
 
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัศาสนกิจส าหรับนิสิตปฏิบติัศาสนกิจ พ.ศ.๒๕๖๐ 
------------------------------ 

   เพื่อใหก้ารปฏิบติัศาสนกิจของนิสิตมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายของมหาวทิยาลยั 
   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัพ.ศ. 
๒๕๔๐ มติคณะกรรมการว่าดว้ยการปฏิบติัศาสนกิจ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐  เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๐ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจส าหรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัศาสนกิจ 
  ๑) ก าหนดให้นิสิตบรรพชิตท่ีมีคุณสมบติัปฏิบติัศาสนกิจจะตอ้งปฏิบติัศาสนกิจในเพศ
บรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี เพื่อปฏิบติังานสนองงานกิจการคณะสงฆแ์ละสนองนโยบายของมหาวทิยาลยั 

๒) ก าหนดใหนิ้สิตปฏิบติัศาสนกิจตอ้งปฏิบติัศาสนกิจ ๒ ลกัษณะ คือ ปฏิบติัศาสนกิจตาม 
สถานท่ีท่ีเจา้อาวาสหรือเจา้ส านกัมอบหมาย และ ปฏิบติัศาสนกิจในรูปแบบของโครงการการปฏิบติัศาสนกิจ 

๓) นิสิตปฏิบติัศาสนกิจตอ้ง ใส่ใจ ใหค้วามร่วมมือ และด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบติั 
ศาสนกิจอยา่งเคร่งครัด 
 ขอ้ ๒ ขั้นตอนและวธีิการปฏิบติัศาสนกิจ 
    มหาวิทยาลยัมีนโยบายใหนิ้สิตปฏิบติัศาสนกิจตอ้งปฏิบติัศาสนกิจ ๒ ลกัษณะ คือ (๑) ปฏิบติั
ศาสนกิจตามสถานท่ีท่ีเจา้อาวาสหรือเจา้ส านกัมอบหมาย และ (๒) ปฏิบติัศาสนกิจในรูปแบบของโครงการการ
ปฏิบติัศาสนกิจตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด มีขั้นตอนการปฏิบติัศาสนกิจ ดงัน้ี 
  ๒.๑ การตรวจสอบคุณสมบติัและการยืน่ค  าร้องขอปฏิบติัศาสนกิจ 

๑) นิสิตตรวจสอบคุณสมบติัของตนเองตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
๒) นิสิตผูมี้คุณสมบติัปฏิบติัศาสนกิจตอ้งด าเนินการยื่นใบค าร้องขอปฏิบติัศาสนกิจ พร้อม 

เสนอโครงการปฏิบติัศาสนกิจ ๑ โครงการ (ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด)  
  ๓) ส่วนภูมิภาคให้ยื่นเสนอผ่านงานกิจการนิสิตหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายและรวบรวมขอ้มูล
เสนอคณะกรรมการปฏิบติัศาสนกิจให้ความเห็นชอบ 
 
 



  ๒.๒ การเสนอโครงการการปฏิบติัศาสนกิจ  
๑) โครงการปฏิบติัศาสนกิจท่ีเสนอจะตอ้งมีลกัษณะโครงการฯท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การ 

ปฏิบติัศาสนกิจ และมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรม สามารถถอดรหสัความรู้น าไปใช้
ประโยชน์เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวชิาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดจ้ริง 

ตัวอย่างโครงการปฏิบัติศาสนกจิ 
   (๑) การสร้างศาสนทายาทในยุคปัจจุบนั 
   (๒) การบริหารจดัการงานในกิจการคณะสงฆ ์
   (๓) การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในยคุปัจจุบนั 
   (๔) การจดัสวสัดิการชุมชนเชิงพุทธ 
   (๕) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
   (๖) เทคนิคและวธีิการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
   (๗) รูปแบบและกระบวนการขบัเคล่ือนศีล ๕ ในชุมชน 
   (๘) โครงการวดัสร้างสุข ( ๕ ส.) 
   (๙) การบริหารจดัการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกนกัธรรม-บาลี 
   (๑๐) การบริหารจดัการโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั 
   (๑๑) การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาบนดอยหรือพื้นท่ีภาคใต ้
   (๑๒) การอนุรักษแ์ละปลูกป่าชุมชนสร้างสุข 
  ๒.๒ หัวข้อและเค้าโครงการการปฏิบัติศาสนกจิ ต้องประกอบด้วย   
   (๑) ช่ือโครงการการปฏิบติัศาสนกิจ 
   (๒) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารปฏิบติัศาสนกิจตามยทุธศาสตร์
แผนพฒันานิสิต ยทุธศาสตร์การปฏิบติัศาสนกิจ และนวลกัษณ์ ๙ ประการของนิสิตมหาวทิยาลยั 
   (๓) หลกัการและเหตุผล 
   (๔) วตัถุประสงค ์
   (๕) ขอบเขตการด าเนินงาน 
   (๖) เป้าหมาย  
   (๗) วธีิด าเนินงานโครงการปฏิบติัศาสนกิจ 
   (๘) ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
   (๙) การประเมินผล 
   (๑๐) ท่ีปรึกษาโครงการ 
   (๑๑) หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายการท างาน 
   (๑๒) ภาคผนวก  
 
 
 



๒.๓ ขั้นตอนและวธีิการปฏิบัติศาสนกจิ  
  ๑) นิสิตผูมี้คุณสมบติัปฏิบติัศาสนกิจเขา้รับการปฐมนิเทศตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ถ้าไม่
เข้ารับการปฐมนิเทศถือว่าไม่ปฏิบัติศาสนกจิ เวน้แต่มีเหตุผลจ าเป็นและไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ 

๒) มหาวทิยาลยัโดยคณะกรรมการปฏิบติัศาสนกิจออกประกาศรายช่ือนิสิตผูท่ี้มีสิทธิ 
ปฏิบติัศาสนกิจและแต่งตั้งบุคลากรของมหาวทิยาลยั หรือบุคคลท่ีมหาวทิยาลยัเห็นสมควร เป็นท่ีปรึกษา
นิสิตปฏิบติัศาสนกิจ 

๓) คณะกรรมการการปฏิบติัศาสนกิจส่งมอบนิสิตไปปฏิบติัศาสนกิจ  
๔) นิสิตปฏิบติัศาสนกิจเร่ิมปฏิบติัศาสนกิจตามสถานท่ีท่ีนิสิตยืน่ใบค าร้อง 
๕) คณะกรรมการออกตรวจเยีย่มและประเมินผลการปฏิบติัศาสนกิจ 
๖) การยา้ยสถานท่ีปฏิบติัศาสนกิจ ในระหวา่งท่ีปฏิบติัศาสนกิจ หากจ าเป็นตอ้งยา้ยสถานท่ี 

ปฏิบติัศาสนกิจ ใหเ้จา้อาวาส หรือเจา้ส านกั ท่ีนิสิตจะยา้ยไปปฏิบติัศาสนกิจสถานท่ีใหม่ ท าหนงัสือถึงเจา้
อาวาสหรือเจา้ส านกัท่ีนิสิตปฏิบติัศาสนกิจอยูเ่ดิมเพื่อขอตวันิสิต เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ ใหนิ้สิตท าหนงัสือ
ขออนุมติัต่อคณะกรรมการ 

๗) นิสิตตอ้งประเมินนิสิตประเมินผลการปฏิบติัศาสนกิจดว้ยตนเอง โดยเจา้อาวาสและ 
หรือเจา้ส านกัหรือหัวหน้าสถานศึกษาแลว้แต่กรณีและอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ความเห็นชอบเดือนละ ๑ คร้ัง 
และเม่ือรายงานความกา้วหนา้ในการปฏิบติัศาสนกิจ คร้ังท่ี ๑ และคร้ังท่ี ๒ จะตอ้งแนบผลการประเมินดว้ย
ตนเองทุกคร้ัง 
      ๘) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติศาสนกิจ คร้ังท่ี ๑ ต่อ
มหาวิทยาลยั(ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด) มีหนงัสือผา่นความเห็นชอบหรือรับรองจากเจา้อาวาส
และหรือเจา้ส านกัหรือหวัหนา้สถานศึกษาแลว้แต่กรณีและท่ีปรึกษา 

๙) คณะท างานตรวจรายงานความกา้วหนา้ผลการปฏิบติัศาสนกิจคร้ังท่ี ๑ รวบรวมผลการ 
ปฏิบติัศาสนกิจเสนอคณะกรรมการปฏิบติัศาสนกิจ 

๑๐) คณะกรรมการปฏิบติัศาสนกิจประชุมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบผลการปฏิบติัศาสนกิจ  
คร้ังท่ี ๑  

๑๑) นิสิตปฏิบติัศาสนกิจรายงานโครงการปฏิบติัศาสนกิจ (ฉบบัสมบูรณ์) คร้ังท่ี ๒ ตาม 
แบบฟอร์มท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ประกอบดว้ย 

   (๑) หนา้ปก 
   (๒) บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
   (๓) สารบญั 
   (๔) บทท่ี ๑ บทน า 
   (๕) บทท่ี ๒ วธีิด าเนินงาน 
   (๖) บทท่ี ๓ ผลการด าเนินงานโครงการ 



   (๗) บทท่ี ๔ การบูรณาการและการเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะสงฆแ์ละ
ชุมชน 

   (๘) บทท่ี ๕ สรุปและขอ้เสนอแนะ 
   (๙) ภาคผนวก  

  ๒.๔ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ และการประกวดผลงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 
  ๑) นิสิตปฏิบติัศาสนกิจทุกรูปตอ้งเขา้ร่วมการสัมมนานิสิตปฏิบติัศาสนกิจตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  ๒) การประกวดบทความผลงานวธีิปฏิบติัศาสนกิจท่ีเป็นเลิศ (Best practice) มหาวทิยาลยั
จะคดัเลือกผลงานวิธีปฏิบติัการปฏิบติัศาสนกิจท่ีเป็นเลิศประเภทต่าง ๆ โดยก าหนดรางวลั ๒ ประเภท คือ         
(๑) รางวลัประเภทส่วนงาน (๒) รางวลัประเภทนิสิต และก าหนด ๒ ระดับ คือ (๑) รางวลัระดับยอดเยี่ยม 
(เหรียญทอง) (๒) รางวลัระดบัดีมาก (เหรียญเงิน) ดงัน้ี  
         (๑) รางวลัระดบัยอดเยี่ยม (เหรียญทอง) ก าหนดใหมี้ ๑ รางวลัในแต่ละ ๔ ประเภท 
คือ (๑) งานเผยแผพ่ระพุทธศาสนา (๒) งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ ์(๓) งานสงเคราะห์ประชาชน  (๔) 
งานสนองนโยบายและงานตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั  
   (๒) รางวลัระดับดีมาก (เหรียญเงิน) ๔ รางวลัในแต่ละ ๔ ประเภท คือ (๑) งานเผย
แผ่พระพุทธศาสนา (๒) งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ (๓) งานสงเคราะห์ประชาชน  (๔) งานสนอง
นโยบายและงานตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 
  ๓) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกวดให้เป็นไปตามประกาศของของมหาวิทยาลยั 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

 (พระราชวรมุนี,ดร.) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ประธานกรรมการปฏิบติัศาสนกิจ 
 

 

 

 

 


