ภาคผนวก
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นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจอาสาเติมปญญาใหกบั สังคม :
ตนแบบการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณบณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัย๑
กองกิจการนิสติ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑.๑ บทนำ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะสถาบันการศึกษาสงฆไดทำหนาที่
ผลิตบัณฑิตและผลงานวิจยั ออกสสู งั คม โดยใชฐานคิดทางพระพุทธศาสนาเปนกลไกหลักในการ
ขับเคลือ่ นงานวิชาการและพัฒนาลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตในทุกระดับการศึกษา ดังนัน้
พระนิสติ ทีเ่ ขารับการศึกษาในหลักสูตรระดับชัน้ ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยทุกรูป จึงถูกกำหนดใหเขารวมการปฏิบตั ศิ าสนกิจเพือ่ เปนสวนหนึง่ ของการสำเร็จการ
ศึกษาอีกหนึ่งปการศึกษา๒ การบริการวิชาการแกสังคมของพระนิสิตดวยการปฏิบัติศาสนกิจ
จึงเปนรูปแบบทีม่ คี วามสำคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหนสิ ติ ไดฝก ประสบการณการทำงานเพือ่
สังคมและพระพุทธศาสนาโดยการประยุกตพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมตามอัต
ั ฑิตทีก่ ำหนดไว คือ “มีศรัทธา
ลักษณมหาวิทยาลัย และนำไปสกู ารผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณบณ
อุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา”
การผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย กระบวนการหนึ่งที่
สำคัญ นอกเหนือจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจัดใหมกี จิ กรรมเสริมหลัก
สูตรในสาขาวิชาตาง ๆ และสงเสริมสนับสนุนใหนสิ ติ จัดทำโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ในชวง
๑

เปนบทความที่มีเนื้อหาซึ่งรวบรวมขอมูลจากสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และการสัมมนานิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจ รนุ ที่ ๖๐ โครงการสงเสริมนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจอาสาเติมปญญาใหสงั คม ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๘
๒
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่
๗ การสำเร็จการศึกษา ขอ ๖๔ (๖๔.๒) ไมมพี นั ธะอืน่ ใดกับมหาวิทยาลัย
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ปดภาคการศึกษา เชน โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ นทัว่ ประเทศ๓ แลวนัน้
ยังมีโครงการนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจอาสาเติมปญญาใหกบั สังคม ซึง่ เปนเงือ่ นไขหนึง่ ทีส่ ำคัญของ
การสำเร็จการศึกษาในขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวดที่ ๗ การสำเร็จการศึกษา ในขอ ๖๔ ซึง่ กำหนดสาระสำคัญไววา นิสติ ผสู ำเร็จการศึกษา
ตองสอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตร, ผานการฝกภาคปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐาน และไม
มีพนั ธะอืน่ ใดกับมหาวิทยาลัย ซึง่ การไมมพี นั ธะอืน่ ใดกับมหาวิทยาลัย ขอหนึง่ ทีส่ ำคัญ คือ การ
ุ สมบัตเิ ปนนิสติ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจเปนเวลา ๑ ป ของนิสติ ในทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทมี่ คี ณ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจ
การปฏิบตั ศิ าสนกิจของนิสติ ทุกหลักสูตร จึงเปนเงือ่ นไขหนึง่ ในการสำเร็จการศึกษาตาม
ขอบังคับขอทีก่ ำหนดไวในขอ ๖๔ (๖๔.๓) วา การไมมพี นั ธะอืน่ ใดกับมหาวิทยาลัย ดังนัน้ นิสติ
ทีผ่ า นคุณสมบัตเิ ปนนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ จะตองออกปฏิบตั ศิ าสนกิจเพือ่ บริการวิชาการแกสงั คม
สนองงานในกิจการคณะสงฆ และงานตามพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยทีห่ ลักเกณฑ
วิธกี ารตาง ๆ จะตองดำเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการปฏิบตั ศิ าสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึง่ กำหนดสาระสำคัญไววา นิสติ ผทู มี่ สี ทิ ธิใ์ นการปฏิบตั ศิ าสนกิจ จะตองเปนนิสติ ผสู อบไดหนวย
กิตสะสมครบตามหลักสูตรทีเ่ ขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ เทา ของเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรและมีคา เฉลีย่ สะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ และตองมีหนังสือรับรองจากสำนักทะเบียนและ
วัดผล ผานการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานครบตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดยื่นคำรอง
ขอปฏิบตั ศิ าสนกิจตอมหาวิทยาลัย เพือ่ ใหคณะกรรมการอนุมตั ิ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมของ
ปทศี่ กึ ษาครบตามหลักสูตร และเขารับการปฐมนิเทศตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด เมือ่ ดำเนินการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของครบแลว นิสิตปฏิบัติศาสนกิจลงพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจสนองงานในกิจการ
คณะสงฆในเพศบรรพชิต เปนเวลา ๑ ป ตามวัตถุประสงคในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ๕ ดาน คือ
(๑) เพือ่ เผยแผพระพุทธศาสนา (๒) เพือ่ สนองงานในกิจการคณะสงฆ (๓) เพือ่ พัฒนานิสติ ใหมี
๓

ในปการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยไดสง เสริมและสนับสนุนโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ น
จำนวน ๓๙๙ โครงการ มีจำนวนผเู ขารวมโครงการ จำนวน ๔๘,๓๘๖ รูป/คน
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คุณสมบัตทิ พี่ งึ ประสงค (๔) เพือ่ สงเคราะหประชาชน และ (๕) เพือ่ สนองนโยบายและงานตาม
๔
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในปการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพือ่ นำผลสรุปการ
ดำเนินงานทุกสวนภูมภิ าค จัดทำฐานขอมูลเสนอคณะกรรมการการปฏิบตั ศิ าสนกิจ เพือ่ พิจารณา
ใหขอ เสนอแนะเพือ่ การพัฒนาและปรับปรุง และนำไปสกู ารกำหนดนโยบายการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ใหตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ กองกิจการนิสติ
สำนักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจ จึงไดกำหนดจัดการสัมมนานิสิต
ปฏิบตั ศิ าสนกิจในสถานทีต่ า ง ๆ ดังนี้
๑. การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัด ณ วิทยาเขต
ขอนแกน ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ ๖-๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖๖๙
รูป
๒. การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจำภาคกลางและภาคใต กำหนดจัดการสัมมนา ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๖๙๑ รูป
๓. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาคเหนือ กำหนดจัด ณ วิทยาลัยสงฆ
นครนานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลมวงตึด๊ อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน จำนวน ๖๙๑ รูป
จากการปฏิบตั ศิ าสนกิจในเพศบรรพชิต เปนระยะเวลา ๑ ป และ ผลการสัมมนานิสติ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๖๐ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๗ พบวา การปฏิบตั ศิ าสนกิจมีแนวปฏิบตั ิ
ทีด่ ที ส่ี ามารถเปนตนแบบในการปฏิบตั งิ านเพือ่ สนองกิจการคณะสงฆ ตลอดจนสนองงานตาม
พันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย อีกทัง้ ยังมีปญ
 หา และอุปสรรค ทีเ่ ปนขอจำกัดของหลัก
การทำงาน การเขาถึงองคกรสงฆเพือ่ การพัฒนา และภาคีเครือขายตาง ๆ ทีจ่ ะสงผลใหปณิธาน
และความมงุ หวังทีจ่ ะทำใหการปฏิบตั ศิ าสนกิจ เปนแรงบันดาลใจเบือ้ งตนของการทำงานพัฒนา
ของพระนิสติ ใหเกิดสัมฤทธิผ์ ลออกสสู งั คมภายนอกในวงกวางมากขึน้
ดังนั้น กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี จึงเสนอบทความ เรื่อง “นิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจอาสาเติมปญญาใหกับสังคม : ตนแบบการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณบัณฑิตของ
๔

ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการปฏิบตั ศิ าสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖
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มหาวิทยาลัย” เพือ่ รวบรวมขอมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั ศิ าสนกิจในพืน้ ทีต่ า ง ๆ โดยใชแนวทางการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญของการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ปญหาอุปสรรค
และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการปฏิบตั ศิ าสนกิจของนิสติ รนุ ที่ ๖๐ ทัง้ เพือ่ ใหสามารถผลิตแหลงการสืบ
สานอุดมการณของการทำงานของพระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจไดอยางเทาทันตอการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในปจจุบนั อีกทัง้ ยังมีกระบวนการผลักดันเชิงนโยบายในการ
พัฒนาบัณฑิตรนุ ใหมในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใหเปนนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ตนแบบในการทำงานพัฒนาและมีความรับผิดชอบทางสังคมตอไปในอนาคตไดอยางยัง่ ยืน

๑.๒ วัตถุประสงค
๑. เพือ่ ศึกษาความหมายและความสำคัญของการปฏิบตั ศิ าสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
๒. เพือ่ ศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการปฏิบตั ศิ าสนกิจของนิสติ รนุ ที่ ๖๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. เพือ่ รวบรวมขอมูลและผลักดันเชิงนโยบายในการพัฒนาความรู กระบวนการเรียน
รู และวิทยาการสมัยใหมทเี่ หมาะสมอันจะเปนองคประกอบสำคัญของการพัฒนาพระนิสติ และ
หลักสูตรปฏิบตั ศิ าสนกิจในอนาคต

๑.๓ ความหมายและความสำคัญของการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
๑.๓.๑ ความหมายการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ในการปฏิบัติศาสนกิจขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการ
ปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในขอ ๕ ไดกำหนดความหมายของคำที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจไว ดังนี้
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ หมายความวา พระภิกษุหรือสามเณรผศู กึ ษาครบตามหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิตและกำลังปฏิบตั ศิ าสนกิจ
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ศาสนกิจ หมายความวา การสนองงานในกิจการคณะสงฆและงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
และไดกำหนดวัตถุประสงคการปฏิบตั ศิ าสนกิจไวในขอ ๑๐ วา การปฏิบตั ศิ าสนกิจมีวตั ถุ
ประสงค ดังนี้
(๑) เพือ่ เผยแผพระพุทธศาสนา
(๒) เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ
ุ สมบัตทิ พี่ งึ ประสงค
(๓) เพือ่ พัฒนานิสติ ใหมคี ณ
(๔) เพือ่ สงเคราะหประชาชน
(๕) เพือ่ สนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากความหมายของคำทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั ศิ าสนกิจ สามารถใหความหมายของการ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจไดวา
การปฏิบตั ศิ าสนกิจ หมายความวา การปฏิบตั งิ านของนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจเพือ่ สนอง
งานในกิจการคณะสงฆและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๓.๒ ความสำคัญการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
พระพุทธศาสนาเปนสถาบันทีส่ ำคัญสถาบันหนึง่ ใน ๓ สถาบันหลักของประเทศไทย วัฒนธรรม
ไทยและวิถีชีวิตของคนไทยมีหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเปนรากฐานสำคัญ การที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำหนดใหนสิ ติ ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ทีม่ ี
คุณสมบัตเิ ปนนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจตามวัตถุประสงคทกี่ ำหนดไวขา งตน
สงผลดีตอ การพัฒนาชุมชนและคณะสงฆในภาพรวมไดเปนอยางดี อีกทัง้ เปนภาพสะทอนใหนสิ ติ
ไดมโี อกาสไดพฒ
ั นาชุมชนวัดและบานในทองถิน่ แสดงใหเห็นถึงบทบาทความเปนผนู ำในดาน
ตาง ๆ ปฏิบตั งิ านชวยเหลือสังคมเพือ่ ประโยชนสขุ แกชาวโลก ซึง่ นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ๕ ถือวา
เปนผูมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการชวยสนองงานกิจการคณะสงฆทั้ง ๖ ดาน คือ ดานการ
๕

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการปฏิบตั ศิ าสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ขอ ๕ กำหนดไว
วา นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ หมายความวา พระภิกษุหรือสามเณรผศู กึ ษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและกำลังปฏิบตั ศิ าสน
กิจ
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ปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดาน
การสาธารณูปการ และ ดานการสาธารณสงเคราะห ทัง้ การดำเนินการจะตองใหเปนไปตามพระ
ธรรมวินยั และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
พุทธศักราช ๒๕๔๖ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒๖

๑.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
พระสงฆมบี ทบาทหลัก คือ การใหการศึกษาแกประชาชน โดยเฉพาะในดานการดำรง
ชีวติ ทีด่ งี าม ชีวติ ทีป่ ระเสริฐ ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา เรียกวา บทบาทของครู แมองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดรบั ยกยองจากบุคคลทัว่ ไปวาเปนพระบรมครู ทำหนาทีฝ่ ก เทวดา
และมนุษยไดอยางไมมใี ครยิง่ กวา เพราะพระองคฝก คนธรรมดาใหกลายเปนคนดี และกลายเปน
คนประเสริฐในระดับสูงสุด ดังนัน้ บทบาทของพระสงฆในฐานะครู เปนบทบาทถาวรตลอดมา
ตัง้ แตสมัยพุทธกาลถึงปจจุบนั อีกบทบาทหนึง่ คือ บทบาทในการใหคำปรึกษาเปนเรือ่ งสำคัญ
ของคนในสังคมโดยทัว่ ๆ ไป มักจะตัดสินใจทำการสิง่ ใดไดยาก ไมกลา เกิดความกลัว ฉะนัน้
พระสงฆจงึ ตองทำหนาทีช่ ว ยในการตัดสินใจแกประชาชน อันแสดงถึงบทบาทความเปนผนู ำดาน
จิตใจ ดังนัน้ เมือ่ กลาวถึงบทบาทของพระสงฆ ในพระพุทธศาสนา ตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั กระทัง่
เปนไปในอนาคต จะเห็นวาเกีย่ วของกับวิถชี วี ติ ของพุทธบริษทั เปนอยางยิง่ ในฐานะทีเ่ ปนศูนยรวม
ศรัทธาของประชาชนผนู บั ถือ และเปนสัญลักษณแหงความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของชาติ และ
อีกประการหนึง่ พระพุทธศาสนาเปนเหมือนรากเหงาแหงความเปนชาติ และเปนเอกลักษณดงั้
๖

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๖๔
นิสิตผูสำเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๖๔.๑ สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรทีเ่ ขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ เทาของเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตรและมีคา เฉลีย่ สะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐
๖๔.๒ ผานการฝกภาคปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการฝกภาค
ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน
๖๔.๓ ไมมีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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เดิมของประเทศไทยทัง้ ดานสังคม และวัฒนธรรม การจัดการศึกษาโดยสงเสริมและสนับสนุน
ใหนิสิตไดฝกปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดวยการออกปฏิบัติศาสนกิจในเพศ
บรรพชิตเปนเวลา ๑ ปการศึกษา จึงเปนแนวคิดทีส่ ง เสริมและสนับสนุนใหนสิ ติ ไดพฒ
ั นาและ
เติมปญญาใหกบั สังคม
แนวคิดการปฏิบตั ศิ าสนกิจ เปนการสงเสริมสนับสนุนใหนสิ ติ ไดลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจ
สนองงานในกิจการคณะสงฆในเพศบรรพชิต เปนเวลา ๑ ป ตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ๕ ดาน คือ (๑) เพือ่ เผยแผพระพุทธศาสนา (๒) เพือ่ สนองงานในกิจการคณะสงฆ
(๓) เพือ่ พัฒนานิสติ ใหมคี ณ
ุ สมบัตทิ พี่ งึ ประสงค (๔) เพือ่ สงเคราะหประชาชน และ (๕) เพือ่ สนอง
นโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย๗ ซึง่ ในการปฏิบตั งิ านเกีย่ วของกับบทบาทหนาที่
ของพระสงฆและอำนาจหนาทีท่ กี่ ำหนดไวในพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีแนวคิดที่
เกีย่ วของ ตามทีม่ นี กั วิชาการใหความหมายหรือกลาวถึง ดังนี้
กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ กลาวถึง บทบาทหนาทีก่ ารบริหาร
กิจการคณะสงฆมคี วามสำคัญตอการสรางความเขมแข็งและการดำรงอยอู ยางมัน่ คงของพระพุทธ
ศาสนา คณะสงฆถือเปนตัวแทนหรือเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพระบรม
ศาสดาของพุทธศาสนิกชน ซึง่ ทำหนาทีใ่ นการปฏิบตั ภิ ารกิจเผยแผสบื สานและถายทอดพระธรรม
คำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ถือเปนภารกิจสำคัญ ทีค่ ณะสงฆจะตองปฏิบตั ิ นอก
จากนั้นแลวการปฏิบัติและการดำรงชีวิตของพระภิกษุสงฆตามพระธรรมวินัยจะเปนการสราง
ศรัทธาความเลือ่ มใสใหเกิดขึน้ แกพทุ ธศาสนิกชนและเปนแรงจูงใจใหพทุ ธศาสนิกชนสามารถอยู
รวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข๘

๗
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการปฏิบตั ศิ าสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖
๘
กองแผนงานกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คมู อื พระสังฆาธิการวาดวยพระราชบัญญัตกิ ฎ ระเบียบและ
คำสัง่ ของคณะสงฆ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐), หนา คำนำ.
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กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ ขอที่ ๕ วาดวยเรือ่ ง บทบาทหนาทีก่ ารบริหารกิจการ
คณะสงฆ ไดแก กิจการทีค่ ณะสงฆจะตองถือเปนธุระหนาที่ เพราะเปนการคณะสงฆและการ
พระศาสนา หรือเพราะเกีย่ วกับการคณะสงฆและการพระศาสนา มี ๖ ฝาย คือ๙
๑) การเพือ่ ความเรียบรอยดีงาม
๒) การศาสนศึกษา
๓) การศึกษาสงเคราะห
๔) การเผยแผพระพุทธศาสนา
๕) การสาธารณูปการ
๖) การสาธารณสงเคราะห
วิธีดำเนินงานการทั้ง ๖ ใหเปนไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม แตบาง
กรณีการดำเนินงานเปนไปตามจารีต คือ ปฏิบตั ติ ามจารีตทีเ่ คยปฏิบตั มิ าหรือทีม่ อี ยู
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ ไดระบุถงึ บทบาทหนาทีแ่ ละภารกิจทีส่ ำคัญของ
การบริหารกิจการคณะสงฆในแตละดาน ดังนี้
๑) ดานศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาปริยตั ธิ รรมและการศึกษาอืน่ ๆ อันควร
แกสมณะ ซึง่ ไดแกการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม หรือการศึกษาธรรมบาลี ซึง่ ปจจุบนั ไดจำแนกเปน
สองสวน คือ การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม บาลี และการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนก
สามัญ
๒) ดานศึกษาสงเคราะห เปนการจัดการศึกษาสงเคราะหแกประชาชนทัว่ ไป เชน ศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด โรงเรียนราษฎรสงเคราะหที่
วัดสนับสนุน
๓) ดานการเผยแผศาสนธรรม เปนการเผยแผศาสนธรรม ดำเนินการใน ๒ ลักษณะ
คือ เปนโครงการปฏิบตั สิ บื เนือ่ งและเปนโครงการเฉพาะกิจปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐบาล
๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, กฎมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ, ๒๔๔๕), หนา ๑๕.
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๔) ดานสาธารณะสงเคราะห เปนงานเกีย่ วกับการสงเคราะหชมุ ชนและสังคมโดยมีวดั
และพระภิกษุเปนแกนนำ ไดแก โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุสามเณรภาคฤดูรอ น
โครงการสงเคราะหพระภิกษุสามเณรและวัดทีป่ ระสบภัยและขาดแคลน วัดและเจาอาวาส พระ
ภิกษุเปนผนู ำในการพัฒนาชุมชนและสังคม เชน ใหสถานทีเ่ ปนทีจ่ ดั ประชุมอบรมเยาวชนและ
ประชาชนดานอาชีพตางๆ การสรางถนนเขาหมบู า น การออมทรัพย ใหสถานทีเ่ ปนแหลงประปา
หมบู า น การสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน การชวยเหลือผปู ว ยผยู ากไร เปนตน
๕) ดานสาธารณูปการ เปนงานทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาวัด ดานอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวด
ลอม เพือ่ ใหวดั เอือ้ ประโยชนตามภารกิจของวัดในดานอืน่ ๆ การพัฒนาเหลานี้ ไดแก การดูแล
บำรุงรักษาสาธารณสมบัตขิ องวัด การดูแลรักษาและกอสรางอาคารสถานที่ เชน พระอุโบสถ
เมรุ อาคารเรียน หอธรรม กุฏิ ศาลาการเปรียญ เปนตน งานสาธารณูปการแตละวัดจะไมเทา
เทียมกันมากหรือนอยขึน้ อยกู บั ขนาดเศรษฐกิจ ความตองการของชุมชนและบารมีของเจาอาวาส
หรือพระสงฆในวัดเปนสำคัญ ทัง้ นีท้ างวัดจะไดรบั งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธ
ศาสนาแหงชาติเปนบางสวนเรียกวา เงินอุดหนุนบูรณะวัด
๖) ดานการปกครอง งานปกครองของสงฆ อาศัยพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยลำดับชัน้ การปกครองคณะสงฆ ไวดงั นี้ มาตรา ๒๐
คณะสงฆตอ งอยภู ายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในกฎมหาเถรสมาคม และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๓
วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ หมวด ๒ ระเบียบการปกครองคณะสงฆสว นกลางและ
หมวด ๓ ระเบียบการปกครองคณะสงฆสว นภูมภิ าค๑๐
และบทบาทหนาทีข่ องพระสงฆตามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ มีดงั นี้
มาตรา ๒๐ คณะสงฆตอ งอยภู ายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในกฎมหาเถรสมาคม
๑๐
สำเนา).

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สาระสำคัญของภารกิจแตละดาน, ม.ป.ท., ๒๕๔๙, หนา ๑๖๘. (อัด
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มาตรา ๑๕ ตรี มหาเถรสมาคมมีอำนาจหนาทีด่ งั ตอไปนี้
(๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยความเรียบรอยดีงาม
(๒) ปกครอง และกำหนดการบรรพชาสามเณร
(๓) ควบคุม และสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ
(๔) รักษาหลักพระธรรมวินยั ของพระพุทธศาสนา
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือกฎหมายอืน่
(๕) ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ๆ ตามทีบ่ ญ
เพือ่ การนีใ้ หมหาเถรสมาคมมีอำนาจตรากฎมหาเถร ออกขอบังคับ วางระเบียบ ออก
คำสัง่ มีมติหรือออกประกาศโดยไมขดั หรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินยั ๑๑
มาตรา ๓๗ เจาอาวาสมีหนาที่ ดังนี้
(๑) บำรุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัตขิ องวัดใหเปนไปดวยดี
(๒) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิต และคฤหัสถที่มีอยู พำนักอาศัยอยูในวัดนั้น
ปฏิบตั ติ ามพระธรรมวินยั กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคำสัง่ ของมหาเถรสมาคม
(๓) เปนธุระในการศึกษาอบรม และอบรมสัง่ สอนพระธรรมวินยั แกบรรพชิตและคฤหัสถ
(๔) ใหความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศลของประชาชนทัว่ ไป
มาตรา ๓๘ เจาอาวาสมีอำนาจ ดังนี้
(๑) หามบรรพชิตและคฤหัสถซงึ่ มิไดรบั อนุญาตจากเจาอาวาสเขาไปอยอู าศัยภายในวัด
(๒) สัง่ ใหบรรพชิตและคฤหัสถซงึ่ ไมอยใู นโอวาทของเจาอาวาสออกไปจากวัด
(๓) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยูพำนักอาศัยในวัดทำงานภายในวัด หรือให
ทำทัณฑบนหรือใหขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งของเจา
อาวาสซึง่ ไดสงั่ โดยชอบดวยพระธรรมวินยั กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคำสัง่

๑๑

สถาบันสงเสริมและพัฒนาการพระศาสนา, คมู อื พระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๔๗), หนา ๗.
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ของมหาเถรสมาคม๑๒ สำหรับพระภิกษุสงฆและสามเณรทีอ่ าศัยอยใู นวัด ก็ตอ งปฏิบตั ติ ามคำสัง่
ของมหาเถรสมาคม ขณะเดียวกันก็ตอ งเชือ่ ฟงคำสัง่ สอนของเจาอาวาส ทีไ่ มขดั ตอพระธรรมวินยั
และปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่พระสงฆพึงกระทำใหเปนประโยชนแกประชาชนทั่วไป
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโฺ ต) ก็ไดใหทศั นะเกีย่ วกับบทบาทของพระสงฆนบั แตอดีต
พระสงฆ ซึง่ ผูกพันกับชาวบาน ถือเปนแบบอยางของความสัมพันธทดี่ ี ระหวางพระพุทธศาสนา
กับสังคมมาโดยตลอด วาตองพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันในเกือบทุกดาน พอสรุปบทบาทของพระ
สงฆและวัด ดังตอไปนี้
(๑) เปนสถานศึกษาสำหรับชาวบานๆ สงบุตรหลานมาอยรู บั ใชพระสงฆเพือ่ รับการฝก
อบรมทางศีลธรรมและเลาเรียนวิชาการตางๆ ตามทีส่ อนในสมัยนัน้ รวมทัง้ ยังเปน ศูนยรวมของ
เยาวชนดวย
(๒) เปนสถานทีส่ งเคราะหบตุ รหลานชาวบานทีย่ ากจนไดมาอาศัยเลาเรียน
(๓) เปนสถานพยาบาลผเู จ็บปวยตามภูมริ ขู องคนในสังคมในสมัยนัน้
(๔) เปนทีพ่ กั ของคนเดินทาง
(๕) เปนสโมสรทีช่ าวบานมาพบปะสังสรรค
(๖) เปนสถานบันเทิงทีจ่ ดั งานเทศกาลตางๆ
(๗) เปนทีไ่ กลเกลีย่ ขอพิพาท เปนทีป่ รึกษาแกปญ
 หาครอบครัว
(๘) เปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมทีร่ วบรวมศิลปกรรมตางๆ
(๙) เปนคลังเก็บวัสดุของใชตา งๆ ซึง่ ชาวบานจะไดใชรว มกัน
(๑๐) เปนศูนยกลางบริหารหรือปกครอง
(๑๑) เปนทีป่ ระกอบพิธกี รรมหรือใหบริการดานพิธกี รรม๑๓

๑๒
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๑๐.
๑๓
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), “การสัมมนาเรื่องพุทธศาสนากับสังคมไทยในปจจุบัน”, (กรุงเทพ
มหานคร: พุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๑๓), หนา ๓๖, (อัดสำเนา).
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๑.๕ ผลการดำเนินงานโครงการนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจอาสาเติมปญญาใหกบั สังคม
ในปการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจดั สัมมนานิสติ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๖๐ ในสวนภูมภิ าค๑๔ ไดกำหนดจัดการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจในสถาน
ทีต่ า ง ๆ ทัง้ นี้ เพือ่ นำผลสรุปการดำเนินงานทุกสวนภูมภิ าค จัดทำฐานขอมูลเสนอคณะกรรมการ
การปฏิบตั ศิ าสนกิจพิจารณาใหขอ เสนอแนะเพือ่ การพัฒนาและปรับปรุง และนำไปสกู ารกำหนด
นโยบายการปฏิบตั ศิ าสนกิจ การจัดสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ใหตรงเปาหมายและมีประสิทธิ
ภาพมากยิง่ ขึน้ กองกิจการนิสติ สำนักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการการปฏิบตั ศิ าสนกิจ มี
รายละเอียด ดังนี้
๑. การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัด ณ
วิทยาเขตขอนแกน ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ ๖-๗ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ จำนวน ๖๖๙ รูป
๒. การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจำภาคกลางและภาคใต กำหนดจัดการสัมมนา
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน
๖๙๑ รูป
๓. การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาคเหนือ กำหนดจัด ณ วิทยาลัยสงฆ
นครนานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลมวงตึด๊ อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน จำนวน ๖๙๑ รูป
ในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยโดยกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๖๐ และมีสรุปผลการดำเนิน
งานเสนอคณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจัดทำฐาน
ขอมูลในการกำหนดนโยบายการปฏิบตั ศิ าสนกิจ และการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ใหตรงเปา
หมายและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ดังนี้

๑๔

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๑. การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัด
ณ วิทยาเขตขอนแกน ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ ๖-๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖๖๙ รูป มีผเู ขารวม จำนวน ๕๐๑ รูป/คน และผตู อบแบบสอบถาม จำนวน
๔๐๒ รูป/คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉลีย่ ที่ ๓.๘๔ พอใจมาก
๒. การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจำภาคกลางและภาคใต กำหนดจัดการ
สัมมนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน ๕๐๕ รูป/คน และผตู อบแบบสอบถาม จำนวน ๔๑๔ รูป/คน มีผลการประเมินความพึง
พอใจ คาเฉลีย่ ที่ ๓.๘๖ พอใจมาก
๓. การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจำภาคเหนือ กำหนดจัด ณ วิทยาลัยสงฆ
นครนาน เฉลิมพระเกียรติ ตำบลมวงตึด๊ อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน จำนวน ๓๓๔ รูป/คน และ
ผตู อบแบบสอบถาม จำนวน ๒๗๖รูป/คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉลีย่ ที่ ๓.๙๗
พอใจมาก
จากผลการปฏิบัติงานนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุนที่ ๖๐ ไดปฏิบัติตามวัตถุประสงคการ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจในงานกิจการคณะสงฆ ทัง้ ๖ ดาน และมีความสอดคลองกับพันธกิจและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) ดานศาสนศึกษา ไดปฏิบตั งิ านในดานการจัดการศึกษาปริยตั ธิ รรมและการศึกษาอืน่ ๆ
อันควรแกสมณะ จำแนกเปนสองสวน คือ การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม บาลี และการ
ศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ
๒) ดานศึกษาสงเคราะห ไดปฏิบตั งิ านจัดการศึกษาสงเคราะหแกประชาชนทัว่ ไป เชน
ศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด โรงเรียนราษฎรสงเคราะห
ทีว่ ดั สนับสนุน
๓) ดานการเผยแผศาสนธรรม เปนการเผยแผศาสนธรรม ดำเนินการใน ๒ ลักษณะ
คือ เปนโครงการปฏิบตั สิ บื เนือ่ งและเปนโครงการเฉพาะกิจปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐบาล เชน
ครูพระสอนศีลธรรม พระวิทยากรอบรมคาย วิทยากรบรรยายพิเศษ และพระผแู สดงธรรมใน
เทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันพระ
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๔) ดานสาธารณะสงเคราะห ไดปฏิบตั งิ านในโครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุ
สามเณรภาคฤดูรอ น ประสานงานใหใชสถานทีเ่ ปนทีจ่ ดั ประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนดาน
อาชีพตางๆ การสรางถนนเขาหมบู า น การออมทรัพย ใหสถานทีเ่ ปนแหลงประปาหมบู า น การ
สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน การชวยเหลือผปู ว ยผยู ากไร เปนตน
๕) ดานสาธารณูปการ ชวยจัดผาปาเพือ่ การพัฒนาวัด การดูแลอาคารสถานทีแ่ ละสิง่
แวดลอม การดูแลรักษาและกอสรางอาคารสถานที่ เชน พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรม
กุฏิ ศาลาการเปรียญ
๖) ดานการปกครอง พระนิสติ บางรูปเปนพระสังฆาธิการ เปนเจาอาวาส เจาคณะตำบล
ตองปกครองวัด และพระภิกษุสามเณร
และในการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๖๐ นิสติ ได เสนอแนะเปนขอเสนอเพือ่ การ
บริหารจัดการการปฏิบตั ศิ าสนกิจไว ๖ ขอสำคัญ ดังนี้
๑. ควรมีการติดตามหรือประเมินนิสติ ในระหวางการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
๒. ควรสรางเครือขายการปฏิบตั ศิ าสนกิจกับพระสงฆนกั พัฒนาในพืน้ ที่
๓. การจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศเกีย่ วกับการปฏิบตั ศิ าสนกิจเพือ่ เปนฐานขอมูลใหนสิ ติ
ไดใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
๔. ควรมีการกำหนดยุทธศาสตรการปฏิบตั ศิ าสนกิจใน ๒ ลักษณะ คือ การปฏิบตั ศิ าสน
กิจตามวัตถุประสงคของการปฏิบัติศาสนกิจแตเปนการสนองนโยบายของคณะสงฆเปนการ
เฉพาะในแตละปเชนนโยบายมหาเถรสมาคมทีส่ ง เสริมหมบู า นศีล ๕เปนตน กับยุทธศาสตรทเี่ ปน
วัตถุประสงคตามขอบังคับ
๕. การแจงใหนสิ ติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๖๐ เขารวมการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจขาด
ความชัดเจน นิสติ บางรูปไมไดรบั ขอมูล ทำใหไมไดเขารวม ควรกำหนดบทบาทหนาทีก่ ารแจง
ใหชดั เจนวาควรเปนหนาทีใ่ คร สวนกลางอาจมอบหมายใหวทิ ยาเขต วิทยาลัยสงฆ โครงการ
ขยายหองเรียนและหนวยวิทยบริการเปนผแู จง
๖. การบริหารจัดการรวมกันระหวางกองกิจการนิสติ (สวนกลาง) กับสวนงานกิจการ
นิสติ (ภูมภิ าค) หรือหนวยงานทีไ่ ดรบั ผิดชอบ ขาดการประสานงาน และการทำงานรวมกันใน
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เชิงนโยบาย ทำใหขาดการทำงานในประเด็นไมสามารถสนองนโยบายในทิศทางเดียวกัน และ
ไมสามารถสรุปงานหรือเก็บรายละเอียดตามนโยบาย
๑.๕.๑ ปญหา อุปสรรค และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
๑.๕.๑.๑ การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๖๐ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวัน
ที่ ๖-๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
บานโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ตารางที่ ๑ แสดงหัวขอและจำนวนนิสติ ประชุมกลมุ ยอย ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หัวขอการประชุมกลุมยอย

จำนวนนิสติ หมายเหตุ

กลมุ ที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ

๙๐

กลมุ ที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๑๖๕

กลมุ ที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียน

๖๐

พระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี
กลมุ ที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียน

๖๒

พระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา
กลมุ ที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผพระพุทธศาสนา

๑๒๔

โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รวม

๕๐๑

๑. กลมุ ที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ
ในการสัมมนายอยกลมุ ที่ ๑ เรือ่ ง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการ
คณะสงฆ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา มีพระวิทยากรประจำกลมุ ทำหนาทีน่ ำกระบวน
การในการประชุมกลมุ ยอย และมีการเลือกประธานกลมุ รองประธานกลมุ และเลขานุการกลมุ
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เพือ่ กำหนดประเด็นในการแลกเปลีย่ นเรียนรู โดยทีป่ ระชุมไดกำหนดงานกิจการคณะสงฆ ๖ ดาน
คือ ดานการปกครอง ดานการศึกษา ดานการเผยแผ ดานสาธารณสงเคราะห ดานการศึกษา
สงเคราะห และดานการสาธารณูปการ ซึง่ สอดคลองกับกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ ขอที่ ๕
และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ ไดระบุถงึ บทบาทหนาทีแ่ ละภารกิจทีส่ ำคัญของการ
บริหารกิจการคณะสงฆในแตละดานไว ผลการประชุมกลุมยอยที่ประชุมไดนำเสนอแนวทาง
ปญหา จุดออน จุดแข็ง และขอเสนอแนะ ทีน่ สิ ติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจสมาชิกในกลมุ ไดเสนอประเด็น
สรุปได ดังนี้
๑) ดานการปกครอง พบวา การปกครองคณะสงฆมโี ครงสรางการบริหารทีด่ ี ผบู ริหาร
ผบู งั คับบัญชาและผปู ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับคณะสงฆ มีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ ำคัญ คือ ตองมีความรู ความ
เขาใจ ในบทบาทหนาที่ และกฎหมายตางๆ เกีย่ วกับคณะสงฆและการบริหารจัดการ จากการ
ประชุมกลมุ ยอย พบวา ผมู อี ำนาจในการบริหารปกครองคณะสงฆบริหารงานดวยอำนาจทีไ่ ม
ถูกตอง ขาดการติดตามการดำเนินงาน และดูแลวัดภายใตบงั คับบัญชาอยางไมทวั่ ถึง มีความรู
ไมเหมาะสมกับตำแหนง และยังขาดความเขาใจถึงกฎระเบียบของคณะสงฆทเี่ ปนไปกับโลกใน
 หา ผปู กครองและผู
ยุคปจจุบนั และขาดการประชาสัมพันธกจิ กรรมทีด่ ี ดังนัน้ ในการแกปญ
ปฏิบตั งิ าน ควรมีความเขาใจในบริบทของชุมชน ควรมีการกระจายอำนาจเพือ่ จะไดมกี ารเขา
ถึงสภาพปญหาตางๆ ไดอยางดี และควรมีการปรับนิตยภัตเพิม่ ขึน้ เหมือนกับศาสนาอืน่ ๆ และ
ควรมีการประเมินการดำเนินงานของผปู ฏิบตั งิ านในแตระดับอยางเปนรูปธรรม
๒) ดานการศึกษา พบวา โครงสรางการบริหารการศึกษาของคณะสงฆมคี วามเขมแข็ง
ดีและยังเปดโอกาสในการเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมกัน สงผลใหมกี ารผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ออกสสู งั คม จุดออน พบวา พระสงฆทมี่ าเรียนยังขาดการสนับสนุนทางดานปจจัย และยังมีคา
ตอบแทนตอความรนู อ ย ขาดการสืบสานงานดานศาสนทายาท การเดินทางมาเรียนบางทอง
ทีอ่ ยไู กล ทัง้ นีท้ ปี่ ระชุมไดเสนอแนะวา ควรสนับสนุนใหศาสนทายาทไดเขาถึงการศึกษาอยาง
ตอเนือ่ ง ดวยการสนับสนุนใหมกี ารบรรพชาเพือ่ เพิม่ ศาสนทายาท และจัดการใหมที นุ การศึกษา
แกพระสงฆอยางเสมอภาคกัน
๓) ดานการศึกษาสงเคราะห พบวา มีการจัดตัง้ การศึกษาใหกบั เยาวชนและประชาชน
อยางเปนรูปธรรม เชน ศูนยการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย มีการจัดอบรมพุทธศาสนิกชน
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ในพรรษาอยางตอเนือ่ ง และมีพระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจทำหนาทีเ่ ปนครูพระสอนศีลธรรมประจำ
โรงเรียนเกือบทุกโรงเรียน จุดออนทีพ่ บวา บุคลากรไมมคี ณ
ุ ภาพ สถานทีอ่ บรมและอุปกรณไม
เหมาะสมและเพียงพอ ขาดงบสนับสนุน ทำใหเยาวชนขาดความสนใจ ทีป่ ระชุมเสนอแนะวา
ควรสงเสริมบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านใหไดรบั ความรใู นการบริหารจัดการ และสรางหลักประกันให
กับผปู ฏิบตั งิ าน เชน ควรจัดตัง้ สมาคม หรือมูลนิธิ เพือ่ ใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรม
และชวยเหลือเรือ่ งสวนตัว และควรใหมกี ารสอบบรรจุพทุ ธศาสตรบัณฑิตเขาเปนพนักงานของ
รัฐ
๔) ดานการเผยแผ พบวา มีพระธรรมทูตและหนวยงานอบรมประชาชนประจำตำบล
(อปต.) และมีนสิ ติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจชวยงานทำหนาทีข่ บั เคลือ่ นการเผยแผ ชวยจัดใหมกี ารเทศน
มหาชาติในสถานศึกษา แตไมไดรับการสนับสนุนจากฝายเจาคณะปกครอง ทำใหจำนวนพระ
ธรรมทูตมีจำนวนนอย แนวทางในการแกปญหา คณะสงฆควรเขามาสนับสนุนกำหนดเปน
ยุทธศาสตร มีแผนการอบรมทัง้ ดานบุคลากร งบประมาณ และการพัฒนาพระธรรมทูตในพืน้ ที่
ดวย
๕) ดานสาธารณสงเคราะห พบวา นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจบางสวน มีจติ อาสา มีแนวคิดใน
การพัฒนาทองถิน่ ดวยการมอบทุนการศึกษา ตัง้ กองทุนสงเคราะหศพไรญาติ มีการสงเคราะห
เด็กเรียนดีแตยากจน แตมปี ญ
 หาและอุปสรรคเนือ่ งจากขาดความรวมมือกับชุมชน ขาดทุนทรัพย
ผนู ำชุมชนไมเขาใจในบทบาทพระนิสติ ทำใหมปี ญ
 หาการประสานงานกับทางวัด แนวทางในการ
แกปญ
 หาควรพัฒนาคณะสงฆในเขตปกครองใหมคี วามรคู วามสามารถเพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาคนในชุมชน
และสังคมใหอดุ มไปดวยปญญา ควรมีหนวยงานชวยเหลือการดำเนินงานดานพระพุทธศาสนา
มากยิง่ ขึน้
๖) ดานการสาธารณูปการ มีการกอสรางถาวรวัตถุทสี่ อื่ ถึงสถาปตยกรรมทางพระพุทธ
ศาสนาอยางเปนระเบียบแบบแผนเชนกลาวถึงประวัตขิ องพระพุทธเจา ทีม่ าของงบประมาณใน
การกอสรางและบูรณะถาวรวัตถุ สวนใหญเกิดจากนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจมีความสามารถในการชัก
ชวนพุทธศาสนิกชนมารวมบุญ แตประสบกับปญหาในเนือ้ งานทีด่ ำเนินการเปนโครงการทีใ่ หญ
เกินไป ประกอบกับนิสติ ขาดความรแู ละประสบการณทำใหขาดความตอเนือ่ ง
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๒. กลมุ ที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวนใหญเปนครูพระทีไ่ มไดเรียนดานการสอนมาโดยตรง จึงทำใหไม
เขาใจถึงบทบาทหนาทีด่ า นการสอนศีลธรรมในโรงเรียน กอใหเกิดปญหาในการจัดการเรียนการ
สอน แมครูพระสอนศีลธรรมจะเปนสัญลักษณของพระพุทธศาสนา เปนผทู พี่ ทุ ธศาสนิกชนให
ความเคารพนับถือ และเปนตนแบบทีส่ งั คมยอมรับ แตกม็ จี ดุ ออนทีส่ ำคัญ คือ โรงเรียนสวนใหญ
ยังไมใหความสำคัญกับพระสอนศีลธรรม พระสอนศีลธรรมขาดความรับผิดชอบในการสอน และ
พระสอนศีลธรรมไมมกี ารเตรียมความพรอมในรายวิชาทีส่ อน ซึง่ แนนอนทีส่ ดุ วา ควรจะมีการ
ชีแ้ จง ทำความเขาใจกับโรงเรียน จัดทำบันทึกการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรมผลิตสือ่ การสอน
ตามเนือ้ หาของแตละรายวิชา ทัง้ นีใ้ นการดำเนินการแกไขควรจะมีการจัดใหมกี ารสัมมนาพระ
สอนศีลธรรม และบุคคลผทู มี่ สี ว นเกีย่ วของ บรรจุรายวิชาศีลธรรมใหมผี ลเปนหนวยกิต และพระ
สอนศีลธรรมตองเรียนจบพุทธศาสตรบัณฑิต
๓. กลมุ ที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนก
ธรรม-บาลี
นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจมีเทคนิคและวิธดี ำเนินการสอนมีความพรอมทีถ่ า ยทอดความ
รใู หแกผเู รียนมีการสรางบรรยากาศในหองเรียน สามารถบริหารจัดการกับนักเรียนไดในทุกระดับ
ทำใหนกั เรียนอยากเรียนเพิม่ มากขึน้ ประเด็นปญหาทีเ่ ปนอุปสรรคในการทำหนาทีข่ องครูพระ
สอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนธรรม-บาลี คือ พระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจมองวา ผบู ริหารไม
ใหความสำคัญ ผเู รียนไมเอาใจใสในการเรียน สถานทีย่ งั ขาดอุปกรณ และปญหาการบริหาร
จัดการ ดังนัน้ แนวทางในการแกไข คือ ผบู ริหารตองมีการสนับสนุนดานงบประมาณ การสราง
แรงบันดาลใจใหแกครูสอนและนักเรียน และการจัดสถานทีเ่ รียนใหสปั ปายะ ทัง้ นี้ ผบู ริหารควร
ใหการสนับสนุนนักเรียนที่กำลังเรียนนักธรรม-บาลีอยางเต็มที่ คนที่เขามาบริหารควรผาน
การอบรมดานนีโ้ ดยตรง และควรใหทางวัดคัดเลือกครูสอนเอง
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๔. กลมุ ที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนก
สามัญศึกษา
บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา นิสติ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจมองวา การบริหารจัดการไมสามารถทำไดดี เพราะขาดบุคลากร ครูผสู อน ครู
สอน ขาดประสบการณและเทคนิค ไมมแี รงจูงใจ ขาดสวัสดิการ ผเู รียนอยากสอบได แตไม
ตัง้ ใจเรียน ขาดศรัทธา ไมมคี วามอดทน สือ่ ออนไลน เทคโนโลยี ทำใหผเู รียนหลงมัวเมา ทัง้ นี้
ภาครัฐหรือฝายนโยบายควรเขามาสนับสนุนและแกปญ
 หาเหลานี้
๕. กลมุ ที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจะเนนทีห่ ลักการ ๔ ดาน คือ ดานวัตถุ ดานสังคม ดานสิง่ แวดลอม ดานวัฒนธรรม แนว
ทางและวิธกี ารแกไข โดยการนำเอาหลักธรรมเขามาปรับใชในชีวติ ประกอบดวย การพึง่ พาตน
เอง ความรจู กั พอประมาณ ความสันโดษ ความมีเหตุผล หลักทางสายกลาง ความไมโลภมาก
ทัง้ นีน้ สิ ติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจพบวา ไมสามารถขับเคลือ่ นเปนเชิงยุทธศาสตรได เพราะปญหาความ
ไมเขาใจและนโยบายของคณะสงฆ โดยมีขอ เสนอแนะวา ทางมหาวิทยาลัยควรใหความสำคัญ
ในเรือ่ งของการอบรมนิสติ กอนทีจ่ ะออกไปปฏิบตั ศิ าสนกิจ ใหมอี งคความรใู นแตละประเด็นให
ชัดเจน เชน การอบรมดานศีลธรรม ดานการเผยแผ ดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานวิทยากร เปน
ตน ทั้งนี้ ควรใชการเผยแผหลักธรรมโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการ
ปฏิบตั ิ ก็เพือ่ ใหพทุ ธศาสนิกชนไดตระหนักถึงคุณประโยชนอยางถูกตอง โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่
สรางความสุขแกสงั คม เปนหลักประพฤติปฏิบตั ติ นในการดำเนินชีวติ ไดอยางมัน่ คง
๑.๕.๑.๒ การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจำภาคกลาง
การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๖๐ ประจำภาคกลาง ระหวางวันที่ ๑๑-๑๒ มีนา
คม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล
ลำไทร อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตารางที่ ๒ แสดงหัวขอและจำนวนนิสติ ประชุมกลมุ ยอย ประจำภาคกลาง
หัวขอการประชุมกลุมยอย
กลมุ ที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ
กลมุ ที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลมุ ที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี
กลมุ ที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา
กลมุ ที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผพระพุทธศาสนา
รวม

จำนวนนิสติ หมายเหตุ
๑๘๐
๑๒๐
๔๐
๕๗
๕๐
๔๔๗

๑. กลมุ ที่ ๑บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ
การสนองงานของคณะสงฆแตละพืน้ ทีบ่ ริบทไมเหมือนกัน เพราะฉะนัน้ ตองใชกฎระเบียบ
ขอวัตรปฏิบตั ใิ นพระธรรมวินยั อาจะมีการแตกตางกันออกไปบาง ตามจารีตประเพณีของทอง
ถิน่ นัน้ ๆ แตกต็ อ งใหถอื หลักพระธรรมวินยั เปนเกณฑ เพือ่ ใหพระสงฆสามเณรมีศลี าจารวัตรที่
งดงามนำมาซึง่ ความศรัทธาใหแกพทุ ธศาสนิกชนทีไ่ ดพบเห็น ยังศรัทธาใหมากขึน้ ใหสมกับเปน
เนือ้ นาบุญอันยิง่ ใหญของพุทธศาสนิกชน อยางไรก็ตามสังคมไทยเปนสังคมทีม่ พี ระพุทธศาสนา
เปนทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจของพุทธศาสนิกชน เพราะในสภาพของสังคมในปจจุบนั นี้ คนไทยเราถือ
วาหางไกลศีลธรรมมากในทุกชุมชน เราจะสังเกตไดจากสือ่ ทีวี หนังสือพิมพ วิทยุ เปนตน จะเห็น
ไดวา แตละขาวทีน่ ำเสนอออกมาสสู าธารณชนนัน้ ลวนแตเปนสิง่ ทีเ่ สีย่ งตอการผิดศีลธรรม ถือ
วาเปนปญหาของสังคมทีแ่ กไมตกและเสือ่ มถอยลงเรือ่ ยๆ ในการประชุมกลมุ ทีป่ ระชุมไดกำหนด
วัตถุประสงคในการแลกเปลีย่ นเรียนรใู น ๓ ประเด็น คือ เพือ่ ศึกษาสภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ วาเกิด
จากอะไร เพือ่ ศึกษาความสำคัญของปญหา และเพือ่ ศึกษาหาทางแกไขของปญหา
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จากการประชุม พบวา การปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดมีปญ
 หามากพอสมควร
ในเรือ่ งระเบียบและวินยั สาเหตุเพราะผทู เี่ ขามาบวชลวนแตมมี มุ มองตอพระพุทธศาสนานอยมาก
เพียงแตเขามาอาศัยศึกษาเลาเรียนและเพือ่ ผลประโยชนอนื่ ๆ เทานัน้ มีความขัดแยงระหวางบาน
กับวัดสวนมากจะไดรบั ฟงปญหาในดานเดียว มีกลมุ อิทธิพลทางการเมืองทองถิน่ เขามามีบทบาท
ในวัด ปญหาการประพฤติผดิ วินยั สงฆของพระสงฆ แนวทางในการแกปญ
 หาทีป่ ระชุม เสนอ
วา เจาคณะผปู กครองตองเขมงวดในการปกครอง ดูแลกฎระเบียบใหเปนไปตามธรรมวินยั ของ
พระภิกษุสามเณรในอาวาสนัน้ เชน ใหมกี ารเรียนการสอนอยางนอย คือ ในระดับนักธรรมชัน้
ตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก เจาคณะผปู กครอง อุปช ฌาย อาจารย ควรใหความสนใจ สอด
สองในความประพฤติของลูกหมลู กู คณะ สงเสริมใหมกี ารศึกษาเลาเรียนและการปฏิบตั ธิ รรม และ
ใหมกี ารปรึกษาหารือเพือ่ ลดความขัดแยง การมีสว นรวมจากชุมชนในการอุปถัมภดแู ลวัดและความ
เปนอยขู องพระภิกษุสามเณร ทัง้ นี้ ควรมีสำนักเรียนปริยตั ธิ รรมแผนกนักธรรม บาลี ใหมมี าก
ขึน้ ในแตละตำบล อยางนอยๆ ควรทีจ่ ะมีสำนักเรียน ๑ แหง ควรใหมกี ารจัดปฏิบตั ธิ รรม เรียน
วิปส สนากัมมัฏฐานเบือ้ งตน พอทีจ่ ะเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ขิ องพระภิกษุสามเณร และ
ควรใหชมุ ชนเขามามีบทบาทภายในวัดมากขึน้ เชน ทุกวันอาทิตยในทุกสัปดาหใหจดั กิจกรรมรวม
กันกับพระภิกษุสามเณรเยาวชนพุทธศาสนิกชน
๑. กลมุ ที่ ๒ พุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวนใหญแลวจะไมไดเรียนดานการสอนโดยตรง จึงทำใหขาดความ
เขาใจถึงบทบาทหนาทีด่ า นการสอนศีลธรรมในโรงเรียนอันใหเกิดปญหาในการเผยแผพระพุทธ
ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมซึ่งเปนสัญลักษณที่สำคัญของชาติไทย มีหนาที่เผยแผพระพุทธ
ศาสนาในการศึกษาและอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนมากยิง่ ขึน้ ไดเปนตัวแทน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปประกาศบทบาทและหนาที่ในการขัดเกลา
สังคม และสนองตอองคกร และชวยทำใหเด็กและเยาวชนเขาใจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และพิธกี รรมทีส่ ำคัญมากยิง่ ขึน้ ในการประชุมกลมุ ยอยทีป่ ระชุมไดกำหนดวัตถุประสงคในการ
ศึกษา ๓ ประเด็น คือ เพือ่ ใหทราบถึงบทบาทการสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพือ่ เปนแนวทาง
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การแกไขปญหาการสอนศีลธรรมในโรงเรียน และเพือ่ ใหพทุ ธศาสตรบัณฑิตตระหนักถึงคุณคา
และความสำคัญของการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
จากการประชุมพบวา การทำงานของครูพระสอนศีลธรรม สงผลใหเด็กนักเรียนเชือ่ ฟง
พระมากขึน้ ไดรบั ความรวมมือจากผบู ริหารโรงเรียน และครูพเี่ ลีย้ งในการสอน บางโรงเรียนได
รับความรวมมือใหสอนเกิน ๑ชัว่ โมง ผลสำเร็จทำใหนกั เรียนสอบธรรมศึกษาไดมากขึน้ ทำให
เด็กไดสวดมนตไหวพระนัง่ สมาธิเพือ่ ลดพฤติกรรมความกาวราว ทำใหเด็กมีจติ สำนึกเปนเด็กดี เด็ก
ไดรปู ระวัตขิ องศาสดาในพระพุทธศาสนา และรจู กั อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร อาราธนา
ธรรม และทำใหเด็กรจู กั ความเคารพนอบนอมถอมตัวตอผใู หญและเชือ่ ฟงครูบาอาจารยและพอ
แมมากขึน้
อยางไรก็ตามในการดำเนินการที่ประชุมไดรวมแลกเปลี่ยนและเสนอปญหาและวิธีแก
โดยไดเสนอปญหาคือ ปญหาสือ่ การสอนและไมมอี ปุ กรณ ปญหาการเดินทาง ปญหาความสนิท
สนมใกลชดิ กับนักเรียนมากเกินไป ปญหาแผนการสอนไมชดั เจน และปญหาการอานหนังสือไม
ออก และไดเสนอแนวทางในการแกปญ
 หาวา จัดหาอุปกรณอำนวยความสะดวก จัดหารถรับ
สง วางตัวใหเหมาะสมกับสมณสารูป ศึกษาหลักการสอนและจิตวิทยาการสอนพรอม ๘ สาระ
หลักสูตร และเนนใหเด็กนักเรียนอานวิชาพระพุทธศาสนากอนเรียน
การเขาไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน ถามองในแงดี คณะครูในโรงเรียนมีการตอบรับดวย
ความยินดี มีพระเขาไปสอนนักเรียน ทำใหนกั เรียนมีกริ ยิ ามารยาททีด่ ขี นึ้ รจู กั ความกตัญูตอ
ครูอาจารยพอ แม ผปู กครองมีความออนนอมถอมตนรจู กั พระสงฆดมี ากขึน้ รจู กั วิธกี ารกราบการ
ไหวพูดจาสุภาพออนโยนตอเพื่อนในหองเรียน อยางนี้เปนตน อยางไรก็ตามที่ประชุมไดสรุป
ประเด็นปญหาจากการประชุม ดังนี้
(๑) ความเขาใจของตัวผบู ริหาร ครู ทีไ่ มเขาใจบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมดีพอ
(๒) การปฏิบตั ติ อกัน เชน การทักทาย การถวายอาหาร หรือการถวายความรใู หกบั
พระ ทีไ่ มเกิดความสมดุลระหวางพระกับฆราวาส
(๓) งบประมาณทีส่ นับสนุนในโครงการ กิจกรรม ทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาการดานศีลธรรม
ดานการสอนของพระสอนศีลธรรม ทัง้ ในดานภูมธิ รรม ภูมริ ขู องพระเอง ความเขาใจทีไ่ มชดั เจน
ในเรือ่ งพิธกี รรม บางครัง้ ก็นำพาเรือ่ งผิดๆ ใหเกิดขึน้ พระขาดทักษะทางดานสังคม ดวยความ
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เคยชินทีอ่ ยวู ดั อยากพูดอะไร ก็พดู อยากทำอะไรก็ทำ จึงเกิดความเคยชิน บางรูปก็ตดิ ขัดเรือ่ ง
การทำงานอยางเปนระบบ และความชัดเจนในบทเรียน ไมทำงานการบาน ไปสอน บางรูปก็ตลก
ก็ตลกทัง้ ชัว่ โมง ไมมสี าระจนเปนเหตุใหผบู ริหารตองติงมา เกิดความไมพอใจ เกิดความขัดแยง
ขึ้นระหวางพระกับครู ปญหาดานสิ่งสิ่งแวดลอม กลาวคือ สภาพที่ไมเอื้อตอการทำงานของ
พระ เชน โตะทีน่ งั่ พระภายในโรงเรียน ไมไดถกู จัดไวรบั รอง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากระบบในการเขาไป
ของครูพระสอนสวนมากไปขอโรงเรียนสอนความลงตัวของชัว่ โมงการสอนทีไ่ มชดั เจน จึงทำให
บางวันก็สอนแทนครูคนนัน้ บางทีกส็ อนแทนครูคนนี้ ปญหาดานการบริหาร คือ ปญหาเกิดขึน้
มาก ในหลายๆ ดาน ควรเห็นวา นาจะมีการจัด KM เพือ่ ใหมกี ารนำปญหา และแนวทางใน
การพัฒนา นำปญหามาแกไข นำเอาแนวทางมาพัฒนารวมกัน ระหวาง พระ ครู ผบู ริหาร
นักเรียน
ในการแกปญ
 หาทีป่ ระชุมไดใหขอ เสนอแนะ ดังนี้
(๑) จัดฝกอบรมทีเ่ กีย่ วกับ กระบวนการ การเรียนการสอน ทีเ่ ปน เทคนิค วิธกี าร
โดยเชิญวิทยากรทีม่ คี วามรคู วามสามารถจริงๆ มาใหความรู และหลักการ
(๒) สถาบันสงฆ ผทู เี่ กีย่ วของ ใหความดูแล ใหคำปรึกษา ทีเ่ กีย่ วกับขอสงสัยอยาง
ตรงไป ตรงมา มีเอกสารทีเ่ ปนความรู ความเคลือ่ นไหว และความชัดเจนในงบประมาณ ความ
ชัดเจนการสอน ความชัดเจนระหวางพระกับโรงเรียน ของโครงการ ของหนวยงาน
(๓) ควรนำเสียงผบู ริหารของโรงเรียน นำความคิดเห็นของสถานศึกษาเอง ความ
คิดเห็นในเรือ่ งการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มาประเมินพระสอนศีลธรรม หรือ การจัดโครงการ
ระหวางครู พระ นักเรียน และทำเปนการพัฒนารวมกัน เชน จัด KM พระ ครู ผบู ริหาร, จัด
SWOT การพัฒนาโรงเรียน
๓. กลมุ ที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนก
ธรรม-บาลี
พระพุทธศาสนาเผยแพรเขาสปู ระเทศไทย พระมหากษัตริยไ ทยทุกพระองคตงั้ แตยคุ
กรุงสุโขทัยถึงปจจุบนั ทรงเปนองคอปุ ถัมภ ทรงมีพระราชศรัทธาอยางแรงกลาและทรงสงเสริม
การเรียนรพู ระปริยตั ธิ รรม บางพระองคทรงผนวชในบวรพุทธศาสนาและทรงเชีย่ วชาญเปนพิเศษ
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ในภาษาบาลี เชน พระมหาธรรมราชาลิไทยแหงกรุงสุโขทัย และพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยหู วั รัชกาลที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทร พระพุทธศาสนามีองคประกอบทางดานการศึกษา
๓ ประการ คือ ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ และปฏิเวธ การศึกษา พระปริยตั เิ ปนองคประกอบสำคัญเพราะ
เปนพืน้ ฐานของการศึกษาเลาเรียนพระพุทธศาสนา ซึง่ เปนการเรียนทัง้ ภาษาบาลีและคัมภีรพ ระ
ไตรปฎก ซึง่ เรียกวา การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี และการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนก
ธรรม ซึง่ ในอดีตมิไดจดั เปนรูปโรงเรียน แตจดั สอนกันเองภายในวัด โดยถือเปนกิจของสงฆอยาง
หนึง่ ทีจ่ ะตองเลาเรียนพระธรรมวินยั คำสัง่ สอนของพระพุทธเจา และมีการทดสอบความรวู า พระ
ภิกษุ สามเณร มีความรใู นพระธรรมวินยั มากนอยเพียงใด อาจกลาวไดวา การศึกษาพระปริยตั ิ
ธรรมของภิกษุสามเณรตัง้ แตยคุ กรุงสุโขทัยจนถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา
อยหู วั เปนการศึกษานอกระบบโรงเรียน อาศัยวัดเปนสถานศึกษา มีเจาอาวาสหรือพระภิกษุ
เปนผสู อน และเด็ก ๆ ก็ไดอาศัยวัดเพือ่ การเรียนเขียนอาน
ปจจุบนั การศึกษาของคณะสงฆเปนไปตามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ พระราชบัญญัตมิ หา
วิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
กฎระเบียบ คำสัง่ และขอบังคับของมหาเถรสมาคม คณะสงฆ กระทรวงศึกษาธิการและกรม
ศาสนา และหนวยงานอื่น ๆ รวมทั้งแมกองบาลีสนามหลวง แมกองธรรมสนามหลวง เจา
คณะใหญ เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอำเภอ เจาคณะตำบล และเจาอาวาสเปนผู
รับผิดชอบในการบริหารตามลำดับ
ในปจจุบนั การศึกษาทีค่ ณะสงฆจดั ใหพระภิกษุสามเณรไดศกึ ษามี ๔ ประเภท คือ
(๑) การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี (ระดับมัธยมศึกษา –อุดมศึกษา)
(๒) การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม (ระดับประถมศึกษา)
(๓) การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)
(๔) การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ (ระดับอุดมศึกษา)
ระบบการบริหารการศึกษาของคณะสงฆไมชดั เจนเทาทีค่ วร ถึงแมจะมีสภาการศึกษาของ
คณะสงฆและองคกรอืน่ ๆ ทีค่ ณะสงฆตงั้ ขึน้ มา พรอมทัง้ เจาคณะพระสังฆาธิการทุกระดับทีค่ อย
ควบคุม และสงเสริมการศึกษาของสงฆโดยตรงก็ตามแตกไ็ มมบี ทบาทเทาทีค่ วร ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ปญหาทีว่ า จำนวนนักเรียนมีแนวโนมลดลง การจัดการศึกษาไมเปนระบบ การขาดครูผสู อน ขาด
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อุปกรณการเรียนการสอน ขาดแคลนงบประมาณการจัดการศึกษา รวมทัง้ ขาดความพรอมใน
การจัดตัง้ กองทุนการศึกษา ระบบการศึกษามีหลายระบบแตขาดความเปนเอกภาพและไมสมั พันธ
กัน ในการจัดการศึกษานัน้ คณะสงฆรบั ผิดชอบเฉพาะการจัดสอบหรือวัดผลไมไดรบั ผิดชอบใน
การจัดการศึกษา ดานผเู รียนเกิดความขัดแยงในดานความตองการ เพราะการศึกษาทีค่ ณะสงฆ
จัดใหไมสนองความตองการของผเู รียน การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมมีคณ
ุ คา ความหมายและความ
สำคัญตอสังคมและชีวติ ของคนสมัยปจจุบนั นอยลง จากปญหาและเหตุผลดังกลาว ทำใหผวู จิ ยั
มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเฉพาะเจาะจงถึงบทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกธรรม-บาลีทงั้ นีเ้ พือ่ วิเคราะหและศึกษาความคิดเห็นของนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจเกีย่ วกับบทบาท
พุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี ปญหาอุปสรรค แนวทางการ
แกไข และขอเสนอแนะตอการสอนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี เพือ่ เปนขอมูลในการปรับ
ปรุ ง พั ฒ นาบทบาทพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต กั บ การสอนพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกธรรม-บาลี ใ ห มี
ประสิทธิภาพตอไป
จากการประชุมกลมุ ยอยทีป่ ระชุมไดกำหนดวัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี เพือ่ ไดทราบปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะแนวทางการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี และมีผลการศึกษา
ทีไ่ ดสามารถนำมาประยุกตใชในการกำหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการ
สอนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลีใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยัง่ ยืนสืบไป
ในปจจุบนั การบวชของพระภิกษุมรี ะยะเวลาเพียงสัน้ ๆ ทำใหไมมโี อกาสไดศกึ ษาพระ
ปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี เพราะสวนใหญจะมีการสอนกันในชวงระยะเวลาเขาพรรษาขาด
ความสนใจเนือ่ งจากนักเรียนติดเกม และเทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะโทรศัพทมอื ถือ (เลนเกม
ดูหนังฟงเพลง เลนไลนเฟสบกุ ฯลฯ พระภิกษุบางรูปอานหนังสือไมออก ทำใหไมสามารถศึกษา
พระปริยตั ธิ รรมไดพระภิกษุสว นใหญไมเห็นความสำคัญและประโยชนของการศึกษาพระปริยตั ิ
ธรรมแผนกธรรม-บาลี เพราะมองวาไมสามารถเทียบวิทยฐานะเหมือนกับการศึกษาสายสามัญ
พระภิกษุสามเณรบางรูปตองเรียนทัง้ พระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี แผนกสามัญ และอืน่ ๆ
ทำใหประสบความสำเร็จไดยากไมไดรบั การสงเสริมสนับสนุนจากผปู กครอง ทำใหนกั เรียนขาด
ขวัญและกำลังใจครูผสู อนขาดวินยั และจรรยาบรรณ และบางรูปไมมคี วามรคู วามเขาใจในเรือ่ ง
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ทีจ่ ะสอนอยางลึกซึง้ เทคนิคการสอนของครูยงั ไมมคี วามหลากหลาย ไมมแี บบฝกหัดทีเ่ อือ้ ตอความ
แตกตางระหวางบุคคลและสือ่ การสอนทีไ่ มมคี วามหลากหลายบางสำนักเรียนขาดอุปกรณและ
สือ่ การเรียนการสอนผปู กครองมีทศั นคติทไี่ มตรงกัน ซึง่ อาจเกิดจากผปู กครองไมศกึ ษาพระปริยตั ิ
ธรรมแผนกธรรม-บาลีมาโดยตรง
ซึ่งที่ประชุมไดเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาวา
(๑) ควรมีการรณรงคใหมพี ระภิกษุไดมกี ารบวชในระยะเวลาทีม่ ากขึน้ พระสงฆผมู ี
สวนเกีย่ วของและรับผิดชอบ
(๒) ควรมีการสนับสนุนสงเสริมใหพระสงฆไดมโี อกาสในการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
แผนกธรรม-บาลี
(๓) ควรมีการตัง้ กฎเกณฑในการบวช โดยเนนวาเมือ่ บวชแลวจะตองมีการศึกษาเลา
เรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนธรรม
(๔) ควรมีการรณรงคประชาสัมพันธเพือ่ ปลูกจิตสำนึกใหผทู เี่ ขามาบวชตระหนักถึง
ความสำคัญและประโยชนของการเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม
ทัง้ นีท้ ปี่ ระชุมไดรว มสรุปประเด็นวาในการแกปญ
 หาควรมีการคัดสรรผเู ขามาบวช โดย
เนนผทู อี่ า นออกเขียนได เพือ่ ใหสามารถเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมไดผปู กครองควรใหการ
สนับสนุนและสงเสริมในเรือ่ งของอุปกรณการเรียนการสอนควรมีการจัดฝกอบรมครูใหมเี ทคนิค
การสอนทีม่ คี วามหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ง เสริมการเรียนรดู ว ยตนเอง
มากยิง่ ขึน้ ควรมีการสรางขวัญกำลังใจใหนกั เรียนและครูผสู อนโดยการใหรางวัลเมือ่ นิสติ สอบได
หรือในโอกาสพิเศษคณะสงฆควรมีการพัฒนาและเพิม่ จำนวนบุคลากรทีท่ ำหนาทีเ่ ปนครูผสู อนควร
จัดใหมีการบวชสามเณรภาคฤดูรอนและมีการสงเสริมฆราวาสผูที่สนใจบาลีโดยการสนับสนุน
ปจจัยในดานตาง ๆ ควรมีการสรางขวัญและกำลังใจใหแกนกั เรียนดวยการใหทนุ การศึกษาอยาง
เพียงพอและใหรางวัลเมือ่ สอบไดควรมีการสรางขวัญและกำลังใจแกครูผสู อน โดยมีการใหรางวัล
เปนการตอบแทนในโอกาสพิเศษ ดวยการแตงตัง้ เปนเจาคณะผปู กครองควรมีการประชุมรวมกัน
ระหวางครูผสู อนเปนประจำทุกเดือน เพือ่ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนควรมีการกำหนด
ผรู บั ผิดชอบในการดูแลและใหคำปรึกษาแกนกั เรียน
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๔. กลมุ ที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ
ศึกษา
การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ถือเปนเครื่องประเมิน
ประสิทธิภาพของการศึกษาทีผ่ า นมาของผศู กึ ษา ซึง่ ศาสนกิจในดานการสอนโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรมแผนกสามัญศึกษานั้น เปนเรื่องสำคัญและทาทาย เพราะปญหาที่เกิดขึ้นกับการสอน
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา มีทงั้ ปญหาทางสังคมหลายอยาง เชน ความไมนยิ ม
ใหบตุ รหลานไดเขาเรียนปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา, กฎหมายทีไ่ มชดั เจนและไมอำนวยตอการ
จัดการศึกษา, ความเสือ่ มโทรมของศีลธรรมในสังคมทำใหเยาวชนไมสนใจศึกษาธรรมะ, รวมทัง้
ปญหาการจัดการบริหารการศึกษาปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาซึง่ มีรายละเอียดปลีกยอยในทาง
ปฏิบตั คิ อ นขางซับซอนการปฏิบตั ศิ าสนกิจในดานการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ
ศึกษาของนิสติ ทำใหไดรบั รถู งึ ปญหาในการจัดการเรียนการสอน ไมวา จะเปนเรือ่ งของปญหา
สังคมความนิยมการเมือง ปญหาดานศีลธรรม งบประมาณในการจัดการ นิสติ ไดเสนอแนะให
มีการสนับสนุนใหมกี ารผลักดันกฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม ใหมวี ธิ จี ดั การ
ศึกษาใหมๆ สนับสนุนดานงบประมาณใหเพียงพอ เขาไปมีบทบาทการศึกษาในสถานศึกษาของ
รัฐใหมากขึน้ สรางแรงจูงใจใหศาสนทายาทใหพรอมทีจ่ ะศึกษาระดับสูงตอไป ทัง้ นีเ้ พือ่ การพัฒนา
บุคคล พัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาสังคม ใหเกิดเปนรูปธรรมมากขึน้ เปนการสรางบุคลากร
ของประเทศชาติสรางศาสนทายาทใหมคี ณ
ุ ภาพ เปนทีต่ อ งการของสังคมสืบไป
ทั้งนี้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจในดานนี้ ไดรวบรวมปญหาอุปสรรคมาพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ วิเคราะห หาวิธแี กไขปญหาและสรุปผลทีไ่ ดจากการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ถือเปนบทบาท
ของพุทธศาสตรบัณฑิตทีส่ รางบัณฑิตคืนสสู งั คมตามปรัชญามหาวิทยาลัยวา “จัดการศึกษาพระ
พุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” โดยมีวตั ถุประสงค ๓ ประการ
คือ เพือ่ พัฒนาคน เพิม่ และหาโอกาสใหเยาวชนเปนศาสนทายาท มีโอกาสศึกษาทัง้ ทางโลกทาง
ธรรม เพือ่ พัฒนาระบบ การศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณสงั คมไทยและอาเซียน และเพือ่
ุ ภาพมากขึน้ อยรู ว มกันอยางสันติสขุ
พัฒนาสังคม ใหสงั คมมีบคุ ลากรเสริมในทางศาสนา มีคณ
จากการประชุมกลมุ ยอยพบวา มีปญ
 หาและอุปสรรคของการปฏิบตั ศิ าสนกิจของนิสติ ทำใหเห็น
ปญหาของการจัดการศึกษาการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาหลาย
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อยางดังประมวลมาคือ ปญหาของการเขามาบวชของคนตางดาวเพือ่ ศึกษาปริยตั ธิ รรมแผนก
สามัญศึกษาในประเทศเปนไปดวยความลำบาก เพราะตองดำเนินเรื่องทางกฎหมายระหวาง
ประเทศ ซึง่ เปนเรือ่ งยงุ ยาก ในพืน้ ทีข่ าดคนบวชเรียนในระดับมัธยมตนและปลาย เปนเพราะ
ปญหาเชน ศีลธรรมเสือ่ มถอย พฤติกรรมผศู กึ ษาสรางปญหาไมสนใจทีจ่ ะศึกษาปริยตั ธิ รรมแผนก
สามัญ ขาดแรงจูงใจในการเรียนตอของผเู รียนในระดับมัธยมศึกษา ผลกระทบทีเ่ กิดจากนโยบาย
รัฐบาลใหเรียนฟรี ๑๒ ป ผเู ขาศึกษาไมอยากเรียนบาลี เพราะหลักสูตรบังคับทองจำ ทำใหกลัว
บาลี และ ดานการสอนขาดบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จัดการสอนตามมีตามเกิด
ทีป่ ระชุมไดรว มเสนอแนวทางในการแกปญ
 หากลาว คือ นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจตางรวมกัน
เสนอขอแนะนำและวิธกี ารจัดการเรียนการสอนในรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาซึง่
มีเสนอวิธที แี่ ตกตางและความเปนไปไดดงั นี้
(๑) อาจวางรากฐานการศึกษาปริยตั แิ ผนกสามัญโดยความรวมมือสถานศึกษา ใหสอน
ธรรมศึกษา ตัง้ แตชนั้ ประถมปที่ ๓ เปนตนไป
(๒) อาจจัดโครงการรวมกับสถานศึกษาใหจดั การสอนนักธรรมในโรงเรียน และเปดการ
สอบนักธรรมในชวงเวลาปดเทอมใหญ เปนเวลาเดียวทีจ่ ดั บวชเณรภาคฤดูรอ น ใหสามเณรได
สอบชวงเวลานัน้
(๓) อาจคัดเลือกผเู รียนมงุ นักธรรมบาลีเพือ่ ผลักดันใหเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
(๔) หาแรงจูงใจโดยจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุนใหผูเรียนเขาเรียนในระดับสูงขึ้นไป
(๕) นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจรวมหาแนวทางแกไขปญหาการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา คือ การผลักดันใหมกี ฎหมายสำหรับคนตางดาวกับการเขามาศึกษาให
ไดรบั ความสะดวก และกฎหมายตางๆทีส่ นับสนุนการศึกษาเพือ่ จัดการการสอนโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา สรางวิธใี หมๆในการจัดการศึกษาใหไดรบั ความสะดวกในการเรียนการ
สอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จัดหาทุนการศึกษาใหผศู กึ ษาเปนแรงจูงใจใน
การศึกษาระดับสูงขึน้ ไป และใหพระสงฆมบี ทบาทในโรงเรียน มีกจิ กรรมในโรงเรียน เพือ่ ปูทาง
ปริยตั แิ ผนกสามัญในอนาคต
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๕. กลมุ ที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผพระพุทธศาสนา
นับตัง้ แตพทุ ธปรินพิ พานเปนตนมาบทบาทหนาทีใ่ นการเผยแผโดยสำคัญไดตกเปนภาระ
หนาที่ของพระสงฆจวบจนกระทั่งปจจุบันในยุคปจจุบันบทบาทของพระสงฆในการเผยแผพระ
พุทธศาสนา ถูกทาทายดวยประเด็นทางสังคม คือ กระบวนการวิถชี วี ติ ของประชาชนทีผ่ กู รัด
ดวยปจจัยแวดลอมจากระบบเศรษฐกิจทำใหผคู นเขาวัดมากขึน้ มีองคกรของพระพุทธศาสนาเปน
ทีย่ อมรับของสังคมเชนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระบบการสือ่ สารทีท่ นั สมัย
จะทำใหสงั คมมีโอกาสศึกษาหาธรรมะได และบุคคลากรคือพระสงฆมกี ารพัฒนาตนอยางตอเนือ่ ง
ดังนัน้ เพือ่ เขาถึงปญหาและอุปสรรคทีม่ ผี ลกระทบตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคปจจุบนั
ของพระสงฆในเชิงโครงสราง และเพือ่ สรุปแนวทางการแกไขปญหาทางดานการเผยแผพระพุทธ
ศาสนา ทีน่ ำไปสกู ารปฏิบตั ไิ ดจริง
จากการประชุมกลมุ ยอยพบวา มีปญ
 หาและอุปสรรค ดังนี้ คือ ความศรัทธาทีป่ ระชาชน
มีตอ พระสงฆมลี กั ษณะศรัทธาเฉพาะบุคคล การไมใหความรวมมือของกลมุ ประชาชน ความมีทฏิ ฐิ
มานะของประชาชน พระสงฆมภี าระหนาทีห่ ลายดานจนทำใหการเผยแผไมสามารถทำไดเต็ม
ที่ ความรดู า นหลักธรรมของพระสงฆ พระสงฆไมสามารถใชสอื่ การสอนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
การสือ่ สารระหวางพระสงฆและผฟู ง ทำใหเกิดความเขาใจหลักธรรมคลาดเคลือ่ น ความคาดหวัง
ของสังคมทีม่ ตี อ พระสงฆอยใู นระดับสูง ขาดการสนับสนุนจากผนู ำชุมชนนัน้ ๆ
ทัง้ นีท้ ปี่ ระชุมไดรว มเสนอแนะและแนวทางแกปญ
 หา ดังนี้
(๑) ใหและเพิม่ ความสำคัญหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
(๒) สงเสริมใหพระสงฆไดสรางปฏิสมั พันธใหญาติโยมไววางใจ
(๓) สถาบันพระมหากษัตริยม คี วามสำคัญตอพระพุทธศาสนาชวยกันสงเสริมและรักษา
สืบตอไป
(๔) ปรับทัศนคติของญาติโยมในเรือ่ งการยึดติดในตัวบุคคล
(๕) ปญหาเรือ่ งทิฏฐิสามารถแกไขไดโดยการสรางความเห็นอกเห็นใจ มีเมตตาตอกัน
ปญหาภาระหนาทีห่ ลายดานของพระสงฆ แกไขโดยสรางบุคลากรขึน้ มาแบงเบาภาระหนาทีน่ นั้ ๆ
ปญหาเรือ่ งเศรษฐกิจ แกไขโดยบริหารเวลาใหเหมาะสมกับงาน ปญหาทางการศึกษาทัง้ ๒ ฝาย
กลาวคือ พระสงฆเพิม่ ทักษะการใชเครือ่ งมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ ทักษะการใชภาษาทองถิน่
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นัน้ ๆ ปญหาสือ่ สารมวลชนเผยแพรขา วสารในเชิงลบของพระสงฆแกไขโดยบอกกลาวใหญาติโยม
ใชวจิ ารณญาณในการเสพขาวสาร อีกทัง้ พระสงฆควรเพิม่ ความระมัดระวังในการใชชวี ติ
(๖) ปญหาคานิยมทีเ่ ปลีย่ นไป เชนเรือ่ งการแตงกาย ควรมีความเหมาะสมมากขึน้ ปญหา
ความคาดหวังของสังคมทีม่ ตี อ พระสงฆ แกไขโดยพระสงฆตอ งสรางความเขาใจเรือ่ งหลักธรรม
ในแงเหตุผล และการพึง่ พาตนเองใหมากขึน้
(๗) ปญหาขาดการสนับสนุนจากผูนำชุมชน แกไขโดยตองมีการเอื้ออาทร
บูรณาการ ชวยเหลือกันทัง้ สองฝาย ในทิศทางเดียวกัน
๑.๕.๑.๓ การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจำภาคใต
การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๖๐ ประจำภาคใต ระหวางวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล
ลำไทร อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ ๓ แสดงหัวขอและจำนวนนิสติ ประชุมกลมุ ยอย ประจำภาคใต
หัวขอการประชุมกลุมยอย
กลมุ ที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ
กลมุ ที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลมุ ที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี
กลมุ ที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา
กลมุ ที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสรางสันติสขุ ในภาคใต
รวม

จำนวนนิสติ หมายเหตุ
๑๔
๑๘
๗
๑๑
๕
๕๖
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๑.กลมุ ที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ
การบริหารกิจการคณะสงฆ หรือการปกครองคณะสงฆ โดยหลักคือการปกครองตาม
ธรรมวินยั และใหกฎหมายหรืออำนาจรัฐเปนหลักสนับสนุน คราวใดเมือ่ เกิดความไมเรียบรอย
ขึน้ ในคณะสงฆจนเปนเหตุขดั ของ โดยการบริหารกิจการคณะสงฆ ซึง่ มีความสำคัญในการสราง
ความเขมแข็งและการดำรงอยอู ยางมัน่ คงของพระพุทธศาสนา เปนการปกครองเพือ่ บังคับบัญชา
ดูแลผใู ตบงั คับบัญชาใหอยใู นความเรียบรอยดีงาม
สวนการบริหารจะเปนไปเพือ่ การบริหารจัดการทีจ่ ะประสบผลสำเร็จ ผบู ริหารควรยึด
หลักธรรมาธิปไตยเปนสำคัญ โดยผบู ริหารเองตองประพฤติธรรม และใชธรรมเปนหลักในการ
บริหาร และตองคำนึงถึงประโยชนสว นรวมเปนทีต่ งั้ พึงสละประโยชนสว นตนเพือ่ ประโยชนสว น
รวม ดังพุทธพจนทวี่ า “ถาเห็นจะไดประโยชนสขุ ทีย่ งิ่ ใหญเพราะเสียสละประโยชนสขุ เล็กนอย
บุคคลควรสละประโยชนสขุ เล็กนอย เพือ่ เห็นแกประโยชนสขุ ทีย่ งิ่ ใหญ” วัดเปนหนวยงานปกครอง
และเปนหนวยงานดำเนินกิจการคณะสงฆ และกิจการพระศาสนาทีส่ ำคัญทีส่ ดุ และเปนฐานอัน
สำคัญยิง่ ของคณะสงฆและพระพุทธศาสนา เปนองคกรหลักในการปกครองคณะสงฆ หลักเกณฑ
และวิธกี ารตางๆ เกีย่ วกับวัด จึงควรใหมกี ารศึกษาถึงความเปนไปไดในการหารูปแบบทีเ่ หมาะ
สม และปรับปรุงระบบบริหารงานของคณะสงฆ ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการบริหารงาน
คณะสงฆ เราในฐานะพุทธศาสตรบัณฑิตก็ควรมีสวนรวมในการสนองงานกิจการคณะสงฆให
ดำเนินการตอไปอยางมีประสิทธิภาพ จากการประชุมกลมุ ยอยทีป่ ระชุมไดกำหนดวัตถุประสงค
ไว ๒ ประการคือ เพือ่ ศึกษาบทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ เพือ่
ศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาบทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงาน
กิจการคณะสงฆ
จากการประชุมกลมุ ยอยทีป่ ระชุมไดรว มแลกเปลีย่ นถึงประเด็นปญหาและแนวทางในการ
แกไขรวมกันในแตละประเด็น ดังนี้
(๑) ดานการปกครอง พบวา พระสงฆขาดการศึกษาหลักธรรมใหถอ งแททงั้ ดานปริยตั ิ
และปฏิบตั ิ พระสงฆขาดความรอบรทู งั้ ทางโลกและทางธรรม เพือ่ รเู ทาทันตอความเปลีย่ นแปลง
ของสังคม และระบบการศึกษาของคณะสงฆไมเหมาะกับยุคสมัย ทัง้ นีใ้ นการแกปญ
 หาดังกลาว
ทีป่ ระชุมเห็นวา พระสงฆควรพัฒนาตนใหรอบรทู งั้ ทางโลกและทางธรรม เพือ่ รเู ทาทันตอความ
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เปลีย่ นแปลงของสังคม อันจะสงผลตอศักยภาพในการอบรมพัฒนาจิต การเผยแผศาสนธรรม
แกพทุ ธศาสนิกชน เชน ดานการบริหาร ดานกฎหมาย กฎระเบียบของสงฆเปนตน ระบบการ
ศึกษาของคณะสงฆควรปรับประยุกตใหเหมาะกับยุคสมัยแตคงไวซงึ่ หลักศาสนธรรม และพระสงฆ
ควรศึกษาหลักธรรมใหถอ งแททงั้ ปริยตั แิ ละปฏิบตั ิ เพือ่ ใหพรอมทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจทัง้ ๖ ดานของ
คณะสงฆ
(๒) ดานการศาสนศึกษา พบวา วัดยังขาดแหลงเรียนรทู ดี่ มี กี ารจัดตัง้ สถานทีเ่ รียนและ
สงเสริมการเรียนการสอนตอพระภิกษุสามเณรทีส่ นใจในการเรียนทัง้ ดานบาลีและนักธรรม แนว
ทางในการแกปญ
 หาดานการศาสนศึกษา วัดตองสงเสริมการเรียนการสอนตอพระภิกษุสามเณร
ที่สนใจในการเรียนทั้งดานบาลีและนักธรรมดานการเผยแผศาสนธรรม พระสงฆควรเปนผูให
คำสอนและหลักศาสนธรรมทัง้ โดยตรงและโดยทางออม พระสงฆควรมีบทบาทเชิงรุกในการสัง่
สอนเยาวชนดานศีลธรรม เชน เปนวิทยากรอบรมในสถานศึกษา หรือจัดโครงการและกิจกรรม
ตางๆ เพือ่ ใหพทุ ธศาสนิกชนและเยาวชนเขามามีสว นรวมในการอบรมศีลธรรม โดยมีวดั เปนแกน
นำกลมุ พระสงฆและสือ่ มวลชน เปนตน หากรวมมือกันหลายจุดและประสานเครือขายทัว่ ประเทศ
จะชวยเหลือสังคมไทยไดอยางดียงิ่ และ พระสงฆควรใหการอบรมแกผตู อ งขังและพนักงานตาม
โรงงานที่ไมมีโอกาสไปฟงเทศนที่วัด
(๓) ดานการเผยแผศาสนธรรม พบวา วัดขาดการเผยแผศาสนธรรมทีเ่ ขมแข็ง พระ
สงฆขาดการเอาใจใสในการศึกษาธรรมะ และเพิม่ ศักยภาพในการเผยแผศาสนธรรม และพระ
สงฆยงั ขาดความรใู นการสอนอยางถองแท และหลักศาสนธรรมทัง้ โดยตรงและโดยทางออม แนว
ทางในการแกปญ
 หาดานการศึกษาสงเคราะห วัดควรเปนแหลงเรียนรขู องเยาวชนและประชา
ชนเพือ่ เพิม่ ความเขมแข็งของชุมชนโดยเปนศูนยกลางประสานวิทยากรชวยอบรมประชาชนดาน
การอาชีพ เชน จัดหองสมุดชุมชน และพัฒนาวัดใหเปนแหลงเรียนรศู าสนธรรม นำพุทธศาสนิกชน
ปฏิบตั เิ พือ่ ใหประชาชนไดศกึ ษาตามอัธยาศัย ทัง้ นีว้ ดั ตองพัฒนาใหเปนหนวยปฏิบตั ใิ นการเผย
แผศาสนธรรมทีเ่ ขมแข็ง พระสงฆควรเอาใจใสในการศึกษาธรรมะและเพิม่ ศักยภาพในการเผย
แผ ศาสนธรรม และ พระสงฆควรเปนผใู หคำสอนและหลักศาสนธรรมทัง้ โดยตรงและโดยออม
โดยตรงคือเปนผใู หการฝกอบรมแกพทุ ธศาสนิกชน โดยออมคือการครองตนตามหลักธรรมวินยั

นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจอาสาเติมปญญาใหกบั สังคม ฯ

645

ซึง่ จะกอศรัทธาแกบคุ คลทัว่ ไปและการใหการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการอบรมพัฒนาจิตและ
หลักปริยตั ทิ างศาสนาแกคณาจารย วิทยากรผใู หการอบรมแกเยาวชนอีกสวนหนึง่
(๔) ดานการศึกษาสงเคราะห พบวา รัฐบาลไมมนี โยบายสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห
ทีช่ ดั เจนและตอเนือ่ ง แนวทางในการแกปญ
 หาดานการศึกษาสงเคราะหวดั ควรเปนแหลงเรียน
รขู องเยาวชนและประชาชนเพือ่ เพิม่ ความเขมแข็งของชุมชนโดยเปนศูนยกลางประสานวิทยากร
ชวยอบรมประชาชนดานการอาชีพ เชน จัดหองสมุดชุมชน และพัฒนาวัดใหเปนแหลงเรียนรู
ศาสนธรรม นำพุทธศาสนิกชนปฏิบตั เิ พือ่ ใหประชาชนไดศกึ ษาตามอัธยาศัย
(๕) ดานการสาธารณูปการ พบวา รัฐไมมนี โยบายสนับสนุนการสาธารณูปการทีช่ ดั เจน
และตอเนือ่ ง เชนสนับสนุนใหวดั เปนแหลงเรียนรขู องชุมชน วัดไมมนี โยบายดานการอนุรกั ษสงิ่
แวดลอมและเปนสถานทีพ่ กั ผอนหยอนใจทีป่ ลอดภัย แนวทางในการแกปญ
 หา วัดควรเปนแบบ
อยางทีด่ ที งั้ ดานการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมและเปนสถานทีพ่ กั ผอนหยอนใจทีป่ ลอดภัย และรัฐควร
มีนโยบายสนับสนุนการสาธารณูปการทีช่ ดั เจนและตอเนือ่ ง เชน สนับสนุนใหวดั เปนแหลงเรียน
รขู องชุมชน ดานการพัฒนาศีลธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของ
 ญาทองถิน่
ทองถิน่ เปนแหลงรวมองคความรแู ละภูมปิ ญ
(๖) ดานสาธารณสงเคราะห พบวา วัดยังขาดความเปนศูนยกลางสรางความเขมแข็ง
ใหกบั ชุมชน ขอเสนอแนะ วัดควรเปนศูนยกลางสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน ปลูกจิตสำนึก
ใหประชาชนไดเขาใจศาสนธรรม และนำไปใชในชีวติ ประจำวันได และวัดควรเปนศูนยรวมทีส่ ราง
คุณธรรมจริยธรรมและสามัคคีธรรมในทองถิน่
สรุปวัดควรเปนศูนยกลางสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน เปนศูนยรวมทีส่ รางคุณธรรม
จริยธรรมและสามัคคีธรรมในทองถิน่ เปนศูนยรวมทีส่ ามารถชีน้ ำทิศทางการพัฒนาชุมชนในทาง
ทีช่ อบทีค่ วร รวมทัง้ ปลูกจิตสำนึกใหประชาชนเขาใจศาสนธรรมและนำไปใชในชีวติ ประจำวันได
และพระสงฆควรเปนผใู หคำสอนและหลักศาสนธรรมทัง้ โดยตรงและโดยออม โดยตรงคือเปนผู
ใหการฝกอบรมแกศาสนิกชน โดยออมคือการครองตนตามหลักธรรมวินยั ซึง่ จะกอศรัทธาแก
บุคคลทัว่ ไป และการใหการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการอบรมพัฒนาจิตและหลักปริยัตทิ าง
ศาสนาแกคณาจารยวทิ ยากรผใู หการอบรมแกเยาวชนอีกสวนหนึง่
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๒.กลมุ ที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
การปฏิบตั ศิ าสนกิจ คือ การปฏิบตั หิ นาทีข่ องนิสติ ตามนโยบายและพันธกิจของมหา
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึง่ ประสบการณโดยตรงอันเกิดจากงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ถือเปนเครือ่ งมือชนิดหนึง่ ทีน่ อกจากจะชีใ้ หเห็นพัฒนาการการทำงานของผปู ฏิบตั งิ านแลว ยัง
เปนประโยชนตอผูอื่นไดอีก หากมีการถายทอดที่ดี เชน การชี้แจงปญหา การบอกเลา
ประสบการณ การจัดการปญหาดวยวิธกี ารอันเหมาะสม ฯลฯ กรณีการปฏิบตั งิ านในตำแหนง
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึง่ เปนงานดานการศึกษาอีกดานทีแ่ สดงใหเห็นถึงบทบาทของ
พระสงฆในปจจุบนั ในการจัดการศึกษานัน้ มีจดุ มงุ หมายเพือ่ ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมให
กับนักเรียน เกิดความรคู วามเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง และสามารถ
ประพฤติปฏิบตั ใิ หเกิดผลดีตอ ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และตอสังคมได โดยในการจัดการศึกษา
ใหเกิดความสำเร็จอยางแทจริง หากพิจารณาแลวความรภู าคทฤษฎีเปนเพียงแคองคประกอบ
หนึ่ง ประสบการณอันเกิดจากการสอนจะทำใหทราบปจจัยตางๆ ไดมากกวา ทั้งในดานที่กอ
ใหเกิดผลสำเร็จ ปญหา อุปสรรค ดานวิธกี ารจัดการกับปญหาทีเ่ หมาะสม ซึง่ เกิดจากการจัดการ
ปญหาตามลักษณะเฉพาะของผปู ฏิบตั งิ านแตละบุคคล ซึง่ ในทีน่ กี้ ารแลกเปลีย่ นประสบการณดว ย
กันจึงเปนเรือ่ งจำเปนอยางยิง่ ทัง้ นีเ้ พือ่ สรางศักยภาพในการทำงานใหเปนทีย่ อมรับของสถาน
ศึกษา และเพือ่ ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกบั นักเรียนไดมคี วามรคู วามเขาใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตองพรอมกับมีความประพฤติทดี่ งี าม ซึง่ จากการประชุมกลมุ ยอย
ทีป่ ระชุมไดกำหนดวัตถุประสงคไว ๒ ประการคือ เพือ่ ศึกษาแนวทางจัดการการสอนของพระ
สอนศีลธรรมในสถานศึกษาทีไ่ ปปฏิบตั งิ าน และเพือ่ ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ใน
การจัดการการสอนของพระสอนศีลธรรม
จากการศึกษาพบวา มีปญ
 หาและอุปสรรคดานหลักสูตรและเนือ้ หา คือ ระยะเวลาใน
การสอนทีน่ อ ยเกินไป ปญหาดานการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน คือ เด็กนักเรียนไมให
ความสำคัญตอรายวิชา ปญหาดานการผลิตและการใชสอื่ การเรียนการสอน คือ ขาดสือ่ ทันสมัย
ทีใ่ ชประกอบการสอน สอนภาคปฏิบตั ิ เด็กเกิดความเบือ่ หนาย ปญหาดานการวัดผลและประเมิน
ผล คือ สอบธรรมศึกษา และปญหาดานบุคคล คือ สถาบันการศึกษาใหความรวมมือนอยกวาที่
ควรปญหาดานศาสนา ผบู ริหาร ไมใหความสำคัญตอการสอนในรายวิชาศีลธรรม เด็กนักเรียน

นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจอาสาเติมปญญาใหกบั สังคม ฯ

647

การรับมือ และการชักจูง การจัดการและการดำเนินงานดานการสอน และ ยังขาดทุนทรัพย
ในการใชจา ยเพือ่ การเรียนการสอน
ทัง้ นีใ้ นการแกปญ
 หาทีป่ ระชุมไดรว มเสนอแนะ วา ควรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ
เนือ้ หา ดานการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการผลิตและการใชสอื่ การเรียนการสอน
ดานการวัดผลและประเมินผล ปญหาดานบุคคล ทัง้ นี้ ในการจัดการศึกษาทีจ่ ะใหเกิดความสำเร็จ
อยางแทจริง หากพิจารณาแลวความรภู าคทฤษฎีเปนเพียงแคองคประกอบหนึง่ ประสบการณ
อันเกินจากการสอนจะทำใหทราบปจจัยตางๆ ไดมากกวา ทัง้ ในดานทีก่ อ ใหเกิดผลสำเร็จ ปญหา
อุปสรรค ดานวิธกี ารจัดการกับปญหาทีเ่ หมาะสม ซึง่ เกิดจากการจัดการปญหาตามลักษณะเฉพาะ
ของผปู ฏิบตั งิ านแตละบุคคล ซึง่ ในทีน่ กี้ ารแลกเปลีย่ นประสบการณดว ยกันจึงเปนเรือ่ งจำเปน
อยางยิง่ ทัง้ นีเ้ พือ่ สรางศักยภาพในการทำงานใหเปนทีย่ อมรับของสถานศึกษา และเพือ่ ปลูกฝง
คุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักเรียนไดมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
อยางถูกตองพรอมกับมีความประพฤติทดี่ งี ามตอไป
๓. กลมุ ที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนก
ธรรม-บาลี
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม–บาลี เปนการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม ที่
คณะสงฆไทยดำเนินการเรือ่ ยมาเปนลำดับตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั มีระบบและระเบียบการที่
รัดกุมเครงครัด เปนการศึกษาทีอ่ ยภู ายใตพระบรมราชูปถัมภทมี่ คี ณะสงฆเปนผดู แู ล โดยมีจดุ มงุ
หมายเพือ่ ผลิตบุคลากรของพระพุทธศาสนาเพือ่ รับใชพระศาสนา และเปนหัวใจสำคัญของการ
ศึกษาของคณะสงฆที่มีผลตอความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา และมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใหมคี วามรคู วามเขาใจในหลักธรรมคำสอนเพือ่ ดำรงพระศาสนาและเผย
แผคำสอนไปสปู ระชาชนเพือ่ ความรมเย็นของสังคมโดยรวม แตการจัดการศึกษาในสวนดังกลาว
ยังมีปญ
 หาอีกมากมายทีร่ อการแกไข จากผลการศึกษาขอมูลดานตางๆ เห็นผลตรงกันวาการ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีมีสภาพปญหาและอุปสรรคหลายประการ เชน
ปญหาดานหลักสูตร พบวา เนือ้ หาสาระเกาเกินไปไมมกี ารปรับเปลีย่ นตามความเปนไปของสังคม
และภาษาทีใ่ ชในหนังสือเปนภาษาทีเ่ ขาใจยาก ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนพบวา การ
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จัดการเรียนการสอนยังไมเปนระบบ เนนการทองจำเปนหลัก ไมคอยมีการประยุกตใชดาน
กระบวนการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย ปญหาดานบุคลากร พบวา ครูผสู อนมีไมเพียงพอ ใช
ระบบการเรียนการสอนแบบพีส่ อนนอง ครูผสู อนขาดประสบการณและขาดความเขาใจเกีย่ วกับ
การจัดการการเรียนการสอน ปญหาดานงบประมาณ พบวา ยังขาดงบประมาณสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทัง้ จากภาครัฐและจากคณะสงฆในพืน้ ที่ ปญหาดานการ
วัดผลและประเมินผล พบวา เกณฑการวัดผลและประเมินผล มักวัดความจำมากกวาความเขา
ใจและการคิดวิเคราะห ปญหาดานสือ่ และอุปกรณการเรียนการสอน พบวา ไมมสี อื่ การเรียน
การสอนทีส่ ามารถจุดประกายแหงความคิดและปญญาใหแกผเู รียนอยางแทจริง เปนตน
พุทธศาสตรบัณฑิต ในฐานะที่เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานพระพุทธ
ศาสนาทีเ่ รียนรคู วบคกู บั วิชาการทางโลก ทีผ่ า นการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ใหมคี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค ๙ ประการ คือ มีปฏิปทานาเลือ่ มใส ใฝรใู ฝคดิ เปนผู
นำดานจิตใจและปญญา มีความสามารถในการแกปญ
 หา มีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา
รจู กั เสียสละเพือ่ สวนรวม รเู ทาทันความเปลีย่ นแปลงของสังคม มีโลกทัศนกวางไกล มีศกั ยภาพ
ทีจ่ ะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม จึงควรมีบทบาทและหนาทีใ่ นการ
ชวยแกไขปญหาและชวยพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีใหมี
คุณภาพ ไมวา จะเปนดานบุคลากร ดานหลักสูตร ดานงบประมาณ ดานสือ่ และอุปกรณการเรียน
การสอน และรวมถึงดานการบริหารจัดการตางๆ เพือ่ ใหโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมเปนสถาบัน
การศึกษาทีผ่ ลิตผจู บการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเปนกำลังสำคัญในการดำรงและเผยแผพระพุทธ
ศาสนาและเพือ่ เปนกำลังในการสรางความดีงามแกสงั คมและประเทศชาติ ทัง้ นีใ้ นการประชุม
กลมุ ยอยไดกำหนดวัตถุประสงคไวตอ ไป
(๑) เพื่อศึกษาบทบาทของพระนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย กับการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี
(๒) เพือ่ ศึกษาสภาพปญหาของพระนิสติ พุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย กับการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี
(๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาของพระนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิตของมหา
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี
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จากการประชุม พบวา ปญหาและอุปสรรคในดานบุคลากร คือ บุคลากรมีความรคู วาม
สามารถแตขาดประสบการณ บุคลากรทีม่ คี วามรคู วามสามารถมีจำนวนนอย ปญหาดานนักเรียน
คือ นักเรียนทีเ่ ขามาเรียนมีจำนวนนอย นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ไมไดรบั การยอมรับ
ทีแ่ พรหลายในสังคมการเรียน ดานอุปกรณและสือ่ การเรียนการสอน สือ่ การเรียนการสอนยัง
ลาหลังไมทนั สมัย ขาดการสนับสนุนอุปกรณการเรียนจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ดานงบประมาณ
คืองบประมาณจากภาครัฐในการสนับสนุนการเรียนการสอนไมเพียงพอ ขาดการสนับสนุนจาก
คณะสงฆทเี่ กีย่ วของ โดยมีขอ เสนอแนะ และแนวทางการแกไข ดานบุคลากร คือ จัดหาบุคลากร
ใหมคี วามเหมาะสมกับการเรียนการสอน จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาสงเสริมทักษะบุคลากรใหมคี วาม
รคู วามสามารถเพิม่ ขึน้ ดานนักเรียน คือสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอนใหเกิดขึน้ แกนกั เรียน
ชวยเหลือสงเสริมปจจัยตางๆ ทีจ่ ำเปนตอการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ใหเปนทีย่ อมรับแกสงั คม ดานอุปกรณและสือ่ การเรียนการสอน จัดสรางอุปกรณสอื่ การเรียน
การสอนใหทนั สมัยและเหมาะสมตอการเรียนการสอน คือ จัดกิจกรรมเพิม่ ทักษะบูรณาการใน
การใชสอื่ ในการเรียนการสอน ดานงบประมาณ คือ ประชาสัมพันธ ติดตอ สือ่ สาร ขอความ
ชวยเหลือ ในสิง่ ทีข่ าดแคลน ตอหนวยงานภาครัฐใหเขามาชวยเหลือ คือ ใหคณะสงฆทดี่ แู ลและ
เกีย่ วของจัดตัง้ กองทุน หาทุน มาเพือ่ ใชในความจำเปน และเปนทุนสำรองไวใชในยามจำเปน
จากสภาพปญหาอาจจะมากระทบตอการเรียนการสอนแบบดัง้ เดิมหรืออืน่ ก็ตามที แต
การแกปญ
 หานัน้ สมควรตองแกไขใหถกู ตองตรงจุดอยางมีการบูรณาการ โดยไมใหเกิดผลกระทบ
ตอองคกร ควรจะเนนหนักไปทางการบูรณาการไปตามกระแสอยางเรียบงายและมีคณ
ุ ภาพเพือ่
ความยืดหยุนของระบบแบบแผนวิธีการตางๆ อยางสมดุลตามสถานการณปจจุบัน ปญหาที่
จะตองแกไขเรงดวนคือ ดานบุคลากร และดานโครงสรางหลักสูตร เปนตน ในฐานะทีเ่ ปนผจู บการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานพระพุทธศาสนาที่เรียนรูควบคูกับวิชาการทางโลก ที่ผานการ
พัฒนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีปฏิปทานาเลือ่ มใส ใฝรใู ฝคดิ เปนผนู ำดาน
จิตใจและปญญา มีความสามารถในการแกปญ
 หา มีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา รจู กั
เสียสละเพือ่ สวนรวม รเู ทาทันความเปลีย่ นแปลงของสังคม มีโลกทัศนกวางไกล มีศกั ยภาพที่
จะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม จึงควรมีบทบาทและหนาทีใ่ นการชวย
แกไขปญหาและชวยพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลีใหมคี ณ
ุ ภาพ
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ไมวา จะเปนดานบุคลากร ดานหลักสูตร ดานงบประมาณ ดานสือ่ และอุปกรณการเรียนการสอน
และรวมถึง ดานการบริหารจัดการตางๆ เพือ่ ใหโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมเปนสถาบันการศึกษา
ทีผ่ ลิตผจู บการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเปนกำลังสำคัญในการดำรงและเผยแผพระพุทธศาสนา
และเพือ่ เปนกำลังในการสรางความดีงามแกสงั คมและประเทศชาติตอ ไป
๔. กลมุ ที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนก
สามัญศึกษา
การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษานัน้ เปนการศึกษารูปแบบหนึง่ ของการศึกษา
คณะสงฆ เปนการศึกษาทีร่ ฐั กำหนดใหมขี นึ้ ตามความประสงคของคณะสงฆ ซึง่ มีมลู เหตุสบื เนือ่ ง
มาจากการจัดตัง้ โรงเรียนบาลีมธั ยมศึกษา และบาลีสามัญศึกษา กลาวคือ ภายหลังจากทีก่ าร
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆทงั้ สองแหง คือ มหาวิทยาลัยมหาชัน้ ประถมปที่ ๔ ตอมาเมือ่ โรงเรียน
บาลีมธั ยมศึกษานีไ้ ดแพรขยายออกไปยังตางจังหวัดหลายแหง มีพระภิกษุและสามเณรเรียนกัน
มาก ทางคณะสงฆโดยองคการศึกษาจึงไดกำหนดใหเรียกโรงเรียนประเภทนีใ้ หมวา โรงเรียนบาลี
วิสามัญศึกษาสำนักเรียนวัด โดยมติคณะสังฆมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการก็ไดออกระเบียบ
กระทรวงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ซึง่
เปดดำเนินการมาตัง้ แตป พ.ศ. ๒๔๓๒ และ พ.ศ. ๒๔๘๙ ตามลำดับไดเจริญกาวหนามากขึน้
ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงไดจดั แผนกมัธยมขึน้ มาเรียกวาโรงเรียนบาลี
มัธยมศึกษา กำหนดใหมกี ารเรียนบาลี นักธรรม และความรชู นั้ มัธยม โดยรับผทู สี่ ำเร็จใหโรงเรียน
บาลีวิสามัญศึกษาสำนักเรียนวัดนี้เปดทำการสอบสมทบและเมื่อสอบไดแลวก็ยังจะไดรับ
ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกดวย ดวยเหตุนจี้ งึ ทำใหพระภิกษุและสามเณรนิยม
เรียนกันมาก โรงเรียนประเภทนี้จึงแพรหลายออกไปยังตางจังหวัดตางๆ อยางกวางขวาง
จนทำใหทางการคณะสงฆเกรงวาการศึกษาธรรมและบาลีจะเสือ่ มลงเพราะพระภิกษุและสามเณร
ตางมงุ ศึกษาวิชาทางโลกมากไป ดังนัน้ แมกองบาลีสนามหลวง พระธรรมปญญาบดี (สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย ฟน ชุตนิ ธฺ โร) จึงไดแตงตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระ
ปริยตั ธิ รรมแผนกบาลีขนึ้ ใหม มีวชิ าบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรียกวา บาลีศกึ ษาสามัญ
ศึกษาและปริทัศนศึกษา และไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ พรอมกับไดยกเลิกระเบียบของ
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คณะสังฆมนตรี วาดวยการศึกษาของโรงเรียนบาลีวสิ ามัญศึกษา สำนักเรียนวัด และกำหนดให
พระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลีทคี่ ณะสงฆไดจดั ขึน้ ใหม แตการณปรากฏตอ
มาวาการตัง้ สำนักเรียนตามแบบโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลีใหมนมี้ นี อ ย นักเรียนก็นยิ ม
เรียนกันนอยเพราะพระภิกษุสามเณรสวนใหญยังพอใจที่จะเรียนโดยไดรับประกาศนียบัตร
จากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนัน้ จึงไดพากันเขาชือ่ เปนนักเรียนโรงเรียนราษฎรของวัดซึง่ ตัง้ ขึน้
โดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบาง สมัครสอบเทียบบาง เขาเปนนักเรียนผใู หญบา ง ทำให
การศึกษาของคณะสงฆในชวงระยะนัน้ เกิดความสับสนเปนอันมาก
เพือ่ สนองความตองการของพระภิกษุสามเณร โดยใหเรียนทัง้ วิชาธรรมและวิชาสามัญ
ศึกษาควบคกู นั ไป การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม ก็จำเปนตองอนุวตั ไปตามความเปลีย่ นแปลงของ
โลกบาง จึงเห็นสมควรทีจ่ ะมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยตั ธิ รรมเพิม่ ขึน้ อีกแผนกหนึง่ คือหลัก
สูตรพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหผศู กึ ษาไดมโี อกาสบำเพ็ญตนใหเปนประโยชน
ไดทั้งทางโลกและทางธรรมควบคูกันไป ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใชระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๑๔ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ (ปจจุบนั ใชระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยโรงเรียนพระ
ปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยมีวตั ถุประสงคทจี่ ะใหการศึกษาในโรงเรียนดัง
กลาวเปน ประโยชนตอ ฝายศาสนจักร และฝายบานเมือง กลาวคือ ทางฝายศาสนจักรก็จะได
ศาสนทายาทที่ดี มีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนผู
ประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบดำรงอยใู นสมณธรรม สมควรแกภาวะ สามารถธำรงและสืบตอพระพุทธ
ศาสนาใหเจริญสถาพรตอไป และถาหากพระภิกษุสามเณรเหลานีล้ าสิกขาบทไปแลวก็สามารถ
เขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐได หรือเขารับราชการสรางประโยชนใหกา วหนาใหแกตนเอง
และบานเมืองสืบตอไปดวยเชนกัน ปจจุบนั โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา สังกัด
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดังนั้น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จึงมี
ภารกิจในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ เปนการศึกษาในระบบควบคกู บั การจัดการศึกษาพระ
ปริยตั ธิ รรมทัง้ แผนกบาลีและแผนกธรรมใหแกพระภิกษุสามเณร โดยรับเด็กผชู ายทีเ่ รียนจบชัน้
ประถมศึกษาปท่ี ๖ เขาบรรพชาเปนสามเณร โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาจัดตัง้
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ขึน้ โดยวัดในพระพุทธศาสนา มีเจาอาวาสวัดเปนผขู อจัดตัง้ ดำเนินการสอนโดยครูซงึ่ เปนทัง้ พระ
ภิกษุและคฤหัสถ ในปจจุบนั มีโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษากระจายอยทู วั่ ทุกภาค
ของประเทศ จำนวน ๔๑๔ แหง โดยมีวตั ถุประสงค คือ เพือ่ ศึกษาบทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการสอนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ
ศึกษา เพือ่ ศึกษาสภาพปญหาของพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กับการสอนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา และเพือ่ เสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
การสอนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาของพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จากการประชุม พบวา ปญหาการพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดและการประเมิน
ผล ไมเปนไปตามมาตรฐานการวัดและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ ครูสอนขาดการ
ทำงานรวมกันเปนเครือขาย และ ปญหาการดูแลและการอยรู ว มกันของนักเรียน ทีป่ ระชุมได
รวมเสนอแนะ คือ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู หรือกำหนดกิจกรรมการเรียนรไู วลว งหนา
อยางเปนระบบ และจัดทำไวเปนลายลักษณอกั ษร สงเสริมใหครูจดั ทำวิจยั ในชัน้ เรียน เพือ่ พัฒนา
หลักสูตรและวิธกี ารเรียนการสอน สงเสริมใหฝา ยกิจการนักเรียนมีบทบาทใหมากขึน้ ครูควรนำผล
ประเมินคุณภาพการศึกษาทัง้ ภายในภายนอกไปใชในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนือ่ ง
จากสภาพปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ นิสติ พุทธศาสตรบัณฑิต ไดนำหลักบูรณาการในทาง
พระพุทธศาสนามาเปนกระบวนการในการจัดการกับปญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยใชหลักอริยสัจ ๔ คือ
ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค จะเห็นไดวา ครูผสู อนจะตองเปลีย่ นบทบาทจากครูผสู อนเปนผอู ำนวย
การความสะดวก คือเปนผจู ดั เตรียมประสบการณ และสือ่ การเรียนการสอน รวมทัง้ การหาเทคนิค
และวิธกี ารสอนรูปแบบตางๆ เพือ่ ใหผเู รียนใชเปนแนวทางในการสรางสรรคความรดู ว ยตนเอง
ุ ภาพ คือ เปนคนเกง ดี และมีความสุข
และสามารถนำความรไู ปประยุกตใชเพือ่ ใหผเู รียนมีคณ
ตลอดทัง้ มองกวาง คิดไกล ใฝรู และเชิดชูคณ
ุ ธรรม
๕.กลมุ ที่ ๕ บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเสริมสรางสันติสขุ ในภาคใต
ปญหาในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดภาคใต เปนปญหาทีม่ มี ายาวนาน จึงตองอาศัยระยะเวลาใน
การแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยใชหลักความเขาใจ เขาถึง พัฒนา ตามแนวพระราชดำริ
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ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั จึงจะทำใหปญ
 หาคลีค่ ลายไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ทัง้ นีเ้ พือ่ เสริม
สรางสันติสขุ ใหเกิดขึน้ ในภาคใต ปญหาความไมสงบในภาคใต ไดเกิดขึน้ มาเปนระยะเวลาทีย่ าว
นานตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั โดยทางรัฐบาลไดพยายามเขาไปแกไขปญหาอยางตอเนือ่ ง ตัง้ แต
สมัยใตรม เย็น นำโดยพลเอกกิตติ รัตนฉายา เมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒ เมือ่ มีการเปดวิทยาลัย
สงฆปต ตานี เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดผลิตบัณฑิตเพือ่ เขาไปแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยมีวตั ถุประสงคในการชวยเหลือสังคมทีต่ นอยอู าศัย ซึง่ บัณฑิตก็ไดชว ยกันดำเนินการชวยแกไข
ปญหาใหแกชมุ ชนไดในระดับหนึง่ แตกไ็ มสามารถครอบคลุมพืน้ ทีไ่ ดทงั้ หมด เพราะมีขอ จำกัด
ในการดำเนินงาน ซึง่ ตองอาศัยภาครัฐเขามาชวยสนับสนุนในดานตางๆ ทีป่ ระชุมไดกำหนดวัตถุ
ประสงค ๓ ประการ คือ เพือ่ ศึกษาสภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ วาเกิดจากอะไร สามารถเขาถึงวิถชี วี ติ
ของชุมชน เพือ่ ศึกษาความสำคัญของปญหา นำไปสกู ารพัฒนาในดานตางๆ และเพือ่ ศึกษาหา
ทางแกไขของปญหา ทำใหเขาใจชุมชนทองถิน่ ของตนเอง ทัง้ นีท้ ปี่ ระชุมไดรว มเสนอปญหาและ
อุปสรรค พรอมขอเสนอแนะและแนวทางในการแกปญ
 หา ดังนี้ ปญหาการคมนาคมไมปลอดภัย
เพราะอาจจะมีการลอบทำรายชีวติ และทรัพยสนิ ทำใหเกิดความหวาดกลัวในการเดินทาง เพราะ
เกรงวาจะไมปลอดภัย ความไมเขาใจในภาษาทองถิน่ ทำใหเกิดการสือ่ สารคลาดเคลือ่ น หรือ
อาจจะทำใหเขาใจผิด ทำใหเกิดความระแวงซึง่ กันและกัน ความไมเขาใจในวัฒนธรรมของชุมชน
ระหวางไทยพุทธ-มุสลิม ทำใหเกิดชองวางทางความสัมพันธในชุมชน และประชากรไทยพุทธ
ลดจำนวนลง มีการยายถิน่ ฐานไปอยทู อี่ นื่ ชาวไทยมุสลิมมีจำนวนเพิม่ ขึน้ โดยมีสาเหตุสำคัญ
หลายประการ
ในการแกปญ
 หาดังกลาว นัน้ ตองกำหนดกรอบเวลาทีเ่ หมาะสมในการเดินทาง และมี
เจาหนาทีด่ แู ลความปลอดภัย ตองสงเสริมการเรียนภาษาทองถิน่ เพือ่ การสือ่ สารทีก่ อ ใหเกิดความ
เขาใจ เพือ่ ลดความหวาดระแวงซึง่ กันและกัน ตองฟน ฟูความสัมพันธในอดีตทีผ่ า นมา ซึง่ เคย
อยรู ว มกันอยางสันติสขุ ทำใหเกิดชองวางทางความสัมพันธในชุมชน ภาครัฐตองเขาไปชวยสนับ
สนุนสงเสริมชุมชนชาวพุทธใหเขมแข็ง ทัง้ ดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะดานการศึกษา สง
เสริมการเรียนภาษาทองถิน่ ใหแกชาวไทยพุทธและมุสลิม เพือ่ ใหเขาใจในการสือ่ สารซึง่ กันและ
กัน สรางอาชีพใหกบั ชาวไทยพุทธและมุสลิม โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหครอบคลุมทุกพืน้ ที่
และเจาหนาทีต่ อ งมีความจริงใจตอการแกไขปญหารวมกัน โดยใชหลักความเขาใจ เขาถึง และ
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พัฒนาเปนหลักในการปฏิบัติงาน
๑.๕.๑.๔ การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจำภาคเหนือ
การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๖๐ ประจำภาคเหนือ ระหวางวันที่ ๑๙-๒๐ มีนา
คม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดพระธาตุแชแหง พระอารามหลวง ตำบลมวงตึด๊ อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน
ตารางที่ ๔ แสดงหัวขอและจำนวนนิสติ ประชุมกลมุ ยอย ประจำภาคเหนือ
หัวขอการประชุมกลุมยอย
กลมุ ที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ
กลมุ ที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กลมุ ที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอน
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี
กลมุ ที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอน
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา
กลมุ ที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผพระพุทธศาสนา
บนพื้นที่สูง
รวม

จำนวนนิสติ หมายเหตุ
๑๒๕
๗๖
๔๗
๕๘
๒๘
๓๓๔

๑.กลมุ ที่ ๑ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ
พระพุทธศาสนาเปนสถาบันทีส่ ำคัญสถาบันหนึง่ ใน ๓ สถาบันหลักของประเทศไทย พระ
พุทธศาสนาจึงเปนรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยและวิถชี วี ติ ของคนไทย การศึกษาทางพระ
พุทธศาสนาเปนหัวใจสำคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นพระพุทธศาสนาใหเจริญสืบตอไปได ดังนัน้ บทบาทพุทธ
ศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการคณะสงฆในดานตางๆ ทัง้ ๖ ดาน คือ การปกครอง การ
เผยแผ การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห จึง
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มีความสำคัญตอความเจริญในทางพระพุทธศาสนาเปนอยางยิง่ จากการประชุมกลมุ ยอยทีป่ ระชุม
ไดกำหนดวัตถุประสงคไว ๓ ประการ คือ เพือ่ ศึกษาบทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนอง
งานกิจการคณะสงฆ เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงาน
กิจการคณะสงฆ เพือ่ ศึกษาขอสรุปในการแกไขบทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสนองงานกิจการ
คณะสงฆ
จากการประชุม พบวา มีปญหาและอุปสรรคตาง ๆ คือ ปญหาพระสังฆาธิการขาด
ความรคู วามสามารถและดานประสบการณ ขาดการสนับสนุน จิตใจคับแคบ ปญหาพระภิกษุ สามเณร ทีจ่ ะบรรพชา และ อุปสมบท มีจำนวนนอยลง เพราะยุคไอที เชน เฟสบุค เปนตน
ปญหาความขัดแยง ระหวางเจาอาวาสกับผนู ำชุมชน, กรรมการวัดและไวยาวัจกร ปญหาเรือ่ ง
ความเชือ่ ลัทธินอกพระพุทธศาสนา
เจาอาวาสยังขาดความเขาใจในการศึกษาของพระสงฆ การบริหารจัดการองคกร
คณะสงฆทกุ ระดับ ขาดวิสยั ทัศน ขาดการวางแผนและการทำงานอยางเปนระบบ ผนู ำคณะ
สงฆในระดับตางๆ ขาดการใหความสำคัญในดานการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมทัง้ แผนกธรรม/บาลี/
สามัญ ของพระภิกษุและสามเณรใหมคี วามรอู ยางแตกฉาน และ ขาดการประชาสัมพันธระหวาง
พระสงฆกบั ชุมชนดานการศึกษาทัง้ ๖ ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ทัง้ นีท้ ปี่ ระชุมไดรว มเสนอ
แนวทางแกไข ดังนี้ ดานการปกครอง คือ ผนู ำคณะสงฆในระดับตาง ๆ ควรใหความสำคัญตอ
การพัฒนาบุคลากร องคกร คณะสงฆทกุ ระดับ เพือ่ ใหเปนผนู ำทีม่ วี สิ ยั ทัศน รจู กั การวางแผน
อยางเปนระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในดานศาสนศึกษา คือผนู ำคณะสงฆในระดับ
ตางๆ ควรใหความสำคัญในดานการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี ปริยตั สิ ามัญ ระดับ
อุดมศึกษา ตลอดจนหลักสูตร ป.บส. วิปส สนาภาวนา เปนตน ดานการศึกษาสงเคราะห คือ ผู
นำคณะสงฆในระดับตาง ๆ ควรสนับสนุนใหมกี ารศึกษาทางธรรมแกเยาวชนและประชาชนทัว่
ไปใหมคี วามรทู างธรรม ปลูกฝงคุณธรรมแกเยาวชนและประชาชนในการสอนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย มีโครงการบรรพชาสามเณร มอบทุนการศึกษา ใหโอกาสทางการศึกษาแกเด็กและ
เยาวชนทีด่ อ ยโอกาส มอบทุนการศึกษาแดพระภิกษุ-สามเณรไดมกี ารศึกษาเลาเรียนใหมคี วาม
รคู วามสามารถ ดานการเผยแผ คือผนู ำคณะสงฆในระดับตาง ๆ ควรจัดตัง้ ศูนยการเผยแผพระ
พุทธศาสนา สนับสนุนใหมพี ระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และจัดอบรมถวายความรแู กพระนักเผย
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แผ เพือ่ ใหมคี วามรแู ละวิธใี นการเผยแผทมี่ ปี ระสิทธิภาพ เปดโอกาสใหแกพระภิกษุสามเณรได
แสดงความสามารถของตน ในการเผยแผเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ ดานสาธารณูปการ คือผู
นำคณะสงฆในระดับตาง ๆ ควรทำแผนในการพัฒนา ศึกษางานสาธารณูปการ การบริหาร
จัดการภายในวัดใหเรียบรอยโปรงใส ใหคำแนะนำในการกอสรางพัฒนาวัด ใหมคี วามรเู พียงพอใน
งานกอสราง เพือ่ พัฒนาวัดใหเปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและศูนยกลางการศึกษาเรียน
รแู ละการนำหลักธรรมไปประยุกตใชในการพัฒนาของชุมชน และดานสาธารณะสงเคราะห คือ
ผนู ำคณะสงฆในระดับตาง ๆ ควรมีการกำหนดนโยบายการสงเสริมสาธารณประโยชน เพือ่ สง
เคราะหพระภิกษุสามเณรและประชาชน เชน การตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือระหวางวัดกับวัด
บริจาคใหแกมลู นิธติ า ง ๆ ทีช่ ว ยเหลือดานสังคมสงเคราะห ผนู ำคณะสงฆควรเปนผนู ำในการ
เสียสละ โดยการบริจาคหรือชักชวนใหความชวยเหลือแกผไู ดรบั ความเดือดรอนโดยไมตอ งถูกรอง
ขอ ทัง้ นี้ ควรดำเนินการดังนี้
(๑) ใหความรแู กพระสังฆาธิการเพือ่ แสดงความสามารถและหาประสบการณ เชน การ
เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนตน
(๒) จัดโครงการบรรพชา อุปสมบท พระภิกษุ - สามเณร และจัดสวัสดิการในการศึกษา
เลาเรียน ตัง้ แตระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา รจู กั ใชสอื่ ในยุคไอทีใหเกิดประโยชน
(๓) สรางความเขาใจ ระหวางเจาอาวาสกับผนู ำชุมชน กรรมการวัดและไวยาวัจกร ใจ
กวาง มองการณไกล มีความเสียสละ
(๔) สงเสริมความรแู กเยาวชนตลอดถึงประชาชนทัว่ ไปดานพระพุทธศาสนาใหเขาใจอยาง
ลึกซึง้
๒. กลมุ ที่ ๒ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานวัตถุ แตเกิดความเสือ่ มทางดาน
จิตใจคานิยมและสังคมไทยประพฤติปฏิบตั ทิ แี่ สดงถึงความเสือ่ มทางจิตใจอยางเห็นไดชดั เจนหลาย
ประการ เชน นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟมุ เฟอย ยกยองคนรวย โดยไมคำนึงวาจะร่ำรวยมา
โดยวิธใี ด เกิดการแขงขันเอารัดเอาเปรียบ ไมคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การเบียดเบียนเอา
รัดเอาเปรียบเบียดเบียนกันเองแลว ยังเบียดเบียนรุกรานธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอีกดวย เชน
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ทีด่ นิ ปาไม แมน้ำ สภาพธรรมชาติถกู รุกราน ยึดครอง ถูกทำลาย สภาพน้ำเนาเสีย สภาพ
คนจนอยใู นสลัมทามกลางตึกสูงอันหรูหราใหญโต สภาพความยากจนแรนแคนของคนในชนบท
และสภาพเสือ่ มโทรมทางสังคม อันเกิดมาจากความเสือ่ มทางจิตใจมีมากยิง่ ขึน้ จะเห็นไดจาก
ปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณี มีการใชแรงงานและการละเมิดสิทธิเด็ก โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนมีปญ
 หาดานพฤติกรรม กลาวคือ ไมมจี ริยธรรม มีความประพฤติทกี่ า วราว การกอเหตุ
ทะเลาะวิวาท ขาดระเบียบวินยั มีเพศสัมพันธในวัยเรียน ประพฤติตนไมเหมาะสมในเวลาเรียน
และกอปญหาอาชญากรรม จนกลายเปนปญหาสังคมทัว่ ประเทศ ทัง้ นีท้ ปี่ ระชุมไดรว มกำหนด
วัตถุประสงคไว ๓ ประการคือ เพือ่ เปนการศึกษาบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับการ
มีสว นรวมในการสงเสริมจริยธรรมแกนกั เรียน เพือ่ ศึกษาปญหาอุปสรรคของพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนกับการมีสว นรวม และเพือ่ เปนการเสริมสรางศักยภาพของพระสอนศีลธรรม ใหสม
กับบทบาทหนาที่ของตนเอง
จากการประชุม พบวา มีปญ
 หาและอุปสรรค ดานการคมนาคมยังไมสะดวก ขาดแคลน
อุปกรณเทคโนโลยีทที่ นั สมัย เนือ้ หาในรายวิชาทีส่ ถานศึกษาจัดใหไมสอดคลองกับตัวผเู รียน ผู
สอนยังขาดความเอาใจใสทมุ เทอยางจริงจัง ทัง้ นีแ้ นวทางแกไขควรติดตามประเมินผล เพือ่ เปน
เกณฑวดั ประสิทธิภาพของพระสอนศีลธรรม ควรจัดทำหลักสูตร คมู อื เอกสาร ใหสอดคลอง
กับบริบทของผเู รียน และจัดสรรงบประมาณใหพระสอนศีลธรรม เพือ่ พัฒนาดานการพัฒนาองค
ความรู ควรเปดโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดจดั ทำโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควร
มีการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม และตระหนักถึงบทบาทหนาทีแ่ ละการมีสว นรวมของพระสอน
ศีลธรรมทีม่ ตี อ โรงเรียน
๓. กลมุ ที่ ๓ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนก
ธรรม-บาลี
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี เปนการจัดการเรียน
การสอนที่มุงเนนใหนักเรียนสอบผานเพียงอยางเดียว ในขณะเดียวกันการศึกษาแตแผนก
ธรรม-บาลี ถือวาเปนกระบวนการศึกษาขัน้ ตน จึงเขาใจวายังไมถงึ ทีส่ ดุ ของการบวชเรียน จึง
เรียนควบคไู ปกับสายสามัญ เพราะสวนหนึง่ มีความเขาใจวา การศึกษาภาษาบาลีเพียงอยางเดียว
ยอมไมสามารถดำรงชีพหรือนำไปประกอบอาชีพหาเลีย้ งครอบครัวได จึงทำใหบทบาทในการ
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จัดการเรียนการสอนทัง้ สองแผนกคอนขางจะลำบาก ครูผสู อนไมมี รวมถึงปจจัยทีเ่ อือ้ อำนวย
ตอการเรียนการสอนยังไมพรอม จึงทำใหขาดแรงจูงใจในการเรียน เมือ่ นักเรียนเกิดความเบือ่
หนายตำราเรียน ครูผูสอนจึงหันไปเรียนปริยัติสายสามัญแทน เชน เรียนระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาวิชาทีไ่ มเกีย่ วของเปนจำนวนมาก เพราะเขาใจวา วิชาการ
หรือศาสตรทางโลกยอมเปนหนทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได ทัง้ นีท้ ปี่ ระชุมไดกำหนด
วัตถุประสงคไว ๓ ประการ คือ เพือ่ เปนการศึกษาบทบาทการสอนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกธรรม-บาลี เพื่อเปนการศึกษาปญหาและอุปสรรคการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม-บาลี เพือ่ สรางบุคลากรดานการสอนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี
จากการประชุมกลมุ ยอยพบวา มีปญ
 หาและอุปสรรค คือไมไดเรียนเปนจริงเปนจัง เอา
แตปริมาณ แตไมเนนคุณภาพ ไมตวิ กอนสอบ และ หลักไวยากรณไมแนนพอ ควรทีจ่ ะตองสนับ
สนุนใหมเี วลาเรียนเต็มทีเ่ หมือนสมัยกอนๆ ตองเนนคุณภาพ ไมเนนปริมาณ ตองติวเขมกอนสอบ
ตองมีรางวัล แสดงมุทติ าจิต แกผทู สี่ อบไลได ดังนัน้ การศึกษาภาษาบาลีเพียงอยางเดียว ยอม
ไมสามารถดำรงชีพหรือนำไปประกอบอาชีพหาเลีย้ งครอบครัวได จึงทำใหบทบาทในการจัดการ
เรียนการสอนทัง้ สองแผนกคอนขางจะลำบาก ครูผสู อนไมมี รวมถึงปจจัยทีเ่ อือ้ อำนวยตอการ
เรียนการสอนยังไมพรอม จึงทำใหขาดแรงจูงใจในการเรียน เมือ่ นักเรียนเกิดความเบือ่ หนายตำรา
เรียน ครูผูสอนจึงหันไปเรียนปริยัติสายสามัญแทน เชน เรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก ในสาขาวิชาทีไ่ มเกีย่ วของเปนจำนวนมาก เพราะเขาใจวา วิชาการหรือศาสตรทาง
โลกยอมเปนหนทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได
๔. กลมุ ที่ ๔ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนก
สามัญศึกษา
บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
หลังจากทีพ่ ระนิสติ ไดออกไปปฏิบตั ศิ าสนกิจในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมในพืน้ ทีต่ า งๆ ไดนำองค
ความรจู ากทีไ่ ดศกึ ษาในหลักสูตรทีท่ างมหาวิทยาลัยไดจดั เปนการศึกษาใหนนั้ หลังจากไดรว ม
เสวนา พูดคุยกันในกลมุ จึงไดทราบวามีทงั้ ผลสัมฤทธิ์ ปญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ จากปจจัย
ภายในและจากปจจัยภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ดังจะนำเสนอ
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ภาพกวางๆ ทัง้ นีไ้ ดกำหนดวัตถุประสงคไว ๔ ประการ คือ เพือ่ ใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค
การออกไปปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระนิสติ ตามโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญในทองทีต่ า งๆ
เพื่อใหทราบถึงปญหาที่เกิดกับตัวของนักเรียนในแตละทองที่ๆ มีขอจำกัดในการศึกษาตาม
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญแตกตางกันไป เพือ่ ใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดกับ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ ทัง้ จากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก และเพือ่ ใหทราบ
ถึงขอเสนอแนะ แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ตามโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนก
สามัญ
 หาและอุปสรรค คือ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมมีครู
จากการประชุมกลมุ ยอยพบวา มีปญ
สอนไมตรงสาขา เชน วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร อยากไดนสิ ติ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
สายสามัญ มาปฏิบตั กิ ารสอนในสายปริยตั ธิ รรม ครูมปี ระสบการณในการจัดการเรียนการสอน
ุ ภาพในการเรียน นักเรียนพระปริยตั ขิ าดวินยั ในการเรียน
นอย นักเรียนพระปริยตั ไิ มคอ ยมีคณ
เชน สนใจสือ่ เทคโนโลยีมากไป ครูหยอนยานเรือ่ งการจัดระเบียบวินยั กับนักเรียน ครูพเี่ ลีย้ งขาด
ประสบการณในการสอนและใหคำแนะนำไมตรงสายกับพระนิสติ ทีอ่ อกปฏิบตั ศิ าสนกิจ กิจกรรม
ภายในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมเยอะเกินไป ทำใหการเรียนการสอนไมเพียงพอ หลักสูตรการ
สอนไมเหมาะสมกับวัยของผเู รียน ครูในโรงเรียนเตรียมการประเมินโรงเรียนมากไปทำใหเด็กนัก
เรียนมีเวลาเรียนนอย มีนกั เรียนกลมุ เสีย่ งตอการติดสิง่ เสพติดและมีความประพฤติไมเหมาะสม
ความคนุ เคยระหวางครูกบั นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนมีนอ ย นักเรียนมีแรงจูงใจในการ
เรียนนอย มรรยาทนักเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ มีความเปนกันเองกับครูฆราวาสมาก
เกินไป เปนทีม่ าของการไมตงั้ ใจเรียน ความเปนมิตรของครูกบั นักเรียนและรายวิชามีนอ ย ความ
ไมถนัดในวิชาหลักของนักเรียน เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ผเู รียนขาด
ศรัทธาไมเห็นคุณคาและความสำคัญในการศึกษาเลาเรียน และนักเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนก
สามัญเรียนหนักเกินไปถึง ๑๐ กลมุ สาระฯ ทัง้ นีใ้ นการแกไข นัน้ ควรใหพระนิสติ ใชจติ วิทยาให
มากในการปฏิบตั หิ นาที่ มีหลักสูตรอบรมทีเ่ ปนมาตรฐานเดียวกัน มีการพัฒนาภาษาทีส่ าม (ภาษา
คอมพิวเตอร) มีระเบียบการปฏิบตั ใิ นการออกปฏิบตั ใิ นหนวยงานราชการทองถิน่ พระนิสติ ทีจ่ ะไป
ปฏิบตั ศิ าสนกิจในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ ขอใหนำทัง้ ศาสตรและศิลป อันเปนหลัก
พุทธศาสตรไปใชในการปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเต็มกำลังความสามารถ ขอใหมหาวิทยาลัยบรรจุหลัก
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สูตรการจัดทำแผนการเรียนการสอนเพือ่ เปนแนวทางสำหรับนิสติ ทีไ่ มใชสาขาวิชาครุศาสตร นิสติ
ควรศึกษาและมีความรใู นงานธุรการ งานระบบสารบรรณ นอกจากสอนในสถานศึกษาของพระ
นิสติ ควรใหพระนิสติ ไดไปปฏิบตั ศิ าสนกิจในหนวยงานราชการทองถิน่ ดังนัน้ จากการทีไ่ ดสาน
เสวนาในหัวขอ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษา ไดทราบถึงขอมูลในดานดี คือ พระนิสติ ไดทราบถึง ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการ
แกไขปญหาตาง ๆ สำหรับการสอนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา และขอจำกัด
คือ พระนิสติ มีประสบการณการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ
ศึกษานอย จึงทำใหขาดความสมบูรณในการปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตต่ำกวาเปาหมายที่
กำหนดไว
๕. กลมุ ที่ ๕ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผพระพุทธศาสนาบนพืน้ ทีส่ งู
เนือ่ งดวยบนพืน้ ทีส่ งู นัน้ มีวฒ
ั นธรรมทีห่ ลากหลายและยังขาดความรคู วามเขาใจดานพระ
พุทธศาสนาดวยเพราะขาดบุคลากรทีจ่ ะเขาไปใหความรคู วามเขาใจ จึงเปนบทบาทหนาทีข่ อง
พุทธศาสตรบัณฑิต คือผฉู ลาดหรือมีความรใู นดานพระพุทธศาสนา ควรพิจารณาเปนอยางยิง่
โดยกำหนดวัตถุประสงคไว คือ เพือ่ เผยแผพระพุทธศาสนาบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ เสริมสรางความเขา
ใจดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ เชน ดานการศึกษา ดาน
อาชีพ และเพือ่ สงเสริมและอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม และระบบนิเวศทางธรรมชาติ
จากการประชุม พบวา การเผยแผพระพุทธศาสนาบนพืน้ ทีส่ งู นัน้ ขาดบุคลากร ทีม่ คี วาม
รู ความเขาใจในดานภาษาทองถิน่ ความไมสะดวกในการคมนาคม ขาดงบประมาณในการขับ
เคลือ่ นงานตางๆ ความหลากหลายทางศาสนา สภาพภูมอิ ากาศ การเมืองทองถิน่ ทัง้ แนวทาง
แกไข คือ ดานขาดบุคลากร คือ การสรางบุคลากรในพืน้ ทีด่ ว ยการสงเสริมการศึกษาแกเยาวชน
เพื่อใหกลับไปพัฒนายังบานเกิดและประชาสัมพันธหาพระที่มีจิตอาสาในการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาบนพืน้ ทีส่ งู ความเขาใจในดานภาษาทองถิน่ ตองพยายามทำความเขาใจเรียนรภู าษาทอง
ถิน่ ในเบือ้ งตน เชน การทักทาย เพือ่ เกิดความวางใจและกลมกลืนกับคนในทองถิน่ เพือ่ การเผย
แผตอ ไป ความไมสะดวกในการคมนาคม การทำโครงการหรือทำเรือ่ งขอความอนุเคราะหยาน
พาหนะจากหนวยงานตางๆ และนำชาวบานพัฒนาเสนทางคมนาคมทีจ่ ำเปนตามกำลังของตน
ขาดงบประมาณในการขับเคลือ่ นงานตางๆ ตองมีการสนับสนุนดานงบประมาณมากขึน้ ดวยการ
ทำโครงการไปยังหนวยงานตางๆ สภาพภูมอิ ากาศ ตองปรับรางกายของตนเองและมีขนั ติธรรม

นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจอาสาเติมปญญาใหกบั สังคม ฯ
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อยใู นใจเสมอ การเมืองทองถิน่ เสริมสรางความสามัคคีในทองถิน่ อยเู สมอๆ โดยสนับสนุนหรือ
สงเสริมดังนี้ ดานคน อยากใหมกี ารสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทีม่ จี ติ อาสาใหมปี ระสิทธิภาพ
การทำงานรอบดาน ดานเงิน อยากใหมกี ารสนับสนุนงบประมาณและสวัสดิการใหมากขึน้ ดาน
วัสดุอปุ กรณและการจัดการ ควรเพิม่ หรือจัดหาวัสดุอปุ กรณทจี่ ำเปนตางๆ รวมทัง้ มีการบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เมือ่ ดำเนินการดังกลาวแลว จะเห็นไดวา คนในพืน้ ที่
สูงนัน้ มีวฒ
ั นธรรมทีห่ ลากหลาย และยังขาดความเขาใจในดานพระพุทธศาสนา เนือ่ งดวยขาด
บุคลากรทีจ่ ะเขาไปเผยแผพระพุทธศาสนา ดังนัน้ นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจควรอยางยิง่ ทีจ่ ะชวยกัน
สงเสริมและพัฒนา ทัง้ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอปุ กรณ เพือ่ ใหสงั คมบนพืน้ ทีส่ งู ทีม่ คี วาม
ุ ธรรม จริยธรรม ทีส่ ำคัญเพือ่ ความวัฒนายัง่ ยืนของ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเปนสังคมทีม่ คี ณ
พระพุทธศาสนาตอไป

๑.๖ การผลักดันเชิงนโยบาย

จากผลการดำเนินงานโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปญญาใหกับสังคม ไดมี
บทสรุปหลายประเด็นสำคัญทีน่ ำไปสกู ารกำหนดหลักเกณฑวธิ กี ารในการปฏิบตั ศิ าสนกิจใหตรง
กับเจตนารมณของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทีก่ ำหนดใหนสิ ติ ตองปฏิบตั ศิ าสนกิจเปน
ระยะเวลา ๑ ปการศึกษา เพือ่ ฝกปฏิบตั งิ านภาคประสบการณสนองงานกิจการคณะสงฆและ
พันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึง่ ผลการดำเนินงานเกิดผลกระทบเปนวงกวาง และเปน
ประโยชนตอ คณะสงฆ และเกิดการพัฒนาสังคมในมิตติ า ง ๆ อยางกวางขวาง ประเด็นคำถาม
ทีน่ ำมาสกู ารพัฒนาปรับปรุงของการกำหนดนโยบาย ลักษณะการปฏิบตั ศิ าสนกิจทีพ่ งึ ประสงค
แผนงาน หลักเกณฑและวิธกี ารปฏิบตั ศิ าสนกิจ การวางระบบการนิเทศ ติดตาม สงเสริม และ
สนับสนุนการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ทัง้ ดานวิชาการและทรัพยากรทีจ่ ำเปนสำหรับการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
การควบคุม ดูแลและนำผลการปฏิบตั ศิ าสนกิจไปใชตามนโยบาย แผนงานและวัตถุประสงค เพือ่
ใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง ซึง่ จากผลการดำเนินงาน การประเมินโครงการ
การลงพืน้ ทีต่ ดิ ตาม และการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ไดมกี ารผลักดันเชิงนโยบาย๑๕ ดังนี้
๑๕
๒๕๕๘

มติการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.

662

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

๑. การใหขอเสนอแนะของคณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจที่เสนอใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการยกรางหลักสูตรเกีย่ วกับการปฏิบตั ศิ าสนกิจ การกำหนดยุทธศาสตรการปฏิบตั ศิ า
สนกิจทีต่ อบสนองความตองการของคณะสงฆและสังคมมากขึน้ และสรางภาคีเครือขายเพือ่ การ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจ โดยมีการเสนอแตงตัง้ คณะทำงานเพือ่ การนี้
๒. การเกิดภาคีเครือขายในพืน้ ทีต่ า ง ๆ เชน เพือ่ ใหนสิ ติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจไดมเี วทีในการ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจในวงกวางมากขึน้ เชน เครือขายอดีตพระธรรมทายาท เครือขายสุขภาวะพระ
สงฆ เครือขายพระสงฆนกั พัฒนา เครือขายหมบู า นศีล ๕ และการสนับสนุนการจัดทำโครงการ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจโดยนิสติ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีส่ นับ
สนุนใหนสิ ติ คิดคนและพัฒนาโครงการพัฒนาภายใตประเด็นทีก่ ำหนดในดานการเผยแผพระพุทธ
ศาสนา การพัฒนาดานสุขภาพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๓. มีการพัฒนาและปรับปรุงการกำหนดนโยบาย ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจที่พึง
ประสงค แผนงานหลักเกณฑและวิธกี ารปฏิบตั ศิ าสนกิจ การวางระบบการนิเทศ ติดตาม สง
เสริม และสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งดานวิชาการและทรัพยากรที่จำเปนสำหรับการ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจ การควบคุม ดูแล และนำผลการปฏิบตั ศิ าสนกิจไปใชตามนโยบาย แผนงาน
และวัตถุประสงค

๑.๗ บทสรุป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะสถาบันการศึกษาสงฆไดทำหนาที่
ผลิตบัณฑิตและผลงานวิจยั ออกสสู งั คม โดยใชฐานคิดทางพระพุทธศาสนาเปนกลไกหลักในการ
ขับเคลือ่ นงานวิชาการและพัฒนาลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตในทุกระดับการศึกษา ดังนัน้
พระนิสติ ทีเ่ ขารับการศึกษาในหลักสูตรระดับชัน้ ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยทุกรูป จึงถูกกำหนดใหเขารวมการปฏิบตั ศิ าสนกิจเพือ่ เปนสวนหนึง่ ของการสำเร็จการ
ศึกษาอีกหนึง่ ปการศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๗ กองกิจการนิสติ สำนักงานอธิการบดี ไดจดั
สัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๖๐ มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ดังนี้
๑. การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผเู ขารวม จำนวน

นิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจอาสาเติมปญญาใหกบั สังคม ฯ

663

๕๐๑ รูป/คน และผตู อบแบบสอบถาม จำนวน ๔๐๒รูป/คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ คา
เฉลีย่ ที่ ๓.๘๔ พอใจมาก
๒. การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจำภาคกลางและภาคใต มีจำนวน ๕๐๕ รูป/
คน และผตู อบแบบสอบถาม จำนวน ๔๑๔ รูป/คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉลีย่ ที่
๓.๘๖ พอใจมาก
๓. การสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประจำภาคเหนือ มีจำนวน ๓๓๔ รูป/คน และผู
ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๗๖ รูป/คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉลีย่ ที่ ๓.๙๗
พอใจมาก
จากผลการปฏิบัติงานนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุนที่ ๖๐ ไดปฏิบัติตามวัตถุประสงคการ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจในงานกิจการคณะสงฆ ทัง้ ๖ ดาน และมีความสอดคลองกับพันธกิจและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ดานศาสนศึกษา ไดปฏิบตั งิ านในดานการจัดการศึกษาปริยตั ธิ รรมและการศึกษาอืน่ ๆ
อันควรแกสมณะ จำแนกเปนสองสวน คือ การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม-บาลี และการ
ศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ
๒. ดานศึกษาสงเคราะห ไดปฏิบตั งิ านจัดการศึกษาสงเคราะหแกประชาชนทัว่ ไป เชน
ศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด โรงเรียนราษฎรสงเคราะห
ทีว่ ดั สนับสนุน
๓. ดานการเผยแผศาสนธรรม เปนการเผยแผศาสนธรรม ดำเนินการใน ๒ ลักษณะ
คือ เปนโครงการปฏิบตั สิ บื เนือ่ งและเปนโครงการเฉพาะกิจปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐบาล เชน
ครูพระสอนศีลธรรม พระวิทยากรอบรมคาย วิทยากรบรรยายพิเศษ และพระผแู สดงธรรมใน
เทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันพระ
๔. ดานสาธารณะสงเคราะห ไดปฏิบตั งิ านใน โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุ
สามเณรภาคฤดูรอ น ประสานงานใหใชสถานทีเ่ ปนทีจ่ ดั ประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนดาน
อาชีพตางๆ การสรางถนนเขาหมบู า น การออมทรัพย ใหสถานทีเ่ ปนแหลงประปาหมบู า น การ
สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน การชวยเหลือผปู ว ยผยู ากไร เปนตน
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๕. ดานสาธารณูปการ ชวยจัดผาปาเพือ่ การพัฒนาวัด การดูแลอาคารสถานทีแ่ ละสิง่
แวดลอม การดูแลรักษาและกอสรางอาคารสถานที่ เชน พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรม
กุฏิ ศาลาการเปรียญ
๖. ดานการปกครอง พระนิสติ บางรูปเปนพระสังฆาธิการ เปนเจาอาวาส เจาคณะตำบล
ตองปกครองวัด และพระภิกษุสามเณร
และในการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๖๐ นิสติ ไดใหขอ เสนอแนะเพือ่ การบริหาร
จัดการการปฏิบตั ศิ าสนกิจไว ๖ ขอสำคัญ ดังนี้
๑. ควรมีการติดตามหรือประเมินนิสติ ในระหวางการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
๒. ควรสรางเครือขายการปฏิบตั ศิ าสนกิจกับพระสงฆนกั พัฒนาในพืน้ ที่
๓. การจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศเกีย่ วกับการปฏิบตั ศิ าสนกิจเพือ่ เปนฐานขอมูล
ใหนิสิตไดใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ
๔. ควรมีการกำหนดยุทธศาสตรการปฏิบัติศาสนกิจใน ๒ ลักษณะ คือ การ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจตามวัตถุประสงคของการปฏิบตั ศิ าสนกิจแตเปนการสนองนโยบายของคณะสงฆ
เปนการเฉพาะในแตละปเชนนโยบายมหาเถรสมาคมทีส่ ง เสริมหมบู า นศีล ๕เปนตน กับยุทธศาสตร
ทีเ่ ปนวัตถุประสงคตามขอบังคับ
๕. การแจงใหนสิ ติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๖๐ เขารวมการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสน
กิจขาดความชัดเจน นิสติ บางรูปไมไดรบั ขอมูล ทำใหไมไดเขารวม ควรกำหนดบทบาทหนาที่
การแจงใหชัดเจนวาควรเปนหนาที่ใคร สวนกลางอาจมอบหมายใหวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ
โครงการขยายหองเรียนและหนวยวิทยบริการเปนผแู จง
๖. การบริหารจัดการรวมกันระหวางกองกิจการนิสติ (สวนกลาง) กับสวนงานกิจการ
นิสติ (ภูมภิ าค) หรือหนวยงานทีไ่ ดรบั ผิดชอบ ขาดการประสานงาน และการทำงานรวมกันใน
เชิงนโยบาย ทำใหขาดการทำงานในประเด็นไมสามารถสนองนโยบายในทิศทางเดียวกัน และ
ไมสามารถสรุปงานหรือเก็บรายละเอียดตามนโยบาย

