
 บทที่ ๓  
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจ 

  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ สาระส าคัญก าหนดให้นิสิตผู้ศึกษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มีผลการเรียนค่าเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้ปฏิบัติศาสนกิจสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และ
งานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษา การปฏิบัติศาสนกิจ
ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา๑ ปี จึงเป็นบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจทุกรูปที่จะต้องออกไป
ปฏิบัติศาสนกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือพัฒนา
นิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เพ่ือสงเคราะห์ประชาชน และเพ่ือสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจเต็มก าลังความสามารถ ทั้งการประเมินด้วยตัวนิสิตเอง เจ้าอาวาส
หรือเจ้าส านัก อาจารย์ที่ปรึกษา การรายงานผลการด าเนินงาน การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม และการประชุม 
ล้วนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการให้ก าลังใจและแนวทางในขณะปฏิบัติงาน การนี้กองกิจการนิสิต 
ส านักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ ท าหน้าที่หลักในการประสานงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคเพ่ือจัดท าเอกสาร ติดตาม ประเมิน และรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
เพ่ือพิจารณา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้  

๓.๑ การติดตาม ตรวจเยี่ยมและพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจ  
  ๑) นิสิตประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจด้วยตนเอง โดยเจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักให้ความเห็นชอบ 
 ๒) ประชุมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ติดตามผลการปฏิบัติศาสนกิจ 
และเตรียมรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติศาสนกิจ  
 ๓) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจมาที่กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี
หรือส่วนงานฝ่ายกิจการนิสิต (ส่วนภูมิภาค) อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง (รวม ๒ ครั้ง) 
 ๔) คณะท างานหรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมายลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 ๕) คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ก ากับ ดูแล สั่งการและให้ความเห็นชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติศาสนกิจ 
 
 
๓.๒ การเขียนรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ 
 ๓.๒.๑ วัตถุประสงค์การรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ 
 นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องรายงานการปฏิบัติศาสนกิจต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ 
ครั้งตามที่คณะกรรมการก าหนด มหาวิทยาลัยก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 



๑๒ 

 
๑) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินตามข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ 

พุทธศักราช ๒๕๔๖ ที่ว่า“นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องรายงานการปฏิบัติศาสนกิจต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้งตามที่คณะกรรมการ” 

๒) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของการปฏิบัติศาสนกิจ ทราบจุดแข็ง จุด 
ที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

๓) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ 
เพ่ือสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
    ๓.๒.๓ ก าหนดสถานที่ส่งและจ านวนการรายงาน    
 มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงาน จ านวน ๒ ครั้งพร้อมไฟล์งาน (ส่วนกลาง) รายงานต่อกองกิจการ
นิสิต ส านักงานอธิการบดี (ส่วนภูมิภาค) รายงานต่องานกิจการนิสิตของส่วนวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน
หรือหน่วยวิทยบริการแล้วแต่กรณีตามส่วนการศึกษาต้นสังกัดของนิสิต มีก าหนดดังนี้  

๑) รายงานครั้งที่ ๑ รายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ (ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐)  
๒) รายงานครั้งที่ ๒ รายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ (ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑) 

  ๓.๒.๔ รูปแบบการเขียนรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรูปแบบการเขียนรายงานการปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือให้การรายงานการปฏิบัติ
ศาสนกิจเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
 ๑) รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ (มุ่งเน้นการปฏิบัติศาสนกิจทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย) 
 ๒) รายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๒ (มุ่งเน้นการปฏิบัติศาสนกิจตามโครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์วิธีการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์การ
ปฏิบัติศาสนกิจที่ก าหนด  
 
 

๓.๓ การประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจ 
๑) นิสิตทุกรูปต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ 
๒) ส่งรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจและรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 
๓) ผ่านการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
๔) ประเมินผลจากรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ (ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ ๒ (ตามแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลัยก าหนด) ประกอบด้วย:- 
 (๑) หน้าปก 
 (๒) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 (๓) สารบัญ 
 (๔) บทที่ ๑ บทน า 



๑๓ 

 
 (๕) บทที่ ๒ วิธีด าเนินงาน 
 (๖) บทที่ ๓ ผลการด าเนินงานโครงการ 
 (๗) บทที่ ๔ การบูรณาการและการเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะสงฆ์และชุมชน 
 (๘) บทที่ ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ 
 (๙) ภาคผนวก 
๕) การประเมินผลโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ก าหนดให้มี ๕ ระดับ คือ 

(๑) ผ่าน ระดับดีเยี่ยม  
(๒) ผ่าน ระดับดีมาก 
(๓) ผ่าน ระดับดี 
(๔) ผ่าน ระดับพอใช้ 
(๕) ไม่ผ่าน  

๓.๔ การประกวดการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นเลิศ (Best practice) 
 การประกวดบทความผลงานวิธีปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นเลิศ (Best practice) มหาวิทยาลัยจะคัดเลือก
ผลงานวิธีปฏิบัติการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นเลิศประเภทต่าง ๆ โดยก าหนดรางวัล ๒ ประเภท คือ (๑) รางวัล
ประเภทส่วนงาน (๒) รางวัลประเภทนิสิต โดยก าหนดรางวัลการประกวดการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นเลิศ (Best 
practice) ไว้ ๒ ระดับ คือ รางวัลระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) และ รางวัลระดับดีมาก (เหรียญเงิน) ดังนี้ 
 ๑) รางวัลระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ก าหนดให้มี ๑ รางวัล ในแต่ละ ๔ ประเภท คือ (๑) งานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (๒) งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ (๓) งานสงเคราะห์ประชาชน  (๔) งานสนองนโยบาย
และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ๒) รางวัลระดับดีมาก (เหรียญเงิน) ๔ รางวัล ในแต่ละ ๔ ประเภท คือ (๑) งานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (๒) งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ (๓) งานสงเคราะห์ประชาชน  (๔) งานสนองนโยบาย
และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


