การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
สู่การสร้างสังคมสุขภาวะ1

พระมหาประยูร โชติวโร และคณะ2
กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา
พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�ำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ มีพันธกิจ ๔ ประการ คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท�ำนุบ�ำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจ
และสังคม” โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยนิสติ บรรพชิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาภาคทฤษฎีแล้ว จะต้องปฏิบตั ิ
ศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี จึงจะมีสทิ ธิเ์ ข้ารับปริญญาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การปฏิบัติศาสนกิจ และการออกปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตทุกรูป มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังให้นิสิต
ทุกท่านได้ปฏิบัติตามพุทโธวาทที่ว่า
“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานํ แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชน
จ�ำนวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์
ทั้งหลาย”
ดังนัน้ การปฏิบตั ศิ าสนกิจอีกหนึง่ ปีการศึกษา จึงเป็นเงือ่ นไขหนึง่ ทีส่ ำ� คัญของการส�ำเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๗ การส�ำเร็จ
การศึกษา ในข้อ ๖๔ ซึ่งก�ำหนดสาระส�ำคัญไว้ว่า นิสิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาต้องสอบได้หน่วยกิตสะสมครบ
1

เป็นบทความทีม่ เี นือ้ หาซึง่ รวบรวมข้อมูลจากผลการด�ำเนินงานโครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์พระนิสติ ปฏิบตั ิ
ศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผลการปฏิบัติศาสนกิจ
ของนิสิตบรรพชิต และปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตคฤหัสถ์ รุ่น ๖๕ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒
2
พระมหาประยูร โชติวโร (ค�ำมา) ผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต
นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าทีก่ จิ การนิสติ ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ตามหลักสูตร, ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย ซึ่งการ
ไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย ข้อหนึ่ง คือ การปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา ๑ ปี หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งก�ำหนดสาระส�ำคัญไว้ว่า นิสิต
ผู้ที่มีสิทธิ์ในการปฏิบัติศาสนกิจ จะต้องเป็นนิสิตผู้สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
และต้องมีหนังสือรับรองจากส�ำนักทะเบียนและวัดผล ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานครบตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้ยนื่ ค�ำร้องขอปฏิบตั ศิ าสนกิจต่อมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้คณะกรรมการอนุมตั ิ
ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมของปีทศี่ กึ ษาครบตามหลักสูตร และเข้ารับการปฐมนิเทศตามทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด เมือ่ ด�ำเนินการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องครบแล้ว นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจสนองงาน
ในกิจการคณะสงฆ์ในเพศบรรพชิต เป็นเวลา ๑ ปี ตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติศาสนกิจ
การปฏิบตั ศิ าสนกิจของนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้รปู แบบการศึกษาวิจยั
แบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจหรือปฏิบัติงานบริการ
สังคม ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วยคณะสงฆ์ผู้ปกครอง พระสงฆ์นักวิชาการ พระสงฆ์นักพัฒนา
และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕
กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี ได้ด�ำเนินการภายใต้การสนับสนุนของโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ สนับสนุนโดย ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้น�ำข้อเสนอจากการวิจัยและ
ผลการด�ำเนินการประจ�ำปีการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจก�ำหนดเป็น
นโยบายโดยก�ำหนดให้การปฏิบัติศาสนกิจตั้งแต่รุ่นที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้ปฏิบัติ
ศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ตามแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามพันธกิจหรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ
๑) ด้านการปกครอง
๒) ด้านศาสนศึกษา
๓) ด้านเผยแผ่
๔) ด้านสาธารณูปการ
๕) ศึกษาสงเคราะห์
๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์
มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์และน�ำมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจของนิสติ โดยผลการด�ำเนินการเกิดแผนยุทธศาสตร์และกลไกในรูปแบบของคณะอนุกรรมการ
ปฏิบัติศาสนกิจที่สอดคล้องกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาและการสร้างสังคมสุขภาวะ จ�ำนวน
๒๙ พื้นที่ เกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบและโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่มีความเป็นเลิศ จ�ำนวน
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๒๙ โครงการ และเกิดเครือข่ายการท�ำงานบูรณาการการปฏิบตั ศิ าสนกิจกับการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์ของปัญหาในการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระนิสติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาศักยภาพพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสู่การ
เป็นพระสงฆ์นักส่งเสริมสุขภาวะควบคู่ไปกับการส่งเสริมและผลักดันให้ด�ำรงบทบาทของการเป็
นศาสนทายาท
๓. เพื่อพัฒนาและผลักดันให้เกิดแผนยุทธศาสตร์และกลไกในรูปแบบของคณะอนุกรรมการ
ในระดับพื้นที่

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงเอกสารและ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจหรือปฏิบัติงานบริการสังคม ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย
คณะสงฆ์ผู้ปกครอง พระสงฆ์นักวิชาการ พระสงฆ์นักพัฒนา และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ขั้นตอนหลัก ๒ ขั้นตอน คือ
๑. การพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติศาสนกิจ
๒. การจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายและน�ำนโยบายปฏิบัติศาสนกิจไปสู่การปฏิบัติ
โดยศึกษาและรวบรวมเอกสารทางวิชาการที่เป็นแนวทางส�ำหรับการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติ
ศาสนกิจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์กับการ
พัฒนาสังคม โครงการจัดท�ำและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ, โครงการพัฒนากลไก
ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถพี ทุ ธบูรณาการอย่างมีสว่ นร่วมเพือ่ เพิม่ การรับรูแ้ ละการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ, และโครงการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบการมีสว่ นร่วมของพระสงฆ์ในระบบ
สุขภาพเพื่อสังคมสุขภาวะผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนต่อการสังเคราะห์กิจกรรมการด�ำเนินงานให้ได้มากที่สุด การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลและ
สรุป เนือ้ หาจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ การหนุนเสริม
และประชุมติดตามผลการด�ำเนินงาน การรายงานผลการปฏิบตั ศิ าสนกิจประจ�ำภาคการศึกษาของนิสติ
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ปฏิบัติศาสนกิจ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการถอดบทเรียนในการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
รุ่น ๖๕ ในแต่ละภาค

การพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ

การปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ
ของผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดในการปฏิบัติ
ศาสนกิจของนิสิตเป็นฉบับแรก ต่อมาได้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ ๒/๒๕๓๒ เรื่อง การปฏิบัติงานของพระบัณฑิต เพื่อก�ำหนดการปฏิบัติงานของ
พระบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครบ ๔ ปีแล้ว เป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ศาสนกิจ 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
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษา หรือ ๑ ปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ เพื่อสงเคราะห์ประชาชน เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในการปฏิบัติศาสนกิจข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติ
ศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในข้อ ๕ ได้ก�ำหนดความหมายของค�ำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจไว้ ดังนี้
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ หมายความว่า พระภิกษุหรือสามเณรผูศ้ กึ ษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและก�ำลังปฏิบัติศาสนกิจ
ศาสนกิจ หมายความว่า การสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากความหมายของค� ำ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ สามารถให้ ค วามหมายของการ
ปฏิบัติศาสนกิจได้ว่า “การปฏิบัติศาสนกิจ” หมายความว่า “การปฏิบัติงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
เพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
โดยมีวัตถุประสงค์การปฏิบัติศาสนกิจตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๑๐ ว่า การปฏิบัติศาสนกิจมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
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๑) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๒) เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์
๓) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์
๔) เพื่อสงเคราะห์ประชาชน
๕) เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลการด�ำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติศาสนกิจ
การด�ำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญ คือการน�ำนโยบายของผู้บริหารระดับสูงมาสู่การปฏิบัติ กล่าวคือ
ท�ำอย่างไรการปฏิบัติศาสนกิจจึงมีการจัดท�ำเป็น KM (Knowledge Management) มีการรวบรวม
สร้าง และกระจายความรู้ของรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องเกิดการต่อยอดของความรู้ มีการน�ำองค์ความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์เพื่อกิจการคณะสงฆ์และช่วยเหลือสังคมการปฏิบัติศาสนกิจที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร และมีการจัดท�ำโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่ตอบสนองงานในกิจการ
คณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ
ด้านศึกษาสงเคราะห์และด้านสาธารณะสงเคราะห์ เพื่อค้นหารูปแบบในการด�ำเนินการตามนโยบาย
ดังกล่าว คณะท�ำงานได้มีการด�ำเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดท�ำหลักสูตร
พระธรรมทายาท3 พบว่า แนวทางการท�ำงานของเครือข่ายอดีตพระธรรมทายาทว่าส่วนหนึ่งมีบทบาท
ส�ำคัญเป็นพระสงฆ์นักพัฒนา โดยมุ่งเน้นการท�ำงานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่กับการใช้หลักการ
พัฒนาชุมชน เพื่อการประยุกต์ให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของสังคมไทยสามารถ
ด�ำรงชีวิตอยู่ได้บนหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวทางการท�ำงานดังกล่าวมีการรวบรวมและ
แบ่งแยก การจัดการพัฒนาหลักสูตรออกเป็น ๔ หลักสูตร คือ
๑) หลักสูตรส�ำหรับพระนิสิตที่ก�ำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒) หลักสูตรอบรมส�ำหรับสามเณร
๓) หลักสูตรอบรมส�ำหรับพระสงฆ์ทั่วไป
๔) หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการท�ำงานอย่างเป็นสุขส�ำหรับประชาชน โดยแต่ละหลักสูตร
ได้ยดึ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักการส�ำคัญส�ำหรับต่อยอดองค์ความรูเ้ พือ่ วัตถุประสงค์หลัก
ของแต่ละหลักสูตรต่อไป
3

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) และคณะ,(๒๕๕๗). โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดท�ำหลักสูตร
พระธรรมทายาท. กรุงเทพมหานคร: คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สนับสนุน
งบประมาณโดย ทุนสนับสนุนส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
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จากผลจากการด� ำ เนิ น งานปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ของนิ สิ ต ที่ มี ก ารรวบรวมสรุ ป ผลมาโดยล� ำ ดั บ
กอปรกับข้อเสนอแนะจากโครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดท�ำหลักสูตรพระธรรมทายาท สนับสนุน
งบประมาณโดย ทุ น สนั บ สนุ น ส� ำ นั ก สนั บ สนุ น สุ ข ภาวะองค์ ก ร ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ได้น�ำผลการด�ำเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๒ ประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๕๙ นิสิตผู้ปฏิบัติศาสนกิจจะมีอยู่ ๒ สถานะ คือ นิสิตที่เป็นพระสังฆาธิการกับนิสิตที่
ไม่เป็นพระสังฆาธิการ โดยงานที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจส่วนใหญ่จะอยู่ใน ๕ ประเภท คือ
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
ลักษณะการปฏิบตั ศิ าสนกิจ พบว่า นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจมี ๒ กลุม่ คือ กลุม่ ทีป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจทัว่ ไป
ตามที่เจ้าอาวาสหรือเจ้าส�ำนักมอบหมาย กับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่เสนอเป็นโครงการปฏิบัติศาสนกิจ
ต้นแบบ นิสิตที่ปฏิบัติงานทั่วไปที่เจ้าอาวาสหรือเจ้าส�ำนักมอบหมาย การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น เทศน์ บรรยาย สอน หรือร่วมโครงการกิจกรรมในวันส�ำคัญในทางพระพุทธศาสนา
ส่วนนิสติ เสนอเป็นโครงการจะมีการปฏิบตั งิ านเพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการก�ำหนดวิธกี าร
ด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน และมีการติดตามและประเมินจากทีมงานทีใ่ ห้ทนุ สนับสนุนต้องรายงานตามรูปแบบ
ที่ทุนสนับสนุนก�ำหนด แต่ยังขาดความเชื่อมโยงกับวัดหรือเจ้าส�ำนักงานเพราะให้ความส�ำคัญกับ
โครงการฯ มีบางส่วนเข้าใจว่าท�ำโครงการแล้วไม่ต้องช่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสหรือ
เจ้าส�ำนักงาน และในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๒ ได้มีการปฏิบัติศาสนกิจใน
รูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจน�ำร่อง โดยคัดเลือกนิสิตจากวิทยาเขตและวิทยาลัยส่งผลให้มี
โครงการต้นแบบหรือตัวอย่างที่ผ่านการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา
พระนิสิตสู่อุดมการณ์พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมและโครงการพระธรรมทายาทเพื่อการพัฒนาสังคม
ดังนี้
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๑. โครงการธรรมะสัญจร นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่เพื่อสังคม ณ วัดพระธาตุดอยกู่แก้วเมฆวนาราม ต�ำบลป่าแมต อ�ำเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่
๒. โครงการปลูกป่า ปลูกธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ วัดป่าเทพสิทธาราม ต�ำบลทุ่งโป่ง อ�ำเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น
๓. โครงการหมู่บ้านสีขาว ชุมชนสีเขียน นิสิตปฏิบัติศาสนกิจวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ณ ต�ำบล
ศรีวิไล ต�ำบลหนองใหญ่ ต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ ต�ำบลสีแก้ว และต�ำบลนาโพธิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
๔. โครงการพัฒนาแกนน�ำคุณธรรมประจ�ำโรงเรียนของพระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนองค์การสวนยาง ๓ ต�ำบลกรุงหยัน
อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. โครงการห้องสมุดบัณฑิตน้อยของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ณ ศศช.บ้านนุลา ต�ำบลขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก
๖. โครงการพัฒนาคน พัฒนาตน พัฒนาสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนของพระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
๗. โครงการการจัดการสุขภาวะในหมู่พระสงฆ์ของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ณ วัดทะเลบก ต�ำบลกระตีบ อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม
๘. โครงการธรรมทายาทอาสาพัฒนาสังคม ของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ณ ชุมชนวัดทะเลบก ต�ำบลกระตีบ อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม
๙. โครงการเยาวชนพิทักษ์ป่าต้นน�้ำของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ณ หมู่บ้านทุ่งผึ้ง ต�ำบลทุ่งช้าง อ�ำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
๑๐. โครงการธนาคารข้าวเพื่อชาวบ้านของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ หมู่บ้านแม่เหว่ยโภคี หมู่ ๔ ต�ำบลแม่วะหลวง อ�ำเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก
๑๑. โครงการผลิตนิสิตพัฒนาสุขภาพสงฆ์ ณ วัดห้วยหม้อ ต�ำบลบ้านตุ่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
พะเยา
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๑๒. โครงการโครงการพัฒนาแกนน�ำคุณธรรมประจ�ำโรงเรียนของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนองค์การสวนยาง
๓ รุ่น ๒ ต�ำบลกรุงหยัน อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ
การด�ำเนินการปฏิบตั ศิ าสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบตั ศิ าสนกิจพบว่ามีปญ
ั หาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้
		 ด้านการบริหารจัดการ
๑) ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ทำ� ความเข้าใจนโยบายการปฏิบตั ศิ าสนกิจในรูปแบบ
ใหม่ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีน้อยท�ำให้บางพื้นที่ที่ไม่ได้ส่งผู้บริหารโดยตรงเข้าร่วมไม่ได้
รับทราบนโยบายโดยตรงท�ำให้การปฏิบัติตามนโยบายมีความไม่ชัดเจน
๒) ปัญหาการออกเกรดล่าช้า ส่งผลให้การตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตมีความล่าช้า
ส่งผลให้การด�ำเนินการตามปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจมีความคลาดเคลื่อนไปจากที่ก�ำหนดไว้
๓) การจัดการศึกษาหลักสูตรพิเศษส�ำหรับพระสังฆาธิการบางแห่งมีก�ำหนดระยะเวลา
ในการศึกษาตามหลักสูตรสามปีครึ่ง ส่งผลให้รหัสนิสิตหรือรุ่นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีความแตกต่างกัน
ในทางปฏิบัติ
๔) มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจการนิสิตในส่วนภูมิภาค ส่งผลให้การ
ด�ำเนินการตามนโยบายขาดความเข้าใจในแนวปฏิบัติและขาดความต่อเนื่อง
๕) ระบบ กลไกและกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจที่ยังไม่ชัดเจนและการสื่อสาร
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท�ำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า
		 ด้านการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต
๑) ปัญหาการสื่อสารระหว่างนิสิตกับเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
๒) การก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบตั ศิ าสนกิจของนิสติ ในแต่ละภูมภิ าคเพือ่ ให้
เห็นตัวชี้วัดหรือเป้าหมายส�ำคัญในการปฏิบัติงานสนองงานคณะสงฆ์อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓) การเข้าถึงและการสร้างเครือข่ายในการท�ำงานในพื้นที่ของนิสิตผู้ปฏิบัติศาสนกิจ
๔) วัฒนธรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจของนิสติ ผูป้ ฏิบตั ศิ าสนกิจทีย่ งั ติดอยูใ่ นกรอบการท�ำงาน
รูปแบบเดิมและขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ก�ำหนด

23.

(

298-370).indd 305

24/11/2563 21:21:19

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๓

306

๕) การไม่น�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ ติดตามและประเมินผล
๖) ศักยภาพและความสามารถของนิสติ ทีป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ
แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ
แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ มี ๖ ประเด็นส�ำคัญ คือ
๑) การส�ำรวจความต้องการของคณะสงฆ์ ชุมชน และการก�ำหนดนโยบาย ท�ำความร่วมมือ
ร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับมหาวิทยาลัย
๒) พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจ ขับเคลื่อนการท�ำงานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติศาสนกิจให้เข้มแข็งด้วย KM
๓) การก�ำหนดยุทธศาสตร์การปฏิบตั ศิ าสนกิจโดยค�ำนึงถึงบริบทของแต่ละพืน้ ทีใ่ นแต่ภมู ภิ าค
และมีความสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของคณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาทางสังคมเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการปฏิบัติ
ศาสนกิจ และเสริมสร้างการท�ำงานด้วยเครือข่ายทั้ง บวร หรือประชารัฐ
๕) การก�ำหนดรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจ ๒ ลักษณะคือ งานในกิจการคณะสงฆ์ทั่วไป
ที่เจ้าอาวาสหรือเจ้าส�ำนักมอบหมาย กับการเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามยุทธศาสตร์ที่มี
วัตถุประสงค์และวิธีการด�ำเนินที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
๖) การพัฒนารูปแบบและกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของหลักสูตร เช่น
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการปฏิบัติศาสนกิจ

การจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายและน�ำนโยบายปฏิบัติศาสนกิจไปสู่การปฏิบัติ

ผลการด�ำเนินงานปฏิบตั ศิ าสนกิจของนิสติ รุน่ ที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ได้มโี ครงการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ของนิสิต ๑๒ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจากองค์กรภายนอก
ภายใต้ โ ครงการวิ จั ย และพั ฒ นาพระนิ สิ ต สู ่ อุ ด มการณ์ พ ระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ สั ง คมและโครงการ
พระธรรมทายาทเพื่อการพัฒนาสังคม และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ได้มี
การขับเคลื่อนในระดับนโยบาย และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่เกิดขึ้น ดังนี้
การขับเคลื่อนนโยบายและโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ
การด�ำเนินงานโครงการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ๔ ภาค รุน่ ที่ ๖๓ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐
พบว่า การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ นิสิตได้ทราบปัญหาและอุปสรรค
พร้อมได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนได้ร่วมกันค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ดังนั้น กองกิจการ

23.

(

298-370).indd 306

24/11/2563 21:21:20

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ

307

นิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี จึงเสนอบทความ เรื่อง“พลังนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ : พลังการท�ำงานและ
จิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย” เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ต่าง ๆ และก�ำหนด
รูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในอนาคต
ผลการด�ำเนินงานการปฏิบัติศาสนกิจนิสิต รุ่นที่ ๖๓
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ จากนโยบายการปฏิบัติศาสนกิจที่ ก�ำหนด
ให้นิสิตปฏิบัติปฏิบัติในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่มีวัตถุประสงค์และวิธีการด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ส่งผลให้นิสิตจัดท�ำโครงการปฏิบัติศาสนกิจทุกรูปและมี ๕๔ โครงการที่ผ่าน
การคัดเลือกและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจากองค์กรภายนอกภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา
พระนิสิตสู่อุดมการณ์พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมและโครงการพระธรรมทายาทเพื่อการพัฒนาสังคม
ดังนี้
๑. โครงการเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักธรรมชาติและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ (วิทยาเขตขอนแก่น)
สถานที่ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ�ำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
๒. โครงการ “วัดน�ำพา ชาวประชาเป็นสุข” (วิทยาเขตหนองคาย) สถานที่ วัดจ�ำปาทอง
ต�ำบลกองนาง อ�ำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ เยาวชนในพืน้ ทีต่ ำ� บลหัวทะเล
จังหวัดนครราชสีมา (วิทยาเขตนครราชสีมา)
๔. โครงการนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจกับการจัดการดอนปูต่ าป่าชุมชนพึง่ ตนเองบ้านค้อ (วิทยาเขต
อุบลราชธานี) สถานที่ ป่าชุมชนบ้านค้อ ต�ำบลกุดลาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๕. โครงการพั ฒ นาสุ ข ภาวะตามแนวพระพุ ท ธศาสนา เขตอ� ำ เภอด่ า นขุ น ทด จั ง หวั ด
นครราชสีมา (วิทยาเขตนครราชสีมา) สถานที่ วัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน ๔ แห่ง
๖. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนในเขต อ�ำเภอ
ปากช่องจังหวัดนครราชสีมา (วิทยาเขตนครราชสีมา) สถานที่ โรงเรียนเขตอ�ำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา จ�ำนวน ๘ แห่ง
๗. โครงการโพนค่าย FC ๔.๐ และการแอโรบิคส่งเสริมสุขภาพ ณ วัดโพนค่าย (วิทยาลัยสงฆ์
เลย) สถานที่ วัดโพนค่าย ต�ำบลน�้ำหมาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย
๘. โครงการบัณฑิตน้อย (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิว์ ทิ ยา ต�ำบล
ในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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๙. โครงการปฏิบัติธรรมทุกวันพระในฤดูกาลเข้าพรรษา ปี ๖๐ (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่
วัดหนองแวง พระอารามหลวง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑๐. โครงการ สืบสานภูมิปัญญาปลูกพืชสมุนไพรชาวบ้าน (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่
วัดป่าสุนทรวนาราม ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีสุกน่าอยู่สู่ชุมชน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (วิทยาเขต
ขอนแก่น) สถานที่ วัดศรีสุก ต�ำบลดอนช้าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑๒. โครงการมัคนายกน้อย (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม ต�ำบล
บ้านเหล่า อ�ำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
๑๓. โครงการปฏิบตั ธิ รรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา บวชศีลจาริณี อบรมปฏิบตั ธิ รรม (วิทยาเขต
ขอนแก่น) สถานที่ วัดธาตุ พระอารามหลวง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑๔. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะสงฆ์ต�ำบลเขวาไร่ เขต ๒ (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่
วัดแสงศรีสิงห์มีพร ต�ำบลเขวาไร่ อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๑๕. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ วัดป่าเทพนิมิต
ต�ำบลทราบมูล อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
๑๖. โครงการสืบสานวัฒนธรรมทอดเทียนพรรษาพัฒนาชุมชน (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่
วัดป่าหนองกุง ต�ำบลดอนหัน อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑๗. โครงการเผยแผ่หลักธรรม น�ำอาชีพสูช่ มุ ชน (วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ) สถานที่ วัดบ้านตาแท่น
ต�ำบลบึงมะลู อ�ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๑๘. โครงการจัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อายุเพือ่ สุขภาวะทีด่ ี วัดสันติวเิ วก อ�ำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร์
(วิทยาเขตสุรินทร์) สถานที่ วัดสันติวิเวก อ�ำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
๑๙. โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านบวกโป่ง ต�ำบลน�้ำช�ำ 
อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่ สถานที่ ชุมชนบ้านบวกโป่ง ต�ำบลน�้ำช�ำ อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
๒๐. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านม่วงค�ำ  จังหวัดแพร่
โดย พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
๒๑. โครงการวิถีพุทธอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำบ้านแม่ส้าน ชุมชนชาวเขาเผ่าปกากะยอ บ้านแม่ส้าน
หมู่ ๖ ต�ำบลบ้านดง อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง” โดย พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�ำปาง
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๒๒. โครงการการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดย ชุมชนบ้านเหล่าสะอาด โดย พระนิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�ำปาง สถานที่ บ้านเหล่า ต�ำบล
ล้อมแรด อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง
๒๓. โครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพพระภิ ก ษุ สามเณร ในเขตพื้ น ที่ ต� ำ บลดงมหาวั น อ� ำ เภอ
เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดย พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สถานที่ ต�ำบลดงมหาวัน อ�ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒๔. โครงการการเสริมสร้างสุขภาพทางกาย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๒ จังหวัดล�ำพูน
โดย พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน สถานที่
โรงเรียนสันป่าหน่อม อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
๒๕. โครงการชุมชนสุขภาวะ บ้านป่าแป๋ ต�ำบลป่าพลู อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน โดย
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�ำพูน สถานที่
บ้านป่าแป๋ ต�ำบลป่าพลู อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน
๒๖. โครงการปลูกป่าด้วยต้นโพธิ์ และไม้มงคล โดย พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถานที่ ป่าต้นน�ำ้ แม่แปะ หมูบ่ า้ นขุนแปะ ต�ำบลบ้านแปะ อ�ำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
๒๗. โครงการวัดสะอาดด้วยมือเรา โดย พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สถานที่ วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง) โรงเรียนสมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์ ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จัดหวัดเชียงใหม่
๒๘. โครงการรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาโรงเรียน ด้วยค่ายสุขภาวะและค่ายคุณธรรมโรงเรียน
บ้านข่อยมิตรภาพที่ ๑๑๐ สาขาแม่งาว จังหวัดล�ำปาง โดย พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา สถานที่ โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ ๑๑๐ สาขาแม่งาว
จังหวัดล�ำปาง
๒๙. โครงการการพัฒนารูปแบบการลดพุง ลดโรค ปรับสมดุลเพือ่ สุขภาพพระสงฆ์และสามเณร
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สถานที่ ชุมชนดอยทอง ต�ำบลเวียง
อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๓๐. โครงการ “ศีล ทาน ภาวนา เพื่อการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ปลอดอบายมุข”
โดยพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สถานที่
บ้านแอเอาะ หมู่ที่ ๑ ต�ำบลแจ่มหลวง อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
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นอกจากนี้ยังมีอีก ๑๔ โครงการที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ อย่างไรก็ตามในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการมหาวิทยาลัยได้กำ� หนดให้มกี ารจัดสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รุน่ ที่ ๖๓ เป็นรายภาค
โดยได้มีการประชุมหารือและเตรียมการในรูปของคณะกรรมการฯและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ท�ำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมด�ำเนินการ
จัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจเป็นรายภาค โดยรูปแบบการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละภาค
ได้ก�ำหนดให้มีกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษ ๓ หัวข้อ
๑) หัวข้อ เรื่อง“การปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา”
๒) การส�ำเร็จการศึกษาและการขอหนังสือรับรองผลการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย”
๓) หัวข้อ เรื่อง “Mindset บัณฑิต มจร พลังท�ำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนา
และสังคม” นอกจากนั้น ได้ก�ำหนดให้มีการน�ำเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบของนิสิตผู้แทน
ในแต่ละภาค และการประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านปกครอง
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านศาสนศึกษา
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านศึกษาสงเคราะห์
กลุ่มที่ ๔ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านการเผยแผ่
กลุ่มที่ ๕ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านสาธารณูปการ และ
กลุ่มที่ ๖ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์
ในแต่ละกลุ่มมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นวิทยากร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นใน ๒ ประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
๑) สิง่ ทีท่ า่ นอยากพัฒนาส�ำหรับการปฏิบตั ศิ าสนกิจของนิสติ ในอนาคต ใน ๕ ประเด็นส�ำคัญ
คือ การสนับสนุนงานตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (๖+๑) การสนับสนุนเครือข่าย/
การพัฒนาศักยภาพนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ การสนับสนุนเชิงวิชาการ/งานวิจัย การสนับสนุนเชิงขยายผล
และความยั่งยืน
๒) สิ่งที่ท่านอยากให้ปรับปรุง แก้ไข จากการปฏิบัติศาสนกิจที่ผ่านมา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�ำหนดให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๖๔ ปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ที่ก�ำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ
ด�ำเนินงานและการรายงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยเน้น
ปฏิบตั ศิ าสนกิจเพือ่ สนองงานในกิจการคณะสงฆ์ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา
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๒๕๖๐-๒๕๖๔ พันธกิจหรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านศาสนศึกษา (๓) ด้านเผยแผ่ (๔) ด้านสาธารณูปการ (๕) ด้านศึกษาสงเคราะห์ (๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์
โดยก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖๔ ตามข้อ
๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช
๒๕๔๖ ก�ำหนดให้จัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเป็นรายภาค ประกอบด้วย (๑) ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (๒) ภาคกลาง (๓) ภาคเหนือ และ (๔) ภาคใต้ โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ของวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ และให้น�ำระบบปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์
(www.stud.mcu.ac.th/sas) มาใช้สนับสนุนเกี่ยวกับงานปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖๔ เป็นต้นไป เพื่อใช้ในการลงทะเบียน ยื่นค�ำร้อง ส่งรายงาน รวมถึง
สารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ
การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติศาสนกิจสู่การปฏิบัติ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�ำหนดให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๖๕ ปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ที่ก�ำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ
ด�ำเนินงานและการรายงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยเน้น
ปฏิบตั ศิ าสนกิจเพือ่ สนองงานในกิจการคณะสงฆ์ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา
๒๕๖๐-๒๕๖๔ พันธกิจหรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านศาสนศึกษา (๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ (๔) ด้านเผยแผ่ (๖) ด้านสาธารณูปการ และ (๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์
และมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ (www.stud.mcu.ac.th/sas) มาใช้
สนับสนุนเกี่ยวกับงานปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๖๕
เพื่อใช้ในการลงทะเบียน ยื่นค�ำร้อง ส่งรายงาน รวมถึงสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ
อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ แม้จะมีการพัฒนาระบบ
กลไกการปฏิบัติศาสนกิจ และโครงการฯ โดยการสนับสนุนของคณะท�ำงานภายใต้ทุนสนับสนุนส�ำนัก
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะสามารถเป็น
ส่วนหนึง่ ในการช่วยพัฒนาพระนิสติ และยกระดับการปฏิบตั ศิ าสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามที่กล่าวมาข้างต้นกลับพบว่า การปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตยังขาดกลไกในระดับ
พื้นที่ที่ท�ำหน้าที่ในการหนุนเสริม พัฒนา และติดตามอีกทั้งยังคงขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ของเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ดังนัน้ โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์พระนิสติ ปฏิบตั ิ
ศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ จึงได้มงุ่ หวังทีจ่ ะเข้ามาเติมเต็มในสองประเด็นทีก่ ล่าวมา เพือ่ ให้การ
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ปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถตอบสนองกับความ
ต้องการของคณะสงฆ์และสังคมได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืนสืบไป โดยมีเป้าหมายหลักของโครงการคือ
“การส่งเสริมและพัฒนาให้พระนิสติ เป็น “ศาสนทายาท” ผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ผยแผ่พระพุทธศาสนา ควบคูก่ บั
บทบาทการเป็น “พระสงฆ์นักส่งเสริมสุขภาวะ” ผู้ท�ำหน้าที่ในการยกระดับสุขภาวะให้กับชุมชน”
ผลการด�ำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้การสนับสนุนของโครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ มีกระบวนการขับเคลื่อนโครงการใน ๔ ระยะ4 คือ
ระยะแรก เป็นขั้นตอนการวางแผนและระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เพื่อก�ำหนดร่างยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจ ร่วมทั้ง
โครงสร้างและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ ก่อนที่จะผลักดันจนน�ำไปสู่
การประกาศค�ำสั่งในระดับมหาวิทยาลัย เรื่อง “การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำ
ส่วนงาน
ระยะที่สอง เป็นขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงกับผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับ
พื้นที่ ร่วมพัฒนายุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจและการจัดตั้งให้เกิดเป็นคณะอนุกรรมการปฏิบัติ
ศาสนกิจใน ๒๙ พื้นที่
ระยะทีส่ าม เป็นขัน้ ตอนการสนับสนุนคณะอนุกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจในระดับพืน้ ที่ เพือ่ ให้เกิด
กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระนิสิตผ่านการจัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการท�ำงาน
การลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามโครงการปฏิบตั ศิ าสนกิจในรูปแบบของตลาดนิทรรศการความรู้ เพือ่ น�ำไปสูโ่ ครงการ
ปฏิบัติศาสนกิจที่มีความดีเลิศในระดับพื้นที่
ระยะที่สี่ เป็นขั้นตอนของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสามารถ
ขยายผลต่อองค์ความรูไ้ ปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือการน�ำไปสูค่ วามร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จากการด�ำเนินโครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์พระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจสูก่ ารสร้างสังคมสุขภาวะ
ได้น�ำไปสู่การพัฒนาจนเกิดเป็นยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจและคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
ในระดับพื้นที่ เกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่มีความเป็นเลิศในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค อีกทั้ง
ยังสามารถขยายผลที่น�ำไปสู่ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยสามารถน�ำเสนอรายละเอียดดังนี้
4

บทสรุปการด�ำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ
กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี สนับสนุนโดย ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), (๒๕๖๓).
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๑. เกิดแผนยุทธศาสตร์และกลไกในรูปแบบของคณะอนุกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจทีส่ อดคล้อง
กับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาและการสร้างสังคมสุขภาวะ จ�ำนวน ๒๙ พื้นที่ สามารถท�ำหน้าที่
ในการพัฒนาศักยภาพพระนิสิตได้จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๐๐ รูป มีการลงพื้นที่ติดตาม หนุนเสริม และให้
ก�ำลังใจพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อให้โครงการปฏิบัติศาสนกิจมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการ
ของชุมชนและสอดคล้องกับสภาพบริบททางสังคม อีกทั้งยังมีการประเมินผลเพื่อสรุปบทเรียนและ
ถอดบทเรียนความรู้จากพระนิสิตผ่านการจัดท�ำเวทีสัมมนาในรูปแบบของนิทรรศการตลอดความรู้
ในระดับพื้นที่ รวมถึงในระดับภูมิภาคจ�ำนวน ๔ ครั้ง
๒. เกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบและโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่มีความเป็นเลิศ
โดยคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ที่ผ่านการประกวดในระดับวิทยาเขต/
วิทยาลัย/โครงการขยายห้องเรียน เกิดเป็นโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ จ�ำนวน ๒๙ โครงการ
หลังจากนั้นโครงการต้นแบบทั้ง ๒๙ โครงการจะต้องเข้าร่วมการประกวดในระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือก
โครงการปฏิบตั ศิ าสนกิจทีม่ คี วามเป็นเลิศ โดยมีผทู้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกเป็นกรรมการในการพิจารณา
ผ่านประเด็นเรื่องของความสอดคล้องกับกิจการพระพุทธศาสนาและเป้าหมายของส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้หลังจากการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยมีโครงการจ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๑๘ โครงการที่เป็นโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่มีความเป็นเลิศ
๓. เกิดเครือข่ายการท�ำงานบูรณาการการปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งประกอบด้วย คณะสงฆ์ในพื้นที่ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย องค์กรปกครองท้องถิ่น สาธารณสุขอ�ำเภอและจังหวัด
เครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก (พระอสว.) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นักสานพลัง
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (นนส.) และ
สามารถน�ำไปสู่การสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ5
ตามที่โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะได้มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนองค์ความรูแ้ ละงบประมาณ ในการขับเคลือ่ นการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระนิสติ
5

พระมหาประยูร โชติวโร และคณะ. (๒๕๖๓), “การถอดบทเรียนโครงการปฏิบตั ศิ าสนกิจต้นแบบโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ”, กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สนับสนุนโดยส�ำนักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กรส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการจัดท�ำโครงการปฏิบัติศาสนกิจแบ่งตามงานกิจการ
คณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน โครงการปฏิบัติศาสนกิจที่มีพระนิสิตท�ำมากที่สุด คือ ด้านการเผยแผ่มีทั้งสิ้น
จ�ำนวน ๗๕๖ โครงการ รองลงมาคือ ด้านการสาธารณูปการและด้านศาสนศึกษา มีทงั้ สิน้ จ�ำนวน ๑๘๒
โครงการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ จ�ำนวน ๑๔๙ โครงการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ จ�ำนวน ๙๒
โครงการ และด้านการปกครอง จ�ำนวน ๔๗ โครงการตามล�ำดับ และมีโครงการที่แบ่งตามภูมิภาค
ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการปฏิบัติศาสนกิจ จ�ำนวน ๕๒๓ โครงการ ภาคกลาง จ�ำนวน
๔๐๙ โครงการ ภาคเหนือ จ�ำนวน ๓๘๘ โครงการ และภาคใต้มี จ�ำนวน ๘๘ โครงการ โดยจ�ำนวนรวม
โครงการพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจทั้งสิ้น ๑,๔๐๘ โครงการ มีรายละเอียดดังแผนภาพ
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โครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบที่สอดคล้องกับงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
โครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบด้านการปกครอง
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โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการระบบสารสนเทศ ส�ำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
ส�ำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ที่มาและความส�ำคัญ
โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการระบบสารสนเทศ ส�ำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ มีความ
สอดคล้องกับโครงการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาในด้านการปกครอง ซึง่ ทางโครงการได้ตระหนักถึง
ปัญหาการจัดการข้อมูลของส�ำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ เพราะมีเอกสารจ�ำนวนมาก และไม่มกี ารรวบรวม
เป็นหมวดหมู่ไว้ ดังนั้น จึงได้จัดท�ำโครงการนี้ขึ้น เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูล โดยอาศัย
ระบบสารสนเทศในการจัดท�ำฐานข้อมูลทางการปกครองคณะสงฆ์ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการของ
ส�ำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
วัตถุประสงค์โครงการ
เพือ่ น�ำระบบสารสนเทศเจ้ามาส่งเสริม การบริหารจัดการระบบของเอกสาร และจัดท�ำฐานข้อมูล
ของการปกครองคณะสงฆ์ รวมถึงการสนับสนุนการด�ำเนินภารกิจต่าง ๆ ของส�ำนักงานเจ้าคณะภาค
๑๖
กระบวนการท�ำงาน
การท�ำงานในโครงการนี้เริ่มต้นจากการเสนอโครงการต่อทางมหาวิทยาลัย เพื่อท�ำการขออนุมัติ
ในการจัดท�ำโครงการ หลังจากนัน้ จึงประสานกับส�ำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ เพือ่ ขออนุญาตในการเข้าไป
ท�ำโครงการ โดยเริ่มด�ำเนินการจากการเข้าไปจัดท�ำฐานข้อมูลเอกสาร รวมถึงการจัดหมวดหมู่ของ
เอกสารในระบบสารสนเทศ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อการท�ำงานของส�ำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนิน โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการระบบสารสนเทศ ส�ำนักงานเจ้าคณะภาค
๑๖ พบว่าการจัดระบบสารสนเทศ ท�ำให้การจัดการเอกสารและข้อมูลมีระเบียบมากขึ้น ค้นหาง่ายขึ้น
นอกจากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ สามารถดึงข้อมูลจากการจัดระบบสารสนเทศ
ซึ่งท�ำให้การด�ำเนินงานในส�ำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นไปด้วยดี
ภาคีเครือข่าย
ในการด�ำเนินโครงการโครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการระบบสารสนเทศ ส�ำนักงานเจ้า
คณะภาค ๑๖ มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ ส�ำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ และเจ้าหน้าที่ใน
ส�ำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
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โครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบด้านการเผยแผ่

23.

(

298-370).indd 318

24/11/2563 21:21:24

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ

319

โครงการธรรมบันเทิง
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนจ�ำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ๗๕๐ รูป/คน ในต�ำบลธาตุทอง อ�ำเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการเผยแผ่หลักธรรมและการพัฒนาสติปัญญาให้กับประชาชน
ในต�ำบลธาตุทอง อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีความสอดคล้องกับโครงการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาในด้านการเผยแผ่ ทีไ่ ม่เน้นหนักไปในเนือ้ หาสาระทางหลักธรรมมากนัก หากแต่เป็นการน�ำเสนอ
หลักธรรมในรูปแบบที่ไม่เคร่งครัด เพื่อความผ่อนคลายและความสบายใจ
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ เผยแผ่ สร้างความเข้าใจให้พทุ ธศาสนิกชนในเขตต�ำบลธาตุทอง อ�ำเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงสร้างความผ่อนคลายกับธรรมะ
กระบวนการท�ำงาน โครงการนี้เป็นโครงการที่น�ำเสนอหลักธรรมที่ไม่เคร่งครัด ท�ำร่วมกับกลุ่ม
เป้าหมาย ๓ กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ พุทธศาสนิกชนทั่วไป พระสงฆ์ และเยาวชน เนื้อหาสาระการเผยแผ่
หลักธรรมจะแตกต่างกันไปตามกลุม่ เป้าหมายดังกล่าว อาทิ การปฏิเสธต่อสิง่ เสพติดต่าง ๆ การแนะแนว
พระสงฆ์สกู่ ารเป็นพระนักเทศน์ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทัว่ ไปทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้ เป็นต้น
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า เป็นที่น่าพอใจในทุกกิจกรรม พุทธศาสนิกชนมีความตื่นตัวให้ความ
สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมากเกินความคาดหมาย นิสิตได้มีโอกาสแสดงธรรมสร้างความ
คุน้ เคยกับพุทธศาสนิกชนในชุมชนต่าง ๆ และถือว่าเป็นประสบการณ์อนั มีคา่ ยิง่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการนี้ มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ เทศบาลต�ำบล
ธาตุทอง โรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตต�ำบลธาตุทอง วัดในเขตปกครองทุกวัด
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โครงการชุมชนบวร
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ข้าราชการ และนักเรียนวัดชัยประโคม ต�ำบลสลักได
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ทีม่ าและความส�ำคัญ โครงการนีข้ บั เคลือ่ นกิจกรรมร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน มีความ
สอดคล้องกับโครงการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาในด้านการเผยแผ่ เน้นความส�ำคัญในการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนิกชนกับพระสงฆ์ให้มากขึ้น ผ่านการแสดงหลักธรรมเทศนาในวัดและใน
โรงเรียนเกี่ยวกับหลักคุณธรรมและหลักศีลธรรม อาทิ หลักฆราวาสธรรม ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจศาสนิกชนในเขตวัดประชัยโคม ต�ำบล
สลักได อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
กระบวนการท�ำงาน โดยโครงการนี้เริ่มต้นจากการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้าวัด
มาท�ำกิจกรรมร่วมกันในวันพระและวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทัง้ ยังมีการติดต่อประสานงานกับ
ทางผู้น�ำชุมชนเพื่อขอความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการอีกด้วย
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า ประชาชน ข้าราชการ และนักเรียนในชุมชนบ้านขามมีความต้องการ
เข้าร่วมโครงการ เข้าวัดท�ำความดีทุกวันพระเพื่อด�ำรงพระพุทธศาสนาและสร้างความสัมพันธ์ให้กับวัด
และชุมชน
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการ มีเครือข่ายในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ คือ ประชาชน ข้าราชการ
และนักเรียนวัดชัยประโคม ต�ำบลสลักได อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
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โครงการเผยแผ่ธรรมะ ๔ แผ่นดิน
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย วัดพุทธาราม เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
วัดไทยหนัมไฮ่ ประเทศอินโดนีเซีย เจดีย์พุทธคยา เมืองคยา ประเทศอินเดีย วัดเจติยภูมิ (พระธาตุ
ขามแก่น) ประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ ๕๐ รูป/คนขึ้นไป
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนโดยทั่วไป
ที่มิได้จ�ำกัดเฉพาะพุทธศาสนิกชน แต่ยังขยายขอบเขตไปยังผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ ด�ำเนินการในพื้นที่ ๔
ประเทศ คือ ฮ่องกง อินโดนีเซีย อินเดีย และไทย ผ่านการแปลหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษา
อังกฤษ เพื่อเผยแผ่ไปยังกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ท�ำให้พุทธศาสนามีความเป็นนานาชาติมากขึ้น
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ ด�ำเนินกิจการพระพุทธศาสนา ด�ำรงรักษาวัฒนธรรม บ้าน วัด โรงเรียน
เผยแผ่ธรรมะแก่พุทธบริษัททั่วไป
กระบวนการท�ำงาน โครงการนีเ้ ริม่ ต้นจากการวางแผนและเริม่ เขียนโครงการ โดยเสนอโครงการ
ต่อมหาวิทยาลัย เสนอและติดต่อไปยังองค์กรวัดที่อยู่ในต่างประเทศ ด�ำเนินโครงการ จากนั้นจึงมีการ
ประเมินผลและสรุปผล
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า การด�ำเนินโครงการครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจในการเผยแผ่หลักธรรมให้เป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งท�ำให้เกิดการเข้าถึงง่ายขึ้นในต่างแดน
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการ มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ วัดพุทธาราม
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน วัดไทยหนัมไฮ่ ประเทศอินโดนีเซีย เจดียพ์ ทุ ธคยา
เมืองคยา ประเทศอินเดีย วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) ประเทศไทย
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โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา วัดน�้ำผึ้ง ต�ำบลโพชนไก่ อ�ำเภอบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย วัดน�้ำผึ้ง ต�ำบลโพชนไก่ อ�ำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา วัดน�้ำผึ้ง ต�ำบลโพชนไก่
อ�ำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระชนกชน อธิปุญฺโ เป็นผู้จัดท�ำ  มีความสอดคล้องโครงการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในด้านการเผยแผ่ และเริ่มจากเห็นถึงจ�ำนวนผู้เข้าวัดมีจ�ำนวนน้อยลง
และสภาพของวัดที่ไม่สะอาด จึงได้ริเริ่มสร้างกุศโลบายในการท�ำโครงการเชิญชวนให้ชาวบ้านเข้ามา
ท�ำบุญที่วัดในวันอาทิตย์ และมีกิจกรรมที่ท�ำให้ชาวบ้านได้ท�ำความดี ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับ
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชนน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักธรรมในการด�ำเนิน
ชีวิต โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดงานต่าง ๆ ทั้งทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จึงถือได้ว่าวัด
เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และมีอิทธิพลของคนไทย โดยท�ำหน้าที่กล่อมเกลาจิตใจของคน
ในสังคม ทั้งในด้านอุปนิสัย สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม การเข้าวัดจึงถือเป็นประเพณีของคนไทย
ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณ ดังนั้นจึงมีการจัดโครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา
เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมเชิงรุกให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง และท�ำให้
ประชาชนเข้าวัดเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์โครงการ โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา วัดน�้ำผึ้ง ต�ำบลโพชนไก่
อ�ำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมให้แก่ประชาชน โดยให้
ประชาชนด�ำเนินชีวติ ตามหลักของพระพุทธศาสนา รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เพื่อความมั่นคงและความก้าวหน้าของพระพุทธศาสนา
กระบวนการท�ำงาน โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชดิ พระศาสนา วัดน�ำ้ ผึง้ ต�ำบลโพชนไก่ อ�ำเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มต้นโครงการมีการประชุมและชี้แจง อีกทั้งยังให้คณะกรรมการวัด
ชาวบ้าน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อาศัยอยู่ในละแวกกวัดทั้ง ๒ หมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรม
หลังจากนั้นจึงขอความร่วมมือในการเชิญชวนญาติโยมเข้ามาร่วมท�ำกิจกรรม โดยพระชนกชน ได้ใช้
ความรู้ ประสบการณ์ของตน และคูม่ อื แนะน�ำของมหาวิทยาลัยในการท�ำโครงการนีข้ นึ้ การจัดกิจกรรม
จึงเริ่มต้นจากชุมชนอย่างแท้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การท�ำจิตอาสาในพื้นที่วัด
หรือในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ คนในทุกกลุ่มวัย
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา วัดน�้ำผึ้ง ต�ำบลโพชนไก่
อ�ำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี เป็นการส่งเสริมเชิญชวนให้ประชาชนเข้าวัด เพือ่ ให้ได้พบพระภิกษุสงฆ์
ได้รับฟังค�ำสอน ได้ประพฤติทาน ศีล ภาวนา ประชาชนมีศีลธรรม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้ว
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ด�ำเนินการตามขั้นตอนโดยเน้นการมีส่วนร่วม และปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปตามเหมาะสม โดยดูจาก
จ�ำนวน เพศ วัย อายุ ของผูท้ เี่ ข้าร่วมโครงการ โครงการนีจ้ งึ ท�ำให้เห็นถึงน�ำ้ ใจของพระสงฆ์ และญาติโยม
ของวัดที่จัดโครงการที่มาช่วยกันท�ำงานพัฒนาวัดในด้านต่าง ๆ
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา วัดน�้ำผึ้ง ต�ำบลโพชน
ไก่ อ�ำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ หน่วยงานราชการ เช่น
นายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาววัดน�้ำผึ้ง
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
พระนิสิตปฏิบัติศาสนากิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร จ�ำนวน
๑๐๐ คน
ทีม่ าและความส�ำคัญ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กและเยาวชน
มีความสอดคล้องโครงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในด้านการเผยแผ่ เป็นโครงการที่ต้องการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กเยาวชน มีระเบียบวินัย ไม่มีพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบน ทั้งยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ให้สามารถรับมือต่อปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งทางโครงการได้
เล็งเห็นถึงปัญหาเด็กนักเรียนมีการทะเลาะวิวาท ขาดคุณธรรม จริยธรรม ไม่มรี ะเบียบวินยั จึงจัดกิจกรรม
โดยการท�ำเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้นกั เรียนดู และให้นกั เรียนปฏิบตั ิ โดยเน้นความประพฤติ ให้รถู้ งึ สิง่ ทีค่ วร
และไม่ควร รวมถึงการรู้หน้าที่ของตนเอง
วัตถุประสงค์โครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถด�ำเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข
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กระบวนการท�ำงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน การจัดกิจกรรมเริ่มต้นจากการเขียนโครงการ เพื่อเสนอต่อกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลังจากนั้นจึงจัดท�ำแผนโครงการ ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน
วัดเบญจมบพิตร และจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมนั้นเริ่มจากนักเรียนกลุ่มที่มีพฤติกรรมเรียบร้อยก่อน
เพือ่ ให้คนส่วนใหญ่รว่ มกันท�ำเป็นแบบอย่าง เมือ่ คนส่วนใหญ่ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ นักเรียนส่วนน้อยก็จะ
ปฏิบัติตาม นอกจากนั้นยังเข้าไปคุยกับกลุ่มนักเรียนส่วนน้อยว่ามีเหตุผลใดถึงกระท�ำพฤติกรรมที่ดูไม่ดี
เพื่อทราบถึงปัญหา และสร้างแรงจูงใจในการท�ำตาม และเมื่อห้องแรกเห็นผลแล้วจึงขยายผลไปยัง
ห้องอื่น ๆ ในระดับชั้น เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ต่อสังคม หลังจากนั้นจึงสรุป และ
ประเมินผลโครงการ
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน พบว่า คุณธรรมจริยธรรมควรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เมื่อเด็กรู้จักใกล้ชิดพระและศาสนา ท�ำให้มี
ตัวอย่างที่ดีจากรอบข้างซึ่งส่งผลให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น รู้จักสิ่งที่ควร สิ่งที่
ไม่ควร มีความดีพร้อมทั้งวิชาการและพฤติกรรม และมีหลักในการยึดถือปฏิบัติอย่างยั่งยืน
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กและ
เยาวชน มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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โครงการน�ำนักเรียนเข้าวัดทุกวันพฤหัสบดีและสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนนายกวัฒนากร และวัดอุดมธานี ต�ำบลนครนายก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก
ทีม่ าและความส�ำคัญ โครงการน�ำนักเรียนเข้าวัดทุกวันพฤหัสบดีและสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
มีความสอดคล้องโครงการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาในด้านการเผยแผ่ การจัดท�ำโครงการน�ำนักเรียน
เข้าวัดทุกวันพระ และสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร คณะครู และนักเรียนได้รว่ มปฏิบตั ธิ รรม
เข้าวัด ฟังธรรม ในทุกวันพระ และวันส�ำคัญทางศาสนา เพื่อท�ำให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเป็นการท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามสืบไป
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ความส�ำคัญของวัดในการเป็นรากฐานในการน�ำ
หลักธรรมไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน การส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียนเข้าร่วมการปฏิบัติธรรม รวมถึงประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ในการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
กระบวนการท�ำงาน กิจกรรมในโครงการจะเป็นในลักษณะเชิญชวนให้นักเรียนเข้าวัดในวัน
พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๑.๓๐ โดยสร้างความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อสร้าง
กิจกรรมให้กับนักเรียน จ�ำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๘๐ คน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่
๔ จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยรูปแบบกิจกรรม คือ การให้เข้ามาสวดมนต์ ไหว้พระ พร้อมทั้งสอนธรรม
ศึกษา และหลักธรรมให้กับนักเรียน โดยหมุนเวียนในระดับชั้นของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งในกิจกรรมมีการประสานความร่วมมือกับครู และคณะสงฆ์ในการดูนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรม
จิตอาสา เช่น การท�ำความสะอาดวัด การกวาดลานวัด เป็นต้น
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า โครงการนีไ้ ด้รบั ผลตอบรับอย่างดียงิ่ จากผูบ้ ริหาร คณะครู และนักเรียน
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากปัญหาที่พบการด�ำเนินโครงการที่มี
นักเรียนอายุน้อยในระดับชั้นอนุบาล ต้องเพิ่มการดูแล และปรับมาตรการในการสอนการอบรมให้แก่
ผู้ร่วมโครงการ จากอุปสรรคดังกล่าวท�ำให้มีการเตรียมหลักสูตรส�ำหรับวัยของผู้เข้าร่วมอบรมควร
แบ่งแยกหลักสูตรส�ำหรับเยาวชน
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการน�ำนักเรียนเข้าวัดทุกวันพฤหัสบดีและสอนธรรมศึกษาใน
โรงเรียน มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนายกวัฒนากร
ต�ำบลนครนายก อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และคณะสงฆ์ วัดอุดมธานี ต�ำบลบ้านใหญ่
อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

23.

(

298-370).indd 325

24/11/2563 21:21:27

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๓

326

บรรยากาศการด�ำเนินโครงการปฏิบัติศาสนกิจ

โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนบ้านทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง โรงเรียนวัดทุ่งกลาง หมู่ที่ ๖ ต�ำบล
เขาล้าน อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทีม่ าและความส�ำคัญ โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลือ่ นด้วยพลังบวรมีความสอดคล้องโครงการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในด้านการเผยแผ่ การน�ำ  “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็น ๓ องค์กร
หลักในชุมชนเป็นกลไกการพัฒนา และสร้างชุมชนซึง่ ต่างมีบทบาทส�ำคัญยิง่ ต่อการพัฒนาชุมชนคุณธรรม
โดยโรงเรียนมีบทบาทในการสร้างเยาวชนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ขณะเดียวกันชุมชนก็มีบทบาท
และความส�ำคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทัง้ ในแง่ของการเป็นแหล่งเรียนรูม้ รดกทางวัฒนธรรม
ประเพณี ค่านิยมของสังคม และวัดก็มีบทบาทหน้าที่จะให้การอบรมกล่อมเกลาสมาชิกในสังคม ดังนั้น
“บวร” คือ องค์กรในพื้นที่ที่มีความส�ำคัญในการพัฒนาสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ชมุ ชนได้ยดึ ถือ และปฏิบตั ติ ามหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา สามารถด�ำรงชีวิตตามวิถีที่ดีงาม รวมถึงการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ด�ำรงชีวิต
ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการท�ำงาน การด�ำเนินโครงการนี้เริ่มต้นจากการให้บ้าน วัด และโครงเรียนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม มีการตั้งคณะท�ำงาน และผู้อ�ำนวยการโรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม รูปแบบกิจกรรม ทางวัดจะจัดกิจกรรม เช่น การสวดมนต์ในทุกวันเสาร์ โดยเชิญชวนญาติโยม
มาเข้าวัด และยังขยายผลไปยังแรงงานต่างด้าวในการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ทางโรงเรียนก็จดั กิจกรรม
โดยให้พระสงฆ์เข้าไปสอนธรรมะแก่เด็กนักเรียน ในขณะที่ชุมชนก็จัดกิจรรมในทางจิตอาสา เช่น
ช่วยเหลือซ่อมแซมผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของชุมชน และพระสงฆ์ ซึ่งในการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมจะประสานความร่วมมือให้ทั้ง ๓ ส่วน คือ บ้าน วัด โรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิด
ประสานความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้ง ๓ ส่วน
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ผลการด�ำเนินงาน พบว่า เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม และศาสนพิธีเพิ่มขึ้น
ประชาชนในชุมชนสามารถพึง่ พาตนเองโดยใช้หลักธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิด
ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นนักเรียน และประชาชน
ทั่วไป จ�ำนวน ๑๕๐ คน
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร มีเครือข่ายในการ
ปฏิบัติศาสนกิจ คือ ประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งกลาง คณะสงฆ์วัดทุ่งกลาง และโรงเรียนวัดทุ่งกลาง หมู่
ที่ ๖ ต�ำบลเขาล้าน อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บรรยากาศการด�ำเนินโครงการปฏิบัติศาสนกิจ

โครงการธรรมะบ�ำรุงจิตน�ำชีวิตที่ดีสู่ชุมชน
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
พืน้ ทีแ่ ละกลุม่ เป้าหมาย กลุม่ เป้าหมายพุทธศาสนิกชนและเยาวชนในเขตชุมชนบ้านหนองแฟบ
ต�ำบลมาบตาพุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ทีม่ าและความส�ำคัญ โครงการ “ธรรมะบ�ำรุงจิต น�ำชีวติ ทีด่ สี ชู่ มุ ชน” มีความสอดคล้องโครงการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในด้านการเผยแผ่ เป็นโครงการที่สร้างปฏิปทาน่าเลื่อมใสให้เกิดกับ
ประชาชนในเขตชุมชนหมู่บ้านหนองแฟบ ต�ำบลมาบตาพุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้น�ำธรรมะไป
ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องและมีความสุข แล้วยังสามารถทีจ่ ะน�ำสิง่ เหล่านีไ้ ปแนะน�ำต่อไห้ผอู้ นื่
ได้ปฏิบัติตามอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาทางด้านความรู้ความสามารถ สติปัญญา และ
สุขภาพทีด่ ขี องพุทธศาสนิกชน พร้อมทัง้ สร้างความศรัทธาน่าเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนและ
พุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย และสามารถที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้
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วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจ และน้อมน�ำหลักธรรมไปใช้ในการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้อง และมีความสุข รวมถึงสามารถแนะน�ำหลักธรรมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้
กระบวนการท�ำงาน การด� ำ เนิ น โครงการนี้ เริ่ ม ต้ น จากการก� ำ หนดหั ว ข้ อ ที่ ต นเองสนใจ
หลังจากนั้นเริ่มประชาสัมพันธ์ในชุมชนและโรงเรียน เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม และนัดเวลา
ในการท�ำกิจกรรม โดยก�ำหนดเครื่องแต่งกาย และอธิบายให้ผ้เู ข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงกิจกรรม รวมถึง
ผลที่จะได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการครั้งนี้
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า โครงการ ธรรมะบ�ำรุงจิต น�ำชีวิตที่ดีสู่ชุมชน เป็นการปฏิบัติกรรมฐาน
ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม สร้างวิธีการเผยแผ่ศาสนาแบบน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
บรรยายในเรื่องของหลักธรรมที่เกี่ยวข้องท�ำให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจธรรมะ และสามารถไปประยุกต์
ใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้อย่างเข้าใจอย่างชัดเจนรวมไปถึงเป้าหมายที่ส�ำคัญ คือ เยาวชน
ซึง่ เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้ได้รบั รูถ้ งึ หลักธรรมในศาสนามากขึน้ และสามารถเติบโตขึน้ เป็นผูใ้ หญ่ทดี่ ี
ในอนาคต
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินมีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ ประชาชนในชุมชนบ้าน
หนองแฟบ รวมไปบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองแฟบ ต�ำบลมาบตาพุด อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง
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โครงการปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่วัดอุดมสุข ต�ำบลบ้านใหม่คลองเคียน อ�ำเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี และกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลานสัก ต�ำบลลานสัก อ�ำเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี จ�ำนวน ๒๐๐ คน
ทีม่ าและความส�ำคัญ โครงการปฏิบตั ธิ รรมและพัฒนาจิต เพือ่ ชีวติ ทีส่ มบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ มีความสอดคล้องโครงการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาในด้านการเผยแผ่ วัดอุดมสุข
เล็งเห็นความส�ำคัญทางพระพุทธศาสนามาเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจิตใจของประชาชนด้วยรูปแบบ และวิธีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงพัฒนาจิตใจ และเข้าถึง
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสมาธิ สติ ปัญญา ทั้งกลุ่มเด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไปกลุ่มสถาน
ศึกษา หน่วยงานราชการ โดยให้พระสงฆ์มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาจิตใจ และชีวิตที่สมบูรณ์
ตามหลักพุทธธรรมตามค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา จึงได้มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรม และพัฒนาจิต
เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ นี้ขึ้น
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สร้างภูมิคุ้มกัน โดยให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และน�ำหลักธรรมที่ได้ปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
กระบวนการท�ำงาน เริ่มต้นโครงการจากการสร้างวัดขึ้นมา เพื่อเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรม
เนือ่ งจากเห็นปัญหาในบางวัดสถานทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการปฏิบตั ธิ รรมของพุทธศาสนิกชน การอบรมให้นกั เรียน
มีการออกแบบกิจกรรมที่ทันยุคทันสมัย เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจ และในกิจกรรมยังมีการจัดวิทยากร
ในการให้ความรู้ในหลากหลายอาชีพ เช่น วิทยากรที่เป็นหมอด้านสมุนไพร วิทยากรที่เป็นต�ำรวจ
โดยมีพระวิทยากรเป็นผูน้ ำ� กิจกรรม โดยการคิดกิจกรรมดูจากบริบทของแต่ละโรงเรียนว่าแต่ละโรงเรียน
ครู และนักเรียนมีความต้องการอย่างไร และออกแบบกิจกรรมตามความต้องการนัน้ ๆ มีการเก็บข้อมูลไว้
เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรม หลังจากนั้นจึงมีการระดมความคิด
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักธรรมะส�ำหรับการด�ำเนิน
ชีวติ ส่งเสริมความเชือ่ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประโยชน์ทเี่ กิดกับสังคม ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนในชุมชน ท�ำให้ชุมชนและสังคมมีความรักสามัคคี สร้างความสะดวกสบายให้แก่ชุมชน
ช่วยส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุขแก่ชมุ ชน ประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ กับคณะสงฆ์ ช่วยสร้างศรัทธาให้เกิดขึน้
กับคณะสงฆ์ และช่วยสร้างสาธารณูปการในวัดต่าง ๆ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา ท�ำให้
ประชาชนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
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ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ เฉลิม
พระเกียรติฯ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ ๑) โรงเรียนอนุบาลลานสัก
๒) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ๓) ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดอุดมสุข ๔) ส�ำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดอุทัยธานี

บรรยากาศการด�ำเนินโครงการปฏิบัติศาสนกิจ

โครงการสอนธรรมะแนวใหม่ สู่เยาวชนไทยที่มั่นคง
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
พืน้ ทีแ่ ละกลุม่ เป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียนบ้านบางใหญ่ และโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน ๖๓๙ คน
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการสอนธรรมะแนวใหม่ สู่เยาวชนไทยที่มั่นคง มีความสอดคล้องกับ
โครงการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาในด้านการเผยแผ่ โครงการต้องการให้นกั เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มีความรูค้ วามเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรมจริยธรรม เพือ่ ให้เกิดความตระหนัก ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตามหลักธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธศาสนา
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ ให้บคุ ลากร นักเรียน ผูป้ กครอง ได้เห็นคุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรม
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ และได้ฝึกอบรมจิตใจที่จะท�ำให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีทาง
การเรียนของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ
กระบวนการท�ำงาน การท�ำงานในโครงการนี้เริ่มต้นจากการขอค�ำปรึกษาในการท�ำงานจาก
เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา ในการด�ำเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง และโรงเรียน
บ้านบางใหญ่ หลังจากนัน้ จึงเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนถึงความรูด้ า้ นหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จัดท�ำ
แผนการเรียนการสอนด้านศีลธรรม จริยธรรม และด�ำเนินโครงการสอนธรรมมะแนวใหม่ สูเ่ ยาวชนไทย
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ที่มั่นคง โดยให้ค�ำแนะน�ำนักเรียนในการน�ำหลักธรรมค�ำสอนมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต หลังจาก
จบจากโครงการจึงสรุปและประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการสอนธรรมะแนวใหม่ สู่เยาวชนไทยที่
มั่นคง
ผลการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนินโครงการสอนธรรมะแนวใหม่ สู่เยาวชนไทยที่มั่นคง พบว่า
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น�ำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รูจ้ กั การแบ่งปัน การเสียสละความสุขส่วนตน เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม รวมถึงการแก้ปญ
ั หา
เฉพาะหน้า การวางแผนการอย่างมีระบบ มีการท�ำซ�้ำจนเกิดเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการสอนธรรมะแนวใหม่ สูเ่ ยาวชนไทยทีม่ นั่ คง มีภาคีเครือข่าย
ในการปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้
๑) โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ต�ำบลขุนทะเล อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒) โรงเรียนบ้างบ่างใหญ่ ต�ำบลมะขามเตี้ย อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓) โรงเรียนบ้านซอย ๒ ต�ำบลขุนทะเล อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕) โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บรรยากาศการด�ำเนินโครงการปฏิบัติศาสนกิจ

โครงการจิตอาสาพัฒนาศักยภาพบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
พืน้ ทีแ่ ละกลุม่ เป้าหมาย พระนิสติ หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์และประชาชน
ที่สนใจศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา โดยจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
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ทีม่ าและความส�ำคัญ โครงการจิตอาสาพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์สรุ าษฎร์ธานี มีความ
สอดคล้องกับโครงการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาในด้านการเผยแผ่ ทางโครงการได้ตระหนักถึงปัญหา
การขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย จึงได้จัดท�ำโครงการนี้ขึ้น เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาการขาด
คุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ท�ำให้เกิดสมาธิ
และสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มข้าราชการและ
พนักงาน กลุม่ ผูส้ งู อายุและสตรี จะช่วยท�ำให้มจี ติ ใจพืน้ ฐานทีโ่ อบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคณ
ุ ธรรม
ซึ่งจะท�ำให้พ้ืนฐานทางด้านจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชน
เป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และท�ำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ ถวายความรูน้ กั ธรรมแก่พระนิสติ หลักประกาศนียบัตรบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ และเพื่ออบรมวิชาธรรมศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปผู้สนใจใฝ่ศึกษาพระพุทธศาสนา
กระบวนการท�ำงาน การท�ำงานในโครงการนีเ้ ริม่ ต้นด้วยการปรับพืน้ ฐาน เพือ่ เตรียมความพร้อม
เข้าสู่การถวายความรู้แก่พระนิสิต และอบรมวิชาธรรมศึกษาให้แก่พระนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร
บริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยให้พระนิสติ หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ทดลองฝึกงาน
กับชุมชน ผ่านกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น เทศนาธรรม
การท�ำจิตอาสา การบริจาคของ เป็นต้น หลังจากนั้นจึงประเมินผลโครงการประเมินจากความรู้
ความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ผลการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนิน โครงการจิตอาสาพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์
สุราษฎร์ธานี พบว่า บัณฑิตสามารถน�ำความรู้ความเข้าใจ มีความซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบ มีทักษะ
ทางด้านความคิดวิเคราะห์สามารถน�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้และสามารถน�ำไปแนะน�ำผู้อื่นได้
ตามความเหมาะสม ภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับดี จากการประเมินในการปฏิบัติในครั้งนี้เห็นว่า
ควรจัดอย่างต่อเนื่องเพราะท�ำให้เกิดการพัฒนาที่ดีแก่บัณฑิต มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
น�ำไปสูค่ วามเจริญมีศลี ธรรมประจ�ำใจมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันของการด�ำเนินชีวิตต่อไป
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ พระนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ และ
ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
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โครงการนิสิตสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อน้อง
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ชาวบ้านและนักเรียน โรงเรียนวัดบางใบไม้ และโรงเรียน กศน.ต�ำบล
บางใบไม้ ต�ำบลบางใบไม้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการนิสิตสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อน้อง มีความสอดคล้องกับโครงการ
ปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาในด้านการเผยแผ่ เป็นการสอนหลักธรรมให้กบั นักเรียน นักเรียนสามารถ
น�ำหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนด้อยโอกาสทางการศึกษา
ซึ่งการศึกษา คือ เครื่องมือและกระบวนการต่อเนื่องอย่างหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์มีความเจริญงอกงาม
ปรับตัวได้ ดาเนินชีวิตดี และมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่พึงประสงค์ คิดได้ ท�ำได้ และแก้ไขปัญหาได้
การศึกษาจึงเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสังคมในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น�ำหลักธรรมไปประยุกต์
ใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน และเพื่อปลูกฝังความรัก สามัคคี รู้จักแบ่งปัน การเสียสละซึ่งความสุข
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับพระพุทธศาสนา
กระบวนการท�ำงาน เริ่มต้นโครงการโดยเข้าขอค�ำปรึกษาในการท�ำงานจากเจ้าอาวาสวัด
บางใบไม้ ในการด�ำเนินการ จากนั้นจึงเข้าไปทดสอบนักเรียนในแต่ละโรงเรียนถึงความรู้ด้านหลักธรรม
จากนั้นจึงคิดกิจกรรมเพื่อเข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน แล้วจึงมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน หลังจากนั้นจึงสรุปผลและประเมินผลของโครงการ

23.

(

298-370).indd 333

24/11/2563 21:21:31

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๓

334

ผลการด�ำเนินงาน จากผลการด�ำเนินงานในด้านการสอนคุณธรรม จริยธรรม พบว่า นักเรียน
สามารถน�ำหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รู้จัก
การแบ่งปัน การเสียสละซึ่งความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจ
ของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนในระดับหนึ่ง ในด้านของการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ช่วยให้ประชาชนมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั วัด เกิดความเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาและให้
ความส�ำคัญในวันส�ำคัญของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น  
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการ มีเครือข่ายในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ คือ ชาวบ้านและนักเรียน
โรงเรียนวัดบางใบไม้ และโรงเรียน กศน.ต�ำบลบางใบไม้ ต�ำบลบางใบไม้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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โครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบด้านการสาธารณสงเคราะห์
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โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยการอบสมุนไพร วัดบ้านหมากมี่ จังหวัดอุบลราชธานี
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ชาวบ้านในชุมชนบ้านหมากมี่ ต�ำบลกระโสน อ�ำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการนี้มีความสอดคล้องกับโครงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ในด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นการฟื้นฟูกิจกรรมการอบสมุนไพรที่เคยมีอยู่แล้วในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น
สมุนไพรแห้งหรือสมุนไพรสด ช่วยให้ชาวบ้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ช่วยผ่อนคลาย แก้ความ
ปวดเมื่อย นอนหลับสบาย ระบายสารพิษในร่างกาย
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ พัฒนาห้องอบสมุนไพรให้มคี วามทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึน้
และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป
กระบวนการท�ำงาน เริ่มต้นจากการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการอบสมุนไพร
ทัง้ สมุนไพรแห้ง และสมุนไพรสด รวมถึงการพัฒนาห้องอบสมุนไพรให้มคี วามทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า ชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรม และยังร่วมกันอนุรักษ์
องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการโครงการ มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ ชาวบ้าน
ในชุมชนบ้านหมากมี่ ต�ำบลกระโสน อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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โครงการวัดสร้างสุขสู่ชุมชน สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับพระภิกษุและสามเณร
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
พืน้ ทีแ่ ละกลุม่ เป้าหมาย ประชาชนอายุตงั้ แต่ ๙ ปีขนึ้ ไป ในบ้านใหม่โพธิช์ ยั ต�ำบลนาหนัง อ�ำเภอ
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการวัดสร้างสุขสู่ชุมชน สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับ
พระภิกษุและสามเณร มีความสอดคล้องกับโครงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในด้านสาธารณสงเคราะห์มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสุขภาพให้กับพระสงฆ์ ประชาชน ทั้งเยาวชนและผู้สูงอายุใน
บางอ�ำเภอ รวมถึงการรณรงค์ให้ลด ละ เลิก การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ เพื่อลดอัตราการก่อให้เกิดโรค
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเพิ่มคุณภาพทางด้านจิตใจให้แก่คนในชุมชน และท�ำให้เกิดศีลธรรม
อันดีงามแก่ชุมชน
กระบวนการท�ำงาน โครงการนี้เป็นการพัฒนาสุขภาพให้กับพระสงฆ์ภายในจังหวัด โดยพระ
นิสติ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการถือเป็นผูม้ บี ทบาทในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
อาทิ สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
สาธารณสุขอื่น ๆ ในการเข้ามาตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์ เก็บข้อมูล และหามาตรการในการดูแล
พระสงฆ์อย่างเป็นองค์รวม นอกจากนี้ ยังมีการขอความร่วมมือการหลายชุมชนเพื่อรณรงค์ให้ท�ำ
กิจกรรมการลด ละ เลิก สุราและบุหรี่
ผลการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนิน พบว่า ในระดับวัดมีการไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในวัดและ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในวัดและวันส�ำคัญ ในระดับร้านค้า มีการขอความร่วมมือไม่ให้ขายสุรา
และบุหรี่ภายในร้านค้า มีการยกระดับเป็นร้านค้าดีเด่น ๕ ดาว รวมทั้งมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชู
กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการ มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ โรงเรียนนาหนัง
พัฒนศึกษา องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาหลัง สาธารณสุขจังหวัด และวัดศรีอุดมพร บ้านใหม่โพธิ์ชัย
ต�ำบลนาหนัง อ�ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
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โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อการบริโภคและแหล่งน�้ำเพื่อการเพาะปลูก
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนในเขตพื้นที่วัดสุนทราราม จังหวัดศรีสะเกษ
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการนี้มีความสอดคล้องกับโครงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ในด้านสาธารณสงเคราะห์ โครงการนี้มองว่า น�้ำคือความมั่นคงของชีวิต เนื่องจากในพื้นที่มีความ
แห้งแล้ง น�ำ้ ในการใช้อปุ โภคบริโภคไม่เพียงพอกับความต้องการ ผลมาการขุดเจาะบาดาลมีขนึ้ หลายจุด
ท�ำให้น�้ำผิวดินแห้งขอดตามไปด้วย หากไม่หาวิธีแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน อีก ๓-๔ ปีข้างหน้า อาจจะ
ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเพื่อประโยชน์ของหมู่สงฆ์และศรัทธาญาติโยมในพื้นที่ จึงด�ำเนินการ
ท�ำโครงการธนาคารน�้ำใต้ดิน เพื่อความยั่งยืนของแหล่งน�้ำตามที่คาดหวังไว้
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อต้องการแหล่งน�้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพาะปลูกการเกษตร
อย่างยั่งยืนมั่นคง ไม่เกิดปัญหาภัยแล้งและน�้ำท่วม ชุมชนน�้ำใช้อย่างยั่งยืน
กระบวนการท�ำงาน โครงการนี้เริ่มต้นจากการเก็บน�้ำไว้ใต้ดิน แต่ไม่ทะลุชั้นดินเหนียวลงไปสู่
ชั้นหินอุ้มน�้ำ โดยมีเป้าหมายสร้างความชุ่มชื้นให้กับดิน แก้ปัญหาน�้ำท่วมขัง ลดการไหลบ่าของน�้ำ และ
แก้ไขปัญหาน�้ำเน่าเสีย การเก็บน�้ำด้วยวิธีนี้ จะไม่สามารถน�ำน�้ำขึ้นมาใช้ได้โดยตรง แต่กรณีพื้นที่
ใกล้เคียงกับระบบปิดนี้มีบ่อน�้ำตื้นหรือบ่อน�้ำซับ ความชุ่มชื้นของดินจะส่งผลท�ำให้น�้ำในบ่อดังกล่าว
มีปริมาณน�้ำมากขึ้น สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือในบางพื้นที่สามารถขุดบ่อน�้ำตื้นได้ในระดั
บไม่เกิน ๒-๓ เมตร อาจจะมีน�้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า โครงการนี้ช่วยให้ชาวบ้านมีแหล่งน�้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมถึง
มีบอ่ ในการบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีเ่ กิดจาก ปัญหาน�ำ้ เน่าเสียท่วมขังบริเวณถนน ชุมชน หรือบริเวณต่าง ๆ ภายใน
ชุมชน โดยใช้การระบายน�้ำ ท�ำให้มีการจัดการบริหารน�้ำที่ดีและยั่งยืน
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ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการโครงการ มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ ชาวบ้าน
และคณะสงฆ์ในชุมชนเขตพื้นที่วัดสุนทราราม จังหวัดศรีสะเกษ

บรรยากาศการด�ำเนินโครงการปฏิบัติศาสนกิจ

โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนสุขภาวะเชิงพุทธ
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนจ�ำนวน ๓๐๐ คน ในละแวกวัดบ้านเหล่าใหญ่ ต�ำบลดงลาน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีม่ าและความส�ำคัญ โครงการดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องกับโครงการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาในด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยเล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการที่กลุ่มเยาวชนและประชาชนมีการ
เข้าวัดท�ำบุญหรือท�ำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาน้อยลง
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ ต้องการให้เยาวชนหันมาเข้าวัดท�ำบุญทุก และเข้าใจในหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา
กระบวนการท�ำงาน ขออนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัย มีการประชุมวางแผนโครงการ
เพือ่ ล�ำดับกิจกรรม หลังจากนัน้ เริม่ จัดกิจกรรมการประกอบพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนาในทุกวันอาทิตย์
มีการสวดมนต์ เดินจงกรม การให้ความรู้ในเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ และเปิดพื้นที่วัดให้เป็น
สถานที่ส�ำหรับการขายผลผลิตทางการเกษตร โดยมีเยาวชนเป็นผู้ขายผลผลิตดังกล่าว
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า เยาวชนมีความผูกพันกับวัดมากขึ้น เพราะวัดได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชน
เข้ามาท�ำกิจกรรมในวัด นอกจากนัน้ ยังถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชน ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และฟื้นฟูความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของประชาชนในพื้นที่
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการโครงการ มีเครือข่ายในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ คือ ผูน้ ำ� หมูบ่ า้ น
และประชาชน วัดบ้านเหล่าใหญ่ ต�ำบลดงลาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับวัดกระทุ่ม (เสือปลา)
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
พืน้ ทีแ่ ละกลุม่ เป้าหมาย ครู นักเรียน และชาวบ้าน ในละแวกวัดกระทุม่ (เสือปลา) แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๑๒๐ คน
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับวัดกระทุ่ม (เสือปลา) มีความ
สอดคล้องโครงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในด้านการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ต้องการท�ำงานช่วยเหลือและพัฒนาสังคม รวมถึงการให้ความรู้และปลูกฝังแก่เยาวชน ชุมชน และ
ชาวบ้าน ให้สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องถูกทาง และสามารถพัฒนาตนเองได้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเป็นก�ำลังส�ำคัญของสังคม ประเทศชาติ และศาสนาต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อร่วมพัฒนา บ้าน โรงเรียน และวัดกระทุ่ม (เสือปลา) แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รวมถึงการอบรม และขัดเกลาให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคคลทีพ่ งึ ประสงค์
ต่อสังคมต่อไปในอนาคต
กระบวนการท�ำงาน เริ่มต้นจากการขออนุมัติโครงการกับทางมหาวิทยาลัย จัดเตรียมแผนงาน
ในการเข้าไปจัดกิจกรรม และเตรียมประสานงานกับทางพื้นที่ จากนั้นจึงลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ
โดยเป้าหมายหลักคือการท�ำให้บ้าน วัด โรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีภาคีเครือข่าย คือ
จังหวัดเพชรบูรณ์ และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมีกลุ่มเยาวชนให้ความสนใจในกิจกรรมจิตอาสา จึงเกิด
เป็นการอบรมเยาวชนจิตอาสา มีการเก็บข้อมูลด้วยการใช้รูปและการเก็บวิดีโอ ในการท�ำกิจกรรมจึงมี
การวางแผนกับเครือข่าย เพื่อให้การท�ำงานเป็นไปได้ด้วยดี

23.

(

298-370).indd 340

24/11/2563 21:21:35

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ

341

ผลการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกันวัดกระทุ่ม (เสือปลา)
ได้น�ำสิ่งของที่จ�ำเป็นไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติในทุกภาคส่วน รวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือชุมชน
สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ชุมชน และตอบแทนชุมชนทีไ่ ด้อปุ ฏั ฐากอุปถัมภ์วดั และศาสนา ท�ำให้เกิดความ
ร่วมมือ ร่วมใจของชุมชน จนเกิดเป็นความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกันวัดกระทุม่ (เสือปลา)
มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัด
สมุทรปราการ

บรรยากาศการด�ำเนินโครงการปฏิบัติศาสนกิจ

โครงการท�ำดีให้เป็นคุณ ท�ำบุญให้เป็นประโยชน์
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
นครปฐม
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในชุมชนชากกระบก และนักเรียนโรงเรียนวัดห้วงหิน ต�ำบล
ชากกระบก อ�ำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จ�ำนวน ๑๖๐ คน
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการท�ำดีให้เป็นคุณ ท�ำบุญให้เป็นประโยชน์ มีความสอดคล้อง
โครงการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาในด้านการสาธารณสงเคราะห์เป็นโครงการต้องการให้ประชาชน
น�ำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาที่จะเข้าในอนาคต และยัง
เป็นการเผยแผ่ให้ประชาชนเข้าใจในหลักธรรมของศาสนา และน�ำหลักธรรมของศาสนามาปฏิบัติ
จนกลายเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริม และเผยแผ่ศาสนธรรมให้ประชาชนได้รู้แจ้งเห็นจริง
ให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญของการท�ำบุญ และศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
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กระบวนการท�ำงาน โครงการนีเ้ น้นการเผยแผ่ และการให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้าน และสอน
ในเรือ่ งการท�ำความดีเริม่ จากตนเอง ในช่วงแรกทีเ่ ข้าไปถึงพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย คือ วัดห้วงหิน ทางวัดนัน้ ไม่มี
การเทศน์ให้ญาติโยมฟัง เมื่อญาติโยมท�ำบุญเสร็จจึงแยกย้ายกันไป เมื่อท�ำโครงการนี้ ทุกวันพระจะมี
การฟังเทศน์ และสวดปาติโมกข์ และมีการเชิญชวนให้ชาวบ้านเข้าวัดท�ำบุญกันมากขึ้น โดยในวันพระ
จะเป็นผู้สูงอายุ และในวันศุกร์จะเป็นกลุ่มนักเรียนที่ทางโรงเรียนพามาเข้าวัด เพื่อใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ซึ่งทางโครงการเลือกที่จะเข้าไปท�ำโครงการในพื้นที่ที่ขาดแคลนความรู้ ดังนั้น การเข้าถึง
ประชาชนให้มากขึ้นจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้โครงการนี้ประสบผลส�ำเร็จ เช่น การออกไปแสดงธรรม
ให้ชาวบ้าน ไม่รอให้ชวาบ้านมาที่วัดอย่างเดียว หรือออกไปเยี่ยมชาวบ้านที่ป่วย และน�ำสังฆทานไปให้
เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เป็นต้น
ผลการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนินโครงการท�ำดีให้เป็นคุณ ท�ำบุญให้เป็นประโยชน์ พบว่า
ประชาชน และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเรือ่ งการท�ำความดี การท�ำบุญ และกระบวนการจัดกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างมาประสิทธิภาพ ซึ่งประชาชน และนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ
มากกว่า ๑๖๐ คน ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ทางโครงการตั้งไว้ และมีจิตสาธารณะ บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน และสังคม
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการท�ำดีให้เป็นคุณ ท�ำบุญให้เป็นประโยชน์ มีเครือข่ายในการ
ปฏิบัติศาสนกิจ คือ ประชาชนในชุมชนชากกระบก และโรงเรียนวัดห้วงหิน ต�ำบลชากกระบก อ�ำเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง
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โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนบ้านมังกาล่า ๖๗ หมู่ที่ ๒๒ ต�ำบลวาวี อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย กลุม่ เป้าหมาย พระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน และประชาชนในถิน่ ทุรกันดาร ๕๐ ครอบครัว
ทีม่ าและความส�ำคัญ โครงการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในถิน่ ทุรกันดารมีความสอดคล้องโครงการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในด้านการสาธารณสงเคราะห์เป็นโครงการต้องการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้มีแนวทาง หรือโอกาสในการด�ำรงชีพอยู่ในสังคม
พร้อมกับแนะน�ำวิธีการด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมตามแนวหลักค�ำสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางตัวแทนคณะสงฆ์ พ่อค้า ประชาชน ในการน�ำสิ่งของ
ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร และเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ต่าง ๆ
กระบวนการท�ำงาน โครงการนีต้ อ้ งการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทีอ่ าศัยอยูบ่ นดอยทางภาคเหนือ
เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น และด้วยแรงศรัทธาของญาติโยม ซึง่ ร่วมด้วยช่วยกัน จนเกิดเป็น
โครงการนี้ขึ้นมา สิ่งที่น�ำไปช่วยเหลือ คือ เสื้อผ้า ผ้าห่ม อาหาร อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้อุปโภค
บริโภค ซึ่งจัดคณะคาราวานขึ้นไปบนดอย โดยเชิญชวนจากญาติโยม หลังจากนั้นจึงประสานกับ
หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในการอ�ำนวยความสะดวก
ของการจัดกิจกรรม และเมือ่ ถึงวันทีจ่ ดั กิจกรรมก็ให้ผนู้ ำ� ชุมชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ประกาศให้ชมุ ชนทราบ
เพือ่ ออกมารับของ หรือผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เตียงทีไ่ ม่สามารถออกมาได้ ทางโครงการก็จะน�ำสิง่ ของเข้าไปบริจาค
ให้ถึงบ้าน
ผลการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนินโครงการได้น�ำประโยชน์ และคุณค่ามาบูรณาการกับหลักการ
ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา หลักค�ำสอนมาประยุกต์ใช้กับโครงการฯที่ได้รับผิดชอบ
ทั้ง ๓ ส่วน คือ ตนเอง ผู้ให้ ผู้รับ ซึ่งต่างหน้าที่ ต่างจิตใจ ต่างความคิด ให้ผสมผสานเป็นแนวทาง
เดียวกัน การช่วยเหลือเป็นการสร้างความเสียสละ การละความตระหนี่ และการสร้างความสามัคคี
แก่พทุ ธศาสนิกชน ศิษยานุศษิ ย์ทนี่ บั ถือจึงได้จดั ท�ำโครงการฯและรวมรวมสิง่ ของทัง้ ปัจจัย เครือ่ งอุปโภค
บริโภค อุปกรณ์การศึกษา วัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ โดยใช้หลักธรรมของพระพุทธองค์ที่ได้ศึกษา
ในหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนในการด�ำเนินงาน วางแผนงาน น�ำไปบริจาคจนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินงานมีเครือข่ายในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ คือ โรงเรียนบ้านมังกาล่า ๖๗
หมู่ที่ ๒๒ ต�ำบลวาวี อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย หน่วยงานราชการ และประชาชนในชุมชนบ้าน
มังกาล่า
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โครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบด้านการศึกษาสงเคราะห์
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โครงการสือ่ สรรค์สร้างการเรียนรูภ้ าษาไทย เพือ่ เสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรูข้ องโรงเรียนเทศบาล
ศรีเพาะช�ำ
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ จ�ำนวน ๖๐ คน โรงเรียนเทศบาล ๔
(เพาะช�ำ) ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการนี้มีความสอดคล้องกับโครงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและจัดท�ำสื่อการเรียนรู้ทางด้านภาษาไทย
ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมที่ ๒ โดยสื่อดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
อีกทั้งมีการจัดท�ำสวนสมุนไพรภายในโรงเรียน เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่มี่ความเหมาะสมและ
มีคุณภาพมาใช้ในการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาผู้เรียน
กระบวนการท�ำงาน โครงการนีเ้ ริม่ ต้นจากการประชุมวางแผนการผลิตสือ่ แต่งตัง้ คณะการท�ำงาน
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงาน ในการผลิตสื่อการสอน หลังจากนั้นจึงมีการประเมินผล
และสรุปโครงการ
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า โครงการนีไ้ ด้รบั ความร่วมมือจากผูป้ กครอง นักเรียน และคุณครูภายใน
โรงเรียน สวนสมุนไพรดังกล่าวเน้นในเรือ่ งของการปลูกชาสมุนไพร มีการพัฒนายกระดับจนน�ำไปสูก่ าร
จัดตั้งตลาดที่ขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรภายในโรงเรียนอีกด้วย ส่วนในเรื่องของปัญหาอุปสรรค์และ
ข้อเสนอแนะ พระนิสิตอยากให้มีการน�ำสื่อดังกล่าวไปจัดเก็บไว้ในระบบออนไลน์
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการโครงการ มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ คณะครู
และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะช�ำ) ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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โครงการพัฒนาผู้เรียน Talk to the world
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
พืน้ ทีแ่ ละกลุม่ เป้าหมาย นักเรียนห้อง ๑ แผนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการพัฒนาผู้เรียน Talk to The World มีความสอดคล้องโครงการ
ปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาในด้านการศึกษาสงเคราะห์ เป็นโครงการทีต่ อ้ งการพัฒนาสมรรถนะส�ำคัญ
ของผู้เรียน คือ ความสามารถทางการสื่อสาร ซึ่งเน้นภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพราะภาษาอังกฤษ
คือ ภาษาสากล ซึง่ เล็งเห็นว่านักเรียนไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ซึง่ ปัญหาอาจจะเกิดจากหลักสูตรของทาง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไม่เอื้อต่อการออกแบบกิจกรรมภายในห้องเรียน อีกทั้งเวลาเรียนยังน้อยเกินไป
และเนื้อหาก็ยังเน้นการใช้โครงสร้างทางภาษาอังกฤษมากกว่าการพูดภาษาอังกฤษโดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้ผู้สอนได้จัดการเรียนรู้ที่มุ่งฝึกทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน
โดยตรง ในเวลาว่างนอกห้องเรียน
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีด่ ี รวมไปถึงการสร้างให้ผเู้ รียนมีเจตคติทตี่ ตี อ่ การใช้ภาษาอังกฤษในทีส่ าธารณะ
ได้ดีขึ้น
กระบวนการท�ำงาน การออกแบบกิจกรรม เริ่มจากการเปลี่ยนเจตคติและทัศนคติของผู้เรียน
โดยละลายพฤติกรรมให้นักเรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเปลี่ยนความคิด และทัศนคติ
เกีย่ วกับภาษาอังกฤษ และเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของภาษาอังกฤษ หลังจากนัน้ จึงให้นกั เรียนจับกลุม่ กัน
เพื่อท�ำชิ้นร่วมกัน โดยก�ำหนดให้เข้าไปสัมภาษณ์คนต่างชาติที่วัดอรุณราชวราราม และถ่ายคลิป
เพื่อท�ำวิดีโอเสนอในหน้าชั้นเรียน โดยหมุนเวียนให้นักเรียนได้สัมภาษณ์ทุกคน เพื่อเพิ่มทักษะทางการ
พูดภาษาอังกฤษ และชินกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
ผลการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนินโครงการพบว่า โครงการพัฒนาผูเ้ รียน “Talk to The World”
ผูเ้ รียนมีสมั ฤทธิท์ างการเรียนทีด่ ขี นึ้ ในขณะเดียวกันนักเรียนมีระดับความพึงพอใจ เจตคติ และทัศนคติ
ที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เพื่อขอสอบถาม และให้ข้อมูล
แก่ชาวต่างชาติ รวมถึงการถ่ายทอดผลงานเป็นวิดีโอ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ของโครงการในระดับดีมาก
ดังนั้นจึงท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียน “Talk to The World” มีเครือข่ายในการ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจ คือ คณะครูในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ กลุม่ บริหารวิชาการ และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
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โครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบด้านศาสนศึกษา
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โครงการสอนธรรมศึกษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโทและชั้นเอก โรงเรียนปลายพระยา
วิทยาคม จ�ำนวน ๑๙๒ คน ต�ำบลปลายพระยา อ�ำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ทีม่ าและความส�ำคัญ โครงการสอนธรรมศึกษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม มีความสอดคล้อง
กับโครงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในด้านการศาสนศึกษา มองว่าการเรียนของธรรมศึกษา
จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่น
ตามหลักค�ำสอนและศรัทธาเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนา เพือ่ ให้เป็นนักเรียนทีด่ ี เป็นเยาวชนทีด่ ี สามารถ
อยู่ในสังคมได้รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง และเสริมสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันให้กบั ผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนนัน้ ห่างไกลจากอบายมุข และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ�ำวัน อันมีผลต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กระบวนการท�ำงาน เริ่มต้นโครงการโดยการประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจเรียนธรรมศึกษา
โดยตรวจคุณสมบัติผู้ที่สมัคร และสมัครสอบธรรมศึกษา หลังจากนั้นจึงเริ่มท�ำการสอนธรรมศึกษา
ด้วยการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อน เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน และวัดผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการโดยดูจากผลของการสอบธรรมศึกษา
ผลการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนินโครงการสอบธรรมศึกษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม พบว่า
นักเรียนที่เข้าในโครงการเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ปัญหา ตอบแบบ
ฝึกหัด และท�ำข้อสอบธรรมศึกษาได้ ซึ่งจากการประเมินโครงการอยู่ในระดับดีมาก
ภาคีเครือข่าย โครงการสอนธรรมศึกษาได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานเจ้าคณะ
อ�ำเภอปลายพระยาและพุทธศาสนิกชน หน่วยงานราชการและเอกชน รวมถึงโรงเรียนปลายพระยา
วิทยาคมได้สนับสนุนในเรื่องเอกสารส�ำหรับสอนธรรมศึกษารวมถึงได้จัดตารางสอนธรรมศึกษา
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โครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบด้านการสาธารณูปการ
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โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสตร์สร้างใจ
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พื้นที่และ ชาวบ้านจ�ำนวน ๖๐ คน ใน ๑๔ หมู่บ้าน และวัดหนองสะแก ในต�ำบลเจริญสุข อ�ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มาและความส�ำคัญ การจัดท�ำโครงการวัดหนองสะแกสร้างสุขเพิ่มบุญสู่ชุมชนตามแนวทาง
๕ ส. ครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับโครงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในด้านสาธารณูปการ
เป็นโครงการเพื่อเสนอหลักการปฏิบัติเพื่อให้ความรู้และเพื่อขัดเกลาจิตใจของ ชุมชน ๖ หมู่บ้าน ในวัน
ธรรมมัสสวนะเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของหลักธรรมทางพุทธศาสนาสามารถน�ำมาปรับใช้ในการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันรวมถึงชีวิตการท�ำงานให้มีความสุขได้
วัตถุประสงค์โครงการ เพือ่ ให้คนในชุมชนมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมบุญตามประเพณี และมีสว่ นร่วม
ระหว่างวัดกับุชมชนตามแนวทาง ๕ ส. และเพื่อการมีระเบียบวินัยในชุมชน
กระบวนการท�ำงาน โครงการนีเ้ ริม่ ต้นจากการวางแผนงาน ประชุมกับพระสงฆ์ภายในวัด ติดต่อ
ผู้น�ำชุมชนเพื่อศึกษาแนวทางการด�ำเนินงาน หลังจากนั้นจึงท�ำกิจกรรม และสรุปผล
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า การด�ำเนินโครงการวัดหนองสะแกสร้างสุขเพิม่ บุญสูช่ มุ ชนตามแนวทาง
๕ ส. ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนุนเสริมความสมัครสมานสามัคคี สร้างความดี มีสมานฉันท์ร่วมกันระหว่าง
วัดกับชุมชน ชุมชนกับหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตชุมชนหมู่บ้าน ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด�ำเนินงานกิจกรรมบุญตามประเพณี
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการโครงการ มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ โรงเรียน
บ้านดอนไม้ไฟ โรงเรียนบ้านหนองสะแก โรงเรียนวัดอัมภาราม โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลเจริญสุข และ ๑๔ หมู่บ้านในต�ำบลเจริญสุข อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
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โครงการวัดสร้างสุขสู่ชุมชน สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับพระภิกษุและสามเณร
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย พระสงฆ์ในเขตต�ำบลบ้านเหล่า จ�ำนวน ๒๐๐ รูป/คน และท�ำในวัด
จันโทวาส ต�ำบลบ้านเหล่า อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการนี้มีความสอดคล้องกับโครงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ในด้านสาธารณูปการ สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยม ท�ำให้คน
ในสังคมมีการด�ำเนินชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการตนเองเป็นหลัก ประชาชนไม่เข้าวัดท�ำบุญ
ดังนั้น โครงการนี้จึงต้องการแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อท�ำให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้พระสงฆ์และชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจของการปรับภูมิทัศน์
และ ศาสนวัตถุ และสร้างจิตส�ำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน
กระบวนการท�ำงาน โครงการนีเ้ ริม่ ต้นโดยสร้างความตระหนักให้กบั ชาวบ้านเพือ่ ให้เห็นถึงคุณค่า
ของโบราณวัตถุภายในวัด ผ่านการปรับปรุงโบราณสถานต่าง และส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามาท�ำกิจกรรม
กับวัดมากขึ้น เพื่อให้ชุมชนเกิดความสามัคคีกลมเกลียว มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า ชาวบ้านตระหนักถึงคุณค่าของโบราณวัตถุภายในวัด ท�ำให้เกิดการ
หวงแหนโบราณสถาน โบราณวัตถุในชุมชนของตน รวมถึงความสามัคคีกลมเกลียว มีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตนเอง
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการโครงการ มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบ้านเหล่า และชาวบ้านต�ำบลบ้านเหล่า อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
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โครงการ เย็นลมใต้ร่มไม้ วัดพระงาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย บริเวณโดยรอบ และอาคารต่าง ๆ ภายในวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
ต�ำบลหอมเกร็ด อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ พระภิกษุภายในวัด
พระงาม
ทีม่ าและความส�ำคัญ โครงการ เย็นลมใต้รม่ ไม้ วัดพระงาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความ
สอดคล้องโครงการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในด้านการสาธารณูปการได้เล็งเห็นถึงปัญหาสภาวะ
โลกร้อน ท�ำให้อากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละออง และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จนเกิดเป็นมลพิษทางอากาศ
ซึง่ ส่งผลเสียต่อร่างกายของพระภิกษุ และประชาชนทัว่ ไป สิง่ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางอากาศ
ให้ดีขึ้นได้นั้น คือ ต้นไม้ ดังนั้น ผู้จัดท�ำจึงตระหนักถึงการปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้ ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ สร้างแหล่งผลิตอากาศบริสทุ ธิ์ และภูมทิ ศั น์รอบบริเวณ
วัดซึ่งเป็นที่พักผ่อนร่มรื่นภายในวัดและชุมชน
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์และเป็นจุดพักผ่อนให้แก่พระภิกษุ
สามเณร และประชาชนที่เข้ามาภายในวัดพระงาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กระบวนการท�ำงาน การท�ำงานในโครงการนี้เริ่มต้นจากการติดต่อประสานงานสอบถาม
เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการจัดท�ำโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ศึกษาข้อมูลพื้นที่ และการท�ำกิจกรรม
หลังจากนั้นจึงประชุมเพื่อวางแผนการด�ำเนินการโครงการ และด�ำเนินโครงการในการพัฒนาพื้นที่
โดยเน้นการปลูก ดูแล บ�ำรุง และรักษาต้นไม้ เพื่อสร้างเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทางวัด และจัดพื้นที่
บริเวณวัดให้สวยงาม เพื่อเป็นที่พักผ่อนและเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาภายในวัด
ผลการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนินโครงการพบว่า ภูมิทัศน์บริเวณวัดมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น
น่าเข้ามาเพื่อท�ำกิจกรรม ซึ่งผลพลอยได้อาจจะท�ำให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็น
จุดรวมพลของชุมชนในการท�ำกิจกรรมของชุมชน
ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการเย็นลมใต้ร่มไม้ วัดพระงาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
มีเครือข่ายในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ คือ พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดพระงาม ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
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โครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ๓ ลด ๔ เพิ่ม ของ สสส.
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โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย สถานทีจ่ ดั กิจกรรมคือวัดหนองหินประชาราม ต�ำบลคลองวาฬ อ�ำเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔ และ ๕ จากโรงเรียนในเขตต�ำบลคลองวาฬ และต�ำบลห้วยทราย รวม ๙ โรงเรียน จ�ำนวน ๑๐๖ คน
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เป็นโครงการที่โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ความรู้พิษภัยของยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา
โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจหลักการด�ำเนินชีวิตที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และภูมิคุ้นกันที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดให้แก่เยาวชน
เพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา และสร้างแกนน�ำเยาวชน
ในการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
กระบวนการท�ำงาน โครงการนี้เริ่มต้นจากจัดตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานตามโครงการ
เพือ่ มอบหมายหน้าทีร่ บั ผิดชอบโครงการ หลังจากนัน้ จึงเริม่ ก�ำหนดหลักสูตรอบรม โดยประชุม วางแผน
และประสานงานผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขออนุมัติน�ำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และเริ่มด�ำเนินโครงการ
ตามแผนทีว่ างไว้ ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ พร้อมสรุปผลทีไ่ ด้จากการท�ำกิจกรรม
ผลการด�ำเนินงาน ผลทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติด คือ
นักเรียนทีผ่ า่ นการอบรมมีภมู คิ มุ้ กันและมีทกั ษะการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด มีความเข้าใจหลักการด�ำเนิน
ชีวิตที่ถูกต้อง ตามหลักธรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม
ภาคีเครือข่าย โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด มีเครือข่ายในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ คือ ส�ำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗ องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองวาฬ
โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ ๗๒โรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยน�ำ้ พุ
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา โรงเรียนด่านสิงขร และโรงเรียนอุดมราชภักดี
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ความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๒ ลดอัตราการดื่มสุรา
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โครงการรวมใจท�ำความดีรักษาศีล
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ในการท�ำโครงการนี้ ได้แก่ วัดมะเกลือใหม่ ต�ำบลมะเกลือใหม่
อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ พระภิกษุสงฆ์ และชาวบ้านมะเกลือใหม่
จ�ำนวน ๘๐ รูป/คน
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการรวมใจท�ำความดีรักษาศีล ๕ เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในสถานประกอบการต่าง ๆ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการน�ำขบวนการ
๗ กิจวัตรความดี มาฝึกฝนอย่างจริงจังใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ชีวิตการท�ำงาน และจดบันทึกผล ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่ร่วมสมัย อาทิ การใช้สื่อ กิจกรรม ในงานอบรมสัมมนา เป็นต้น
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างต้นแบบองค์กรที่น�ำหลักศีลธรรมไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม
สถาบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง รวมถึงการท�ำให้พุทธศาสนิกชนเห็นคุณค่าของหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา
กระบวนการท�ำงาน โครงการนี้เริ่มต้นจากยื่นค�ำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจกับทางมหาวิทยาลัย
น�ำเสนอโครงการให้แก่เจ้าอาวาสวัดมะเกลือใหม่ เมือ่ ท่านเจ้าอาวาสวัดมะเกลือใหม่ได้อา่ นรายละเอียด
และทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้น�ำเสนอแล้วนั้นก็ได้อนุญาตให้ด�ำเนินโครงการได้ และ
มอบหมายให้ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้น�ำเสนอ โดยจัดงบประมาณส่วนกลางของ
ทางวัดมะเกลือใหม่ให้ไว้ใช้ในการอบรมคุณธรรมรวมใจท�ำความดีรักษาศีล ๕ ให้กับพระภิกษุ สามเณร
และประชาชนทั่วไป ภายในวัดมะเกลือใหม่ ในการด�ำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก
คณะสงฆ์และประชาชนทั่วไปจึงท�ำให้การด�ำเนินการโครงการนี้ส�ำเร็จและด�ำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย
ผลการด�ำเนินงาน โครงการนี้มุ่งพัฒนาการต่าง ๆ ของการท�ำความดี การรักษาศีล ๕ โดยอาศัย
จุดศูนย์รวมทางชุมชน คือ วัดเป็นจุดใหญ่เพื่ออบรมบ่มเพาะให้พุทธศาสนิกชนมีศักยภาพอุทิศตน
แก่ประโยชน์สังคมได้โดยไม่มีข้อครหา และท�ำให้พุทธศาสนิกชนมีหิริ และโอตตัปปะมากขึ้น
ภาคีเครือข่าย โครงการรวมใจท�ำความดีรักษาศีล ๕ มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ
วัดมะเกลือใหม่และโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ ต�ำบลมะเกลือใหม่ อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
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ความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๔ เพิ่มสัดส่วนของการบริโภคผักและผลไม้
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โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนในละแวกวัดหนองสะแก ต�ำบลหนองหลวง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ พระภิกษุสงฆ์และประชาชนจ�ำนวน ๕๐ รูป/คน
ทีม่ าและความส�ำคัญ โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเพือ่ ชีวติ ทีย่ งั่ ยืน มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเรื่องของ ๓ ลด ๔ เพิ่ม
ในเป้าหมายที่ ๔ เพิ่มสัดส่วนของการบริโภคผักและผลไม้ จุดมุ่งหมายส�ำคัญของโครงการ คือ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
นอกจากนั้นยังเป็นการปลูกจิตส�ำนึกให้รู้ถึงโทษของการใช้สารเคมี และประโยชน์ของการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือพระภิกษุสามเณร และประชาชนในต�ำบลหนองหลวง ประมาณ
๕๐ ครัวเรือน
วัตถุประสงค์ เพือ่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ และเป็นการบูรณาการด้านการเผยแผ่หลักธรรมและสาธารณะสงเคราะห์ด้านการ
ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ และเป็นการปลูกจิตส�ำนึกในโทษของการใช้สารเคมี และประโยชน์
ของการงดใช้สารเคมีพร้อมสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับชีวิตประจ�ำวัน
กระบวนการท�ำงาน โครงการนี้เริ่มต้นจากการเข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านถึง
ประโยชน์และโทษของการใช้สารเคมีในการปลูกผักสวนครัว หลังจากนั้นจึงเริ่มสอนการปลูกผัก
สวนครัวแบบปลอดสารพิษว่ามีขั้นตอนอย่างไร โดยสอดแทรกหลักธรรมในการสอนไปด้วย เพื่อให้
ชาวบ้านสามารถน�ำหลักธรรมนั้นไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ก่อนจบกิจกรรมจึงมีการประเมินผลและ
สรุปผลโครงการ
ผลการด�ำเนินงาน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน มีความรู้
ความเข้าใจ และรู้ถึงโทษของสารเคมี นอกจากนั้นยังมีรายได้จากการปลูกผลผลิตทางเกษตร มาจุนเจือ
ครอบครัว ซึ่งจากการประเมินโครงการพบว่าอยู่ในระดับดีมาก
ภาคีเครือข่าย โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน มีเครือข่ายในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ดังต่อไปนี้ ๑) ส�ำนักงานเจ้าคณะต�ำบลหนองหลวง ๒) ส�ำนักงานเจ้าคณะอ�ำเภอท่าตะโก ๓)
ส�ำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายเผยแผ่และสาธารณูปการ ๔) ส�ำนักงานพัฒนากรอ�ำเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ๕) อบต หนองหลวง ๖) ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองหลวงทุกหมู่บ้าน
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โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับวัดกระทุ่ม (เสือปลา)
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ชาวบ้านในชุมชน ครูและนักเรียน จ�ำนวน ๑๒๐ คน โดยท�ำที่วัด
กระทุม่ (เสือปลา) แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ จังหวัดสมุทรปราการ
ทีม่ าและความส�ำคัญ โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับวัดกระทุม่ (เสือปลา) มีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อช่วยเหลือคนในสังคม ในลักษณะการให้ความรู้ โดยอบรมปลูกจิตส�ำนึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มี
จิตส�ำนึกที่ดี มีการด�ำเนินชีวิตที่ถูกทาง และการมอบสิ่งของช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ หรือ
ปัญหาคนไร้ที่พึ่งพิง
วัตถุประสงค์ เพือ่ ร่วมพัฒนา บ้าน วัด โรงเรียนให้มคี วามสัมพันธ์ทดี่ ี เป็นเครือข่ายซึง่ กันและกัน
รวมทั้งการฝึกประสบการณ์ในการท�ำงานร่วมกับชุมชน
กระบวนการท�ำงาน โครงการนี้เริ่มต้นจากเข้าไปในพื้นที่เพื่อสอบถามความเป็นไปของชุมชน
หลังจากนัน้ จึงเริม่ ประสานงานขอเข้าไปท�ำกิจกรรมในชุมชน ประสานงานไปยังมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในการ
เข้ามาช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ รวมถึงประสานงานกับทางวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ท�ำโครงการ หลังจากนั้นจึงเริ่มกิจกรรมโดยการเชิญชวนชาวบ้าน ครู และนักเรียนในชุมชน ร่วมกัน
อบรมและจัดของเพื่อเตรียมส่งไปให้ผู้ที่ขาดแคลน เมื่อเตรียมของเรียบร้อยทางมูลนิธิจึงมารับของ
เพื่อน�ำไปแจกต่อไป จากนั้นจึงประเมินผลของโครงการ และสรุปผลการด�ำเนินโครงการ
ผลการด�ำเนินงาน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับวัดกระทุ่ม (เสือปลา)
มีความรูค้ วามเข้าใจและเห็นถึงความส�ำคัญของการเป็นจิตอาสา อีกทัง้ ยังเป็นการบ่มเพาะการมีจติ ส�ำนึก
ที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่นในเบื้องต้น และยังสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนอีกด้วย
ภาคีเครือข่าย โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับวัดกระทุ่ม (เสือปลา) มีเครือข่ายในการ
ปฏิบัติศาสนกิจ คือ คณะสงฆ์ ชาวบ้าน ครู นักเรียน ในชุมชนละแวกวัดกระทุ่ม (เสือปลา) แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัดสมุทรปราการ
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โครงการปฏิบัติธรรมน�ำสุข
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย พุทธบริษัท จ�ำนวน ๖๗ คน โดยท�ำที่วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ต�ำบล
บ้านซ่อง อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทีม่ าและความส�ำคัญ โครงการปฏิบตั ธิ รรมน�ำสุขเริม่ ต้นจากการเล็งเห็นว่าชาวบ้านและพระพุทธ
-ศาสนามีระยะห่างต่อกัน จนท�ำให้ขาดความเข้าใจในเรื่องหลักธรรม หรือการปฏิบัติธรรม ดังนั้น
ทางโครงการจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสและลดระยะห่างของชาวบ้านกับพระพุทธศาสนา
โดยให้ท�ำกิจกรรม เช่น การเจริญพระพุทธมนต์ การเจริญจิตภาวนาให้มากขึ้น เพื่อเป็นการบริหารและ
พัฒนาจิตใจ
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และน�ำหลักธรรม
ที่ได้ สามารถน�ำไปเผยแผ่ให้กับผู้อื่น และให้แก่ชุมชนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม
กระบวนการท�ำงาน โครงการนี้เริ่มต้นจากเข้าไปส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ
และสถานที่จัดโครงการ ต่อมาคือ การวางแผนและการจัดท�ำรายละเอียดโครงการ เพื่อเตรียม
ประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้าน และเริ่มกิจกรรมด้วยการให้ชาวบ้าน ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม และฝึก
ปฏิบัติธรรมในท่า และขั้นตอนที่ถูกต้อง หลังจากนั้นจึงมีการวัดผลและสรุปผลโครงการ
ผลการด�ำเนินงาน พุทธบริษทั ชาวบ้านเกาะแก้วสุวรรณาราม ต�ำบลบ้านซ่อง อ�ำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น สามารถน�ำหลักธรรม
ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสังคมให้สงบสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ภาคีเครือข่าย โครงการปฏิบัติธรรมน�ำสุข มีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ พุทธบริษัท
ชาวบ้านเกาะแก้วสุวรรณาราม และวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ต�ำบลบ้านซ่อง อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
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โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์ราชบุรี
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนบ้านทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง โรงเรียนวัดทุ่งกลาง หมู่ที่ ๖ ต�ำบล
เขาล้าน อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่มาและความส�ำคัญ โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเรื่องของ ๓ ลด ๔ เพิ่ม
ในเป้าหมายที่ ๙ การเพิ่มสัดส่วนของครอบครัวอบอุ่น โครงการนี้เป็นโครงการที่ท�ำร่วมกันระหว่าง
วัด ชุมชน โรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ชาวบ้านในพื้นที่ และยังมีการให้คนในชุมชนนั้น เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสนิทสนมให้กับ
ชุมชน ซึ่งมีเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งกลาง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนได้ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา สามารถ
ด�ำรงชีวิตตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และมีความเข้มแข็ง ด�ำรงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการท�ำงาน โครงการนี้เริ่มต้นจากการจัดท�ำโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการจากทาง
มหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารโครงการ เพื่อระบุถึงหน้าที่ของแต่ละคน
ในโครงการ หลังจากนั้นจึงเริ่มติดต่อประสานงาน ในการลงพื้นที่ไปท�ำกิจกรรม และประชุมวางแผน
ด�ำเนินงานตามโครงการ หลังจกานั้นจึงประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ
ผลการด�ำเนินงาน เด็กนักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักธรรม และศาสนพิธเี พิม่ ขึน้ ประชาชน
ในชุมชนสามารถพึง่ พาตนเองโดยใช้หลักธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการทีเ่ ป็นนักเรียน และประชาชนทัว่ ไป จ�ำนวน
๑๕๐ คน ภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร มีเครือข่าย
ในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ คือ ประชาชนในชุมชนบ้านทุง่ กลาง คณะสงฆ์วดั ทุง่ กลาง และโรงเรียนวัดทุง่ กลาง
หมู่ที่ ๖ ต�ำบลเขาล้าน อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บรรยากาศการด�ำเนินโครงการปฏิบัติศาสนกิจ
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๓

370

บทสรุป

การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นงานบริการสังคม
ทีต่ อบสนองงานในกิจการคณะสงฆ์เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม การด�ำเนินงานมีความสอดคล้องกับโครงการ
ยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา นิสติ ได้รบั การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
มีความรู้ ได้ประสบการณ์ และเกิดทักษะในการด�ำเนินงานตัง้ แต่การเขียนโครงการ เครือ่ งมือการบริหาร
จัดการในพื้นที่และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดได้ในอนาคต โดยการด�ำเนินงาน
การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่น ๖๕ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี
ได้ดำ� เนินการภายใต้การสนับสนุนของโครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์พระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจสูก่ ารสร้าง
สังคมสุขภาวะ สนับสนุนโดย ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และได้นำ� ข้อเสนอจากการวิจยั และผลการด�ำเนินการประจ�ำปีการศึกษาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจก�ำหนดเป็นนโยบายโดยก�ำหนดให้การปฏิบตั ศิ าสนกิจตัง้ แต่
รุ่นที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้ปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ
เพือ่ สนองงานในกิจการคณะสงฆ์ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ตามพันธกิจหรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านศาสนศึกษา (๓) ด้าน
เผยแผ่ (๔) ด้านสาธารณูปการ (๕) ศึกษาสงเคราะห์ และ (๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์และน�ำมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ผลจาก
การจัดท�ำโครงการปฏิบัติศาสนกิจแบ่งตามงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน โครงการปฏิบัติศาสนกิจ
ทีม่ พี ระนิสติ ท�ำมากทีส่ ดุ คือ ด้านการเผยแผ่มที งั้ สิน้ ๗๕๖ โครงการ รองลงมาคือ ด้านการสาธารณูปการ
และด้านศาสนศึกษา มีท้ังสิ้น ๑๘๒ โครงการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ๑๔๙ โครงการ ด้านการ
ศึกษาสงเคราะห์ ๙๒ โครงการ และด้านการปกครอง ๔๗ โครงการตามล�ำดับ และมีโครงการทีแ่ บ่งตาม
ภูมิภาค ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ๕๒๓ โครงการ ภาคกลาง ๔๐๙
โครงการ ภาคเหนือ ๓๘๘ โครงการ และภาคใต้มี ๘๘ โครงการ โดยจ�ำนวนรวมโครงการพระนิสติ ปฏิบตั ิ
ศาสนกิจทั้งสิ้น ๑,๔๐๘ โครงการ โดยในที่สุดเกิดแผนยุทธศาสตร์และกลไกในรูปแบบของคณะ
อนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจที่สอดคล้องกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาและการสร้างสังคมสุข
ภาวะ จ�ำนวน ๒๙ พื้นที่ เกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบและโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่มีความ
เป็นเลิศ จ�ำนวน ๒๙ โครงการ และเกิดเครือข่ายการท�ำงานบูรณาการการปฏิบัติศาสนกิจกับการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
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