาสนา เป็นวิทยากรประจ�ำกลุ่ม
กลุม่ ที่ ๒ เรือ่ ง “วิปสั สนากัมมัฏฐานกับเด็กและเยาวชน” มี พระมหาธีรเพชร ธีรเวที, ดร. ป.ธ. ๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญดอน เป็นวิทยากรประจ�ำกลุ่ม
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง“เทคนิคการอบรมและการใช้สื่อ”พระมหาช�ำนาญ มหาชาโน, ดร. ป.ธ.๙
ผู้อ�ำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรประจ�ำกลุ่ม และ
กลุ่มที่ ๔ เรื่อง “เทคนิคการบริหารโครงการ” มีพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นวิทยากรประจ�ำกลุ่ม
๑.๓.๒ บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชวรมุนี, ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.๙) รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต และรองเจ้าคณะภาค ๖ ได้เป็นประธานเปิดสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษ หัวข้อ
เรื่อง “บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน”แก่หัวหน้าหน่วยโครงการบรรพชาและอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน จ�ำนวน ๓๖๖ หน่วยทั่วประเทศ โดยมีพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ�ำนวยการ
กองกิจการนิสติ กล่าวรายงานว่า การด�ำเนินการโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ น มีการ
ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ นีเ้ ป็นปีที่ ๓๙ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผบู้ ริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตและนิสิต มจร ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ออกไปบริการวิชาการแก่สังคม
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในช่วงปิดภาคการศึกษาโดยปีนี้มีหน่วยอบรมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๓๖๖ หน่วย
ในประเทศ และ ๔ หน่วยอบรมในต่างประเทศ คือ ประเทศกัมพูชา ๒ หน่วย และสาธารณรัฐ
ประชาชนลาว ๒ หน่วย
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พระราชวรมุนี ได้กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษใจความโดยสรุปว่า ....การเผยแผ่ธรรมะ
กับเด็กและเยาวชนโดยการจัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในยุคนี้ ท่านทั้งหลาย
ต้องรู้และท�ำความเข้าใจ Generation ของคนแต่ละยุค ซึ่งเขาแบ่งออกเป็น ๘ Generation ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคนในแต่ละยุคก็มีลักษณะเฉพาะ เช่น คน Generation Y หรือยุค Millennials คือ
คนทีเ่ กิดอยูใ่ นช่วงปีพ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๔๐ คนกลุม่ นีเ้ ติบโตขึน้ มาท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง และค่านิยม
ที่แตกต่างระหว่างรุ่นปู่ย่าตายาย กับ รุ่นพ่อแม่ แต่ก็รับเอาความเจริญรุดหน้าของเทคโนโลยี และ
อินเทอร์เน็ตเข้ามาแทรกอยู่ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน เด็กยุคนี้จึงมักจะถูกตามใจตั้งแต่เด็กชอบการ
แสดงออก กล้าถาม กล้าแสดงออก
ส่ ว นคนที่ ท ่ า นทั้ ง หลายต้ อ งเขาไปเกี่ ย วข้ อ งให้ ก ารอบรมเป็ น สามเณร เด็ ก หรื อ เยาวชน
โดยส่วนใหญ่เป็นพวก Generation Z “Gen-Z” คนที่เกิดหลัง พ.ศ.๒๕๔๐ ขึ้นไป กลุ่ม Gen-Z นี้
จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้งาน
เทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว ยังอาจหมายรวมถึงกลุ่ม “Gen-C” กลุ่มคนยุคใหม่ที่ไม่ได้แบ่ง
ตามอายุเหมือน ๗ เจเนอเรชั่น ก่อนหน้านี้ แต่จัดกลุ่มตามพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต
และโซเชียลเน็ตเวิร์ก เพิ่มเติมอีกเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่กล่าวมาโดยมากมายเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่า
การอบรมเด็กและเยาวชนยุคนี้ ต้องดูยุคของเขาเป็นอย่างไร ลักษณะนิสัยต่างๆ รวมถึงความเป็นอยู่
ของเขาย่อมมีผลต่อการจัดกิจกรรม การเลือกเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมกับยุคสมัยและบุคคล
การจัดสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมดังกล่าวนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่านได้เพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์จากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ รวมถึงการระดมความคิดเห็น เป็นเวทีในการแลกเปลีย่ นในเรือ่ ง
๑) เทคนิคการบริหารโครงการ 		
๒) เทคนิคการท�ำงานเป็นทีม
๓) การจัดกิจกรรมและการใช้สื่ออบรม
๔) การสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานส�ำหรับเด็กและเยาวชน
โดยส่วนตัวนอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ซึง่ ท่านจะได้แลกเปลีย่ นจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ การประชุม
กลุ่มย่อย และพิจารณาด�ำเนินการให้สอดคล้องกับยุคสมัยแล้ว ขอฝาก ๓ เรื่อง ส�ำคัญที่ควรต้องมี
กิจกรรม ต่อไปนี้
๑) การท�ำวัตร 		
๒) การบิณฑบาต
๓) การปัดกวาดวิหารเจดีย์
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้บูรณาการด้วยการลงมือท�ำ ท่านกล่าวย�้ำในตอนท้าย
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๑.๓.๓ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และร่วมค้นหาบทเรียนและต้นแบบการด�ำเนินงาน
ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมย่อย ๔ กลุ่ม คือ
๑) กลุม่ ที่ ๑ เทคนิคการบริหารโครงการ มีพระมหาสุเทพ สุปณฺฑโิ ต หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเป็นวิทยากร
๒) กลุ่มที่ ๒ เทคนิคและวิธีการท�ำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ มีพระมหายุทธนา นรเชฏโฐ,
ดร., ป.ธ. ๙ อาจารย์ประจ�ำคณะพุทธศาสตร์เป็นวิทยากร
๓) กลุ่มที่ ๓ การจัดกิจกรรมและการใช้ส่ืออบรม มีพระมหาช�ำนาญ มหาชาโน, ดร.,ป.ธ.๙
ผู้อ�ำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร
๔) กลุม่ ที่ ๔ การสอนวิปสั สนากัมมัฏฐานส�ำหรับเด็กและเยาวชน มีพระมหาธีรเพชร ธีรเวที, ดร.
ป.ธ. ๙ เป็นวิทยากร
โดยในการประชุมกลุ่มย่อยมีประเด็นส�ำคัญที่ก�ำหนดให้ที่ประชุมร่วมระดมความคิดเห็นใน ๓
ประเด็น คือ
๑) เทคนิคและวิธีการที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด�ำเนินการ
๒) การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการท�ำงานงาน
๓) การสร้างเครือข่ายและการขยายผลการด�ำเนินงาน
อนึ่งที่ประชุมยังได้ช่วยระดมความคิดเห็นใน ๔ โจทย์ส�ำคัญ คือ
๑) สภาพปัญหาการจัดบรรพชาและอบรมเยาวชนในปัจจุบัน
๒) การจัดบรรพชาและอบรมเยาวชนในอนาคตที่อยากเห็น
๓) วิธีการที่จะท�ำให้การจัดบรรพชาและอบรมเยาวชนในอนาคตประสบความส�ำเร็จ
๔) กิจกรรมอะไรที่ควรท�ำในการจัดบรรพชาและอบรมเยาวชน
โดยมีการน�ำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่มด้วย มี ดร.แสวง นิลนามะ หัวหน้า
ภาคศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ เป็นผู้ด�ำเนินรายการ
ผลการน�ำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า มีหัวหน้าโครงการบางหน่วยที่ผ่านการจัดโครง
การฯมาแล้วมากกว่า ๒๐ ปี หรือบางหน่วยอบรมมีการด�ำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ๑๐ ปี
ซึง่ เป็นหน่วยอบรมทีม่ เี ทคนิคและวิธกี ารทีถ่ อื ว่ามีแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการด�ำเนินการ และมีการด�ำเนินงาน
โดยความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายหลายองค์กรมาร่วมด�ำเนินการ และมีการส่งเสริมให้สามเณร
ทีไ่ ม่สกึ ในโครงการได้ให้ศกึ ษาพระปริยตั ธิ รรมทัง้ แผนกธรรม บาลี และพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ และ
ในช่วงปิดภาคเรียนต่างกลับมาช่วยเป็นวิทยากรหรือพีเ่ ลีย้ งในโครงการเป็นสร้างศาสนทายาททีม่ คี ณ
ุ ภาพ
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หัวหน้าโครงการส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาการจัดบรรพชาและอบรมเยาวชนในปัจจุบันว่า
ควรจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หรือคณะสงฆ์เพือ่ ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินการให้ชดั เจน อีกทัง้ เป็นการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้วย
๑.๓.๔ เทคนิคและวิธีการการอบรมเด็กและเยาวชน ในศตวรรษที่ ๒๑
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เธียร์เตอร์ โซน C พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ เรือ่ ง “เทคนิคและวิธกี ารสอนเด็กและเยาวชน”
แก่หัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน
๓๖๖ รูป ทั่วประเทศ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน กล่าวว่า ทิศทางใหม่ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ การเรียนรู้เปลี่ยนไปแล้ว เชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ พลัง
ส�ำคัญคือการเรียนรู้ที่ไม่แยกส่วนจากวิถีชีวิต คืนคุณค่าความหมายและจิตวิญญาณความเป็นครู
พระมหาวิชาญ สุวชิ าโน ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการเรียนรูใ้ นศตวรรษนีว้ า่ ต้องเป็นไปเพือ่ สร้าง
ศักยภาพของเยาวชน คืนความสุขสู่ห้องเรียน คืนความสัมพันธ์ครู-ศิษย์ การศึกษาที่ไม่แยกส่วนจาก
บริบททางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การพัฒนาทั้งทางปัญญาและอารมณ์อย่างสมดุล
ผู้ปกครองและทุกภาคส่วนสังคมต้องมีส่วนร่วม ซึ่งท่านได้กล่าวโดยสรุปถึง ๓ ทักษะส�ำคัญในศตวรรษ
ที่ ๒๑ คือ
๑) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คือ คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหา
เป็น สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ
๒) ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี คือ อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยี
สารสนเทฉลาดสื่อสาร
๓) ทักษะชีวิตและอาชีพ คือ มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จัก
เข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มีความเป็นผู้น�ำ รับผิดชอบหน้าที่ พัฒนาอาชีพ หมั่นหาความรู้รอบด้าน
อย่างไรก็ตาม ท่านกล่าวเน้นทักษะการสอนให้น้องเณรและเยาวชนมีทักษะการรู้สึกตัว อยู่กับ
ปัจจุบัน เป็นการเรียนรู้จากข้างใน เพราะเด็กเวลาคิดจะไม่รู้สึกตัว เวลารู้สึกตัวจะไม่คิด ทักษะการรู้สึก
ตัวจึงส�ำคัญส�ำหรับเด็กและเยาวชน ท่านยกตัวอย่าง การจัดการศึกษาแนวพุทธ: พุทธฉือจี้ เพื่อเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ กล้าหาญ กล้าท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
การเรียนรู้ที่ส�ำคัญอยู่ที่กระบวนการ กระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ส�ำคัญเพื่อสร้าง ESSENTIAL
กระบวนการส�ำคัญ คือ เตรียมพระอาจารย์ พระอาจารย์ต้องสอนด้วยหัวใจ หน่วยอบรมควรมี

28.

.

(

) 419-444.indd 425

17/5/2562 10:38:07

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒

426

พระอาจารย์ที่ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา ต้องมีส�ำรวจชุมชนสร้างแรงบันดาลใจ ระดมความคิด เพื่อสร้าง
มโนทัศน์
ท่านได้กล่าวช่วงท้ายว่า วันนี้ท่านทั้งหลายเป็นส่วนส�ำคัญในการช่วยงานพระศาสนา ท่านยกค�ำ
ประโยคหนึง่ ของผูผ้ บู้ งั คับบัญชาหน่วยซิว USA ว่า “ถ้าอยากเปลีย่ นแปลงโลก จงเริม่ จากการเก็บทีน่ อน
เพื่อท�ำเรื่องถัดไป เพราะเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ส�ำคัญ ท่านท�ำเรื่องเล็กน้อยที่ส�ำคัญได้เรื่องอื่นก็ส�ำเร็จ
ท�ำกิจกรรมไม่ว่า ท�ำวัตร บิณฑบาต หรือ ปัดกวาดเสนาสนะ ขอให้ท่านท�ำด้วยความรักความเมตตา
และมีเป้าหมาย รอคอยดูความส�ำเร็จในวันข้างหน้าของลูกเณรและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของประเทศชาติและสังคม “ธรรมะรักษา ชีวิตมีค่าศาสนามีคุณ” อนุโมทนาและขอบคุณ
๑.๓.๕ ผลการจัดบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจ�ำปี ๒๕๖๑
การด�ำเนินการจัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนทั่วประเทศ และน�ำไปสู่การ
จัดบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ นทัว่ ประเทศ พบว่า หัวหน้าหน่วยโครงการสามารถน�ำไปใช้ใน
การบริหารโครงการได้เป็นอย่างดี บรรลุวัตถุประสงค์โครงการที่ได้ก�ำหนดไว้ คือ
๑) ได้ปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๒) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระบัณฑิต และนิสิตของ
มหาวิทยาลัยออกไปบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม
๓) ได้อบรมให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบตั ติ นอยูใ่ นหลักศีลธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และสามารถน�ำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
๔) ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีเจตคติร่วมในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
อนึ่งจากการด�ำเนินโครงการฯ พบว่า เยาวชนมีความกตัญญูกตเวทีตาต่อบุพการี รู้จักโทษของ
สิ่งเสพติด รู้จักหน้าที่พลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย และใฝ่ใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อม มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีความรู้
ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ มีรายละเอียดตามตารางแสดงจ�ำนวน
ผู้เข้าร่วม ดังนี้
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ตารางที่ ๑ แสดงจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
ที่
รายการ
จ�ำนวนรูป/คน
ร้อยละ
๑ พระภิกษุ

-

-

๒ สามเณร

๒๒,๐๐๙

๓๘.๘๕

๑

๓ ศีลจาริณี

๑,๒๔๔๙

๒๑.๙๘

๓

๔ เยาวชน

๑๘,๘๘๐

๓๓.๓๓

๒

๕ ประชาชน

-

๖ วิทยากร

๓,๓๐๖

๕.๘๔

๔

รวม

๕๖,๖๔๔

๑๐๐

แผนภูมิที่ ๑ แสดงจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ๒๕๖๑
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
Series2

Series1

6%

วิทยากร

39%

สามเณร

เยาวชน

33%

ศีลจาริณี
22%
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๑. ความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนในโครงการ
๑) เหตุผลของการเข้ามาบวชในโครงการ
จากการตรวจเยี่ยมและรายงานผลการด�ำเนินโครงการพบว่า เยาวชนที่เข้ามาสู่โครงการฯ
มีจ�ำนวนมากที่ผ่านโครงการมาแล้วมากกว่า ๒ ครั้ง โดยส่วนใหญ่มีศรัทธาในการบวชเป็นพื้นฐาน
ประกอบกับเป็นช่วงปิดภาคเรียนและผู้ปกครองเห็นว่าการบรรพชาและอบรมเยาวชนในภาคฤดูร้อน
เป็นโอกาสในการที่บุตรธิดาของตนจะมีโอกาสเข้ามาศึกษาหลักธรรมค�ำสอนในทางพระพุทธศาสนา
ได้มีโอกาสใกล้ชิดพระศาสนา ได้เรียนรู้และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ประกอบกับเป็นวัด
ที่อยู่ใกล้ชุมชนเมื่อวัดมีโครงการจึงสนับสนุนให้บุตรเข้ามาบวชเป็นสามเณร และเข้ารับการบอบรม
นอกจากนั้นยังมีกลุ่มที่ตัดสินใจบวชเองเหตุผลเพราะอยากมีประสบการณ์และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี
ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ หลายรูปเข้ามาบวชเพราะทางโรงเรียนมีโครงการร่วมกับ
ทางวัดและมีพระวิทยากรที่รู้จักและชื่นชมในความรู้ความสามารถของวิทยากร
๒) ความกตัญญูกตเวที
เมื่อสอบถามและสังเกตพฤติกรรมของสามเณรและเยาวชนที่เข้าอบรมในโครงการความคิดเห็น
ในหลายกลุ่ม ๆที่เข้ารวมโครงการส่วนใหญ่ที่บวชโครงการและบวชในพระพุทธศาสนามีความเห็น
สอดคล้องกันทั้งหมด คือ มีความกตัญญูกตเวที ในการบวชเพื่ออุทิศแก่บรรพชนต่อพระรัตนตรัย
และสนองคุณของบิดามารดา
๓) ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย
จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนที่เข้าอบรมโครงการในเรื่องความเป็นระเบียบ พบว่า
มีความคิดเห็นในเรื่องของความเป็นระเบียบวินัยที่สอดคลองกันจากการสังเกตพฤติกรรมของสามเณร
และเยาวชนความคิดเห็นในหลายกลุม่ ๆทีเ่ ข้ารวมโครงการส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการส่งเสริมให้สามเณร
และเยาวชนมีระเบียบวินัย ให้ท�ำงานอย่างมีระบบ ให้ควบคุมตนเองได้ ให้นึกถึงสิ่งดี - ชั่ว ให้ปรับตัว
เข้ากับสังคมได้ ให้เชื่อฟังพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง ให้ปฏิบัติศาสนกิจทุกวันและให้ดูแลสิ่งแวดล้อม
และรูจ้ กั ประหยัดและมัธยัสถ์ เมือ่ ได้เข้ามาบวชได้ศกึ ษาหลักธรรมค�ำสอนของศาสนา เพือ่ น�ำมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน คิดเห็นระบบ
๔) การมีสัมมาคารวะ
จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนทีเ่ ข้าอบรมในโครงการเมือ่ พิจารณาจากการสอบถาม
สัมภาษณ์ความคิด สังเกตพฤติกรรมที่กล่าวถึงเรื่องการมีสัมมาคารวะ พบว่า มีความคิดเห็น อันได้แก่
การมีความสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดี การแสดงความเคารพต่อ
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ศาสนสถาน การแสดงความเคารพพระอาจารย์และครูที่สอนขณะที่ศึกษาพระธรรมวินัย การแสดง
ความเคารพต่อพระรัตนตรัย การบอกล่าวอาจารย์ เมื่อออกจากวัด การรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย การปฏิบัติตามค�ำสั่งอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติตามระเบียบของวัด และการรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ นื่ พร้อมทัง้ การรักษาศีลอย่างเคร่งครัดของเยาวชนทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมเป็นอย่างดี
จึงท�ำให้ผู้บวชมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเป็นอย่างดี ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ความพอใจต่อการพัฒนา
พฤติกรรมทางจริยธรรมของเยาวชนในการส่งเสริมให้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๕) การเรียนรู้และฝึกหัดการใช้ชีวิตร่วมกันในโครงการ
จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนที่เข้าอบรมในโครงการเมื่อพิจารณาจาการสอบถาม
สัมภาษณ์การสังเกตพฤติกรรมของเยาวชนที่เข้าอบรมโครงการมีความคิดเป็นที่สอดคล้องกัน คือ
การใช้ชีวิตร่วมกันในโครงการการปลอบใจและให้ก�ำลังใจเพื่อน การยกย่องชมเชยกันเมื่อปฏิบัติดี
การดูแลอุปัฏฐากพระอาจารย์ การเอาใจใส่ในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การรักษาสาธารณประโยชน์
การเสนอแนะเพื่อนในทางที่ดี การช่วยเหลือกิจกรรมของวัด และการบอกกล่าวตักเตือนเพื่อนในทาง
ที่ควร เป็นการให้ความส�ำคัญในเรื่องความมีน�้ำใจสูง เพราะได้รับการฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม
และคุณธรรมอย่างดีจากผู้รับผิดชอบโครงการและได้รับความเอาใจใส่จากพระอาจารย์พี่เลี้ยงเป็น
อย่างดี จึงท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีจติ ส�ำนึกเชิงจริยธรรมทีด่ ี การแบ่งปันลาภสักการะทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่าง
บวชอยู่ก็เป็นอีกปัจจัยของพระพี่เลี้ยงที่คอยให้ความเอาใจใส่ดูแล และการให้ความช่วยเหลือเป็น
อย่างดี เมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ว่าความเป็นผู้มีน�้ำใจสอดคล้องต่อการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของเยาวชนในการส่งเสริมให้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๖) การได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าประพฤติดี และการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชน เมื่อพิจารณาจาการสอบถามสัมภาษณ์การสังเกต
พฤติกรรมของเยาวชนที่เข้าอบรมโครงการมีความคิดเป็นที่สอดคล้องกัน คือ การได้เรียนรู้การใช้ชีวิต
อย่างคุ้มค่าประพฤติดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รู้จักหน้าที่ตนเอง ตั้งใจปฏิบัติ
ตามระเบียบวินยั และใส่ใจในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมของท้องถิน่ และสิง่ แวดล้อม การได้รจู้ กั หน้าทีต่ นเอง
ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบวินัย และใส่ใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมได้ความ
สามัคคีในหมู่คณะเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และสุดท้ายได้เรียนรู้
การแก้ปัญหาในการด�ำเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
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๒. ปัญหาและอุปสรรค
		 ๑) หน่วยงานภาครัฐ และท้องถิน่ ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับการบรรพชาและเยาวชนภาคฤดูรอ้ น
น้อยลง
		 ๒) ส่วนราชการในแต่ละแห่งให้การสนับสนุนโครงการฯ ด้านงบประมาณแต่มักให้หลังจาก
โครงการเสร็จสิ้นท�ำให้ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายระหว่างโครงการ
		 ๓) เด็กที่เข้าร่วมโครงการอ่านหนังสือไม่ค่อยออก เขียนหนังสือไม่ค่อยถูก
		 ๔) ขาดเป้าหมายการด�ำเนินโครงการที่ชัดเจน
๓. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการฯ
		 ๑) ก� ำ หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดู ร ้ อ น
เพื่อก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจน
		 ๒) ก�ำหนดนโยบายร่วมกับระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
		 ๓) ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้ามาบรรพชาและอบรมให้ชัดเจนว่ากลุ่มไหนที่บวชต่อ
เพื่อศึกษาเล่าเรียนในแต่ละแผนกที่ต้องการเช่น แผนกนักธรรมและบาลี แผนกพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญ หรือมหาวิทยาลัยสงฆ์
		 ๔) จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพือ่ จัดท�ำยุทธศาสตร์โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน
		 ๖) ควรจัดให้มีการอบรมพระวิทยากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการฯให้มีความรู้ความสามารถ
ในการอบรมและสามารถบริหารศรัทธาและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการอบรม
หัวหน้าหน่วยโครงการฯ

๑.๔ การพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินการโครงการ

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้น�ำปัญหาและอุปสรรค
ในการด�ำเนินการมาพัฒนาและปรับปรุง โดยได้มกี ารจัดสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรม เมือ่ วันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๒ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่เธียร์เตอร์ โซน B คณะสังคมศาสตร์
อาคารเรียนร่วม มจร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
พระราชวรมุน,ี รศ.ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.๙) รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนิสติ เป็นประธานเปิดการ
สัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ๓๑๘ หน่วยอบรมทั่วประเทศ ใจความส�ำคัญโดย
สรุปว่า ท่านทั้งหลายคือส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา การท�ำหน้าที่
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บริการวิชาการแก่สังคมในฐานะสถาบันการศึกษา มจร มีพันธกิจ ๔ ประการ ๑ ใน ๔ คือ งานบริการ
วิชาการแก่สังคม การท�ำงานของเราต้องมีเป้าหมาย ต้องปักธงความส�ำเร็จ คือ การท�ำงานอย่างเป็น
ระบบ มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สมบูรณ์ทั้ง ๔ ด้าน คือ กาย สังคม จิต และ
ปัญญา โดยให้ด้านปัญญาได้ท�ำงานเต็มที่อย่างมีคุณภาพและศักยภาพ
การด�ำเนินการที่จะท�ำให้เป้าหมายเราส�ำเร็จจะต้องประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ คือ “คน”
ต้องมีภาวะผู้น�ำ “ระบบ” ตามหลัก”อิทธิบาท ๔”(PDCA) ฉันทะ อยากท�ำ วิริยะ ลงมือท�ำ จิตตะ
ใส่ตลอดเวลา และวิมงั สา วัดผลประเมินผล และทบทวนพัฒนาปรับปรุง ในฐานะรองอธิการบดีทกี่ ำ� กับ
ดูและเป็นประธานในเรื่องนี้นอกจากจะต้องชื่นชมอนุโมทนากับทุกท่านที่เสียสละท�ำงานนี้แล้ว ขอฝาก
กิจกรรมในโครงการที่นอกเหนือจากกิจวัตรประจ�ำวันที่ทุกท่านต้องเน้นและให้ความส�ำคัญแล้ว คือ
		 ๑) ท�ำวัตร 			
๒) บิณฑบาต
		 ๓) ปัดกวาดเสนาสนะ		
๔) ศึกษาเล่าเรียน
แล้วในส่วนคุณธรรมทีเ่ ป็นความส�ำคัญเป็นวาระของสังคมไทย หรือคุณธรรมทีส่ งั คมต้องการ คือ
		 ๑) พอเพียง			
๒) มีวินัย
		 ๓) สุจริต			
๔) จิตอาสา
ท่านต้องออกแบบกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเหล่านี้ขณะเดี่ยวกันเราต้อง ท�ำให้รู้ อยู่ให้เห็น
เย็นให้สมั ผัสได้ ส่วนอืน่ ๆ ก็ประยุกต์พทุ ธธรรมตามความเหมาะสมในแต่ละบริบทพืน้ ที่ ตามกระบวนการ
ของไตรสิกขา ศีล สมาธิและปัญญา โดยเฉพาะกิจกรรมการเจริญจิตภาวนา การฝึกสติให้เด็กและเยาวชน
ควรเป็นจุดเน้นเพราะจะสร้างศรัทธาในระยะยาวได้มากที่สุดจัดกระบวนการรูปแบบกิจกรรมให้
เหมาะสมและอีกประการหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เพื่อประโยชน์ในการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมของคนแต่ละยุคสมัยเพราะคนเราในแต่ละ Generation นั้นมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
เราจ�ำเป็นต้อง ปรับ Mindset เพื่อ Reset ชีวิต ใหม่ เราต้องท�ำดีด้วยหัวใจ(ความรัก) พอเพียง คือ
มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง(ขยายต่อ)พอดี พอเหมาะ พอใจ อะไรคือคุณค่าแท้คุณค่าเทียม พอใจ
ต้องดูว่าสุข เกิดจากอะไร? ศึกษาให้แตกฉาน มีทรัพย์ ใช้จ่าย การงานไม่มีโทษ วินัย คือท�ำให้ดู
อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุจริต คือปลูกศรัทธา ด้วยการท�ำงาน เคารพสิทธิ
และสุดท้ายจิตอาสาคือสังคมอุดมปัญญา เราท�ำความดีด้วยหัวใจ ด้วยความเสียสละสร้างแนวปฏิบัติที่
ดีในการท�ำงานขออนุโมทนากับทุกท่าน
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๒. เปิดเวทีเติมพลัง รับฟังความเห็น ร่วมคิด รับรู้ เข้าใจ และก้าวไปด้วยกัน
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๕ น. เป็นกิจกรรมต่อเนื่องภายหลังกิจกรรม “ชี้แจง
ท�ำความเข้าใจ เห็นให้ตรงและก้าวไปพร้อมกัน น�ำโดยพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสติ น�ำผูบ้ ริหารชีแ้ จง ท�ำความเข้าใจแนวทางการด�ำเนินงานโครงการฯให้เป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยมีพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต และ
พระครูชิโนวาทธ�ำรง รองผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับ
๑) งบประมาณอุดหนุนโครงการฯ ๒) การสนับสนุนหนังสือสวดมนต์ คู่มือและวัสดุ
๓) การตรวจเยี่ยม 			
๔) การจัดท�ำรายงานสรุปผลโครงการ
กิจกรรมเปิดเวทีเติมพลัง รับฟังความเห็นหัวหน้าหน่วยอบรมและวิทยากรต้นแบบ ร่วมคิด รับรู้
เข้าใจและก้าวไปด้วยกัน โดยได้รับความกรุณาจากอาจารย์นงลักษณ์ ไชยเสโน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
มาแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ก ารท� ำ งานการเป็ น วิ ท ยากรต้ น แบบ ท่ า นได้ เ ติ ม พลั ง ใจในการท� ำ งาน
เพื่อพระพุทธศาสนาได้ชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของกระบวนความคิด การเปลี่ยนแปลงของสังคม
ความต้องการของคนที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ใหม่ต้องเกิดจากวิธีคิด และวิธีท�ำใหม่ๆ เทคนิคและวิธีการ
อบรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่ส�ำคัญท่านได้ช่วยท�ำให้หัวหน้าหน่วยอบรมและวิทยากรต้นแบบได้สะท้อน
สิ่งที่เรียนรู้มาในอดีต ปัจจุบันที่เป็นอยู่เพื่อช่วยก�ำหนดแนวทางในอนาคตทั้งเรื่อง
๑) การจัดบวชเณรและอบรมเยาวชนที่ประทับใจและอยากบอกต่อ
๒) รูปแบบและวิธีการจัดบวชเณรและอบรมเยาวชนที่เหมาะสมในปัจจุบัน
๓) ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการจัดบวชเณรและอบรมเยาวชนเพือ่ สนองงานในกิจการคณะสงฆ์
ในปัญหาหรือโจทย์ส�ำคัญ ๔ ประเด็นย่อย ได้แก่
		 ๑) การสร้างศาสนทายาท
		 ๒) การศึกษาของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติพระปริยัติธรรม (นักธรรม บาลี และสามัญ)
		 ๓) การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย (มจร และ มมร)
		 ๔) การปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม
๓. การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามกระบวนการไตรสิกขา
การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามกระบวนการไตรสิกขา โครงการได้กำ� หนดให้หวั หน้าหน่วยอบรม
ได้เรียนรูภ้ าคประสบการณ์ผา่ นการบริหารโครงการและเทคนิคและวิธกี ารสอนสมาธิในเด็กและเยาวชน
ผ่านประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พระมหาใจ
เขมจิตฺโต (ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ด�ำเนินรายการสานเสวนา โดย

28.

.

(

) 419-444.indd 432

17/5/2562 10:38:10

บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 433
ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มจร ประเด็นส�ำคัญวิทยากร
ได้ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการโครงการทั้งภาพรวมและการบริหารกิจกรรมโดยยกตัวอย่าง
ที่สะท้อนภาพกระบวนการตามหลักไตรสิกขา ท่านได้ตั้งค�ำถามส�ำคัญว่า “โครงการบวชของเราอะไร
คือเป้าหมายส�ำคัญที่สุด”
การนี้ท่านได้ยกตัวอย่างให้ความส�ำคัญเรื่อง “จิตภาวนา” ที่เริ่มจากการวางกติกาหรือระเบียบ
วินยั และระบบกลไกของโครงการ ท่านชีใ้ ห้เห็นจุดเชือ่ มโยงถึงความส�ำคัญของกิจกรรมท�ำวัตรสวดมนต์
ว่าเป็นฐานของการท�ำกิจกรรมอย่างอืน่ ทีว่ ทิ ยากรในโครงการควรมีสว่ นร่วม ท�ำให้อยูใ่ ห้เห็นเย็นให้สมั ผัส
และท่านชี้ให้เห็นถึงการจัดล�ำดับความส�ำคัญของกิจกรรมโครงการที่หัวหน้าหน่วยต้องจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญให้ถูกต้อง อีกอย่างหนึ่งการสอนสมาธิจะมีความหมายและส�ำคัญมากหากเข้าใจให้ถูกต้อง
เพราะในโครงการเด็กจะสมาธิสั้นหรือยาวไม่ส�ำคัญเพราะเมื่อเริ่มเข้าสู่ภาคเจริญจิตภาวนาแล้วเด็ก
และเยาวชนมีโอกาสเท่ากันในการฝึกฝนพัฒนาตัวเองและเป็นส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้เป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์โครงการบรรลุ
๔. Mindset พลังการท�ำงานและจิตวิญญาณเพื่อเด็กและเยาวชน
ในวันที่ ๑ เมษยาน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ก่อนพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฯ
ได้รบั ความกรุณาจากพระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. พระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ พระวิทยากร
กระบวนการธรรมะโอดี ได้มาเติมพลังการท�ำงานเพื่อเด็กและเยาวชน ท่านเริ่มต้นด้วยการกราบหัวใจ
และจิตวิญญาณหัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ น กราบจิตวิญญาณของ
ความเป็น “พระ” ที่ต้องสูงกว่าค�ำว่า “ครู” ท่านชี้ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการจัดบวชเณรและ
ยืนยันว่าท่านมีวันนี้เพราะโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๔ ปี ที่ผ่านมา ๑ เมษายน ๒๕๓๙
ที่ได้ก้าวย่างสู่การบรรพชาสามเณรสามเณรภาคฤดูร้อนท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจสู่การบรรพชาเป็น
สามเณรประสบความส�ำเร็จในชีวิตในวันนี้
ท่านกล่าวตอนหนึง่ ว่า ...หัวหน้าหน่วยอบรม คือผูม้ สี ว่ นส�ำคัญในการพัฒนาฝึกฝนเด็กและเยาวชน
ให้เป็นของขวัญชิ้นใหม่ของพ่อแม่ หลายท่านเป็นผลผลิตจากสามเณรภาคฤดูร้อน ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาบ่มเพาะจนเกิดความเข้มเเข็งทางจิตใจ เราจึงเชื่อได้ว่า มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ เด็กและ
เยาวชนก็สามารถพัฒนาได้ให้เป็นของขวัญชิ้นใหม่ของพ่อแม่ ชื่นชมทุกท่านผู้มีหัวใจมีความกตัญญูต่อ
มหาจุฬาฯ ด้วยการ เอาธรรมไปท�ำ เอาสิ่งที่เรียนรู้ลงสู่พื้นที่จริง ท�ำให้ธรรมะมีชีวิต เป็นการจ่ายคืนสู่
สังคม ด้วยการบริการสังคมในมิติพัฒนากาย พฤติกรรม จิตใจและปัญญา...
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สิ่งส�ำคัญท่านได้ชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของวิธีคิดว่า...การท�ำงานความจริงเราไม่ได้ขาดทุนหรือ
ทรัพยากร แต่เราขาดMindset ขาดวิธีคิดในการท�ำงาน และวิธีคิดการใช้ชีวิต จึงต้องพัฒนากระบวน
การคิด จึงต้องพัฒนา Mindset เเบบ How โดยไม่มองปัญหา แต่มองหาโอกาส เหมือนแจ๊ก หม่า
Alibaba กล่าวว่า “บนโลกนี้มีโอกาสเสมอหากต้องการสร้างบริษัทที่ดี จงหาว่าคุณจะแก้ปัญหาอะไร
ให้ผู้คน มีปัญหาเยอะตรงนั้นที่มีโอกาสมาก” จึงไม่ได้มองปัญหาเป็นอุปสรรคแต่มองปัญหาเป็นโอกาส
ขอทุกท่านอย่ากลัวที่จะดึงศักยภาพตัวท่านเองที่มีอยู่มากมายมาใช้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ขออนุโมทนาและกราบหัวใจและจิตวิญญาณของหัวหน้าโครงการฯทุกท่าน
๕. การบรรพชาและอบรมเยาวชนกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน B พระเมธีธรรมาจารย์,
รศ.ดร. รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา มจร ได้ เ มตตาเป็ น ประธานมอบวุ ฒิ บั ต รให้ แ ก่
หัวหน้าหน่วยอบรมและวิทยากรต้นแบบ โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
ต้านยาเสพติด ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ได้ให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ...ขออนุโมทนาชื่นชมกับทุกท่านที่เสียสละ
ท�ำงานบริการสังคมในนาม มจร เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยให้ความส�ำคัญตั้งแต่รุ่นบุรพาจารย์
ของพวกเรามาในสมัยพระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการบดี ท่านจะให้ความส�ำคัญและไปตรวจเยี่ยม
ด้วยตัวท่านเอง ต่อมาเมื่อส่วนภูมิภาคเข้มแข็งท่านก็มอบหมายให้เป็นภาระของวิทยาเขต วิทยาลัย
ในพื้นที่ท่านสังกัด การจัดบวชเณรและอบรมเยาวชนนอกจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
และเยาวชนแล้ว ทุกท่านถือว่าได้ชว่ ยยังความมัน่ คงให้กบั พระพุทธศาสนาด้วย ขอขอบคุณและอนุโมทนา
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
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