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บทน�ำ

การปฏิบัติศาสนกิจเกิดขึ้นจากด�ำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) ซึ่งเล็ง
เห็นว่าพระนิสติ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนัน้ ยังไม่ได้มคี วามเกีย่ วข้องกับคณะสงฆ์
มากนัก กล่าวคือ พระสงฆ์ในตอนนัน้ เข้ามาศึกษาเล่าเรียนโดยมิได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเข้ามา
เรียนในทางโลกซึ่งในขณะเดียวกันผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในขณะนั้น
เห็นควรว่าพระนิสิตที่จบการศึกษาควรจะออกไปช่วยงานคณะสงฆ์ ช่วยงานสังคม และเป็นที่พึ่งให้แก่
ชุมชนและสังคม
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รว่ มมือกัน
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพสงฆ์ ในระยะเริ่มต้นนั้นด�ำเนินการศึกษาทบทวนองค์ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ในอดีตผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตรพระธรรมทายาท ภายใต้
การด�ำเนินงานของพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) ส่งผลให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร
ส�ำหรับพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเป้าหมายได้แก่ พระสงฆ์ พระนิสิต สามเณร และคฤหัสถ์ ในระยะ
ต่อมากองกิจการนิสิต และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญในการพัฒนาพระสงฆ์ให้เป็นนักส่งเสริมสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา (Health
Promoter) โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายพระนิสิต ทั้งนี้ เนื่องด้วยพระนิสิตเมื่อท�ำการสะสมหน่วยกิต
ครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาแล้วนั้น จะต้องออกปฏิบัติศาสนกิจเป็นระยะเวลา ๒ ภาคการศึกษา
จึงจะส�ำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ พระนิสิตภายหลังเมื่อจบการศึกษา จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการท�ำงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในอนาคต
  
* เป็นบทความที่มีเนื้อหาสังเคราะห์มาจากรายงานวิจัยโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจ สู่การสร้างสังคมสุขภาวะ ด�ำเนินการโดย กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ปี๒๕๖๑-๒๕๖๓)
** ผู้อ�ำนวยการกองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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จากแนวคิดดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและปรับรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจ ในฐานะกลไก
ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ สริมพลังและพัฒนาศักยภาพพระนิสติ ให้เป็นศาสนทายาท และส่งเสริมบทบาทให้พระนิสติ
ในการท�ำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสร้างสังคมสุขภาวะ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ก�ำหนดให้พระนิสิต
ออกปฏิบัติศาสนกิจทุกรูปจะต้องปฏิบัติศาสนกิจสองลักษณะ กล่าวคือ นอกจากการปฏิบัติศาสนกิจ
ตามสถานทีท่ เี่ จ้าอาวาสหรือเจ้าส�ำนักมอบหมายแล้วนัน้ จะต้องปฏิบตั ศิ าสนกิจในรูปแบบของโครงการ
ปฏิบัติศาสนกิจพัฒนาสังคมควบคู่ด้วย โดยรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจจะต้องมุ่งสนองงาน
กิจการคณะสงฆ์ มีความยึดโยงกับชุมชน และสร้างให้เกิดสังคมสุขภาวะวิถีพุทธ จากการด�ำเนินงาน
พัฒนาการปฏิบตั ศิ าสนกิจในระยะเริม่ ต้น ส่งผลให้เกิดโครงการปฏิบตั ศิ าสนกิจต้นแบบในการสร้างสังคม
สุขภาวะวิถีพุทธจ�ำนวน ๕๔ โครงการต้นแบบ อาทิ โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ, โครงการส่งเสริม
สุขภาพ โพนค่าย FC ที่เน้นน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาวะ
ทางกาย และทางจิตใจแก่ประชาชน และผู้สูงอายุ, โครงการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการพัฒนา
คุณธรรมครบวงจรของชีวิต ที่น�ำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการออมเงิน สร้างให้เกิดสุขภาวะ
ทางปัญญา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น, โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสานต่องาน
ของพ่อส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ที่เน้นการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาให้แก่คนในชุมชน ในการมีสติ
และปัญญาในการด�ำรงชีวิต และหาเลี้ยงชีพ, โครงการลานธรรมเพื่อน้อง ที่เน้นเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และสร้างให้เกิดสังคมสุขภาวะในพื้นที่ทุรกันดาร, โครงการน�ำธรรมมะเข้าสู่โรงงาน ที่เน้นน�ำหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจแก่พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
ซึ่งภายหลังจากการเกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ ได้เกิดการขยายผลการพัฒนาการปฏิบัติ
ศาสนกิจน�ำมาซึง่ การเกิดโครงการปฏิบตั ศิ าสนกิจทีม่ งุ่ ท�ำงานสนองงานกิจการคณะสงฆ์ พัฒนาคุณชีวติ
แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนการสร้างสังคมสุขภาวะจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากระบวนการปฏิบัติศาสนกิจ ได้น�ำไปสู่การขยายผลการพัฒนา
เครื่องมือกลไกที่จะช่วยเสริมพลังให้แก่กระบวนการปฏิบัติศาสนกิจในฐานะกลไกส�ำคัญในการพัฒนา
ศักยภาพพระนิสิตสู่การเป็นพระสงฆ์นักจัดการสุขภาวะ และท�ำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๑ กองกิจการนิสิตได้ด�ำเนินการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยท�ำหน้าที่เสริมพลังให้แก่
พระนิสิตในการปฏิบัติศาสนกิจ ผ่านกลไกที่เรียกว่า “คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ” ในการท�ำ
หน้าที่สนับสนุนและพัฒนาพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ด�ำเนินการพัฒนายุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจ
ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเสริมพลังบทบาทพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะ “ศาสนทายาท” ในการเผยแผ่พระพุธศาสนาเพื่อ
สังคม ควบคู่ไปกับการเป็นพระสงฆ์นักส่งเสริมสุขภาวะวิถีพุทธให้แก่ชุมชน ตลอดจนเป็นการพัฒนา
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การปฏิบัติศาสนกิจในฐานะกลไกที่ท�ำหน้าที่พัฒนาศักยภาพพระสงฆ์สู่การเป็นพระสงฆ์นักจัดการ
สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงานดังนี้

คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจกับการหนุนเสริมบทบาทพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

หากพิจารณาถึงการด�ำเนินการยกระดับการปฏิบัติศาสนกิจในฐานะกลไกที่ท�ำหน้าที่เสริมพลัง
ในการพัฒนาศักยภาพพระนิสติ ให้เป็นศาสนทายาท และส่งเสริมบทบาทให้พระนิสติ ในการท�ำงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม จะเห็นว่า การด�ำเนินงานยังขาดกลไกที่จะท�ำหน้าที่หนุนเสริมบทบาท
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ ในการนี้ การเกิดขึ้นของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ จะเป็น
กลไกส�ำคัญที่ท�ำหน้าที่ เสริมพลังให้แก่พระนิสิตในการปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสังคมสุขภาวะ
วิถีพุทธ ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมกับชุมชน คณะสงฆ์ ในการเสริมพลังให้แก่พระนิสิตในการท�ำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
โดยบทบาทของกลไกคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจในการเสริมพลังหนุนเสริมพระนิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจท�ำหน้าที่ ดังนี้
๑) การเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพพระนิสิต
ส�ำหรับกระบวนการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพพระนิสิตภายใต้การด�ำเนินงานของคณะ
อนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจนั้น จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงก่อนการปฏิบัติสาสนกิจ โดยคณะอนุกรรมการ
ปฏิบัติศาสนกิจจะท�ำหน้าที่จัดเวทีเพื่อเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพพระนิสิตก่อนที่จะออกไปปฏิบัติ
ศาสนกิจ ทั้งในส่วนของการบรรยายเสริมสร้างอุดมการณ์ท�ำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
แนวคิดการท�ำงานร่วมกับชุมชน หลักการเขียนโครงการ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาภายในพื้นที่
ควบคู่ไปกับกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจ โดยโครงการปฏิบัติศาสนกิจ
ต้องมีความสอดคล้องกับงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และสร้างให้เกิดสังคมสุขภาวะตามแนว
วิถีพุทธ ทั้งนี้ กิจกรรมการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพพระนิสิตเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส�ำคัญ
ในการเสริมพลังและเตรียมความพร้อมให้แก่พระนิสิตก่อนออกไปปฏิบัติศาสนกิจ เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
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รูปภาพกิจกรรมการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพพระนิสิต

๒) การนิเทศ ติดตาม เสริมพลังพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
บทบาทหนึง่ ทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของกลไกคณะอนุกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจนอกเหนือจากการ
ท�ำหน้าที่เสริมพลัง และพัฒนาศักยภาพพระนิสิต คือการลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม และเสริมพลัง
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการเสริมพลังพระนิสิต
ปฏิบัติศาสนกิจ กล่าวคือ ในการนิเทศ ติดตาม เสริมพลังพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ คณะอนุกรรมการ
ปฏิบตั ิศาสนกิจจะท�ำหน้าทีต่ ิดตามการปฏิบัตศิ าสนกิจให้เป็นไปบรรลุเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ โดยการติดตาม
การปฏิบัติศาสนกิจจะแบ่งออกเป็นการติดตามการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของการลงพื้นที่ และการ
ติดตามการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของการจัดเวทีน�ำเสนอและรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจจะท�ำหน้าที่เสมือนเป็นพี่เลี้ยงในการให้ค�ำแนะน�ำ 
ข้อเสนอแนะ รวมถึงหนุนเสริมพระนิสิตในการปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ของตนต่อไป การลงพื้นที่เพื่อ
นิเทศ ติดตาม และเสริมพลังพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ นอกจากเป็นการสร้างก�ำลังใจ และให้ข้อเสนอ
แนะแก่พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจแล้วนั้น ในการจัดเวทีน�ำเสนอและรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติ
ศาสนกิจยังส่งผลให้เกิดการสร้างพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นการเรียนรูร้ ว่ มกันของพระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ซึง่ จะ
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เป็นประโยชน์แก่พระนิสิตในการน�ำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการท�ำงานเผยแพระพุทธศาสนา
เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะในพื้นที่ภูมิล�ำเนาของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม

รูปภาพกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม เสริมพลังพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

๓) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติศาสนกิจ
นอกเหนือจากบทบาทในการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพพระนิสิต และบทบาทในการนิเทศ
ติดตาม เสริมพลังพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจแล้วนั้น อีกบทบาทหนึ่งที่ส�ำคัญของกลไกคณะอนุกรรมการ
ปฏิบัติศาสนกิจคือการจัดเวทีหรือเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติศาสนกิจ กล่าวคือ
เป็นการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้พระนิสติ ได้รว่ มกันแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันในประเด็นองค์ความรูท้ เี่ กิดขึน้ จากการ
ปฏิบัติศาสนกิจ ว่าตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีการศึกษาที่พระนิสิตได้ปฏิบัติศาสนกิจนั้น พระนิสิต
เกิดการเรียนรู้ในประเด็นใดบ้าง ในกรปฏิบัติศาสนกิจได้สร้างผลลัพธ์หรือประโยชน์ให้แก่พื้นที่หรือ
กลุม่ เป้าหมายอย่างไร สร้างความเปลีย่ นแปลงใดบ้างทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม ท�ำงานหนุนเสริมองค์กร
คณะสงฆ์ในประเด็นใดบ้าง และสามารถยกระดับการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธในชุมชนและสังคม
ได้อย่างไร โดยในการนีไ้ ด้เปิดพืน้ ทีใ่ ห้พระนิสติ ได้นำ� เสนอผลงงานทัง้ ในรูปแบบของการ Presentation
ให้พระนิสิตร่วมรุ่น พระนิสิตรุ่นน้องได้ร่วมรับฟังเรียนรู้ และการน�ำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ
ตลาดนัดความรู้การปฏิบัติศาสนกิจ ที่จะเปิดโอกาสให้พระนิสิตรุ่นน้องที่จะต้องปฏิบัติศาสนกิจ

33.

(

430--).indd 434

27/11/2564 10:03:36

คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ : บทบาทว่าด้วยการพัฒนากลไกหนุนเสริมพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 435
ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งในการน�ำเสอผลการปฏิบัติศาสนกิจนั้น คณะอนุกรรมการปฏิบัติ
ศาสนกิจจะท�ำหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจ โดยมีเกณฑ์การประเมินโครงการปฏิบัติ
ศาสนกิจระดับดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยมสูงสุดจะถูก
คัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบในพื้นที่วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์ เพื่อส่งไปประกวดและน�ำเสนอโครงการ
ปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบในระดับภูมิภาคต่อไป ซึ่งการประเมินผลนั้นจัดท�ำขึ้นเพื่อให้พระนิสิตได้เรียนรู้
ถึงกระบวนการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ พระนิสิตสามารถน�ำข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการปฏิบัติ
ศาสนกิจ/ผู้ทรงคุณวุฒิไปต่อยอดพัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสร้างสังคมสุขภาวะในพื้นที่
ของตนได้ในอนาคต

รูปภาพกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติศาสนกิจ

การพัฒนากลไกหนุนเสริมพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ผ่านบทบาทคณะอนุกรรมการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ส่งผลให้พระนิสิตท�ำโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่มีความยึดโยงกับชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น
พระนิสิตเกิดการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพระสงฆ์นักส่งเสริมสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา ตั้งแต่การเรียนรู้ในภาคทฤษฎี ทั้งในส่วนของการศึกษาองค์ความรู้ในเกี่ยวกับการท�ำโครงการ
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การศึกษาชุมชน ตลอดจนการลงพื้นที่ปฏิบัตกิ ารจริงในการเรียนรู้และท�ำงานร่วมกับชุมชน การท�ำงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสังคมสุขภาวะ รวมไปถึงการน�ำเสนอ
ผลลัพธ์ของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพระนิสิตรุ่นพี่สู่พระนิสิต
รุ่นน้อง ผ่านรูปแบบของกิจกรรมเวทีน�ำเสนอผลการปฏิบัติศาสนกิจ รูปแบบของนิทรรศการตลาดวิชา
ความรู้ปฏิบัติศาสนกิจ ซี่งเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญในการเสริมพลังและยกระดับการปฏิบัติศาสนกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพระนิสิตในฐานะศาสนทายาท ที่เมื่อจบการศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้ว จะต้องไปท�ำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสร้างสุขภาวะในวัดและ
ชุมชนของตนต่อไป และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกลไกการท�ำงานที่ส�ำคัญในการหนุนเสริมและ
ยกระดับการปฏิบัติศาสนกิจให้มีความเป็นรูปธรรมและยึดโยงกับชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเสริมพลังบทบาทพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

การเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพพระนิสิตนิสิตปฏิบัติศาสนกิจในการท�ำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม โดยคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจผ่านการปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้น�ำไปสู่การเกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่มีความสอดคล้องและ
หนุนเสริมงานกิจการพระพุทธศาสนา ในพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๕ (ปี ๒๕๖๒) เป็นจ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๑,๔๐๘ โครงการ โดยสามารถจ�ำแนกตามความสอดคล้องกับงานกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน
ได้ตามแผนภาพดังนี้

แผนภาพแสดงโครงการปฏิบัติศาสนกิจ
จ�ำแนกตามพันธกิจคณะสงฆ์
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หากพิจารณาจากแผนภาพ จะเห็นได้วา่ พระนิสติ ท�ำโครงการปฏิบตั ศิ าสนกิจทีส่ อดคล้องกับงาน
คณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่มากที่สุดจ�ำนวน ๗๕๖ โครงการ หรือสูงถึงร้อยละ ๕๓ รองลงมาคือ
ด้านสาธารณูปการ และด้านศาสนศึกษา ที่จ�ำนวน ๑๘๒ โครการเท่ากัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๓
ส�ำหรับการปฏิบัติศาสนกิจที่สอดคล้องกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์มีพระนิสิตท�ำโครงการปฏิบัติ
ศาสนกิจในด้านนี้จ�ำนวน ๑๔๙ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๑ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๙๒ โครงการ
และด้านการปกครอง ๔๗ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗ และร้อยละ ๓ ตามล�ำดับ จากแผนภาพ
อาจพอสรุปได้วา่ พระนิสติ เลือกปฏิบตั ศิ าสนกิจในด้านการเผยแผ่เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจในด้านสาธารณูปการ ด้านศาสนศึกษา และด้านสาธารณสงเคราะห์ ตามล�ำดับ
อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาเพิม่ เติมจะพบว่า พระนิสติ ส่วนใหญ่เลือกท�ำโครงการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ งานกิ จ การคณะสงฆ์ ด ้ า นการเผยแผ่ ม ากที่ สุ ด อาจเนื่ อ งด้ ว ยส่ ว นใหญ่ พ ระนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะประกอบไปด้วยสามเณร และพระนิสิตที่มีอายุไม่มากนัก
อีกทั้งยังพ�ำนักอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งมาอย่างยาวนาน สิ่งดังกล่าวถือเป็นปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม
ที่ส่งผลให้พระนิสิตเกิดความคุ้นชินกับรูปแบบกิจกรรมการเผยแผ่ เนื่องจากพระนิสิตจะต้องพบเจอ
กับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาท�ำกิจกรรมภายในวัดอย่างสม�่ำเสมอ ส่งผลให้จะต้องมีการพบปะพูดคุย
ตลอดจนถึงการสนทนาทางธรรมกับชาวบ้านในพื้นที่ กิจกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้เปรียบเสมือนเป็น
บทบาททีต่ ดิ ตัวมากับการเป็นพระสงฆ์ (อาจกล่าวได้วา่ เป็นบทบาททีพ่ บเห็นได้เด่นชัดกว่าการเยีย่ มเยียน
ผูป้ ว่ ยติดเตียง หรือการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม) และนอกจากนีพ้ ระนิสติ บางส่วนมีบทบาทเป็นพระนักเทศน์
ในวัด พระนักวิทยากร รวมไปถึงครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงท�ำให้พระนิสติ มีความคุน้ ชินกับการ
ท�ำกิจกรรมร่วมกับเยาวชน โดยเฉพาะกิจกรรมในรูปแบบของค่ายธรรมะ ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลประกอบหนึ่งของการที่พระนิสิตตัดสินใจเลือกท�ำโครงการปฏิบัติศาสนกิจ
ด้านการเผยแผ่มากกว่าด้านอื่น ๆ ในขณะเดียวกันการที่พระนิสิตเลือกท�ำโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่
สอดคล้องกับงานด้านสาธารณูปการและด้านสาธารณสงเคราะห์ อาจมีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากนโยบาย
คณะสงฆ์ส่วนกลางที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนงานในยุทธศาสตร์ตามพันธกิจคณะสงฆ์ เช่น งานด้านวัด
ประชารัฐสร้างสุข งานด้านจิตอาสา งานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ งานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์ งานพระคิลานุปัฏฐาก การเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น
การปฏิบัติศาสนกิจ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๖ (ปี ๒๕๖๓)
การด�ำเนินการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพพระนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ การขับเคลือ่ นการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
บริการวิชาแก่สังคมโดยนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ที่ผ่านการปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา-
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ลงกรณราชวิทยาลัย ได้น�ำไปสู่การเกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่มีความสอดคล้องและหนุนเสริม
งานกิจการพระพุทธศาสนา โดยสามารถจ�ำแนกตามความสอดคล้องกับงานกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน
พบว่า โครงการนิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๑,๒๙๙ โครงการ แยกเป็น โครงพระนิสติ ท�ำโครงการ
ปฏิบัติศาสนกิจด้านการเผยแผ่มากที่สุดจ�ำนวน ๕๑๖ โครงการ หรือสูงถึงร้อยละ ๔๐ รองลงมาคือ
ด้านศึกษาสงเคราะห์ ที่จ�ำนวน ๒๓๕ หรือ คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ส�ำหรับการปฏิบัติศาสนกิจที่สอดคล้อง
กับงานด้านสาธารณสงเคราะห์มีพระนิสิตท�ำโครงการปฏิบัติศาสนกิจในด้านนี้จ�ำนวน ๒๒๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ด้านศาสนศึกษา จ�ำนวน ๑๙๕ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ด้านสาธารณูปการ
จ�ำนวน ๙๐ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗ ด้านการปกครอง จ�ำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ
๓ ตามล�ำดับ

ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์เพื่อการสนับสนุนงานปฏิบัติศาสนกิจ

การปฏิบตั ศิ าสนกิจของนิสติ ระดับปริญญาตรีทกุ คณะทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ในปีการศึกษา
๒๕๖๓ รุน่ ที่ ๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ในคราว
ประชุม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติให้น�ำระบบปฏิบัติศาสนกิจ
ออนไลน์ (www.stud.mcu.ac.th/sas) มาใช้ในการสนับสนุนการด�ำเนินงานเกี่ยวกับงานปฏิบัติ
ศาสนกิจของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๖๖ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ทั้งการยื่นค�ำร้องของปฏิบัติศาสนกิจ ส่งรายงาน และสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ
ตามปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยสาระส�ำคัญของการด�ำเนินงาน
ก�ำหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามพันธกิจหรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ (๑) ด้านการ
ปกครอง (๒) ด้านศาสนศึกษา (๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ (๔) ด้านเผยแผ่ (๕) ด้านสาธารณูปการ และ
(๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยก�ำหนดให้วทิ ยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจ�ำส่วนงาน ก่อนการจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
ของแต่ละส่วนงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี ได้มีการจัดประชุมชี้แจงและท�ำความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ
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คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจในฐานะการเป็นกลไกสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ
กับการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในองค์กรวัดและชุมชนในระยะต่อไป

การเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพพระนิสิตนิสิตปฏิบัติศาสนกิจในการท�ำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพือ่ สังคม โดยคณะอนุกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจในการสนองงานกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างกลไก
การท�ำงานทีส่ ำ� คัญในการหนุนเสริมและยกระดับการปฏิบตั ศิ าสนกิจให้มคี วามเป็นรูปธรรมและยึดโยง
กับชุมชนและสังคมมากยิง่ ขึน้ ซึง่ การด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมานับได้วา่ เป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญในการสร้างและ
พัฒนากลไกที่จะเข้ามาหนุนเสริมงานปฏิบัติศาสนกิจอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในระยะต่อไป ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองกิจการนิสิต
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจในฐานะ
กลไกส�ำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจกับการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในองค์กรวัดและ
ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนากลไกหนุนเสริมพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทาง
การด�ำเนินงานประกอบด้วยดังนี้
๑) การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ: ในส่วนนี้จะว่าด้วย
การทบทวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ โดยให้มีผู้แทนจากหลาก
หลายภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภายใน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต
และหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด องค์กรทางพระพุทธศาสนา สถานศึกษา โรงเรียน
พระปริยัติธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจในการสร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือภายนอก และเป็นการส่งเสริมบทบาทพระนิสิตในการปฏิบัติศาสนกิจมากยิ่งขึ้น
๒) การพัฒนาศักยภาพพระนิสติ : ด�ำเนินการขยายผลการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพพระนิสติ
ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจ โดยด�ำเนินการภายใต้หลักสูตรการพัฒนา “พระนักจัดการ
สุขภาวะทางปัญญา” (wisdom well-being development) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในสามประเด็น
ส�ำคัญ ได้แก่ ประเด็นทีห่ นึง่ ว่าด้วยความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสุขภาวะทางปัญญา ประเด็นทีส่ องว่าด้วย
ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ และประเด็นที่สามว่าด้วยการสร้างอุดมการณ์การปฏิบัติ
ศาสนกิจของพุทธศาสตรบัณฑิต มจร ทัง้ นี้ เพือ่ เสริมสร้างทักษะ พัฒนาองค์ความรู้ และปลูกฝังทัศนคติ
ให้แก่พระนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ และสามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสังคมสุขภาวะในพื้นที่ภูมิล�ำเนาของตน
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๓) การบูรณาการการท�ำงานระหว่างงานปฏิบัติศาสนกิจกับงานบริการวิชาการแก่สังคม และ
ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม: ในส่วนนี้ว่าด้วยการบูรณาการระหว่างงานปฏิบัติศาสนกิจ
และงานบริการวิชาการแก่สังคม และท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อให้
การปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากจะสร้างสังคมสุขภาวะ
มีความยึดโยงกับชุมชนและสังคมแล้วนั้น ในขณะเดียวกันยังเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการ
แก่สังคม และน�ำมาซึ่งการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะทางปัญญาต้นแบบ ที่เกิดขึ้นภายใต้การบูรณาการ
ด้านการปฏิบัติศาสนกิจกับการบริการวิชาการแก่สังคม และท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกัน

แผนภาพแสดงองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
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รูปภาพบางส่วนจากโครงการปฏิบัติศาสนกิจ
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