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บทคัดย่อ

บทความวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดการความรู้
กับบทบาท และหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ 2) เพือ่ ศึกษาแนวทางการน�ำความรูข้ อง
นิสติ ต้นแบบในการตอบสนองคณะสงฆ์และชุมชน 3) เพือ่ วิเคราะห์รปู แบบและกระบวนการ
สร้างนิสิตต้นแบบตามนวลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย โดยการการใช้เครื่องมือวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จากการสังเกตการณ์ (Observation Research) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อน�ำมาวิเคราะห์รูปแบบนิสิตต้นแบบตาม
นวลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมุง่ เน้นความ
ส�ำคัญกับการแสดงบทบาท และหน้าทีพ่ ระสังฆาธิการตามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ และการ
บูรณาการหลักพุทธธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่ เช่น การท�ำกาดมั่วคัวแลงเพื่อสร้างรายได้แก่
ชุมชน การส่งเสริมการศึกษา การสร้างภาวะผู้น�ำ การท�ำนุบ�ำรุงศาสนสมบัติตามภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ฟืน้ ฟู อนุรกั ษ์ศาสนสถานทีเ่ กีย่ วกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่ โดยมีการปรึกษาหารือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.10 No. 2 | July - December 2019

347

ร่วมกับชุมชน เพือ่ หาแนวทางพัฒนาชุมชนจากการน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ตอ่
การท�ำนุบำ� รุงศิลปะ วัฒนธรรม การสร้างรายได้ชมุ ชนและความสามัคคี ดังนัน้ กระบวนการ
สร้างนิสิตต้นแบบตามนวลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 1) ภูมิรู้ และภูมิธรรม
2) การปฏิบตั ติ นตามหลักนวลักษณ์ 3) การบูรณาการวิชาความรูท้ สี่ อดคล้องกับหลักพันธกิจ
เช่น การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และ 4) บทบาทและหน้าที่ของนิสิตที่สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
การสร้างนิสติ ต้นแบบตามนวลักษณ์นสิ ติ เป็นการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
นิสิต สร้างอัตลักษณ์นิสิตอันพึงประสงค์ที่มีความโดดเด่นทั้งความรู้ทางโลก และทางธรรม
เป็นการเชิดชูเกียรติและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: นิสิตต้นแบบ; นวลักษณ์นิสิต
Abstract
The objectives of article research are: 1) To study the management
of knowledge with roles and duties under the Sangha Act 2) To study the ways
to apply knowledge of students’ model to response Sangha and communities
and 3) To analysis the process of creating student model according to student’s
characteristics in University. It was used qualitative research methodology by
observation and in-depth interview for analyzing the prototype students on
student’s characteristics.
The result of study is found that: the management of teaching
and learning emphasize the importance of performing the roles and duties of
Sangha Administrator under the Sangha Act and integrating Buddhist principles
with modern sciences such as; making local market (Kad Maw Khaew Lang) for
generate income for the community, enhancing education, making leadership,
preservation of religious properties according to local wisdom and, conserving
religious places on local arts and culture. There is consultation, discussions
with the community to find the way out for developing communities as to be
applied the knowledge to be benefit on preservation of art, culture, community
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income and unity. Therefore, the Process of Prototype Students on Student’s
Characteristics in University are comprised; 1) The knowledge and insight
2) Practice on student’s principles 3) Integration of knowledge with the mission
such as; preserving art, Local culture and 4) Roles and duties of students on
the Sangha Act.
The Creating Student Model according to Student’s Characteristics is
an encourage and develop student’s potentiality, to create a unique student
identity that is unique in both world knowledge and Buddhist knowledge for
admiration honor in university.

Keywords: Student Model; Student’s Characteristics
บทน�ำ

		 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อให้มีคุณภาพด้านการศึกษาตามหลัก
พันธกิจ 4 ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กำ� หนดไว้วา่ ด้วยเรือ่ งการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอีกสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้น
การส่งเสริมการเรียนรู้ของคณะสงฆ์ที่มีระบบการเรียนการสอนทั้งทางโลก และการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย และเป็นการปลูกฝังค่านิยม จิตส�ำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน
สร้างความเข้าใจอันดี และสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา เพือ่ น�ำหลักธรรมพุทธ
ศาสนามาใช้สง่ เสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนน�ำมาใช้ในการด�ำรงชีวติ
เพื่อความสงบสุขในสังคม ปราศจากความรุนแรงและความขัดแย้งภายในชุมชน
นอกจากนั้น สถาบันอุดมศึกษามีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
โดยการเป็นแหล่งผลิตชนชั้นสมองในสาขาวิทยาการทุกด้าน ซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญ 4 ประการ
คือ 1) การผลิตบัณฑิต และเผยแพร่วิทยาการขั้นสูง 2) วิจัย ค้นคว้า รวบรวม ทดลองหรือ
ทดสอบความจริงอันจะน�ำไปสูค่ วามรูใ้ หม่ 3) การทะนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม 4) การให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชมุ ชน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 115) นอกเหนือ
สถาบันอุดมศึกษาจะให้การถ่ายทอดความรูแ้ ละวิชาการแล้ว จะต้องมีการเรียนการสอนและ
กิจกรรมที่มุ่งการพัฒนาทางด้านความคิด การตัดสินใจ การพัฒนาความเป็นผู้น�ำ การแก้
ปัญหา การท�ำงานเป็นทีม ความอดทน คุณธรรม (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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2551: 4) ซึ่งการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกวิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ มุง่ เน้นการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และการใช้หลักธรรมาภิบาลในการด�ำรงชีพ อันเป็นการสร้างนิสติ ต้นแบบทีถ่ งึ พร้อมด้วยวิชา
และจรณะ มีจริยวัตรแนวทางการประพฤติปฏิบตั ทิ นี่ า่ เลือ่ มใส เป็นผูน้ ำ� ทางด้านจิตวิญญาณ
แก่สังคม การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นผู้น�ำของสังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และบทบาท หน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นั้น เพื่อมุ่งเน้นการผลิตนิสิตต้นแบบที่ถึง
พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชน
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2542 ได้ ก� ำ หนดความมุ ่ ง หมาย และ
หลั ก การการศึ ก ษา ที่ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย
จิ ต ใจ สติ ป ั ญ ญาความรู ้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และวั ฒ นธรรมในการด� ำ รงชี วิ ต เป็ น ผู ้ ที่
มี ป ระโยชน์ ต ่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม ซึ่ ง เป็ น แนวทางในการพั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในแผน
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) คือ มหาวิทยาลัยจะ
ต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสติปัญญา ใฝ่การเรียนรู้นึกคิดอย่างเป็นระบบ มี
จิตส�ำนึกและศักยภาพในการสร้างงาน บุคลิกภาพดีมีความเป็นผู้น�ำ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย มี วิ นั ย รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและมี ค วามเอื้ อ อาทรต่ อ สั ง คม ตระหนั ก
ในคุ ณ ค่ า ทรั พ ยากรและภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี สุ ข ภาพดี แ ละมี ค วามเป็ น สากล (ศศิ รั ศ มิ์
เสือเมือง, 2555: 33)
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตต้นแบบจากการน�ำ
ความรูท้ ไี่ ด้จากการศึกษาภายใต้มหาวิทยาลัยน�ำความรูส้ กู่ ารพัฒนาชุมชนอันเป็นคุณลักษณะ
ของนิสิตที่พึงประสงค์หรือที่เรียกว่า “นวลักษณ์ของนิสิต” และเป็นตัวอย่างรูปแบบและ
แนวทางนิสติ ต้นแบบตามบทบาทและหน้าทีข่ องพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์กบั นวลักษณ์นสิ ติ
ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาการจัดการเรียนรูก้ บั บทบาทและหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการน�ำความรู้ของนิสิตต้นแบบในการตอบสนองคณะ
สงฆ์และชุมชน
3. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการสร้างนิสิตต้นแบบตามนวลักษณ์นิสิต
ของมหาวิทยาลัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
ศึกษากรอบทางด้านเนื้อหา ทฤษฎีเพื่อน�ำไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ของกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 14 รูป/คน และการสังเกตการณ์ (Observation) บริบทพืน้ ทีท่ วี่ จิ ยั
ว่ามีปัจจัย เงื่อนไงและกระบวนการอย่างไรในการน�ำไปสู่เพื่อเป็นการวิเคราะห์รูปแบบนิสิต
ต้นแบบตามบทบาทและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กับนวลักษณ์นิสิต การศึกษา
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี เ นื้ อ หา
ครอบคลุมเรื่องความหมายการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ไ ทย พั น ธกิ จ และนวลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษาบริ บ ทนิ สิ ต ต้ น แบบ
แผนงาน/แนวทางการสร้างนิสติ ต้นแบบตามบทบาทและหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์
กับพันธกิจมหาวิทยาลัย ส�ำรวจภาคสนามบริเวณพืน้ ทีท่ ำ� การวิจยั การประชุมกลุม่ ย่อยเพือ่
ก�ำหนดแผน/โครงการ/กิจกรรม สรุปข้อมูลจากการศึกษา
2. ขอบเขตด้านประชากร งานวิจัยครั้งนี้ ได้ก�ำหนดกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูล
เพือ่ วิเคราะห์และประเมินการสร้างนิสติ ต้นแบบตามบทบาทและหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์กับนวลักษณ์นิสิต โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนิสิต คณาจารย์ ศรัทธาและผู้น�ำชุมชน
จ�ำนวน 14 รูป/คน ดังนี้
1. พระครูสุวรรณทัศนสุนทร
8. พระครูสุตชยาภรณ์
2. พระครูวรดิตถ์วิมล		
9. พระมหากีรติ วรกิตฺติ
3. พระณฐนนท์ ฉนฺทชาโต		
10. พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป
4. พระวีระพงษ์ สุจิดโตฺ		
11. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เกศรา สว่างวงศ์
5. พระอธิการมงคล ชยธมฺโม		
12. นายสุพิน แสนน�ำโปน
6. พระอธิการณัฐพล ปญฺญาวุฑฺโฒ 13. นางจ�ำเนียร เนียมสกุล
7. พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร, ดร. 14. นางบัวผัด ขัดใจ
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ วัดอุมลอง ต�ำบลแม่วะ อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง จาก
การถอดองค์ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้กับชุมชน เช่น
การสร้างสะพานบุญ การฟื้นฟูกาดมั่ว การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นฯลฯ
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน
พ.ศ. 2561 ใช้ระยะเวลาในการท�ำวิจัยทั้งสิ้น 3 เดือน
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การวิ จั ย เรื่ อ ง “กระบวนการสร้ า งนิ สิ ต ต้ น แบบตามนวลั ก ษณ์ นิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัย” เป็นการสร้างอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของนิสิตที่มีความถึงพร้อมด้วย
ความรู้ ความสามารถในการศึกษาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยมุ่งเน้นให้นิสิต
ทีเ่ ป็นบรรพชิตให้มคี วามถึงพร้อมด้วยศีลาจริยวัตรทีเ่ หมาะกับสมณะสารูป มีลกั ษณะนิสติ ที่
พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ 9 ประการของมหาวิทยาลัย
1. ด้านการปฏิปทาน่าเลื่อมใส (Morality) คือ ความถึงพร้อมด้วยศีลาจริยวัตร
ตั้งตนไว้ชอบ ปฏิบัติตนตามสมณเพศตามสมควรแก่กาล คือ 1) นิสิตต้นแบบมีความ
ประพฤติอนั สงบ ส�ำรวม มีศลี าจริยวัตรสงบเสงีย่ ม สร้างความไว้วางใจ ศรัทธาให้การยอมรับ
และนับถือ (พระครูวรดิตถ์วิมล, 2561: สัมภาษณ์) และปฏิบัติตนเป็นที่พึ่งพาของชุมชน
2) มีการศึกษาพัฒนาตนเองควบคู่กับการปฏิบัติศาสนปกครองภายในและภายนอกวัด
โดยการศึกษาในวิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง แบ่งแยกภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการตาม
ภารกิจต่าง และใช้หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ เช่น อิทธิบาท 4 เป็นต้น 3) มีภาวะผูน้ ำ� และพลัง
สติปญ
ั ญา สร้างกัลยาณมิตรให้เกิดขึน้ แก่คณะศรัทธา โดยการจัดกิจกรรมสวดมนต์และอบรม
สั่งสอน เชิญชวนท�ำวัตรสวดมนต์ ทุกวันพระอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ที่
พัฒนาการท�ำงานเพื่อสร้างประโยชน์สุขร่วมกัน
2. รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นทางสังคม (Awareness) ริเริม่ การพัฒนาชุมชนจากพืน้ ที่
ธรณีสงฆ์บริเวณริมแม่น�้ำวัง โดยน�ำความคิดริเริ่มเข้าสู่การระดมความคิด ปรึกษาหารือ
สอบถามความคิดเห็นชุมชน อธิบายวัตถุประสงค์ เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจร่วมกัน นิสติ ต้นแบบ
ได้ใช้หลักดังกล่าวในการรู้ทันท่านการเปลี่ยนแปลงสังคมในการประยุกต์ใช้กับกิจกรรม
ประกอบด้วย 1) การสร้างสะพานขัวแตะเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่าง 2 หมู่บ้าน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่รกร้างรกร้างและเป็นที่ทิ้งขยะเป็นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน และสร้างกฎกติกาในการท�ำพืน้ ทีเ่ ขตอภัยทานบริเวณริมแม่นำ�้ วัง
เพื่อรักษาชีวิตสัตว์และท�ำให้ทัศนียภาพเกิดความสวยงาม 2) กาดมั่วคัวแลง เป็นกิจกรรมที่
สร้างรายได้แก่ชุมชน เป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของท้องถิ่น (พระครูสุวรรณทัศน
สุนทร, 2561: สัมภาษณ์) โดยการบริหารจัดการรูปแบบกาดมั่วคัวแลงให้แก่ชุมชน เพื่อ
น�ำผลิตภัณฑ์ครัวเรือนมาจ�ำหน่าย ณ บริเวณริมแม่น�้ำวัง (ขัวแตะ) ที่มีความร่มรื่นและเป็น
กุศโลบายให้ชุมชมร่วมท�ำบุญอาหารสัตว์น�ำในบริเวณเขตอภัยทาน
3. ศรัทธา อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา (Helpfulness) การศึกษาเล่าเรียน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อเปิดวิสัยทัศน์เพิ่มพูนความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อน�ำความรู้ที่
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ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของ
พระสงฆ์ตามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ไทย สร้างอัตลักษณ์และความเลือ่ มใสแก่บรรดาสาธุชน
ในพื้นที่ เล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์จากความรู้และทุนทางสังคมที่มีอยู่ในการสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้สืบเนื่องต่อไป
4. มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หา (Ability) การจัดการสภาพแวดล้อมทีร่ กร้าง
พื้นที่ธรณีสงฆ์และเป็นสถานที่ทิ้งขยะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสร้างนิเวศวิทยาในชุมชนให้นา่ อยู่ รวมถึงการบริหารจัดการพืน้ ทีใ่ ห้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ในการพักผ่อนหย่อนใจ การสร้างเศรษฐกิจชุมชนหรือกาดมั่วคัวแลงให้แก่ชุมชนในการน�ำ
พืชผลทางการเกษตรมาจ�ำหน่าย
5. มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด (Curiosity) การพัฒนาที่ดีต้องริเริ่มจากตัวบุคคลเป็นเบื้อง
ต้น โดยนิสิตต้นแบบมีภาระ หน้าที่และบทบาทระดับพระสังฆาธิการเจ้าคณะต�ำบล แต่มี
ความคิดที่จะใฝ่ศึกษา เล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและน�ำความรู้มาใช้ใน
การบริหารกิจการภายในวัดและคณะสงฆ์ในเขตพืน้ ทีต่ นเอง แม้จะมีอปุ สรรคด้ายระยะทาง
ระยะเวลาการศึกษาและอายุ แต่มอิ าจจะขัดขว้างความใฝ่รแู้ ละใฝ่คดิ ทีจ่ ะสร้างสรรค์งานเพือ่
ประโยชน์สุขแก่ชุมชนและสังคม
6. มีน�้ำใจเสียสละเพื่อส่วนร่วม (Hospitality) ความเป็นผู้ถึงพร้อมทางความ
ประพฤติและการปฏิบัติของนิสิตต้นแบบนั้น ความมีน�้ำใจเสียสละทรัพย์ส่วนตัวในการให้
ทุนการศึกษาเพื่อจะสร้างทรัพย์ทางปัญญาให้แก่บรรดาศิษยานุศิษย์ผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
โดยเฉพาะพระสงฆ์ สามเณรภายในวัดจะให้การสงเคราะห์ในการศึกษาต่อในโรงเรียนปริยตั ิ
ธรรม และการเสียสละตนเองเพื่อศึกษาเล่าเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการน�ำความรู้ที่ได้ไป
สู่การพัฒนาชุมชนและกิจการคณะสงฆ์ต่อไป
7. มีโลกทัศน์กว้างไกล (University) การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนและ
กิจการคณะสงฆ์ในพื้นที่เขตปกครอง โดยนิสิตต้นแบบได้ส่งเสริมพระสงฆ์ สามเณรเข้าไป
ในโรงเรียนเพือ่ เป็นพระสอนศีลธรรมประจ�ำบ้าน ประจ�ำต�ำบลและโรงเรียน เพือ่ เข้าไปศึกษา
หาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม นอกจากนั้นได้พัฒนารูปแบบพื้นที่ว่างเปล่า รกร้างให้
กลับกลายเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก�ำลังกาย แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฟื้นฟูตลาดแบบโบราณ (กาดมั่วคัวแลง) เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริม
การขายผลิตผลท้องถิ่นตามฤดูกาล เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างวัดกับชุมชน
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8. ผูค้ วามเป็นผูน้ ำ� ด้านจิตใจและปัญญา (Leadership) การพัฒนาตนเองเพือ่ ให้
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะของนิสิตต้นแบบนั้น โดยการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษา
หน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล (อปต.) ให้ค�ำปรึกษาในการปฏิบัติศาสนกิจของคณะ
สงฆ์จากการน�ำความรู้ที่ได้จากการศึกษา และสืบสานประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นให้อยู่ใน
ชุมชน เล่น การท�ำประเพณีตานสลากมะม่วงเพื่อท�ำบุญอุทิศแก่บรรพชนที่จากไป เป็นการ
แสดงความกตัญญูตามแบบของประเพณีนิยมของชุมชน
9. มี ค วามมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาตนให้ เ พี ย บพร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
(Aspiration) ความเป็นสมณเพศและการเป็นผู้วางตัวไว้ชอบ มีความประพฤติอันสงบ
ส� ำ รวม และถึ ง พร้ อ มด้ ว ยศี ล าจริ ย วั ต รสงบเสงี่ ย ม สร้ า งความศรั ท ธาแก่ ส าธุ ช นทั่ ว ไป
(พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป, 2561: สัมภาษณ์) เป็นนักบริหารจัดการศาสนสถานจากการน�ำ
ความรู้ทอดถ่ายให้แก่ชุมชนในการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสืบสานและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีงานในชุมชน
จะเห็นได้ว่า นิสิตได้น�ำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อน�ำความรู้ไปสู่การตอบสนองภารกิจของคณะสงฆ์
เป็นการบูรณาการพระพุทธศาสนากับชุมชนได้อย่างเหมาะสม เช่น การสร้างสะพาน
(ขัวแตะ) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการสัญจรระหว่างชุมชน พัฒนาพื้นที่รกร้างให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและบุญ เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นการน�ำความรู้มาสู่
การฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน
นอกจากนัน้ แนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบในการฟืน้ ฟูการอยูร่ ว่ มกันขอชุมชน
เพียรพยายามน�ำความรู้เพื่อที่ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาสังคมและสนองงานคณะ
สงฆ์ โดยการปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน หาแนวทางการพัฒนาชุมชน และฟื้นฟูท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน สร้างภาวะผู้น�ำทางด้านจิตวิญญาณที่เป็นศูนย์ร่วมทาง
ด้านจิตใจของชุมชน
อย่างไรก็ตาม รูปแบบและกระบวนการสร้างนิสิตต้นแบบตามนวลักษณ์นิสิต
ของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองกิจการงานคณะสงฆ์เป็นรูปแบบจากการศึกษานิสิตต้นแบบ
ที่มีความเพรียบพร้อมด้วยศิลาจริยวัตรที่น่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพต่อศรัทธาประชาชน และ
สนองกิจการงานคณะสงฆ์ จากการศึกษา พบว่า นิสิตต้นแบบของวิทยาลัยสงฆ์นครล�ำปาง
จะต้องประกอบด้วย
1) มีภมู คิ วามรู/้ ภูมธิ รรม มีหลักการ มีเหตุผลและวิธกี ารพัฒนาตนเองและชุมชน
อันเกิดจากผลลัพธ์ทไี่ ด้ศกึ ษาเรียนรูจ้ ากวิทยาลัยสงฆ์สกู่ ารปฏิบตั ิ และเป็นแนวทางการพัฒนา
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ชุมชนที่หยั่งยืน โดยเฉพาะความรู้ความสามารถด้านพุทธศิลปกรรม นอกจากนั้นหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิตพยายามหาแนวทางการเรียนรูใ้ นการสืบสานและตอบสนองพันธกิจ 4 คือ
การพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ การพัฒนาผลงานด้านวิชาและงานวิจัย การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
วัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่ชุมชน นิสิตต้นแบบจึงเป็นผลผลิตที่ได้จากการเรียนรู้
สู่การเผยแผ่ความรู้ ความสามารถตามปณิธานที่มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนด เพื่อสนองตอบต่อ
ศาสนกิจและบูรณการความรู้ทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยกับตนเองและชุมชนได้
อย่างเหมาะสม
2) ปฏิบตั ติ นตามหลักนวลักษณ์ การพัฒนาคุณลักษณะนิสติ ตามกรอบนวลักษณ์
ที่มุ่งเน้นความถึงพร้อมด้วยกาย วาจาและจิตใจสู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยหลัก
นวลักษณ์ของนิสิตต้นแบบต้องริเริ่มจากการพัฒนาด้านศีล คือ เป็นผู้มีความเพรียบพร้อม
ทางด้านความประพฤติทางกายและวาจาต่อบุคคลและสังคม ด�ำรงชีพตามหลักสมณสารูป
ตั้งตนไว้ชอบ ประพฤติตนให้ถูกต้องตามสมณเพศ น�ำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
มีภาวะผูน้ ำ� และเต็มเปีย่ มด้วยสติปญ
ั ญา สร้างกัลยาณมิตร และกัลยาณธรรม สร้างสรรค์งาน
ที่ก่อประโยชน์สุขก่อตนเองและชุมชน
3) บูรณาความรู้กับพันธกิจ นิสิตต้นแบบน�ำความรู้สู่การพัฒนาพื้นที่ตนเอง
ทัง้ การปฏิบตั งิ านตามทีค่ ณะสงฆ์ได้รบั มอบหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์สามเณรด้าน
การศึกษา ด้านการเผยแผ่ และเป็นศาสนทายาทด้านการเป็นพระสอนศีลธรรมประจ�ำหมูบ่ า้ น
ประจ�ำต�ำบลและโรงเรียน (พระมหากีรติ วรกิตตฺ ,ิ 2561: สัมภาษณ์) กอปรกับการพัฒนาพืน้ ที่
ว่างเปล่า รกร้างให้เกิดสาธารณูประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึงการเป็นศูนย์ร่วมจิตใจ บรรเทา
ความทุกข์ทางจิตใจและสร้างจิตส�ำนึกให้ตระหนักบาปบุญ พัฒนาชุมชนให้เกิดความสุขทั้ง
ทางกายและจิตใจ เช่น การพัฒนาพืน้ ทีอ่ อกก�ำลังกาย พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูตลาด (กาดมัว่ คัวแลง) เพือ่ ส่งเสริมชุมชนให้เกิดรายได้จากการขายผลิตผลตาม
ฤดูกาล ตลอดถึงการบริหารจัดการวัดและชุมชนเกิดความสัมพันธ์กันดีงามต่อกัน
4) บทบาทและหน้าที่สอดคล้องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ การศึกษาตาม
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ สร้างวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาตนเอง
และตอบสนองกิจกรรมงานคณะสงฆ์ น�ำความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมกับการบูรณาการ
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตนที่มีลักษณะที่โดด
เด่น สร้างความเลื่อมใสและศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน ตระหนักถึงคุณค่าการฟื้นฟูศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้กลับคืนสู่สังคม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
(พระครูสุตชยาภรณ์, 2561: สัมภาษณ์)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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บทบาทและหน้าที่ดังข้างต้นเป็นกระบวนการสร้างนิสิตต้นแบบตามนวลักษณ์
นิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยการน� ำ ความรู ้ ค วามสามารถที่ สู ่ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน สื บ สาน
วัฒนธรรมท้องถิน่ และเป็นบทบาทหน้าทีท่ พี่ ระสงฆ์ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ทงั้
ในด้านเผยแผ่ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านปกครอง ด้านศาสนศึกษา
ด้านสาธารณูปการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการผลิตนิสิตต้นแบบตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กับ
นวลักษณ์นิสิตในการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป
วัด ตนแบบ “บวร”
กิจกรรม สรางสรรค เพื่อเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพึ่งพา
- การทำนุบำรุง ถาวรวัตถุ ภายในวัด
- การริเริ่มจัดตลาดนัดชุมชนภายในวัด เพื่อรายไดของชุมชน
- ปญหาอุปสรรค แกไขไดดวย การสื่อสาร การพูดคุย อยางสรางสรรค
- วัด เปนสถานที่จัดกิจกรรมของหนวยงาน เกิดความสามัคคีและพลัง
บทบาทและหนาที่พระสังฆาธิ
การ
๑ ดานเผยแผ
๒ ดานสาธารณสงเคราะห
๓ ดานศึกษาสงเคราะห
๔ ดานปกครอง
๕ ดานศาสนศึกษา
๖ ดานสาธารณูปการ

นิสิตตนแบบตามนวลักษณ
นิสิตของมหาวิทยาลัย
การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมใน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโทพุทธ
ศิลปกรรม/พันธกิจที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1) มีภูมิความรู/ภูมิ
ธรรม
2) ปฏิบัติตนตาม
หลักนวลักษณ
3) บูรณาความรู
กับพันธกิจ
4) บทบาทและ
หนาที่สอดคลอง
พระราชบัญญัติ

นวลักษณนิสิตของนิสิตของมหาวิทยาลัย
๑. มีปฏิปทานาเลื่อมใส ๒. รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๓. มีศรัทธา อุทิศ
ตนเพื่อพระพุทธศาสนา ๔. มีความสามารถในการแกปญหา ๕. มีความใฝรูใฝคิด ๖.
มีน้ำใจเสียสละเพื่อสวนรวม ๗. มีโลกทัศนกวางไกล ๘. มีความเปนผูนำดานจิตใจ
และปญญา ๙. มีความมุงมั่นพัฒนาตนใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม

รูปแบบนิสิตตนแบบตามนวลักษณนิสิตของมหาวิทยาลัย

รูปแบบนิสิตต้นแบบตามนวลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย
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อภิปรายผล

การอภิปรายผลการวิจยั ครัง้ นี้ จะได้กล่าวถึงการสร้างนิสติ ต้นแบบตามนวลักษณ์
นิสติ ของมหาวิทยาลัย โดยมุง่ เน้นการผลิตบัณฑิตทีพ่ งึ่ ประสงค์ มีความถึงพร้อมด้วยความรู้
และความประพฤติปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม พันธกิจ 4 และนวลักษณ์ 9 ประการของมหาวิทยาลัย
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างนิสิตต้นแบบตามนวลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย
ดังแผนภาพข้างล่างดังนี้
รูปแบบนิสิตต้นแบบตามนวลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย
1) บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ นิสิตต้นแบบเป็นการแสดง
บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 6 ประการ คือ
(1) ด้านเผยแผ่ นิสิตต้นแบบได้ปฏิบัติตนเหมาะสมตามสมณสารูป เป็นพระนักเผยแผ่ธรรม
สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาชุมชน (2) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ให้การสงเคราะห์ประโยชน์
สุขแก่ชุมชน เช่น การใช้พื้นที่ธรณีสงฆ์สร้างกาดมั่วคัวแลงเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ฯลฯ
(3) ด้านศึกษาสงเคราะห์ การสนับสนุน ส่งเสริมพระสงฆ์สามเณรในการศึกษาในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมเพื่อให้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม (4) ด้านปกครอง ความเป็น
ผู้น�ำและนักพัฒนาทั้งศาสนสมบัตภายในวัด คณะสงฆ์และชุมชน (5) ด้านศาสนศึกษา
บูรณะศาสนสมบัตทิ เี่ ป็นแหล่งรูค้ วามรู้ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชนทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับพระพุทธ
ศาสนา ความเชื่อและการสร้างความสามัคคีในชุมชน (6) ด้านสาธารณูปการ การก่อสร้าง
ศาสนสถานเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการวัด อีกทั้ง
เป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ศาสนสถานที่เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
2) นวลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การสร้าง
อัตลักษณ์แบบฉบับของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามค�ำอธิบาย
ชื่อภาษาอังกฤษ MAHACHULA คือ การมีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
สังคม มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สามารถแก้ปัญหา ใฝ่รู้ใฝ่คิด มีน�้ำใจเสียสละ
มีโลกทัศน์กว้างไกล เป็นผู้น�ำด้านจิตใจและปัญญา เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
นิสิตต้นแบบได้พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน
ตอบสนองศาสนกิจของคณะสงฆ์ สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ประพฤติตนเพื่อประโยชน์สุข
แก่ชุมชน โดยการปรับจุดด้อยที่อยู่ในชุมชนให้กลายเป็นจุดเด่น ส่งเสริมการสร้างความ
รักความสามัคคีแก่คนในชุมชน เช่น การสร้างกาดมั่วคัวแลง การสร้างสะพานไม้ไผ่เป็นเขต
อภัยทาน ฯลฯ
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3) บูรณาการการเรียนจากหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มุ่งเน้นนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักพันธกิจ 4 โดยการ
ผลิตบัณฑิตที่พึ่งประสงค์เป็นหัวใจหลักในการศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตให้ได้น�ำความรู้ ความ
สามารถในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อน�ำไปบูรณการใช้กับศาสตร์และสังคมสมัยใหม่ พัฒนา
จิตใจและสติปัญญา รู้ถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนให้ด�ำรงอยู่อย่างมีความสุขที่ยั่งยืน
การผลิตนิสิตต้นแบบจึงเป็นการสร้างรูปแบบเพื่อตอบสนองนโยบายให้การสร้างอัตลักษณ์
ของนิสิตเพื่อน�ำความรู้จากห้องเรียนสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันหรือสู่การพัฒนา
ชุมชน ทั้งรายวิชาเอกที่เป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาและวิชาโทที่เป็นความรู้ด้านพุทธ
ศิลปกรรม เพือ่ พัฒนานิสติ ได้มคี วามรู้ สืบสาน อนุรกั ษ์ศลิ ปะ วัฒนธรรมทีม่ อี ยูท่ อ้ งถิน่ ตนเอง
เป็นการบูรณาการความรู้จากหลักสูตรสู่การพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับบุญ
ดี บุญญากิจและคณะ (บุญดี บุญญากิจและคณะ, 2547: 21) ที่กล่าวว่า เป็นการสร้างองค์
ความรูจ้ ากการเรียนเพือ่ ให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่หน่วยงานและองค์กร ซึง่ นิสติ ต้นแบบ
ได้ทำ� การวางแผนงานจากกระบวนการความคิดจากการศึกษาร่วมกับชุมชนในการสร้างความ
รูเ้ พือ่ พัฒนาชุมชนได้เข้มเข็ง และตรงกับเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนจากองค์ความรูข้ องธิติ
พัฒน์ เอีย่ มนิรนั ดร์ (ธิตพิ ฒ
ั น์ เอีย่ มนิรนั ดร์, 2548: 73) ทีม่ งุ่ เน้นการน�ำความรูเ้ พือ่ ตอบสนอง
ความต้องการขององค์กรจากการวางแผนและสร้างนวัตกรรมด้วยการรวบรวม การจัดระบบ
การประยุกต์ใช้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาชุมชนสูว่ ดั ต้นแบบ “บวร” บทบาทพระสงฆ์ในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ บ้านและวัดให้มีรูปแบบและทิศทางเดียวกัน โดยนิสิตต้นแบบมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธา มีปฏิปทาที่จะประสานความสัมพันธ์
ทีด่ ตี ามแบบ “บวร” โดยมีการวางแผนร่วมกับผูน้ ำ� ท้องถิน่ ผูน้ ำ� หมูบ่ า้ นและชุมชนในการจัด
กิจกรรมเพือ่ ฟืน้ ฟู ส่งเสริมชุมชนให้มคี วามโดดเด่น เช่น การฟืนฟูกาดมัว่ คัวแลง การสร้างขัว้
แตะให้เป็นสถานท่องเทีย่ วในชุมชน ฯลฯ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนิสติ ต้นแบบจึงเป็นการสร้าง
หลัก “บวร” ทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนาชุมชน ซึง่ มีความสอดคล้องกับการศึกษาเรือ่ งกระบวนการ
ประชาสังคม “บวร” หลักในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนของ ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร และ
คณะ (ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร และคณะ, 2559: บทสรุป) ที่ให้แนวคิดว่า “บวร” เป็นกลไก
ในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ท�ำหน้าที่เป็นแกนกลางในการเชื่อมสัมพันธ์ในการ
พัฒนา ติดสินใจ แก้ปัญหาตนเอง ก�ำหนดแผนแม่บทชุมชนด้วยการร่วมกันคิด สร้างและ
บริหารจัดการชุมชนของคนในท้องถิน่ ทีร่ ว่ มกัน เป็นเจ้าของ อันจะน�ำไปสู่ “การพัฒนาชุมชน
ให้ยั่งยืน”
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จะเห็นได้ว่า การสร้างนิสิตต้นแบบตามบทบาทและหน้าที่ของพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์กับนวลักษณ์นิสิตถือได้ว่าเป็นการน�ำความรู้จากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาชุมชนและเป็นการตอบสนองต่อบทบาทหน้าที่
พระสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นิสิต สร้างอัตลักษณ์นิสิตอันพึงประสงค์ที่มีความโดดเด่นทั้งความรู้ทางโลกและทางธรรม
เป็นการเชิดชูเกียรติและชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
นครล�ำปางต่อไป

สรุป

การวิ จั ย เรื่ อ ง “กระบวนการสร้ า งนิ สิ ต ต้ น แบบตามนวลั ก ษณ์ นิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัย” เป็นการสร้างอัตลักษณ์ทมี่ คี วามโดดเด่นของนิสติ ทีศ่ กึ ษาในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เป็นผู้ที่มีความถึงพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถในการศึกษา
ตามหลักสูตรที่วิทยาลัยสงฆ์ได้ก�ำหนด ผลการวิจัยพอสรุปได้ ดังนี้
การจั ด การเรี ย นรู ้ กั บ บทบาทและหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์
โดยนิสิตต้นแบบได้แสดงศักยภาพตนเองในการตอบสนองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ว่าด้วยเรื่องหน้าที่ 6 ประการ คือ (1) ด้านเผยแผ่ มีการปฏิบัติตนเหมาะสมกับสมณเพศ
(2) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ให้การช่วยเหลือและการสงเคราะห์ชุมชนเพื่อให้เกิดความสุข
(3) ด้านศึกษาสงเคราะห์ การสนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่พระสงฆ์และสามเณร (4)
ด้านปกครอง ความเป็นผูน้ ำ� ทางด้านจิตใจแก่ชมุ ชน (5) ด้านศาสนศึกษา บูรณะศาสนสมบัติ
พัฒนาให้เป็นแห่งเรียนรู้ (6) ด้านสาธารณูปการ การก่อสร้างถาวรวัตถุเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจ
และฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางการน�ำความรู้ของนิสิตต้นแบบในการตอบสนองคณะสงฆ์และชุมชน
โดยการบูรณาการการเรียนจากหลักสูตรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
พันธกิจ 4 และมุง่ เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ภาพจากการน�ำความรูจ้ ากพระพุทธศาสนา
กับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสติปญ
ั ญาเพือ่ ให้สแู่ นวทางการปฏิบตั ติ นให้เกิดประโยชน์
สุขแก่นิสิตและชุมชนอย่างยั่งยืน
รูปแบบและกระบวนการสร้างนิสติ ต้นแบบตามนวลักษณ์นสิ ติ ของมหาวิทยาลัย
เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการบทบาทพระสังฆาธิการตามพระราชบัญญัติของคณะสงฆ์
หลักนวลักษณ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการน�ำความรู้จากสาขาวิชาเอกและ
วิชาโทเพือ่ บูรณาการให้เกิดประโยชน์ในการท�ำนุบำ� รุงศิลปะ วัฒนธรรม การสร้างเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ชุมชน และการสร้างศูนย์ร่วมจิตใจในการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่ยั่งยืนประกอบด้วย
(1) มีภูมิความรู้/ภูมิธรรม นิสิตต้นแบบเป็นผลผลิตจากการเรียนรู้สู่การเผยแผ่ความรู้ ความ
สามารถตามปณิธานทีม่ หาวิทยาลัยได้กำ� หนด เพือ่ สนองตอบต่อศาสนกิจและบูรณการความ
รู้ทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยกับตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม (2) ปฏิบัติตน
ตามหลักนวลักษณ์ ถึงพร้อมด้วยกาย วาจาและจิตใจ ประพฤติตนให้ถูกต้องตามสมณเพศ
เต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญา สร้างกัลยาณมิตรและกัลยาณธรรม สร้างสรรค์งานที่ก่อประโยชน์
สุขก่อตนเองและชุมชน 3) บูรณาความรู้กับพันธกิจ ปฏิบัติงานตามที่คณะสงฆ์ได้รับมอบ
หมาย ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนทายาทและเป็นศูนย์ทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอด
ถึ ง สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ง ามระหว่ า งวั ด กั บ ชุ ม ชน 4) บทบาทและหน้ า ที่ ส อดคล้ อ ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ น�ำความรู้เพื่อบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามการพัฒนาชุมชนและแสดงบทบาทหน้าที่ที่ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งในด้านเผยแผ่ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านศึกษาสงเคราะห์
ด้านปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านสาธารณูปการ ซึ่งการผลิตนิสิตต้นแบบจึงมีความส�ำคัญ
ในการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทย
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