
บทที ่๒ 
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรปฏิบัติศำสนกิจ 

 การปฏิบัติศาสนกิจเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นิสิตบรรพชิตที่ส าเร็จการศึกษา
ภาคทฤษฎีแล้วจะต้องปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี เพ่ือปฏิบัติงานสนองงานกิจการคณะ
สงฆ์และสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นการปฏิบัติตามพุทโธวาทท่ีว่า  
 “จรถภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปายอตฺถายหิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ 
แปลว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะห์
ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” 
  ในการปฏิบัติศาสนกิจมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติศาสนกิจไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และตามนโยบายและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียด ดังนี้  
๒.๑ วัตถุประสงค์กำรปฏิบัติศำสนกิจ 
 ๑) เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและเป็นศาสนทายาทที่มีศักยภาพ 
 ๒) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยในการสร้างสังคมสุขภาวะ (กาย จิต สังคม และปัญญา) ตามแนวพระพุทธศาสนา 

๓) เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายการท างานด้านสุขภาวะ (กาย จิต สังคม และปัญญา) และการ
พัฒนาสังคมในการปฏิบัติศาสนกิจให้กับพระนิสิตของของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
  
๒.๒ วิสัยทัศน ์นโยบำย ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรปฏิบัติศำสนกิจ 
 ๒.๒.๑ วิสัยทัศน์แผนพัฒนำนิสิต ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  “นิสิตมีจิตอาสาและเป็นศาสนทายาทที่มีศักยภาพ” 
 ๒.๒.๒ วิสัยทัศน์กำรปฏิบัติศำสนกิจ 
  “นิสิตปฏิบัติศาสนกิจสื่อสารได้ ท างานเป็น เน้นจิตสาธารณะ” 
 ๒.๒.๓ นโยบำยกำรปฏิบัติศำสนกิจ 

ก าหนดให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต รุ่นที่ ๖๓ เป็นปีแห่งการปฏิบัติงานเพ่ือสนองงานกิจการ
คณะสงฆ์และนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีนโยบายการ
ปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้ 

๑) ส ารวจความต้องการของคณะสงฆ์ และท าความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะสงฆ์  
๒) พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถ 

ตอบสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
๓) ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจโดยค านึงถึงบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในแต่ละส่วนภูมิภาค  

และมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะสงฆ์ในพ้ืนที่ 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาทางสังคมเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ 



๕) ก าหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เสนอการปฏิบัติในรูปแบบของโครงการ 
ปฏิบัติศาสนกิจที่มีวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

๖) การพัฒนารูปแบบและกระบวนการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของหลักสตูรประกำศนียบัตรกำร 
ปฏิบัติศำสนกิจ 
 ๒.๒.๔ ยุทธศำสตร์กำรปฏิบัติศำสนกิจ และกลยุทธ์กำรปฏิบัติศำสนกิจ 

ยุทธศำสตร์กำรปฏิบัติศำสนกิจ กลยุทธ์กำรปฏิบัติศำสนกิจ 
พัฒนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจให้มีคุณภาพและเป็นศาสน
ทายาทท่ีมีศักยภาพ 

๑) พัฒนากระบวนงานด้านการปฏิบัติศาสนกิจ 
๒) ขับเคลื่อนการท างานด้วยเทคโนโลยี 
๓) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติศาสนกิจ
ให้เข้มแข็ง 

 

๒.๓ เป้ำหมำยและตัวชี้วัดกำรปฏิบัติศำสนกิจ 
การปฏิบัติศาสนกิจมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ 

ที ่ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด KPI 
๑ ผลการปฏิบัติศาสนกิจตามจ านวนโครงการที่ก าหนด รอ้ยละ ๕๐ 
๒ ความพึงพอใจของผลการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ศาสนกิจประกอบด้วย (๑) โครงการปฐมนิเทศนิสิต (๒) โครงการ
สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า ๓.๕๑  

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓ คะแนนการประเมินโครงการปฏิบัติศาสนกิจทุกโครงการฯ มีผล
คะแนนการประเมินอยู่ใน ระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ ๒๐ 

๔ ได้ถอดองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในการปฏิบัติศาสนกิจตาม
วัตถุประสงค์การปฏิบัติศาสนกิจ ๔ เรื่อง คือ (๑) งานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  (๒) งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ (๓) งาน
สงเคราะห์ประชาชน (๔) งานสนองนโยบายและงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

งานละ ๑ เรื่อง 

 
๒.๔ หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติศำสนกิจ  
 ๒.๔.๑ หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติศำสนกิจ 
 ๑) ก าหนดให้นิสิตบรรพชิตที่มีคุณสมบัติปฏิบัติศาสนกิจจะต้องปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป็น
เวลา ๑ ปี เพ่ือปฏิบัติงานสนองงานกิจการคณะสงฆ์และสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๒) ก าหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องปฏิบัติศาสนกิจ ๒ ลักษณะ คือ (๑) ปฏิบัติศาสนกิจตาม
สถานที่ที่ เจ้าอาวาสและหรือเจ้าส านักหรือหัวหน้าสถานศึกษาแล้วแต่กรณี  มอบหมาย และ (๒) ปฏิบัติ
ศาสนกิจในรูปแบบของโครงการการปฏิบัติศาสนกิจ 

๓) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้อง ใส่ใจ ให้ความร่วมมือ และด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจ
อย่างเคร่งครัด 
 ๒.๔.๒ ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติศำสนกิจ 



มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องปฏิบัติศาสนกิจ ๒ ลักษณะ คือ (๑) ปฏิบัติ
ศาสนกิจตามสถานที่ที่เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักมอบหมาย และ (๒) ปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการการ
ปฏิบัติศาสนกิจตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยลักษณะโครงการฯที่เสนอจะต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจ และมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถถอดรหัส
ความรู้น าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้จริง มี
ขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้ 
 ๒.๔.๑.๑ กำรตรวจสอบคุณสมบัติและกำรยื่นค ำร้องขอปฏิบัติศำสนกิจ 

๑) นิสิตตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
๒) นิสิตผู้มีคุณสมบัติปฏิบัติศาสนกิจต้องด าเนินการยื่นใบค าร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ พร้อมเสนอ

โครงการปฏิบัติศาสนกิจ ๑ โครงการ (ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด)  
 ๓) ส่วนภูมิภาคให้ยื่นเสนอผ่านงานกิจการนิสิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและรวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจให้ความเห็นชอบ 
 ๒.๔.๑.๒ กำรเสนอโครงกำรกำรปฏิบัติศำสนกิจ  

๑) โครงการปฏิบัติศาสนกิจที่เสนอจะต้องมีลักษณะโครงการฯที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิบัติ
ศาสนกิจ และมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถถอดรหัสความรู้น าไปใช้ประโยชน์เชิง
สังคมและชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้จริง 

ตัวอย่ำงโครงกำรปฏิบัติศำสนกิจ 
 (๑) การสร้างศาสนทายาทในยุคปัจจุบัน 
 (๒) การบริหารจัดการงานในกิจการคณะสงฆ์ 
 (๓) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน 
 (๔) การสร้างสวัสดิการชุมชนเชิงพุทธ 
 (๕) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 (๖) เทคนิคและวิธีการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 (๗) รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนศีล ๕ ในชุมชน 
 (๘) โครงการวัดสร้างสุข ( ๕ ส.) 
 (๙) การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลี 
 (๑๐) การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
 (๑๑) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนดอยหรือพ้ืนที่ภาคใต้ 
 (๑๒) การอนุรักษ์และปลูกป่าชุมชนสร้างสุข 
 (๑๓) กำรอนุรักษ์โบรำณสถำนชุมชน 
 (๑๔) กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๒) หัวข้อและเค้าโครงการการปฏิบัติศาสนกิจ (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) ประกอบด้วย   
 (๑) ชื่อโครงการการปฏิบัติศาสนกิจ 
 (๒) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การปฏิบัติศาสนกิจตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนานิสิต 
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจ และนวลักษณ์ ๙ ประการของนิสิตมหาวิทยาลัย 



 (๓) หลักการและเหตุผล 
 (๔) วัตถุประสงค์ 
 (๕) ขอบเขตการด าเนินงาน 
 (๖) เป้าหมาย  
 (๗) วิธีด าเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 
 (๘) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 (๙) การประเมินผล 
 (๑๐) ที่ปรึกษาโครงการ 
 (๑๑) หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการท างาน 
 (๑๒) ภาคผนวก  

๒.๔.๑.๓ ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติศำสนกิจ  
 ๑) นิสิตผู้มีคุณสมบัติปฏิบัติศาสนกิจเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ถ้ำไม่เข้ำ
รบักำรปฐมนิเทศถือว่ำไม่ปฏิบัติศำสนกิจ เว้นแต่มีเหตุผลจ าเป็นและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

๒) มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจออกประกาศรายชื่อนิสิตผู้ที่มีสิทธิปฏิบัติ
ศาสนกิจและแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร เป็นที่ปรึกษานิสิต
ปฏิบัติศาสนกิจ 

๓) คณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจส่งมอบนิสิตไปปฏิบัติศาสนกิจ  
๔) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจเริ่มปฏิบัติศาสนกิจตามสถานที่ที่นิสิตยื่นใบค าร้อง 
๕) คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจ 
๖) การย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ในระหว่างที่ปฏิบัติศาสนกิจ หากจ าเป็นต้องย้ายสถานที่

ปฏิบัติศาสนกิจ ให้เจ้าอาวาส หรือเจ้าส านัก ที่นิสิตจะย้ายไปปฏิบัติศาสนกิจสถานที่ใหม่ ท าหนังสือถึงเจ้า
อาวาสหรือเจ้าส านักที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจอยู่เดิมเพ่ือขอตัวนิสิต เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้นิสิตท าหนังสือ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ 

๗) นิสิตต้องประเมินนิสิตประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจด้วยตนเอง โดยเจ้าอาวาสและหรือเจ้า
ส านักหรือหัวหน้าสถานศึกษาแล้วแต่กรณีและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบเดือนละ ๑ ครั้ง และเมื่อ
รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ จะต้องแนบผลการประเมินด้วย
ตนเองทุกครั้ง 

๘) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ ต่อมหาวิทยาลัย
(ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด) มีหนังสือผ่านความเห็นชอบหรือรับรองจากเจ้าอาวาสและหรือ
เจ้าส านักหรือหัวหน้าสถานศึกษาแล้วแต่กรณีและที่ปรึกษา 

๙) คณะท างานตรวจรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ ๑ รวบรวมผลการปฏิบัติ 
ศาสนกิจเสนอคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ 

๑๐) คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑  
๑๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ (ฉบับสมบูรณ์ ) ครั้งที่  ๒ ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย 



 (๑) หน้าปก 
 (๒) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 (๓) สารบัญ 
 (๔) บทที่ ๑ บทน า 
 (๕) บทที่ ๒ วิธีด าเนินงาน 
 (๖) บทที่ ๓ ผลการด าเนินงานโครงการ 
 (๗) บทที่ ๔ การบูรณาการและการเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะสงฆ์และชุมชน 
 (๘) บทที่ ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ 
 (๙) ภาคผนวก  

 ๒.๔.๑.๔ กำรสัมมนำนิสิตปฏิบัติศำสนกิจ และกำรประกวดผลงำนโครงกำรปฏิบัติศำสนกิจ 
 ๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจทุกรูปต้องเข้าร่วมการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒) การประกวดบทความผลงานวิธีปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นเลิศ (Best practice) มหาวิทยาลัยจะ 
คัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นเลิศประเภทต่าง ๆ โดยก าหนดรางวัล ๒ ประเภท คือ   
(๑) รางวัลประเภทส่วนงาน (๒) รางวัลประเภทนิสิต และก าหนด ๒ ระดับ คือ (๑) รางวัลระดับยอดเยี่ยม 
(เหรียญทอง) (๒) รางวัลระดับดีมาก (เหรียญเงิน) ดังนี้ 

(๑) รำงวัลระดับยอดเยี่ยม (เหรียญทอง) ก าหนดให้มี ๑ รางวัลในแต่ละ ๔ ประเภท คือ  
(๑) งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา (๒) งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ (๓) งานสงเคราะห์ประชาชน  (๔) 
งานสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 (๒) รำงวัลระดับดีมำก (เหรียญเงิน) ๔ รางวัลในแต่ละ ๔ ประเภท คือ (๑) งานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (๒) งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ (๓) งานสงเคราะห์ประชาชน  (๔) งานสนอง
นโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ๓) หลักเกณฑ์และวิธีการประกวดให้เป็นไปตามประกาศของของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๒.๔.๒ แผนภำพที่ ๑ แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติศำสนกิจ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจ 

นิสิตยืน่ใบค าร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ   
พร้อมโครงกำรปฏิบัติศำสนกิจ 
ต่อคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ 

คณะกรรมการปฏิบัติ
ศาสนกิจออกประกาศรายชื่อ
นิสิตผูท้ี่มีสิทธปิฏิบัติศาสนกิจ 

นิสิตปฏบิัติศาสนกิจ 
ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 
ก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ 

เร่ิมปฏิบัติศาสนกิจ 
ตามสถานที่ทีน่ิสิตยืน่ใบค าร้อง 

 

คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม 
ประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจ 

คณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจ 
ส่งมอบนสิิตไปปฏบิัติศาสนกิจ 

นิสิตประเมินด้วยตนเองโดยความ
เห็นชอบของเจ้าอาวาสหรือเจ้าส านัก

เดือนละ ๑ ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจรายงาน 
ผลการปฏิบตัิศาสนกจิ ครั้งท่ี ๑ 

 

นิสิตตรวจสอบคุณสมบตัิของตนเอง 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติไม่ครบ 
ตามข้อบังคับฯ 

ส่งเร่ืองกลับไปให้นสิิต 
 
 

คณะท ำงำน
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

-ใบค าร้องระบุสถานท่ีและเจ้า
อาวาสหรือเจ้าส านัก 
-หนังสือขอตัวจากเจ้าอาวาส
หรือเจ้าส านักฯ 
-หนังสือจากผู้บังคับบัญชาเหนือ
ตนขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย
กรณีเป็นพระสังฆาธิการ 
-โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์

ส่งรายงานผล 
การปฏิบัติศาสนกิจ คร้ังที่ ๑ 

 
 

ส่งรายงานผล 
โครงการปฏิบัติศาสนกิจ คร้ังที่ ๒ 

 

คณะท างานตรวจรายงานโครงการ 
ปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งท่ี ๒ 

 
 

คณะกรรมการปฏิบตัิศาสนกิจให้
ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
ประกวดวิธีปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นเลิศ (Best 

Practice) ที่ผ่านเกณฑ์ 

การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจและประกาศ
ผลการประกวดวิธีปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นเลิศ 

(Best Practice) 

คณะกรรมกำรฯส่งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรปฏิบัติ
ศำสนกิจให้กับส ำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อ

เสนอนุมัติรับปริญญำ 



 
 


