การวางแผน
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ น
โดย กองกิจการนิสิต สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

------------ความสาคัญ
สภาพสังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลาย
อันเนื่องมาจากความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารต่างๆ แพร่หลายอย่างรวดเร็วทาให้แนวคิด วิถีชีวิต ค่านิยมของบุคคล
ในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง เบี่ยงแบนไปจากหลักธรรมจริยธรรมที่ดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา กลับ
นิยมวัฒนธรรมตะวันตก ที่เน้นการบริโภควัตถุต่างๆ จนเกิดความสับสน ระบบสังคมที่เคยดีงามของไทยได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันสืบเนื่องมาจากให้ความสาคัญในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการพัฒนาด้านวัตถุมากกว่าพัฒนา
สังคมในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ จึงทาให้เกิดปัญหาความย่อหย่อนของคุณธรรมจริยธรรม มีการ
ประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
ยังส่งผลไปยังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
อาทิ เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาหย่าร้าง ปัญหานักเรียนตีกัน ปัญหาการรักร่วมเพศ การ
หลงมัวเมาในอบายมุข การปล่อยตัวปล่อยใจ ขาดระเบียบวินัย ไร้ทิศทางของชีวิต ฟุ่มเฟือย และอื่นๆอีกเป็นจานวน
มาก หากปล่อยไว้จะเป็นผลกระทบความมั่นคงของประเทศ
ผลจากการพั ฒ นาประเทศในระยะผ่ านมาให้ ความส าคัญ เฉพาะด้านเศรษฐกิจ ท าให้ เกิดการขยายตั วทาง
เศรษฐกิจ ในอัตราสูง มีความก้าวหน้าทางวัตถุและเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างรวดเร็วประกอบกับอิทธิพลจากวัฒ นธรรม
ต่างชาติเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยทาให้เกิดปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน ระบบสังคมที่เคยดีงามของไทยได้รับผลกระทบ
อย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการให้ความสาคัญด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการพั ฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าพัฒนา
สังคมในด้านอื่น ๆโดยเฉพาะการพัฒ นาด้านจิตใจ จึงทาให้ เกิดปัญ หาความย่อหย่อนทางคุณ ธรรมจริยธรรม มีการ
ประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม การขาดคุณธรรมจริยธรรมทาให้เกิดปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย หากปล่อยไว้จะเป็นผลกระทบความมั่นคงของประเทศด้วย
เพราะคนในสั งคมต่ า งเรี ย กร้ อ งในเรื่ อ งคุ ณ ธรรมให้ เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยแม้ เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามยากยิ่ ง เพราะเป็ น
กระบวนการที่มีความสลับซับซ้อน และมีองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก
ในการทางานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆที่จะสามารถประสบความสาเร็จได้
นั้น จะต้องมีความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ซึ่งนับว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญและจาเป็นอันดับแรก
ในการประกอบกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการทางานการบรรพชาและฝึกอบรมก็เช่นกันจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้
การบรรพชาและฝึกอบรมดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต า ม ป รั ช ญ า วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธ กิ จ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ที่สร้างคนดีและ
คนเก่ ง อย่ า งมี ส มรรถภาพบริ ห ารวิ ช าการดี อ ย่ า งมี สุ ข ภาพและบริ ห ารดี อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม
พระพุทธศาสนาและบริการวิชากรแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมการจัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาค
ฤดูร้อน เน้นการพัฒนาจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีดุลยภาพ โดยการสร้างคนและสร้างงานควบคู่กันไป
โดยดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรมเป็นหลักสูตรพัฒนาคุณธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมี
ความจาเป็นต้องสร้างหลักสูตร กาหนดพื้นที่เป้าหมาย และเสนอโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อขอ
อนุมัติมหาวิทยาลัยในการจัดอบรมหัวหน้าโครงการฯที่จะออกไปปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
ในการวางแผนดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรม โดยเริ่มตั้งแต่โครงการบรรพชาและฝึกอบรมได้รับการอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว การวางแผนส่วนนี้จะเป็นการวางแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะต้องวางแผนโดยระบุถึงกิจกรรมต่าง ๆ และแนวทาง
ที่จะต้องทาอย่างละเอียด พร้อมทั้งระบุระยะเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรมนั้น เพื่อความสะดวกในการมอบหมายและติดตามผลในการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานก็สามารถ
ดาเนินการตามหน้าที่ของตนได้อย่างมีผล ไมมีการก้าวก่ายและแบ่งงานกันทา

การวางแผนและการเขียนโครงการ
ความหมายของการวางแผน
มีผู้ ให้ คาจากัดความของการวางแผนไว้ห ลายลักษณะ เช่น การวางแผน คือ การมองอนาคต การเล็ งเห็ น
จุดหมายที่ต้องการ การคาดปัญหาเหล่านั้นไว้ล่วงหน้าไว้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น
การวางแผน เป็นการใช้ความคิดมองจินตนาการตระเตรียมวิธีการต่างๆ เพื่อคัดเลือกทางที่ดีที่สุดทางหนึ่ง
กาหนดเป้าหมายและวางหมายกาหนดการกระทานั้น เพื่อให้สาเร็จลุล่วงไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
การวางแผน เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการกาหนดสิ่งที่จะกระทาในอนาคต การประเมินผลของสิ่งที่
กาหนดว่าจะกระทาและกาหนดวิธีการที่จะนาไปใช้ในการปฏิบัติ
ถ้าจะกล่าวโดยสรุป การวางแผนก็คือการคิดการหรือกะการไว้ล่วงหน้าว่าจะทาอะไร ทาไม ทาที่ไหน เมื่อไร
อย่างไร และไครทา
การวางแผนจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
- อนาคต
- การตัดสินใจ
- การปฏิบัติ
ความสาคัญของการวางแผน
ถ้าจะเปรียบเทียบระบบการศึกษากับคน การวางแผนก็เปรียบเสมือนสมองของคน ซึ่งถ้ามองในลักษณะนี้แล้ว
การวางแผนก็มีความสาคัญไม่น้อยทีเดียว เพราะถ้าสมองไม่ทางานส่วนอื่นๆของร่างกาย เช่น แขน ขา ก็จะทาอะไรไม่ได้
หรือถ้าคนทางานไม่ใช้สมอง คือทางานแบบไม่มีหัวคิดก็ลองนึกภาพดูก็แล้วกันว่าจะเป็นอย่างไร คนทุกคนต้องใช้สมองจึง
จะทางานได้ ระบบการศึกษาหรือการจัดการศึกษาก็่เช่นเดียวกัน ต้องมีการวางแผน คือ อย่างน้อยต้องมีความคิด การ
เตรียมการว่าจะจัดการศึกษาเพื่ออะไร เพื่อใคร อย่างไร การวางแผนมีประโยชน์ในหลายเรื่องด้วยกัน เช่น
๑. การวางแผนเป็นเครื่องช่วยให้มีการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ เพราะได้มีการศึกษาสภาพเดิมใน ปัจจุบัน
แล้ว กาหนดสภาพใหม่ในอนาคต ซึ่งได้แก่การตั้งวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย แล้วหาลู่ทาง ที่จะทาให้สาเร็จตามที่มุ่งหวัง
นักวางแผนมีหน้าที่จัดทารายละเอียดของงานจัดลาดับความสาคัญ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่ควรจะเป็นต่างๆ เพื่อให้ผู้มี
หน้าที่ตัดสินใจพิจารณา
๒. การวางแผนเป็นศูนย์กลางประสานงานเช่น ในการจัดการศึกษาเราสามารถใช้การวางแผนเพื่อ ประสานงาน
การศึกษาทุกระดับและทุกสาขาให้สอดคล้องกันได้
๓. การวางแผนทาให้การปฏิบัติงานต่างๆเป็นไปโดยประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะการวางแผน
เป็นการคิดและคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่จะก่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด
๔. การวางแผนเป็นเครื่องมือในการควบคุมงานของนักบริหารเพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
ต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ต้องการ
ประโยชน์ของการวางแผนดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรม
๑. ทาให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ตามข้อเท็จจริง เหตุผล ความจาเป็น แนวทาง ฯลฯ ที่จะต้องทาหรือ
ปฏิบัติต่อไป
๒. ทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และเป็นระเบียบ
๓. ท าให้ ก ารด าเนิ น งานมี วิธี ก ารท างานที่ รอบคอบและมี เหตุ ผ ลเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ จุ ด หมาย
ปลายทางที่กาหนดไว้
๔. ทาให้มีการกาหนดขั้นตอน และวิธีการดาเนินการล่วงหน้า ที่จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรค
๕. ทาให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน
๖. ประหยัดทรัพยากร

การเขียนโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
ในการด าเนิ น การบรรพชาและฝึ ก อบรม มี ค วามจะเป็ น ที่ จ ะต้ อ งเสนอโครงการต่ อ มหาวิท ยาลั ย หรื อ
หน่วยงานนั้นๆเพื่อขออนุมัติเสียก่อนจึงจะสามารถดาเนินการได้โครงการหรือแผนดาเนินการที่ดีนั้นจะทาให้เห็นภาพของ
ความจาเป็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการบรรพชาและฝึกอบรมตลอดจนภาพรวมของ
กิจกรรมที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของโครงการได้อย่างชัดเจน ดังนั้น โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนที่จะ
นาเสนอต่อมหาวิทยาลัย มีสาระที่ชัดเจน ดังนี้
๑. ชื่อโครงการ
๒. หลักการและเหตุผล
๓. วัตถุประสงค์
๔. เป้าหมาย (พื้นที่และบุคคล)
๕. วิธีการดาเนินการ
๖. หลักสูตรการบรรพชาและฝึกอบรม
๗. ระยะเวลาในการบรรพชาและฝึกอบรม
๘. เทคนิคหรือวิธีการบรรพชาและฝึกอบรม วิทยากร
๙. สถานที่ฝึกอบรม
๑๐. งบประมาณ
๑๑. การประเมินและติดตามผล
๑๒. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๔. ผู้เสนอโครงการ
๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ
ส าหรับ โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดู ร้อน จะเน้ น การพั ฒ นาจิต ใจหรือ การเปลี่ ยนแปลง
ทัศนคติของเด็กเยาวชนและประชาชนที่เข้าฝึกอบรม การเขียนวัตถุประสงค์จึงต้องเน้นการเข้าใจพุทธศาสนาเข้าใจหน้าที่
มีระเบียบวินัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อไปใช้ ในชีวิตประจาวันพร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่ต่อชุมชนและสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อผู้เข้ารับการบรรพชาและฝึกอบรมเป็นหลัก และโดยที่วัตถุประสงค์มีเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
กับชุมชนในการประเมินผลสาเร็จของโครงการ จึงไม่ควรกาหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ไว้สูงมากเกินไปจนไม่สามารถทา
ได้จริง จะทาให้มองภาพรวมว่าการดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรมไม่ประสบความสาเร็จ
การวางแผนปฏิบัติการ
เมื่อได้รับอนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัยแล้ว เพื่อให้การวางแผนและการดาเนินการตามแผนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงแบ่งการวางแผนดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรมออกเป็น ๔ ส่วน คือ
๑. ก่อนดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรม
๒. การดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรม
๓. หลังดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรม
๔. พิธีเปิด-ปิดการบรรพชาและฝึกอบรม
๑. การวางแผนสาหรับระยะก่อนดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรม
กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในแต่ละช่วง เริ่มตั้งแต่เสนอโครงการและได้รับอนุมัติโครงการฯ ได้รับเชิญเข้าอบรม
หั วหน้ าโครงการจนถึงวัน เปิ ดการบรรพชาและฝึ กอบรม โดยจะขอตัดส่ วนที่เกี่ยวข้องกับพิธีเปิ ดออกไปอีกส่ วนหนึ่ ง
ต่างหาก ระยะเวลาที่ ใช้ในช่วงนี้ จะประมาณหนึ่งเดือนถึงหนึ่ งเดือนครึ่ง กิจกรรมหลั กที่จะต้องปฏิบั ติในช่ว งนี้ แบ่ ง
ออกเป็น

๑.๑ การแต่ งตั้ งวิท ยากรพี่ เลี้ ยง และคณะท างาน เนื่องจากการบรรพชาและฝึ กอบรม เนื่องจากการ
บรรพชาและฝึกอบรมเด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อเข้าใจพระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรมคุณภาพชีวิตให้เกิดความสุขใน
ชีวิตประจาวันตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นโครงการที่มีคนเข้ามาจานวนมาก จะต้องมีวิทยากร พี้เลี้ยงและคณะทางาน
ประจาโครงการ เพื่อให้การแบ่งงานมีความชัดเจน จึงต้องมีคาสั่งเจ้าอาวาส เจ้าคณะตาบลอาเภอหรือจังหวัดแต่งตั้ง
วิทยากรพี้เลี้ยงและคณะทางาน ประจาโครงการ ซึ่งพอจะแบ่งได้เป็น ๔ ฝ่ายใหญ่ๆ คือ
๑. ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่ กาหนดนโยบาย อานวยความสะดวก และติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามโครงการ
๒. ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ ดาเนินการควบคุมและฝึกอบรม โดยจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักสูตร ตลอดจน
ประเมินผลการบรรพชาและฝึกอบรม
๓. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ ดาเนินงานควบคุมระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนระหว่างการบรรพชาและฝึกอบรม
๔. ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ ดาเนินงานและสนับสนุนการบรรพชาและฝึกอบรมให้เป็นไปตามโครงการและหลักสูตร
๑.๒ การกาหนดตารางการบรรพชาและฝึกอบรม กาหนดระยะเวลาในการบรรพชาและฝึกอบรมแล้วจะต้องจัด
ตารางการบรรพชาและฝึกอบรม โดยกาหนดกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักสูตรให้เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑.๓ การเชิญวิทยากร
๑.๓.๑ ติดต่อวิทยากรเป็นการภายใน ในการติดต่อวิทยากรนี้ จะต้องแจ้งรายละเอียด เกี่ยวกับการบรรพชาและ
ฝึกอบรมที่วิทยากรควรทราบ เช่น หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของหัวข้อวิชานั้น ๆ จานวนและคุณสมบัติของผู้
เข้ารับการอบรม วัน-เวลา สาหรับหัวข้อนั้น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้นจะต้องถามวิทยากรเกี่ยวกับการเดินทาง การจัดรถ
รับ-ส่ง การจัดห้องฝึกอบรม อุปกรณ์ และการจัดเตรียมเอกสารที่จะใช้ประกอบวิชานั้น ๆ
๑.๓.๒ การส่งหนังสือเชิญวิทยากร และหนังสือขออนุมัติจากเจ้าอาวาส เจ้าคณะตาบล เจ้าคณะอาเภอ เจ้าคณะ
จังหวัดหรือหน่วงงานของวิทยากร พร้อมทั้งแนบเอกสารที่ควรทราบ เช่น ข้อมูลเบื้องต้น ของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร
ฯลฯ
๑.๔ การจัดเตรียมสถานที่บรรพชาและฝึกอบรม
ในกรณีที่จัดฝึกอบรมภายในสถานที่ของวัด กระบวนการในเรื่องสถานที่ก็ไม่ต้องยุ่งยาก แต่ถ้าจัดนอกสถานที่
ขั้นตอนต่างๆ ก็จะมีเพิ่มขึ้น คือ
๑.๔.๑ ศึกษาระเบียบวิธีการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับสถานที่ในการบรรพชาและฝึกอบรมนั้น ๆ ระเบียบที่ควร
ศึกษา ได้แก่ ระเบียบขององค์กรและของสถานที่ที่ใช้นั้น
๑.๔.๒ ติดต่อขอใช้สถานที่ หลังจากที่ตัดสินใจแล้วว่าจะใช้สถานที่ใดในการจัดฝึกอบรม ก็จะต้องทาการติดต่อขอใช้
สถานที่ตามระเบียบและขั้นตอนที่ได้ศึกษาไว้แล้วในข้อ ๑.๔.๑ การติดต่อขอใช้สถานที่นี้จะต้องแจ้งวัน เวลาการบรรพชา
และฝึกอบรม จานวนผู้เข้ารับการบรรพชาและฝึกอบรม รูปแบบและการจัดห้องที่ต้องการ เป็นต้น การติดต่อขอใช้
สถานที่ควรดาเนินการตั้งแต่เนิ่น ๆ และส่งหนังสือติดต่อขอใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
๑.๕ การจัดเตรียมเอกสาร
เอกสารในที่นี้หมายถึง งานหนังสือทั้งหมด ซึ่งใช้ในการจัดฝึกอบรมแต่ละครั้ง จะประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
๑.๕.๑ เอกสารพื้นฐาน เอกสารประกอบรายวิชา (วิทยากรอาจเตรียมมาเอง)
๑.๕.๒ เอกสารลงทะเบียน เช่น ใบลงทะเบียน
๑.๕.๓ หลักสูตร/โครงการ
๑.๕.๔ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
๑.๕.๕ แบบประเมินผลโครงการ แบบประเมินผลรายวิชา แบบทดสอบ แบบสังเกตการณ์ ฯลฯ
๑.๕.๖ ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร
๑.๕.๗ เอกสารการเงิน/จ่ายเงิน
๑.๕.๘ หนังสือเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ให้ส่งที่เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการบรรพชาและฝึกอบรม
๑.๕.๙ หนังสือตอบรับ/ปฏิเสธในการเข้ารับการอบรม
๑.๕.๑๐ หนังสือขออนุญาตจากเจ้าอาวาส เจ้าคณะตาบล เจ้าคณะอาเภอ เจ้าคณะจังหวัด ของวิทยากร หนังสือขอ
อนุญาตใช้สถานที่ หนังสือขออนุญาตเข้าดูงาน เป็นต้น

๑.๕.๑๑ การจัดทาป้ายต่าง ๆ
- ป้ายชื่อวิทยากร
- ป้ายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
- ป้ายลงทะเบียน
- ป้ายบอกทาง
- ป้ายบอกสถานที่ทางานต่างๆ
๑.๕.๑๒ เตรียมแฟ้มสาหรับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย
- กาหนดการ คาชี้แจง
- รายละเอียดโครงการ
- เอกสารพื้นฐาน
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
- กระดาษจดบันทึก
- ใบลงทะเบียน
๑.๕.๑๓ เตรียมแฟ้มลงทะเบียน
๑.๖ การติดต่อผู้เข้ารับการบรรพชาและฝึกอบรม
เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายมาเข้ารับการอบรมจะต้องดาเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑.๖.๑ เข้าไปศึกษาสภาพของวัดและหมู่บ้านพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การบรรพชาและฝึกอบรมในหมู่บ้าน ที่เป็น
เป้าหมายของการจัดบรรพชา
๑.๖.๒ รับใบสมัคร กรอกข้อมูล เพื่อยืนยันการเข้ารับการบรรพชาและฝึกอบรมพร้อมทั้งนัดหมายเกี่ยวกับการ
รายงานตัว และกาหนดคุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาสมัคร สถานที่ติดต่อรับสมัคร
๑.๖.๓ กาหนดพิธีกรรมในการดาเนินกิจกรรมบรรพชา ระยะทาง ระยะเวลา
๑.๖.๔ รูปแบบการจัดงาน
๑.๖.๗ แนะนาอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียม
๑.๗ งบประมาณ
ในการดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรมงบประมาณในการใช้จ่ายนับว่าเป็นเรื่องที่มีความสาคัญอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ต้องคานึงถึงมิฉะนั้นอาจเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรมได้โดยมีกิจกรรมที่จะต้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน ดังนี้
๑.๗.๑ รับบริจาคจากหน่วยงาน กานันผู้ใหญ่บ้าน อบต เทศบาล หรือจังหวัดและเอกชน และเตรียมเงินทดรองจ่าย
ในการบรรพชาและฝึกอบรม
๑.๗.๒ ถ้าไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอจะต้องเตรียมหางบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอ
๑.๗.๓ เตรียมเอกสาร และทาบัญชีเกี่ยวกับการใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างละเอียด
๑.๘ ติดต่อประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดดาเนินการบรรพและฝึกอบรมแต่ละครั้งจะต้องติดต่อกับบุคคลหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน เพื่อขอ
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ วิธีการติดต่อประสานงานนี้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายหรือหน่วยงานนั้น ๆ กาหนด
ดังนั้นต้องศึกษาถึงระเบียบวิธีการในการที่จะติดต่อกับหน่วยงานนั้น ๆ การติดต่อประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.๘.๑ การขอใช้สถานที่เพื่อบรรพและฝึกอบรม ดูงาน และการจัดสถานที่
๑.๘.๒ การจัดพาหนะรับ-ส่งวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมไปดูงาน
๑.๘.๓ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการบรรพชาและฝึกอบรม
๑.๘.๔ การจัดอาหารและเครื่องดื่ม
๑.๘.๕ การจัดพิมพ์เอกสาร ฯลฯ

๑.๙ การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์นับว่าเป็นงานที่มีความสาคัญที่จะทาให้ผู้เข้ารับการบรรพชาและฝึกอบรมเข้าใจใน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบรรพชาและฝึกอบรม และเกิดศรัทธา ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางทุกรูปแบบ
เท่าที่สามารถจะกระทาได้ ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ติดป้ายประกาศรับผู้เข้าอบรม ประกาศเสียงตามสาย ประกาศ
รายการวิทยุชุมชน
๑.๑๐ อื่น ๆ
กิจกรรมการอื่น ๆ ที่จะต้องดาเนินการก่อนดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรม ได้แก่
๑.๑๐.๑ เตรียมกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้ารับการบรรพชาและฝึกอบรม
๑.๑๐.๒ เตรียมการชี้แจงสาหรับวันแรกของการอบรม สิ่งที่ควรชี้แจงประกอบด้วย
- วัตถุประสงค์ของการบรรพชาและฝึกอบรม
- แนะนาวิทยากรพี้เลี้ยง คณะทางาน สถานที่
- กฎ ระเบียบปฏิบัติระหว่างการบรรพชาและฝึกอบรม
- การบริการต่าง ๆ
๑.๑๐.๓ เตรียมประวัติวิทยากรในหลักสูตร
๑.๑๐.๔ เตรียมกิจกรรมไว้ทดแทนนกรณี ที่วิทยากรไม่มาอย่างกะทันหัน กิจกรรมที่เตรียมนี้ควรเป็นกิจกรรมที่
เกีย่ วข้องกับหลักสูตรการอบรม
๒. การวางแผนสาหรับระหว่างดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรม
กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในช่วงนี้แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ คือ
๒.๑ วิทยากร
๒.๑.๑ ติดต่อประสานงานวิทยากรก่อนการบรรยายล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน
๒.๑.๒ เตรียมรถรับ-ส่งวิทยากร หรือจัดสถานที่จอดรถสาหรับวิทยากร
๒.๑.๓ ต้อนรับ อานวยความสะดวกและส่งวิทยากร
๒.๑.๔ แนะนาและกล่าวขอบคุณวิทยากร
๒.๑.๕ จัดเตรียมเครื่องดื่มสาหรับวิทยากร
๒.๑.๖ จัดเตรียมค่าบรรยาย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ของวิทยากร(ถ้ามี) พร้อมทั้งเอกสารการจ่ายเงิน
๒.๒ สถานที่ ในระหว่างการอบรม จะต้องดูแลความเรียบร้อยของห้องฝึกอบรมให้อยู่ในสภาพที่ส่งเสริมการ
บรรยากาศในการเรียนรู้ โดยจะต้องดูแลในเรื่องการถ่ายเทของอากาศ แสง เสียงให้พอเหมาะ นอกจากนั้นจะต้องจัดการ
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๒.๒.๑ โต๊ะ เก้าอี้ ควรจัดให้เหมาะสมกับเทคนิคและวิธีการสอนที่วิทยากรใช้
๒.๒.๒ มีป้ายชื่อวิทยากร และผู้เข้าอบรม
๒.๒.๓ มีโสตทัศนูปกรณ์ที่จาเป็นและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
๒.๒.๔ มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ที่เย็บกระดาษ กระดาษจดบันทึก ปากกา ดินสอ แผ่นใส ปากกา
เขียนแผ่นใส ฯลฯ
๒.๓ เอกสาร กิจกรรมด้านเอกสารที่จะต้องดาเนินการในระหว่างการบรรพชาและฝึกอบรม ได้แก่
๒.๓.๑ จัดเตรียมเอกสารที่จะแจกในแต่ละวัน
๒.๓.๒ จัดแฟ้มเซ็นชื่อประจาวัน
๒.๓.๓ เตรียมและเก็บรวบรวมแบบประเมินผล แบบทดสอบ
๒.๓.๔ จัดเตรียมประกาศนียบัตร วุฒิบัตร(ถ้ามี)
๒.๓.๕ จัดเตรียมหนังสือขอบคุณวิทยากร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
๒.๓.๖ จัดเตรียมหนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการอบรมคืนต้นสังกัด (ในกรณีที่เป็นข้าราชการ)

๒.๔ อื่น ๆ กิจกรรมอื่น ๆ ที่จะต้องทาในช่วงระหว่างดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรม ได้แก่
๒.๔.๑ สังเกตการณ์การบรรพชาและฝึกอบรมตลอดระยะเวลาของการอบรม และดูแลเวลาให้เป็นไปตามกาหนด
๒.๔.๒ อานวยความสะดวกแก่วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม
๒.๔.๓ จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหาร อาหารว่าง(ในกรณีที่มีการจัดเลี้ยง)
๒.๔.๔ ฝึกซ้อมการรับประกาศนียบัตร
๓. การวางแผนสาหรับระยะหลังดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรม
กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในช่วงนี้ ตั้งแต่เริ่มถึงวันที่สิ้นสุดการบรรพชาและฝึกอบรมเป็นต้นไป กิจกรรมที่
จะต้องปฏิบัติ คือ
๓.๑ การประเมินและติดตามผล เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว จะต้องมีการประเมินและติดตามผลการบรรพชาและ
ฝึกอบรม เพื่อดูสัมฤทธิผลของโครงการ ผลของการประเมินและติดตามนี้ควรจะนาเสนอต่อฝ่ายบริหารและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขโครงการอบรม ทั้งในแง่ของหลักสูตร วิทยากร เอกสาร และอุปกรณ์ ฯลฯ
๓.๒ ปรับปรุงหลักสูตร เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ
๓.๓ จัดการด้านการเงิน ผูร้ ับผิดชอบจะต้องนาหลักฐานการจ่ายเงิน ในโครงการไปเบิกเงินที่ได้รับอนุมัติ และคืน
เงื่อนไขที่ใช้จ่ายในโครงการ
๓.๔ อื่น ๆ กิจกรรม อื่น ๆ ที่จะต้องทาหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ได้แก่
- ส่งหนังสือขอบคุณวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ
- ส่งหนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการบรรพชาและฝึกอบรมคืนต้นสังกัด (ถ้ามี)
- เป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้เข้าอบรม
- จัดทาทาเนียบรุ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อครั้งต่อไป
๔. การวางแผนสาหรับพิธีเปิด-พิธีปิดการบรรพชาสามเณรและฝึกอบรม
พิธีเปิด/ปิดการบรรพชาและฝึกอบรม อาจจะจัดใหญ่โตเป็นทางการ หรือจัดแบบเรียบง่ายที่ไม่เป็นทางการ
และยิ่งพิธีเปิด/ปิดใหญ่โตมากขึ้นเท่าใดความยุ่งยากและความพร้อมของผู้รับผิดชอบจะต้องมีมากขึ้นเท่านั้น พิธีเปิด/ปิด
การบรรพชาและฝึกอบรมนั้นนับเป็นส่วนสาคัญของการบรรพชาและฝึกอบรม เพราะเป็นส่วนที่สามารถสร้างความรู้สึก
ต่อการบรรพชาและฝึกอบรมนั้น ๆ เป็นอย่างมาก
กิจกรรมที่จะต้องทาในพิธีเปิด/ปิดการบรรพชาและฝึกอบรมส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกันจึงจะขอกล่าวรวมกัน
สาหรับกิจกรรมที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นพิธีที่เป็นทางการซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ คือ
๔.๑ นิมนต์พระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรม จะเป็นเจ้าอาวาส เจ้าคณะตาบล เจ้าคณะอาเภอ เจ้าคณะจังหวัด หรือ มีการ
เจริญพระพุทธมนต์ก็จัดประลาพิธี
๔.๒ การเชิญประธานในพิธีเปิด-ปิด โดยทั่วไปประธานเป็นบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้เข้ารับการอบรม เช่น
หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น การเชิญประธานในพิธีจะมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
๔.๒.๑ ติดต่อเป็นการภายในของเลขานุการของประธาน เพื่อดูว่า วัน-เวลาของประธานว่างหรือไม่ ถ้าว่างก็ขอจอง
เวลาไว้ และเพื่อป้องกันปัญหาประธานไม่ว่าง จึงควรติดต่อไว้เป็นการล่วงหน้า
๔.๒.๒ ร่างคากล่าวเปิด/ปิด
๔.๒.๓ ทาหนังสือเชิญประธานเพื่อเปิด/ปิดการอบรม พร้อมทั้งแนบร่างคากล่าวในพิธีเปิด/ปิด กาหนดการ รายชื่อผู้
เข้าอบรม(ควรส่งล่วงหน้าประมาณ ๑ สัปดาห์)
๔.๒.๔ เรียนเตือนประธาน(ผ่านเลขานุการ) ก่อนการเปิด ๑ วัน
๔.๒.๕ จัดสถานที่จอดรถสาหรับประชาชน
๔.๒.๖ ต้อนรับ-ส่งประธาน
๔.๓ การเชิญผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด-ปิด ผู้กล่าวรายงานโดยทั่วไปมักจะมีระดับต่ากว่าประธานในพิธี การเชิญผู้
กล่าวรายงานจะมีขั้นตอนเหมือนกับการเชิญประธาน

๔.๔ การเชิญผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งหนังสือเชิญโดยแนบกาหนดการพิธี
เปิด-ปิดไปด้วย ถ้าเป็นการเชิญบุคคลภายนอกก็ควรจะจัดสถานที่จอดรถไว้ด้วย นอกจากนั้น ควรจัดเจ้าหน้าที่ไว้ต้อนรับ
ด้วย
๔.๕ การประชาสัมพันธ์พิธีเปิด-ปิดการอบรม อาจจะติดต่อหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ เช่น สถานีวิทยุ ชุมชน
สถานีโทรทัศน์ และสื่อหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยทาการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า นอกจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการควร
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาทาข่าว เช่น ให้เอกสารที่จะทาข่าว ห้องพัก สถานที่จอดรถ เป็นต้น
๔.๖ การจัดสถานที่พิธีเปิด-ปิดการอบรม จะต้องตรวจสอบห้องที่จะใช้ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย สิ่งที่ควรมีในสถานที่
ที่จะใช้ในพิธี ได้แก่
- โต๊ะหมู่บูชา หมู่ต่างๆ และมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ในพิธี เช่น เทียน ธูป เชิงเทียน เป็นต้น
- รับบรมฉายาลักษณ์
- ธงชาติ
- ที่นั่งสาหรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้กล่าวรายงาน ประชาชน และผู้เข้ารับการอบรม
- ไมโครโฟนสาหรับประธาน และผู้กล่าวรายงาน
- แท่นยืนสาหรับประธานในพิธี
๔.๖ อื่น ๆ
- กิจกรรมอื่นที่ต้องปฏิบัติในพิธีเปิด-ปิดการอบรมที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้ว ได้แก่
- การจัดเลี้ยงน้าชา หรือ กาแฟ ประธาน ผู้มีเกียรติ และผู้เข้าอบรม
- การจัดดอกไม้ ธูป-เทียน
- การต้อนรับผู้มีเกียรติ ผู้เข้ารับการบรรพชาและฝึกอบรม ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สื่อข่าว เป็นต้น
- การลงทะเบียนในวันเปิด
- การเตรียมการประกาศนียบัตร วุฒิบัตรในวันปิด
- การจัดเทียน ส่งเทียนให้ประธาน
- เตรียมสาเนาร่างคากล่าวรายงาน คากล่าวในพิธีเปิด-ปิด เพื่อป้องกันกรณีที่ประธานหรือผู้กล่าวรายงานลืม
นามา
จะเห็นได้ว่าการจัดบรรพชาและฝึกอบรมแต่ละครั้ง ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้การ
บรรพชาและฝึกอบรมเกิดผลดีและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ อย่างไรก็ตามกิจกรรมทั้งหมด ที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังไม่
ครอบคลุมการจัดการอบรมทุกประเภท
จึงเป็นหน้าที่ของผู้จัดดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรมที่จะนาไปปรับใช้ให้
เหมาะสมต่อไป อนึ่ง เพื่อช่วยให้เข้าใจขั้นตอนในการวางแผนดาเนินการบรรพชาและฝึกอบรมได้ง่ายขึ้น

คาแนะนาท้ายบท
๑. ประเด็นสาคัญที่ควรมีในร่างคากล่าวรายงานในพิธีเปิดการบรรพชาและฝึกอบรม
- คาขึ้นต้น
- ขอบคุณประธานที่มาเป็นเกียรติ
- เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องการบรรพชาและฝึกอบรม
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- ระยะเวลาการบรรพชาและฝึกอบรม
- วิธีการบรรพชาและฝึกอบรม วิทยากรและหลักสูตร
- ผู้ให้ความร่วมมือในหลักสูตร
- ผู้รับผิดชอบโครงการ
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าอบรม
- ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการบรรพชาและฝึกอบรม
- ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการบรรพชาและฝึกอบรมในครั้งนี้
- เรียนเชิญประธานเปิดอบรมและให้โอวาท
๒. ประเด็นสาคัญที่ควรมีในร่างคากล่าวของประธานในพิธีเปิดการบรรพชาและฝึกอบรม
- คาขึ้นต้น
- แสดงความยินดีและความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาทาพิธีเปิดการบรรพชาและฝึกอบรม
- กล่าวต้อนรับ
- เน้นความสาคัญของการบรรพชาและฝึกอบรม
- ให้โอวาทและกาลังใจ
- ชี้แนะประโยชน์ที่ผู้ฝึกอบรม
- ขอบคุณผู้รับผิดชอบและส่วนผู้เกี่ยวข้อง วิทยากร พี้เลี้ยง คณะทางาน และเจ้าหน้าที่
- กล่าวเปิดการบรรพชาและฝึกอบรม
- อวยพรให้การบรรพชาและฝึกอบรมสัมมนาประสบความสาเร็จ
๓. ประเด็นสาคัญที่ควรมีในร่างคากล่าวรายงานในพิธีปิดการบรรพชาและฝึกอบรม
- คาขึ้นต้น
- ขอบคุณประธานที่ให้เกียรติ
- รายงานผลของการบรรพชาและฝึกอบรม
- ความร่วมมือของวิทยากร ผู้ฝึกอบรม ผู้ดาเนินการ
- ปัญหา อุปสรรคระหว่างการบรรพชาและฝึกอบรม
- สรุปผลและข้อคิดเห็นในการบรรพชาและฝึกอบรม
- เรียนเชิญประธานมอบวุฒิบัตร(ถ้ามี) และกล่าวปิดการบรรพชาและฝึกอบรม
๔. ประเด็นสาคัญที่ควรมีในร่างคากล่าวของประธานในพิธีปิดการบรรพชาและฝึกอบรม
- คาขึ้นต้น
- ขอบคุณผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรม/อบรม และผู้ให้ความร่วมมือ
- แสดงความยินดีกับผลสาเร็จของการบรรพชาและฝึกอบรมและกับผู้ผ่านการบรรพชาและฝึกอบรม
- ให้แนวทางแก่ผู้ผ่านการบรรพชาและฝึกอบรมเพื่อนาไปปฏิบัติ
- อวยพรความก้าวหน้าในการทางาน
- กล่าวปิดการบรรพชาและฝึกอบรม/สัมมนา
การบริหารงานฝึกอบรมจัดแบ่งบุคลากรรับผิดชอบ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่กาหนดนโยบายอานวยความสะดวกและติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
โครงการ ประกอบด้วย
๑.๑ ประธานอานวยการ
๑.๒ รองประธานอานวยการ (อย่างน้อย ๒ คน)
๑.๓ กรรมการ (มากกว่า ๓ คน)
๑.๔ กรรมการและเลขานุการ
๑.๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่ดาเนินการจัดการบรรพชาและฝึกอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๑ ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ดาเนินการควบคุมการบรรพชาและฝึกอบรมโดยจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักสูตร
ตลอดจนการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย
๒.๑.๑ ผู้อานวยการบรรพชาและฝึกอบรม ๑ คน
๒.๑.๒ รองผู้อานวยการบรรพชาและฝึกอบรม ๑ คน
๒.๑.๓ ผู้ช่วยผู้อานวยการบรรพชาและฝึกอบรม ๒ คน (ทาหน้าที่ฝ่ายวิชาการ)
๒.๑.๔ ผู้ประสานงานการบรรพชาและฝึกอบรมประจาวัน (๑-๒ คน/วัน)
๒.๑.๕ วิทยากรผู้ปกครอง/สวัสดิการ ๒ คน (ตั้งแต่ผู้เข้ารับการบรรพชาและฝึกอบรมรายงานตัวแบ่งกลุ่ม พักกิน
อยู่หลับนอนจนสิ้นการบรรพชาและฝึกอบรม)
๒.๑.๖ วิทยากรพี่เลี้ยง (อย่างน้อยกลุ่มละ ๑ คนขึ้นไป)
๒.๑.๗ งานนันทนาการ กายบริหาร และเกมคุณธรรม ๓-๔ คน (อาจจะเป็นชุดเดียวกันกับวิทยากรพี่เลี้ยงก็ได้)
๒.๑.๘ คณะวิทยากรวิชาการ
- วิทยากรที่เชิญจากภายนอก
- วิทยากรบริหารจิต
๒.๒ ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ดาเนินงาน และสนับสนุนการบรรพชาและฝึกอบรมให้เป็นไปตามโครงการและหลักสูตร
ประกอบด้วย
๒.๒.๑ งานเอกสาร
๒.๒.๒ งานการเงินและพัสดุ
๒.๒.๓ งานโสตทัศนูปกรณ์
๒.๒.๔ งานสถานที่
๒.๒.๕ งานอาหารและประกอบเลี้ยง
๒.๒.๖ งานศิลป์
๒.๒.๗ งานบริการ
๒.๒.๘ งานยานพาหนะ
๒.๒.๙ งานประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของวิทยากร
ในการบรรพชาและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปรียบเสมือนผู้นาถือคบเพลิงที่
มีแสงสว่างอันแจ่มใส ให้ประชาชนเป็นผู้รับคาสอบของพระพุทธศาสนาเพื่อนาไปใช้ในชีวิตต่อไป เป็นผู้ถือดอกไม้แห่ง
ความรักและมอบให้เด็กเยาวชนและประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
คุณสมบัติของวิทยากร
๑. มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี และความศรัทธาที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง และนาปรัชญา ปณิธาน วัสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยออกไปเผยแผ่
๒. มีสุขภาพกายแข็งแรง และจิตใจ
๓. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพอ่อนโยน และมีบุคลิกลักษณะดี เหมาะสมที่จะเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
๔. มีทักษะความคล่องตัวในการสอนตามเนื้อหาวิชาเฉพาะที่ได้รับมอบ มีการเตรียมการล่วงหน้า

๕. เป็นผู้มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม
๖. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการงานที่ได้รับมอบหมาย และตรงต่อเวลา
๗. ไม่มีปัญหากับทีมงาน และไม่สร้างปัญหาคณะอยู่ในหน้าที่การงาน
๘. มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย
๙. มีอารมณ์มั่นคงหนักแน่น
๑๐. สนใจหาความรู้เพิ่มเติม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๑๑. ปฏิบัติตนอยู่ในความเหมาะสมกับสมณะสารูป
๑๒. ถือหลักว่า “จงสอนเขาด้วยการทาตัวเราให้เป็นตัวอย่าง”
จรรยาบรรณของวิทยากร
๑. ไม่ตาหนิวิทยากรด้วยกัน เมื่อผิดพลาดควรแนะนา และหาทางแก้ไขร่วมกัน
๒. ไม่เปิดเผยแผนการสอนล่วงหน้าต่อผู้เข้ารับการบรรพชาและฝึกอบรม
๓. ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีผู้รับผิดชอบแทน
๔. ไม่พูดจาหรือแสดงกริยาไม่สุภาพ
๕. ไม่แสดงความประพฤติที่ไม่เหมาะสม
ประเภทของวิทยากร แบ่งเป็น ๔ ประเภท
๑. วิทยากรอานวยการ
๒. วิทยากรวิชาการ
๓. วิทยากรนันทนาการ
๔. วิทยากรพี่เลี้ยง
๑. วิทยากรอานวยการ มีหน้าที่จัดการ เตรียมการบรรพชาและฝึกอบรม ประสานงานกับวิทยากรวิชาการอบรม
ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ต้องเป็นผู้ใช้คนเป็น ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ต้องศึกษามวลชน ปัญหาทางสังคม
เศรษฐกิจ จิตวิทยา และมีความรู้รอบด้าน ได้แก่
๑.๑ ผู้อานวยการฝึก
๑.๒ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
๑.๓ วิทยากรปกครอง
๑.๑ ผู้อานวยการฝึก ต้องเป็นผู้นาที่เข้าใจยุทธศาสตร์ในการอบรม “สร้างคนก่อน สร้างงาน” เป็นอย่างดี มี
คุณธรรมสูง เป็นที่ยอมรับจากทุก ๆ ฝ่าย เป็นผู้มีใจหนักแน่น มีเหตุผล มองคนอื่นในแง่ดีเสมอ และเป็นนักประชาธิปไตย
๑.๑.๑ หน้าที่ผู้อานวยการฝึก
ก. ขั้นเตรียมการ
- จัดหาสถานที่จัดอบรม และที่พัก
- แต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่
- ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาตารางฝึกอบรม
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
- ประชุมเจ้าหน้าที่ วิทยากร และมอบหมายงาน
- จัดเจ้าหน้าที่ธุรการดาเนินงาน
ข. ขั้นดาเนินการ
- จัดเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
- จัดเจ้าหน้าที่แบ่งกลุ่มสมาชิกผู้เข้ารับการอบรม
- จัดวิทยากรเป็นที่ปรึกษาประจากลุ่ม หรือวิทยากรพี่เลี้ยง
- ดาเนินการปฐมนิเทศ

- ประชุมวิทยากรประจาวัน
- ประชุมประเมินผลงาน
๑.๒ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มีบทบาทสาคัญใกล้ชิดกับการอบรมมากที่สุด เพราะมีหน้าที่กากับดูแลให้การ
อบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายนันทนาการ
ฝ่ายปกครองให้ถูกต้องตามขั้นตอน เป็นผู้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการอบรม ถ้าเป็นปัญหาด้านธุรการ หรือด้าน
นโยบาย จึงรายงานผู้อานวยการฝึก เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป หน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือ การประสานงานวิทยากรพิเศษ
ถ้าขัดข้องต้องรับจัดผู้มีความสามารถเหมาะสมแทนทันที
๑.๓ วิทยากรปกครอง เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้เข้าอบรมมากที่สุด รับผิดชอบความเป็นอยู่ ในระหว่างการ
อบรมของสมาชิกทั้งหมด เรื่องกินอยู่ หลับนอน การปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของกองอานวยการฝึก ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติของวิทยากรพี่เลี้ยงให้เป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสม รับปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ถ้าเกินอานาจ
หน้าที่ให้รายงานผู้กากับหลักสูตรเพื่อแก้ไขต่อไป
๒. วิทยากรวิชาการ อาจเป็นวิทยากรในกองอานวยการฝึกหรือวิทยากรรับเชิญพิเศษก็ได้ ถ้าเป็นวิทยากรพิเศษ
ทางกองอานวยการฝึก ต้องให้วิทยากรพิเศษได้ทราบถึงเป้าหมาย และความต้องการในการอบรมก่อนเข้าบรรยาย เพื่อให้
เกิดผลสูงสุด การถ่ายทอดความรู้ต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงความยากให้เป็นความง่าย
๓. วิทยากรนันทนาการ เป็นผู้จัดนันทนาการ จัดกลุ่มสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับโอกาสที่เหมาะสม รู้จักสร้าง
อารมณ์ขัน แต่ต้องอยู่ในกรอบไม่หยาบคาย นาร้องเพลงเพื่อการพัฒนา เน้นเพลงบังคับ
๔. วิทยากรพี่เลี้ยง มีความสาคัญมากต้องควบคุมสถานการณ์ตั้งแต่วันแรก อยู่ใกล้ชิด ร่วมงานร่วมคิด สร้าง
ความประทับใจ แนะนาแต่ไม่บอกเรื่องงานล่วงหน้า สร้างแบบอย่างที่ดี สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยแก้ปัญหา
ช่วยกากับดูแลตรวจสอบยอดตามเวลาให้บรรลุวัตถุประสงค์การอบรมให้มากที่สุด แนวทางปฏิบัติของวิทยากรพี่เลี้ยง
โดยทั่วไป มีดังนี้
๔.๑ ประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่ผู้บรรพชาและผู้เข้ารับการอบรม ในความเป็นผู้นาที่ดี คือ เรียบง่าย ขยัน
ประหยัด อดทน เสียสละ มีความรับผิดชอบ ฯลฯ
๔.๒ อุทิศเวลาให้แก่สมาชิกอย่างใกล้ชิด สร้างความคุ้นเคย และเป็นกันเอง โดยเฉพาะในกลุ่มที่ตนเอง
รับผิดชอบ
๔.๓ ให้คาปรึกษาด้านวิชาการตามหลักสูตรการอบรม ชี้นาปลูกฝังอุดมการณ์ ด้วยเทคนิควิธีการที่จะทาให้
สมาชิกพึงพอใจ
๔.๔ ให้กาลังใจแก่ผู้บรรพชาและอบรมในการอบรมทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมและความประพฤติ
๔.๕ สร้างบรรยากาศร่าเริง สนุกสนาน ภายในกรอบคุณธรรมจริยธรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด
๔.๖ พยายามสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้เหนียวแน่น โดยยึดหลักประสานคน ประสานใจ ประสานงาน
และประสานประโยชน์
๔.๗ ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งความสามารถแต่ละบุคคล เพื่อประโยชน์ของส่วนหมู่คณะ และส่วนรวม
๔.๘ ไม่ทาตนเป็นผู้บริหารกลุ่ม หรือสั่งการ แต่ดารงฐานะเป็นเพื่อนร่วมงานของกลุ่ม และเป็นที่ปรึกษาโดยมี
เป้าหมายคือ การพัฒนาสมรรถภาพส่วนบุคคลและการสร้างทีมของสมาชิกเป็นหลัก
๔.๙ เอาใจใส่สอดส่องดูแล ทุกข์-สุข ของสมาชิก แก้ปัญหาด้านสวัสดิการ และด้านอื่น ๆ โดยประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้องนั้น
๔.๑๐ ร่วมเป็นวิทยากรนันทนาการ และกลุ่มสัมพันธ์
๔.๑๑ สนับสนุนกิจกรรมการบรรพชาและฝึกอบรม ของวิทยากรประจาวิชาตามที่ได้รับการร้องขอ
๔.๑๒ รักษาอุปกรณ์การบรรพชาและฝึกอบรมประจากลุ่ม และนาส่งคืน กองอานวยการฝึกเมื่อปิดการ
บรรพชาและฝึกอบรม หรือตามกาหนดนัดหมายของกองอานวยการฝึก
*********************************************

