
 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ  พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

   
  เพ่ือให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๔๖  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 ข้อ ๑ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า 
ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖” 
 ข้อ ๒บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๓ให้ยกเลิก 
 (๑)ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรชั้นปริญญาตรี  พุทธศักราช ๒๕๒๒  
 (๒)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ในพระบรมราชูปถัมภ์   ที่ ๒/๒๕๓๒ 
เรื่อง การปฏิบัติงานของพระบัณฑิต 
 ข้อ ๔ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๕ในข้อบังคับนี ้
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจ 
  “นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ”  หมายความว่า  พระภิกษุหรือสามเณรผู้ศึกษาครบตามหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิตและก าลังปฏิบัติศาสนกิจ 
  “ศาสนกิจ”  หมายความว่า   การสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจ 
 ข้อ ๗ให้มีคณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย 
 (๑)ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
 (๒)กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่ คณบดี 



 (๓)กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ จ านวน ๓ รูป/คน ซึ่งสภาวิชาการคัดเลือก  
จากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและหรือผู้อ านวยการ 
 (๔) กรรมการผู้แทนสภาวิชาการประเภทคณาจารย์ประจ าคณะ จ านวน ๔ คน ซึ่งสภาวิชาการ
คัดเลือกตามสัดส่วนของแต่ละคณะ 
 (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  ๓  รูป/คน  ซึ่งสภาวิชาการแต่งตั้ง 
โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
 (๖) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่  ผู้อ านวยการกองกิจกการนิสิต 
 ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกกรรมการที่เป็นพระภิกษุรูปหนึ่งเป็น
รองประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติศาสนกิจและหัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
กิจการนิสิตเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ ๘คณะกรรมการตามข้อ ๗ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระในการด ารงต าแหน่ง  ๒  ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได ้
 นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว  คณะกรรมการตามข้อ ๗  (๓)  (๔) และ (๕)  พ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 
 (๑)มรณภาพหรือตาย 
 (๒)ลาออก 
 (๓)ลาสิกขา 
 (๔)ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทนั้น ๆ 
 กรณีที่กรรมการตามข้อ ๗ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน 
 ข้อ ๙ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)ก าหนดนโยบาย  ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจที่พึงประสงค์  แผนงานหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติศาสนกิจ 
  (๒)วางระบบการนิเทศ    ติดตาม    ส่งเสริม    และสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ  ทั้งด้าน
วิชาการและทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติศาสนกิจ 
  (๓) ควบคุม  ดูแลและน าผลการปฏิบัติศาสนกิจไปใช้ตามนโยบาย  แผนงาน  และวัตถุประสงค์ 
  (๔) เรียกนิสิตและผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อคณะกรรมการและเสนอข้อมูลการลงโทษแก่นิสิตผู้
ละเมิดข้อบังคับ 
  (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
  (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๓ 

การปฏิบัติศาสนกิจ 
 ข้อ ๑๐การปฏิบัติศาสนกิจมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
   (๑) เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
   (๒) เพ่ือการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ 
   (๓) เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
   (๔) เพ่ือสงเคราะห์ประชาชน 
   (๕) เพ่ือสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 



 ข้อ ๑๑คุณสมบัติของนิสิตผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 
   (๑) สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า  ของ
เวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และต้องมีหนังสือรับรองจากกองทะเบียน
และวัดผล 
 (๒) ต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานครบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๒ ระยะเวลาการปฏิบัติศาสนกิจ  นิสิตต้องปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิต เป็นเวลา ๒ ภาค
การศึกษา  ยกเว้นนิสิตชาวต่างประเทศไม่ต้องปฏิบัติศาสนกิจ 
 ข้อ ๑๓ สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 
   (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นพระสังฆาธิการให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขออนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย 
   (๒) นิสิตจะปฏิบัติศาสนกิจสถานที่ใด  ให้เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักที่นิสิตจะไปพักอาศัยอยู่ปฏิบัติ
ศาสนกิจท าหนังสือขอตัวต่อมหาวิทยาลัย 
   (๓) ในกรณีที่ไปปฏิบัติศาสนกิจนอกวัดที่สังกัดจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสหรือเจ้า
ส านักท่ีนิสิตสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ข้อ ๑๔นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอปฏิบัติศาสนกิจต่อมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้
คณะกรรมการอนุมัติ  ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมของปีที่ศึกษาครบตามหลักสูตร หากพ้นก าหนดถือว่าไม่
ปฏิบัติศาสนกิจ  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 ข้อ ๑๕ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร เป็น
ที่ปรึกษานิสิตที่ปฏิบัติศาสนกิจแต่ละรูป 
 ข้อ ๑๖นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ  จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   ถ้าไม่เข้ารับ
การปฐมนิเทศถือว่าไม่ปฏิบัติศาสนกิจ   เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 ข้อ ๑๗ในระหว่างที่ปฏิบัติศาสนกิจ  หากจ าเป็นต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ให้เจ้าอาวาส หรือ
เจ้าส านัก  ที่นิสิตจะย้ายไปปฏิบัติศาสนกิจสถานที่ใหม่  ท าหนังสือถึงเจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักที่นิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจอยู่เดิมเพ่ือขอตัวนิสิต  เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้นิสิตท าหนังสือขออนุมัติต่อคณะกรรมการ 
 ข้อ๑๘นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องรายงานการปฏิบัติศาสนกิจต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยภาคการศึกษา
ละ ๑ ครั้ง  ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ๑๙นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมไม่น าความเสื่อมเสียมาให้แก่พระพุทธศาสนา
และมหาวิทยาลัย 
 ข้อ๒๐นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องไม่ละท้ิงหน้าที่ และต้องไม่รายงานการปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นเท็จ  

 
หมวด ๔ 

บทก าหนดโทษ 
 ข้อ๒๑นิสิตปฏิบัติศาสนกิจละเมิดข้อบังคับ  มีโทษดังนี้ 
   (๑)ว่ากล่าวตักเตือน 
   (๒)ภาคทัณฑ์ 

   (๓)ไม่ได้รับหนังสือรับรองผลการศึกษาและระงับการให้ปริญญาตั้งแต่  
   ๒ ปีขึ้นไป 

   (๔)ให้พ้นสภาพนิสิต 
 
 



    
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๖ 

 
-ลงนามแล้ว- 

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติศาสนกิจส าหรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 เพ่ือให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. 
๒๕๔๐ มติคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๑  และมติสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงออก
หลักเกณฑ์การปฏิบัติศาสนกิจส าหรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจผู้เข้าศึกษาต่อระดับ       ปริญญาโท  พ.ศ. ๒๕๕๑
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  นิสิตปฏิบัติศาสนกิจสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้เฉพาะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจ 
 ข้อ ๒  นิสิตปฏิบัติศาสนกิจผู้ประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ต้องยื่นค าร้องและหลักฐานต่อคณะอนุกรรมการ
ปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้ 
 ๒.๑ ค าร้องขอศึกษาต่อระดับปริญญาโทในขณะปฏิบัติศาสนกิจ 
  ๒.๒ หนังสือรับรองผลการศึกษาที่แสดงว่าศึกษาครบตามหลักสูตรแล้วจากคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยต้น
สังกัด 
 ๒.๓  หนังสือรับรองตารางการปฏิบัติศาสนกิจจากเจ้าอาวาสหรือผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ๒.๔  ตารางเวลาการปฏิบัติศาสนกิจ และตารางเรียนที่ชัดเจน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการ ปฏิบัติศาสนกิจ 
 ข้อ ๓  คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบออกหนังสือรับรองผลการ      ศึกษาที่แสดง
ว่าศึกษาครบหลักสูตร 
  ข้อ ๔  การศึกษาต่อต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ หรือคณะอนุกรรมการ     ปฏิบัติศาสนกิจ 
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๕  คณะหรือวิทยาลัยต้นสังกัดต้องออกนิเทศและควบคุมดูแลการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต    ทุก ๑ เดือน 
อย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๖  การรายงานงานการปฏิบัตศิาสนกิจที่เป็นเท็จ หรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ ให้ถือว่าไม่ปฏิบัติศาสนกิจ 
  ข้อ ๗  ให้ใช้ประกาศนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

-ลงนามแล้ว- 
(พระธรรมโกศาจารย์) 

 อธิการบดี 
ประธานกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 าหนดให้นิสิตบรรพชิตท่ีมีคุณสมบติัปฏิบติัศาสนกิจจะตอ้งปฏิบติัศาสนกิจในเพศบรรพชิต
เป็นเวลา ๑ ปี เพื่อปฏิบติังานสนองงานกิจการคณะสงฆแ์ละสนองนโยบายของมหาวทิยาลยั 

๒) ก าหนดให้นิสิตปฏิบติัศาสนกิจตอ้งปฏิบติัศาสนกิจ ๒ ลกัษณะ คือ ปฏิบติัศาสนกิจตามสถานท่ีท่ีเจา้
อาวาสหรือเจา้ส านกัมอบหมาย และ ปฏิบติัศาสนกิจในรูปแบบของโครงการการปฏิบติัศาสนกิจ 

๓) นิสิตปฏิบติัศาสนกิจตอ้ง ใส่ใจ ใหค้วามร่วมมือ และด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบติัศาสนกิจ
อยา่งเคร่งครัด 
 ขอ้ ๒ ขั้นตอนและวธีิการปฏิบติัศาสนกิจ 
   มหาวิทยาลยัมีนโยบายให้นิสิตปฏิบติัศาสนกิจตอ้งปฏิบติัศาสนกิจ ๒ ลกัษณะ คือ (๑) ปฏิบติัศาสนกิจ
ตามสถานท่ีท่ีเจา้อาวาสหรือเจา้ส านักมอบหมาย และ (๒) ปฏิบติัศาสนกิจในรูปแบบของโครงการการปฏิบติั
ศาสนกิจตามแบบฟอร์มท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด มีขั้นตอนการปฏิบติัศาสนกิจ ดงัน้ี 
 ๒.๑ การตรวจสอบคุณสมบติัและการยืน่ค  าร้องขอปฏิบติัศาสนกิจ 

๑) นิสิตตรวจสอบคุณสมบติัของตนเองตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
๒) นิสิตผูมี้คุณสมบติัปฏิบติัศาสนกิจตอ้งด าเนินการยื่นใบค าร้องขอปฏิบติัศาสนกิจ  

พร้อมเสนอโครงการปฏิบติัศาสนกิจ ๑ โครงการ (ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด)  
 ๓) ส่วนภูมิภาคให้ยื่นเสนอผ่านงานกิจการนิสิตหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายและรวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะกรรมการปฏิบติัศาสนกิจให้ความเห็นชอบ 
 ๒.๒ การเสนอโครงการการปฏิบติัศาสนกิจ  

๑) โครงการปฏิบติัศาสนกิจท่ีเสนอจะตอ้งมีลกัษณะโครงการฯท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การปฏิบติั
ศาสนกิจ และมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรม สามารถถอดรหสัความรู้น าไปใชป้ระโยชน์เชิง
สังคมและชุมชน 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) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารปฏิบติัศาสนกิจตามยทุธศาสตร์แผนพฒันานิสิต 
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 ถ้าไม่เข้ารับ
การปฐมนิเทศถือว่าไม่ปฏิบัติศาสนกจิ เวน้แต่มีเหตุผลจ าเป็นและไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ 

๒) มหาวทิยาลยัโดยคณะกรรมการปฏิบติัศาสนกิจออกประกาศรายช่ือนิสิตผูท่ี้มีสิทธิปฏิบติั
ศาสนกิจและแต่งตั้งบุคลากรของมหาวทิยาลยั หรือบุคคลท่ีมหาวทิยาลยัเห็นสมควร เป็นท่ีปรึกษานิสิต
ปฏิบติัศาสนกิจ 



๓) คณะกรรมการการปฏิบติัศาสนกิจส่งมอบนิสิตไปปฏิบติัศาสนกิจ  
๔) นิสิตปฏิบติัศาสนกิจเร่ิมปฏิบติัศาสนกิจตามสถานท่ีท่ีนิสิตยืน่ใบค าร้อง 
๕) คณะกรรมการออกตรวจเยีย่มและประเมินผลการปฏิบติัศาสนกิจ 
๖) การยา้ยสถานท่ีปฏิบติัศาสนกิจ ในระหว่างท่ีปฏิบติัศาสนกิจ หากจ าเป็นตอ้งยา้ยสถานท่ีปฏิบติั

ศาสนกิจ ให้เจา้อาวาส หรือเจา้ส านกั ท่ีนิสิตจะยา้ยไปปฏิบติัศาสนกิจสถานท่ีใหม่ ท าหนงัสือถึงเจา้อาวาส
หรือเจา้ส านักท่ีนิสิตปฏิบติัศาสนกิจอยู่เดิมเพื่อขอตวันิสิต เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว ให้นิสิตท าหนังสือขอ
อนุมติัต่อคณะกรรมการ 

๗) นิสิตตอ้งประเมินนิสิตประเมินผลการปฏิบติัศาสนกิจด้วยตนเอง โดยเจา้อาวาสและหรือเจา้
ส านกัหรือหวัหน้าสถานศึกษาแลว้แต่กรณีและอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ความเห็นชอบเดือนละ ๑ คร้ัง และเม่ือ
รายงานความกา้วหน้าในการปฏิบติัศาสนกิจ คร้ังท่ี ๑ และคร้ังท่ี ๒ จะตอ้งแนบผลการประเมินดว้ยตนเอง
ทุกคร้ัง 
     ๘) นิสิตปฏิบติัศาสนกิจรายงานความกา้วหนา้ในการปฏิบติัศาสนกิจ คร้ังท่ี ๑ ต่อมหาวิทยาลยั(ตาม
แบบฟอร์มท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด) มีหนงัสือผา่นความเห็นชอบหรือรับรองจากเจา้อาวาสและหรือเจา้ส านกั
หรือหวัหนา้สถานศึกษาแลว้แต่กรณีและท่ีปรึกษา 

๙) คณะท างานตรวจรายงานความกา้วหนา้ผลการปฏิบติัศาสนกิจคร้ังท่ี ๑ รวบรวมการปฏิบติั
ศาสนกิจเสนอคณะกรรมการปฏิบติัศาสนกิจ 

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 การบูรณาการและการเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะสงฆแ์ละชุมชน 
(๘) บทท่ี ๕ สรุปและขอ้เสนอแนะ 
(๙) ภาคผนวก  

 ๒.๔ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ และการประกวดผลงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 
 ๑) นิสิตปฏิบติัศาสนกิจทุกรูปตอ้งเขา้ร่วมการสัมมนานิสิตปฏิบติัศาสนกิจตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 ๒) การประกวดบทความผลงานวิธีปฏิบัติศาสนกิจท่ีเป็นเลิศ (Best practice) มหาวิทยาลัยจะ
คดัเลือกผลงานวิธีปฏิบติัการปฏิบติัศาสนกิจท่ีเป็นเลิศประเภทต่าง 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) งานเผย
แผ่พระพุทธศาสนา (๒) งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ (๓) งานสงเคราะห์ประชาชน  (๔) งานสนอง
นโยบายและงานตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั  
 (๒) รางวัลระดับดีมาก (เหรียญเงิน)  ๔ รางว ัลในแต่ละ ๔ ประเภท คือ (๑) งานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (๒) งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ (๓) งานสงเคราะห์ประชาชน  (๔) งานสนอง
นโยบายและงานตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 
 ๓) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกวดให้เป็นไปตามประกาศของของมหาวิทยาลยั 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

 (พระราชวรมุนี,ดร.) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ประธานกรรมการปฏิบติัศาสนกิจ 
 

 

 

 
 
 
 

 

 


