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4 บทสรุปการดำาเนินงาน

 หนังสือบทสรุปการดำาเนินงานของโครงการขับเคล่ือน 
ยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ 
เป็นบันทึกความทรงจำาครั�งสำาคัญของการดำาเนินงานตั�งแต่ 
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2563 โดยกล่าวได้ว่าหลักฐานทางวิชาการ
ชิ�นน้�ได้สะท้อนให้เห็นว่า กองกิจการนิสิต สำานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ สำานักสนับสนุน
สุขภาวะองค์กร สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ได้ร่วมมือกันดำาเนินงานพัฒนาศักยภาพพระนิสิตโดยมีเป้าหมาย
เพื่อเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์การปฏิิบัติศาสนกิจ ทั�งในมิติการ
สร้างอุดมการณ์พุทธศาสนาเพื่อสังคม มิติการฝึึกปฏิิบัติศาสนกิจ
ภาคสนาม และมิติการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
วิถีีพุทธให้เกิดขึ�นเป็นต้นแบบโดยการมีส่วนร่วมของพระนิสิตและ
องค์กรภาคีเครือข่าย

 เม่ือคณะทำางานได้เริ�มต้นพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิิบัติศาสนกิจ กระบวนการที่ ใช้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้จนมาสู่
การถี่ายทอดให้กับพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

คำานำา
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คำานำา ราชวิทยาลัย ได้อาศัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิิบัติการที่ ได้รับความ 
ร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ผลสัมฤทธิ�ที่เกิดจากความ
ตั�งใจดังกล่าวนำามาสู่การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิิบัติ
ศาสนกิจ การสนับสนุนให้เกิดโครงการปฏิิบัติศาสนกิจต้นแบบ
รวมทั�งเกิดพื�นที่การเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภาคี 
เครือข่ายภายนอกหลายแห่งกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคตามที่ ได้
บันทึกไว้ในเอกสารชิ�นน้� ทั�งน้�เป้าหมายสำาคัญที่ถืีอได้ว่าท้าทาย 
และคุ้มค่าต่อการเสียสละทุ่มเทกำาลังความสามารถีอย่างยิ�งคือ  
การผลักดันให้ เกิดความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยมหา 
จฬุาลงกรณราชวทิยาลัยและภาคีเครอืขา่ยภายนอก เพือ่สนบัสนนุ 
ให้เกิดพัฒนาศักยภาพพระนิสิตและโครงการปฏิิบัติศาสนกิจ 
สามารถีสร้างการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิิรูปกิจการพระพุทธ 
ศาสนาและการสร้างสังคมสุขภาวะวิถีีพุทธ ซึ่ึ่งถีือได้ว่าสอดคล้อง 
กบัพันธกจิของมหาวิทยาลัยอยา่งเด่นชดั ทั�งในการผลติบณัฑิิตทีมี่ 
คุณลักษณะพึงประสงค์ การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
วิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ในโอกาสแห่งการบันทึกการเรียนรู้สำาหรับการดำาเนินงาน 
ที่ผ่านมา และจะเป็นโจทย์แห่งความท้าทายในการพัฒนาการ
ดำาเนนิงานรว่มกบัภาคีเครือขา่ยในอนาคต ขอกราบขอบพระคณุใน 
ความเมตตาของ พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา 
จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั พระเทพปวเมธี รองอธิการบดฝีึา่ยบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระเทพเวที 
รองอธิการบดีฝึ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
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ราชวิทยาลัย อีกทั�งขออนุโมทนาสำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และภาคี 
เครือข่ายทั�งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยทุกหน่วยงาน ที่ ได้ร่วมมือและสนับสนุนการสร้าง 
สังคมสุขภาวะวิถีีพุทธด้วยดีเสมอมา

 ท้ายที่สุด หวังเป็นอย่างยิ�งว่าการเรียนรู้ที่จะผลักดันให้เกิด
การพฒันาพระนสิติของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
จะมีความก้าวหน้าและได้สร้างให้เกิดพื�นที่การเรียนรู้ทางพระพุทธ
ศาสนาทีจ่ะเป็นประโยชนต่์อผู้คนในสงัคมโดยทัว่ไปอกีอยา่งต่อเน่�อง
ให้สมกับพุทธพจน์ที่เป็นธรรมเตือนพุทธสาวกทั�งหลายความตอน
หน่�งว่า

 

  ธิมฺมปิติิ สิุขำ เสิติิ วีิปฺปสินิฺเนินิ เจุติสิา

  อริยัปเวีทิเติ ธิมฺเม สิทา รมติิ ปณฺฑิิโติฯ

 แปลความว่า บุคคลผู้อิ�มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสย่อมอยู่
เปน็สขุ บณัฑิติยอ่มยนิดีในธรรมที่พระอริยเจา้ประกาศแลว้ทุกเมือ่

พระคร้พิพิธิสิุติาทร ดร. 
(พระมหาบุญช่วียั สิิรินิฺธิโร)

ผู้้�รับผู้ิดชอบโครงการ
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 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิิบัติศาสนกิจ 
สู่การสร้างสังคมสุขภาวะเริ�มดำาเนินการตั�งแต่ปี พ.ศ. 2561  
เป็นโครงการที่ ให้ความสำาคัญกับประเด็นการทำางานในเรื่องของ
การพัฒนาพระนิสิตและการปฏิิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ 
การขับเคลื่อนโครงการ

ความเป็นมา 
ขัองโครงการ
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 โครงการดังกล่าวได้มีการพัฒนาและต่อยอดมาตั�งแต่ปี  
พ.ศ. 2557 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการได้เข้ามามีส่วน
สำาคญัในการสนบัสนนุภาระงานของกองกิจการนิสิตใหเ้ป็นไปตาม 
พันธกิจมาอย่างต่อเน่�องตามลำาดับ เช่น การผลักดันให้การปฏิิบัติ
ศาสนกิจอยู่ ในรูปแบบของโครงการ การกำาหนดเน่�อหาของ
โครงการปฏิบิัตศิาสนกิจที่จะตอ้งยดึโยงกับกิจการพระพุทธศาสนา
และการส่งเสริมให้เกิดโครงการปฏิิบัติศาสนกิจต้นแบบ 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการจะสามารถีเป็นส่วนหน่�ง
ในการช่วยพัฒนาพระนิสิตและยกระดับการปฏิิบัติศาสนกิจของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามที่กล่าวมาข้างต้น
แต่กลับพบว่า การปฏิิบัติศาสนกิจของพระนิสิตยังขาดกลไกใน
ระดับพื�นที่ที่ทำาหน้าที่ ในการหนุนเสริม พัฒนา และติดตาม อีกทั�ง
ยังคงขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่ายความ 
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
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 ดังนั�น โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิิบัติ
ศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ จึงมุ่งหวังที่จะเข้ามาเติมเต็ม
ในสองประเด็นที่กล่าวมา เพื่อให้การปฏิิบัติศาสนกิจของพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถีตอบสนองกับ
ความต้องการของคณะสงฆ์์และสังคมได้อย่างเหมาะสมและย่ังยืน
สืบไป 
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เป้าหมายุหลัื่กขัองโครงการ 
ขัับเคล่ื่�อนยุุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิิบัติ

ศาสนกิจส่�การสร้างสังคมสุขัภาวะ

ค่อการส�งเสริมแลื่ะพัฒนาให้ 
พระนิสิตกลื่ายุเป็น ศาสนทายุาท 

ผ้่ทำาหน้าที�เผยุแผ�พระพุทธศาสนา

ควบค่�ไปกับบทบาทการเป็น 
พระสงฆ์์นักส�งเสริมสุขัภาวะ

ผ้่ทำาหน้าที�ในการยุกระดัำบสุขัภาวะ
ให้กับชุุมชุน
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วัตถุประสงค์โครงการ

 เพื่อพัฒนาศักยภาพพระนิสิตปฏิิบัติศาสนกิจสู่การเป็น 
พระสงฆ์์นักส่งเสริมสุขภาวะ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและผลักดัน
ให้ดำารงบทบาทของการเป็นศาสนทายาท มุ่งพัฒนาให้เกิดแผน
ยทุธศาสตรแ์ละกลไกในรปูแบบของคณะอนกุรรมการในระดับพื�นที่
โดยเห็นว่าแผนยทุธศาสตร์และคณะอนกุรรมการในระดบัพื�นที่จะมี
ส่วนสำาคัญที่ทำาให้การปฏิิบัติศาสนกิจมีความสอดคล้อง ตรงกับ
ความต้องการ และมีความเหมาะสมกับสภาพบริบททางสังคมนั�นๆ
อีกทั�งพระนิสิตจะได้รับการพัฒนาและติดตามอย่างใกล้ชิดจาก 
คณะอนุกรรมการในระดับพื�นที่ เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมและบทบาทการส่งเสริม 
สขุภาวะตามแนวพระพทุธศาสนและสามารถีขยายผลตอ่ในประเดน็ 
เกี่ยวกับการปฏิิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะไปยัง 
หน่วยงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�งคือการคาดหวังที่จะนำาไปสู่ 
ความร่วมมือในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏิราชวิทยาลัย   
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วัตถุประสงค์โครงการ กระบวนการ 
ขัับเคล่ื่�อนโครงการ

 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิิบัติศาสนกิจสู่
การสรา้งสงัคมสุขภาวะ มกีระบวนการขบัเคล่ือนโครงการใน 4 ระยะ
สำาคัญกล่าวคือ

ระยะแรก เป็นขั�นตอนการวางแผนและระดมความคิดเห็นร่วมกับ 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย (สว่นกลาง) 
เพื่อกำาหนดร่างยุทธศาสตร์การปฏิิบัติศาสนกิจ รวมทั�งโครงสร้าง
และหน้าที่ของคณะอนุกรรมการในระดับพื�นที่ ก่อนที่จะผลักดันจน
นำาไปสู่การประกาศคำาส่ังในระดับมหาวิทยาลัย เรื่อง “การแต่งตั�ง
คณะอนุกรรมการปฏิิบัติศาสนกิจ ประจำาส่วนงาน”
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ระยะท่ีสอง เปน็ขั�นตอนการลงพื�นทีเ่พ่ือชี�แจงกบัผู้บรหิาร อาจารย์
และผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพื�นที่ ร่วมพัฒนายุทธศาสตร์การปฏิิบัติ
ศาสนกิจและการจัดตั�งใหเ้กดิเป็นคณะอนกุรรมการปฏิิบตัศิาสนกิจ 
ใน 29 พื�นที่

ระยะท่ีสาม เป็นขั�นตอนการสนับสนุนคณะอนุกรรมการปฏิิบัติ
ศาสนกิจในระดับพื�นที่ เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพ 
พระนิสิตผ่านการจัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการ
ทำางานการลงพื�นที่ติดตามโครงการปฏิิบัติศาสนกิจ และการ
ประเมนิผลการจดัทำาโครงการปฏิบิตัศิาสนกิจในรูปแบบของตลาด
นิทรรศการความรู้ เพื่อนำาไปสู่โครงการปฏิิบัติศาสนกิจที่มีความดี
เลิศในระดับพื�นที่
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ระยะท่ีสี่ เป็นขั�นตอนของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
ให้เกิดความย่ังยืนและสามารถีขยายผลต่อองค์ความรู้ ไปยัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ�งคือการนำาไปสู่ความ 
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏิราชวิทยาลัย
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 จากการดำาเนินโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์พระนิสิต
ปฏิิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ ได้นำาไปสู่การพัฒนาจน
เกดิเป็นยุทธศาสตร์การปฏิิบตัศิาสนกิจและคณะอนุกรรมการปฏิิบตัิ
ศาสนกิจในระดับพื�นที่ เกิดโครงการปฏิิบัติศาสนกิจที่มีความเป็น
เลิศในระดับพื�นที่และระดับภูมิภาค อีกทั�งยังสามารถีขยายผลที่นำา
ไปสู่ความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏิราชวิทยาลัย โดยสามารถีนำาเสนอ 
รายละเอียดได้ดังน้�  

ผลื่สำาเร็จขัอง 
การดำำาเนินโครงการ
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 (1) เกิดแผนยุทธศาสตร์และกลไกในรูปแบบของคณะ
อนุกรรมการปฏิิบัติศาสนกิจที่สอดคล้องกับการปฏิิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาและการสร้างสังคมสุขภาวะ จำานวน 29 พื�นที ่
สามารถีทำาหน้าที่ ในการพัฒนาศักยภาพพระนิสิตได้จำานวนทั�งสิ�น 
1,800 รปู มกีารลงพื�นทีติ่ดตาม หนุนเสรมิ และใหก้ำาลงัใจพระนิสติ 
ปฏิิบัติศาสนกิจ เพื่อให้โครงการปฏิิบัติศาสนกิจมีประสิทธิภาพ
ตรงกับความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับสภาพบริบท
ทางสังคม อีกทั�งยังมีการประเมินผลเพื่อสรุปบทเรียนและถีอด
บทเรียนความรู้จากพระนิสิตผ่านการจัดทำาเวทีสัมมนาในรูปแบบ
ของนิทรรศการตลาดความรู้ในระดับพื�นที่ รวมถีึงในระดับภูมิภาค
จำานวนทั�งสิ�น 4 ครั�ง 

 (2) เกิดโครงการปฏิิบัติศาสนกิจต้นแบบและโครงการ 
ปฏิิบติัศาสนกจิทีมี่ความเปน็เลิศ โดยคดัเลอืกจากคณะอนกุรรมการ 
ปฏิิบัติศาสนกิจในระดับพื�นที่ผ่านการประกวดในระดับวิทยาเขต/ 
วิทยาลัยสงฆ์์/ห้องเรียน เกิดเป็นโครงการปฏิิบัติศาสนกิจต้นแบบ 
จำานวน 29 โครงการ หลังจากนั�นโครงการต้นแบบทั�ง 29 โครงการ 
จะต้องเข้าร่วมการประกวดในระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือกโครงการ 
ปฏิิบัติศาสนกิจที่มีความเป็นเลิศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
เปน็กรรมการในการพจิารณาผา่นประเด็นเรือ่งของความสอดคล้อง
กับกิจการพระพุทธศาสนาและเป้าหมายของสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั�งน้�หลังจากพิจารณา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีโครงการจำานวนทั�งสิ�น 18 โครงการ ที่เป็น
โครงการปฏิิบัติศาสนกิจที่มีความเป็นเลิศ
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 (3)  เ กิดเครือข่ายการทำางานบูรณาการการปฏิิบัติ 
ศาสนกิจกับการปฏิิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซ่ึึ่งประกอบด้วย  
คณะสงฆ์์ ในพื�นที่ พระนิสิตปฏิิบัติศาสนกิจ ผู้บริหาร/คณาจารย์ 
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย องค์กรปกครองท้องถิี�น 
สาธารณสุขอำาเภอและจงัหวดั เครอืขา่ยพระคลิานปุฏัิฐาก (พระอสว.) 
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นักสานพลัง 
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและ 
การพัฒนาสังคมสุขภาวะ (นนส.) และสามารถีนำาไปสู่การสร้าง
ความร่วมมือเกี่ยวกับการปฏิิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏิราชวิทยาลัย
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โครงการปฏิิบัติ
ศาสนกิจที�มี
ความเป็นเลิื่ศ
      การยกระดับโครงการปฏิิบัติศาสนกิจ
ให้มีความสอดคล้องกับกิจการพระพุทธ
ศาสนาและการสร้างสังคมสุขภาวะ  
โดยผ่านกระบวนคัดเลือกจากคณะ 
อนุกรรมการปฏิับัติศาสนกิจในระดับ 
พื�นที่เพื่อคัดเลือกโครงการดีเด่นระดับ
วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์์/ห้องเ รียน  
ก่อนที่จะนำาโครงการเข้าร่วมการประกวด
โครงการปฏิิบัติศาสนกิจที่มีความเป็น
เลิศ ซึ่ึ่งกระบวนการคัดเลือกในระดับน้� 
ได้มี ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็น 
ผู้ประเมิน เป็นการยืนยันได้ถีึงผลสำาเร็จ
ของโครงการที่สามารถีตอบสนองต่อ
งานคณะสงฆ์์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
รวมถีึงเป้าหมายของสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้เป็น
อย่างดี ทั�งน้�สามารถีนำาเสนอโครงการ
ปฏิิบัติศาสนกิจที่มีความเป็นเลิศได้พอ
สังเขปดังน้�
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โครงการธรรมะบำาบัดำใจ
กับการรักษาสุขัภาพ 

ผ้่ป่วยุติดำเตียุง 

พระนิสิตปฏิิบัติศาสนกิจ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์์นครลำาปาง

1
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พื�นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื�อรังและ 
ผู้ป่วยตดิเตยีงเปน็จำานวนมากในเขตเทศบาลตำาบลเกาะคามีจำานวน
ทั�งหมด 302 คน

ท่ีมาและความสำาคัญ การเย่ียมบ้านกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเรื�อรัง โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านเป็นการบริการด้าน
สุขภาพในเชิงรุกอีกวิธีหน่�งเป็นกลวิธีที่มีความสำาคัญต่อการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของประชาชนในยุคปัจจุบัน ในปัจจุบันมีกลุ่ม 
ผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื�อรังและผู้ป่วยติดเตียงเป็นจำานวนมากใน
เขตเทศบาลตำาบลเกาะคามีจำานวนทั�งหมด 302 คน บ้านผึ�งและ 
บา้นเหล่า-แมปู่นเป็นชมุชนใหญ่มีผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื�อรงัและ 
ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถีช่วยเหลือตนเองได้จำานวน 15 คน และ
มีผู้ป่วยติดบ้าน จำานวน 10 คน ซึ่ึ่งเป็นปัญหาในการดูแลฟ้ื้�นฟืู้
สมรรถีภาพทางร่างกายและจิตใจ การ
เย่ียมบา้นเปน็การคน้หาปญัหาทีเ่กดิ
ขึ�นในชุมชนและทำาความเข้าใจ
กับสภาพปัญหาที่เกิดขึ�นกับ 
ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อที่จะได้หา
แนวทางแก้ไขให้เหมาะสม
กับวิถีีของชุมชนการเย่ียม
บ้านและฟ้ื้�นฟืู้ผู้ป่วยติดเตียง
ถีือเป็นการประเมินสุขภาพ
ของประชาชนและการป้องกัน
โรคแทรกซึ่้อนที่อาจจะเกิดขึ�นกับ 
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ตวับุคคลและการสรา้งเสรมิสขุภาพ
เพื่อป้องกันภาวะโรคแทรกซึ่้อน
ของการที่จะเกิดโรคขึ�นมาใหม่และ
เป็นการสร้างขวัญกำาลังใจด้วย  
ผู้ป่วยนอนติดเตียงส่วนใหญ่ช่วย
เหลือตัวเองได้น้อย และมีแนวโน้ม
ผู้ป่วยจำานวนมากขึ�น บางรายมี
แผลกดทับบางรายต้องให้อาหาร
ทางสายยาง การดูแลผู้ป่วยที่นอน
ติดเตียงที่บ้านจึงต้องอาศัยบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถีพร้อมทั�ง
อปุกรณเ์ครือ่งมือเครือ่งใชท้ีมี่ความ
สะอาดสะดวกปลอดภัย กับผู้ป่วย
เป้าหมายสูงสุดต้องมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดีสมเกียรติมีศักดิ�ศรี
ในความเป็นมนุษย์ พระนิสิตปฏิิบัติ
ศาสนกิจรุ่นที่ 65 จึงได้เล็งเห็นถีึง
ความสำาคัญของการนำาพระพุทธ
ศาสนาเข้ามาปรับใช้ ผสมผสานไป
พร้อมๆ กันกับการรักษาทางการ
แพทย์แผนปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์ เพื่อดูแล ให้กำาลังใจ และช่วยเหลือทางด้านสิ�งของ
พร้อมทั�งเยียวยาจิตใจให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ส่งเสริมให้
เกิดการบริการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟ้ื้�นฟืู้สุขภาพแก่กลุ่ม 
ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโดยเน้นหลัก 3 อ. 2 ส. 
ในการดูแลสุขภาพ รวมถึีงมีการอบรมเสริมความรู้เพิ�มพูนทักษะ 
ผู้ดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียงในการดูแลสุขภาพอย่างถีูกวิธี 

 

กระบวนการทำางาน โครงการธรรมะบำาบัดใจกับการรักษาสุขภาพ 
ผู้ป่วยติดเตียง มีกระบวนการทำางานบูรณาการร่วมกับเทศบาล
ตำาบลเกาะคา วิทยาลัยสงฆ์์นครลำาปาง กลุ่ม อสม.ชุมชนบ้านผึ�ง
อสม.บ้านเหล่า-แม่ปูน โรงพยาบาลเกาะคา กองทุนหลักประกัน
สขุภาพเทศบาลตำาบลเกาะคา ในการออกเย่ียมบา้นและฟ้ื้�นฟื้ผูู้ป่วย
ติดบ้านติดเตียงกลุ่มผู้ป่วยต่างๆ ในเขตการดูแลของโรงพยาบาล
เกาะคาและได้เล็งเห็นว่าหากผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้มีทักษะการดูแล
ผู้ปว่ยโดยการเรยีนรูจ้ากการฝึกึปฏิิบตัจิรงิ และไดร้บัการฟ้ื้�นฟื้อูยา่ง
ถีูกต้องต่อเน่�องผู้ป่วยจะสามารถีใช้ชีวิตประจำาวันและอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ผลการดำาเนินงาน เกิดการให้บริการส่งเสริมป้องกันรักษาและ
ฟ้ื้�นฟื้สูขุภาพแก่กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยตดิบา้นตดิเตยีงโดย
เน้นหลัก 3 อ. 2 ส. ในการดูแลสุขภาพ และได้อบรมเสริมความรู้
เพิ�มพูนทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียงในการดูแลสุขภาพอย่าง 
ถีกูวธิ ีตลอดจนเรือ่งราวและแนวปฏิิบติัทีดี่จากการดำาเนนิโครงการ
หรือกิจกรรมการปฏิิบัติศาสนกิจ การที่ ได้ลงพื�นที่เย่ียมผู้ป่วยนั�น
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ในเขตพื�นที่นั�นได้ผลตอบรับจากชุมชนดีมากได้พบเจอกับชาวบ้าน
ที่ลำาบากยากเข็ญและผู้ป่วยที่ ไม่สามารถีช่วยเหลือตัวเองได้และ
ประสานงานหน่วยงานที่ ได้ทำางานร่วมกันเข้าให้ความรู้กับผู้ป่วย
และผู้ที่ดูแลผู้ป่วย ญาติ มอบสิ�งของเครื่องใช้ที่จำาเป็นต่อผู้ป่วยให้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อใช้ในการดำาเนินชีวิต ผลกระทบ 
อาจจะมีบ้างเป็นบางครั�งเม่ือผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเห็นพระเข้ามา
หาที่บ้าน ทั�งน้�ก่อนลงพื�นทุกครั�งจะประสานงานเจ้าของพื�นที่ ให้
ประสานงานกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเพ่ือทำาความเข้าใจเพื่อมิ ให้
เกิดผลในทางด้านลบ

ภาคีเครือข่าย ในการดำาเนินโครงการ มีเครือข่ายในการปฏิิบัติ
ศาสนกิจ คือ โรงพยาบาลเกาะคา สำานักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำาบลเกาะคา เทศบาลตำาบลศาลา
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โครงการวัดำสร้างสุขัส่�ชุุมชุน 
สร้างเสริมสุขัภาพแลื่ะ 

ป้องกันโรคให้กับพระภิกษุ
แลื่ะสามเณร
พระนิสิตปฏิิบัติศาสนกิจ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์์หนองคาย

2
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พื�นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
อายุตั�งแต่ 9 ปีขึ�นไป ในบ้านใหม่
โพธิ�ชัย ตำาบลนาหนัง อำาเภอ
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ท่ี ม า แ ล ะ ค ว า ม สำา คั ญ
โครงการวัดสร้างสุขสู่ชุมชน 
ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ แ ล ะ
ป้องกันโรคให้กับพระภิกษุและ 
สามเณร มีความสอดคล้องกับ 
โครงการปฏิิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
ในด้านสาธารณสงเคราะห์มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรอบรู ้
ทางด้านสุขภาพให้กับพระสงฆ์์ประชาชน ทั�งเยาวชนและผู้สูงอายุ 
ในบางอำาเภอ การตรวจสุขภาพเบื�องต้น รวมถีึงการรณรงค์ ให้ 
ลด ละ เลิก การด่ืมสุราและการสูบบุหรี่ เพ่ือลดอัตราการก่อให้ 
เกิดโรค

วตัถุประสงค์โครงการ เพือ่เสริมสรา้งองคค์วามรูท้างดา้นสุขภาพ
ให้กับคณะสงฆ์์และประชาชนในพื�นที่ สร้างให้เกิดพระอาสาสมัคร 
ส่งเสริมสุขภาพประจำาวัด สร้างความตระหนักให้เห็นถีึงโทษของ 
สิ�งเสพติด เพิ�มคุณภาพทางด้านจิตใจให้แก่คนในชุมชน และทำาให้
เกิดศีลธรรมอันดีงามแก่ชุมชน



30 บทสรุปการดำาเนินงาน

กระบวนการทำางาน โครงการน้�เป็นการพัฒนาสุขภาพให้กับ 
พระสงฆ์์ภายในจงัหวดั โดยพระนิสติผู้รบัผดิชอบโครงการถีอืเปน็ผู้มี
บทบาทในการตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง
อาทิ สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ ในการเข้ามา
ตรวจสขุภาพใหก้บัพระสงฆ์์ เก็บข้อมลู และหามาตรการในการดูแล
พระสงฆ์์อยา่งเปน็องคร์วม นอกจากน้� ยงัมกีารขอความรว่มมอืจาก
หลายชมุชนเพือ่รณรงค์ใหท้ำากิจกรรมการลด ละ เลกิ สรุาและบหุรี ่ 

ผลการดำาเนินงาน เกิดกระบวนการตรวจสุขภาพและการถีวาย
ความรู้ให้กับพระสงฆ์์ในระดับจังหวัด เกิดการประชาสัมพันธ์องค์
ความรูท้างดา้นสขุภาพและยาเสพตดิสู่ชมุชน เกิดธรรมนญูในระดบั
จงัหวดัในเรือ่งของการที่ไม่ใหม้กีารสบูบหุรีภ่ายในวดัและด่ืมเครือ่ง
ด่ืมแอลกอฮอล์ภายในวัดและวันสำาคัญ ในระดับร้านค้า มีการขอ 
ความร่วมมือไม่ให้ขายสุราและบุหรี่ภายในร้านค้า มีการยกระดับ 
เป็นร้านค้าดีเด่น 5 ดาว รวมทั�งมอบเกียรติบัตรเพ่ือเชิดชูกับ 
กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย

ภาคีเครือข่าย ในการดำาเนินโครงการ มีเครือข่ายในการปฏิิบัติ
ศาสนกิจ คือ คณะสงฆ์์จังหวัดหนองคาย โรงเรียนนาหนังพัฒน
ศึกษา องค์การบริหารส่วนตำาบลนาหลัง สาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย และวดัศรอุีดมพร บา้นใหม่โพธิ�ชัย ตำาบลนาหนงั อำาเภอ
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
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โครงการชุ�วยุเหล่ื่อ
ผ้่ด้ำอยุโอกาสใน
ถิ�นทุรกันดำาร

พระนิสิตปฏิิบัติศาสนกิจ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครสวรรค์

3
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พื�นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนบ้านมังกาล่า 67 หมู่ที่ 
22 ตำาบลวาวี อำาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมาย  
พระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน และประชาชนในถีิ�นทุรกันดาร  
50 ครอบครัว

ท่ีมาและความสำาคัญ โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในถิี�น
ทุรกันดารมีความสอดคล้องโครงการปฏิิรูปกิจการพระพุทธ
ศาสนาในด้านการสาธารณสงเคราะห์เป็นโครงการต้องการช่วย
เหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่ ไม่สามารถีช่วยเหลือตนเองได้ให้มี
แนวทางหรอืโอกาสในการดำารงชพีอยู่ในสังคม พรอ้มกบัแนะนำาวธิี
การดำารงชีวิตอยู่ในสังคมตามแนวหลักคำาสอนของสมเด็จพระผู้มี 
พระภาคเจ้า

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเป็น 
ศูนย์กลางตัวแทนคณะสงฆ์์  
พ่อค้า ประชาชน ในการนำา
สิ�งของไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
ในถิี�นทุรกันดาร และเป็น 
การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ใน 
ถีิ�นทุรกันดารในพื�นที่ต่างๆ
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กระบวนการทำางาน โครงการน้�ต้องการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ที่อาศัยอยู่บนดอยทางภาคเหน่อ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
เป็นตน้ และด้วยแรงศรทัธาของญาติโยม ซ่ึึ่งรว่มด้วยช่วยกนั จนเกิด
เป็นโครงการน้�ขึ�นมา สิ�งทีน่ำาไปชว่ยเหลือ คอื เสื�อผา้ ผา้หม่ อาหาร 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้อุปโภค บริโภค ซึ่ึ่งจัดคณะคาราวานขึ�น
ไปบนดอย โดยเชิญชวนจากญาติโยม หลังจากนั�นจึงประสานกับ
หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร 
ส่วนตำาบล ในการอำานวยความสะดวกการจัดกิจกรรม และเม่ือถีึง
วนัทีจั่ดกจิกรรมก็ใหผู้้นำาชมุชนในพื�นทีเ่ปา้หมาย ประกาศใหช้มุชน
ทราบ เพือ่ออกมารบัของ หรอืผู้ปว่ยทีต่ดิเตียงที่ไมส่ามารถีออกมา
ได้ ทางโครงการก็จะนำาสิ�งของเข้าไปบริจาคให้ถีึงบ้าน 

ผลการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินโครงการได้นำาประโยชน์ และ
คณุคา่มาบรูณาการกบัหลกัการที่ไดศ้กึษาในหลักสูตรวชิาพระพุทธ
ศาสนา หลักคำาสอนมาประยุกต์ ใช้กับโครงการฯที่ ได้รับผิดชอบทั�ง  
3 ส่วน คือ ตนเอง ผู้ให้ ผู้รับ ซึ่ึ่งต่างหน้าที่ ต่างจิตใจ ต่างความคิด  
ให้ผสมผสานเป็นแนวทางเดียวกัน การช่วยเหลือเป็นการสร้าง
ความเสียสละ การละความตระหน้� และการสร้างความสามัคคีแก่
พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ที่นับถืีอจึงได้จัดทำาโครงการฯ และ
รวบรวมสิ�งของทั�งปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การศึกษา  
วสัดกุอ่สรา้ง และอ่ืนๆ โดยใชห้ลักธรรมของพระพทุธองค์ที่ไดศ้กึษา
ในหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในการดำาเนินงาน วางแผนงาน  
นำาไปบริจาคจนสำาเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ภาคีเครือข่าย ในการดำาเนินโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน 
ถิี�นทุรกันดาร มีเครือข่ายในการปฏิิบัติศาสนกิจ คือ โรงเรียน 
บ้านมังกาล่า 67 หมู่ที่ 22 ตำาบลวาวี อำาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย หน่วยงานราชการ และประชาชนในชุมชนบ้านมังกาล่า
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โครงการสอน
ธรรมะแนวใหม� 

ส่�เยุาวชุนไทยุที�มั�นคง

พระนิสิตปฏิิบัติศาสนกิจ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์์สุราษฎร์ธาน้

4
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พื�นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน
ในโรงเรียนบ้านบางใหญ่ และ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  
อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธาน้ 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน้ จำานวน  
639 คน

ท่ี ม า แ ล ะ ค ว า ม สำา คั ญ
โครงการสอนธรรมะแนวใหม่  
สู่ เยาวชนไทยที่ มั่นคง มีความ
สอดคล้องกับโครงการปฏิิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาในด้านการเผยแผ่ โครงการต้องการให้นักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม  
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง และปฏิิบัติตามหลักธรรมคำาสอนของพระพุทธศาสนา 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง  
ได้เห็นคุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ และ 
ได้ฝึกึอบรมจติใจทีจ่ะทำาใหเ้กดิพัฒนาการเรยีนรู ้จนเกดิผลสัมฤทธิ�
ที่ดีทางการเรียนของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ
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กระบวนการทำางาน การทำางานในโครงการน้�เริ�มต้นจากการขอ
คำาปรึกษาในการทำางานจากเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา ในการดำาเนิน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง และ
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ หลังจากนั�นจึงเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนถึีง
ความรู้ด้านหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จัดทำาแผนการเรียน
การสอนด้านศีลธรรม จริยธรรม และดำาเนินโครงการสอนธรรมะ 
แนวใหม่ สู่เยาวชนไทยที่มั่นคง โดยให้คำาแนะนำานักเรียนในการนำา
หลักธรรมคำาสอนมาประยุกต์ ใช้ในการดำาเนินชีวิต หลังจากจบ
โครงการจึงสรปุและประเมินผลการดำาเนนิงานโครงการสอนธรรมะ
แนวใหม่ สู่เยาวชนไทยที่มั่นคง

ผลการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินโครงการสอนธรรมะแนวใหม่  
สู่เยาวชนไทยที่ม่ันคง พบว่า นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
นำาหลักธรรมไปประยุกต์ ใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รู้จักการแบ่งปัน การเสียสละความสุขส่วนตน  
เพ่ือประโยชน์สว่นรวม รวมถีงึการแกป้ญัหาเฉพาะหนา้ การวางแผน
งานอย่างมีระบบ มีการทำาซึ่ำ�าจนเกิดเป็นกิจวัตรประจำาวัน

ภาคีเครือข่าย  ในการดำาเ นินโครงการสอนธรรมะแนวใหม่  
สู่เยาวชนไทยที่ม่ันคง มีภาคีเครือข่ายในการปฏิิบัติศาสนกิจ ดังน้�  
โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเอง ตำาบลขุนทะเล อำาเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน้  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน้ โรงเรียนบ้างบ่างใหญ่ ตำาบลมะขามเตี�ย  
อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธาน้ จังหวัดสุราษฎร์ธาน้  โรงเรียนบ้านซึ่อย  



39บทสรุปการดำาเนินงาน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ

2 ตำาบลขุนทะเล อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธาน้ จังหวัดสุราษฎร์ธาน้   
โรงเรียนสุราษฎร์ธาน้ ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธาน้  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน้ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำาเภอเมือง 
สุราษฎร์ธาน้ จังหวัดสุราษฎร์ธาน้
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การประชุุมเชิุงปฏิิบัติการ  
เคร่อขั�ายุการปฏิิบัติ 

ศาสนกิจเพ่�อสังคมสุขัภาวะ
 มหาวิทยุาลัื่ยุมหาจุฬาลื่งกรณราชุวิทยุาลัื่ยุ  

ร�วมกับ 
มหาวิทยุาลัื่ยุมหามกุฏิราชุวิทยุาลัื่ยุ

 หน่�งในเป้าหมายสำาคัญของการขับเคล่ือนโครงการ  
มีวัตถีุประสงค์เพ่ือขยายองค์ความรู้ สู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏิ 
ราชวิทยาลัย โดยอาศัยการประชุมเชิงปฏิิบัติการระหว่างผู้บริหาร
ของสองมหาวิทยาลัย ผา่นการถ่ีายทอดบทเรยีนการทำางานพฒันา
ศักยภาพพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
การร่วมกันวิเคราะห์ต้นทุนและแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏิราชวิทยาลัย รวมถึีง 
การแสวงหาแนวทางความรว่มมอืเกีย่วกบัการสรา้งสงัคมสขุภาวะ 
วิถีีพุทธที่อาศัยกลไกของนิสิตและนักศึกษาเป็นสำาคัญ
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ความสอดำคล้ื่องอยุ�างบ่รณาการภายุใต้
โครงการปฏิิบัติศาสนกิจขัองพระนิสิต มจร.
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ส่�อแลื่ะองค์ความร้่
ที�ได้ำจากโครงการ

หนังส่อค่�ม่อปฏิิบัติศาสนกิจสำาหรับพระนิสิต
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Poster ความร้่
3 ป. (ป้องกัน ปลื่อดำภัยุ แลื่ะ

ปฏิิบัติธรรม)  
ปฏิิบัติศาสนกิจปลื่อดำภัยุใน

ชุ�วงโควิดำ-19

Poster ความร้่
ปฏิิบัติศาสนกิจแบบ

New Normal



บันทึก



บัันทึึก
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