
 

 

 

 
 

เอกสารประกอบ 

การปฐมนิเทศนิสติก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ 

 รุ่นที่ ๖๔ ประจ าภาคกลาง 
  

 

 

 

 

โดย  

กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  

ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 
สารบัญ 

 

-ก าหนดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ  รุ่นท่ี ๖๔ ประจ าภาคกลาง 

-ค ากล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด 

-แนวปฏิบัติในการประชุมกลุ่มย่อย และแบบสรุปผลการถอดบทเรียนท่ีได้จากการประชุมกลุ่มย่อย 

-สรุปผลการด าเนินงานโครงการพระนิสิตธรรมทายาทเพื่อการพัฒนาสังคม (59-00-1223) 

-กรอบแนวคิด ทิศทางการด าเนินงานต่อไป/กลไกคณะท างาน/คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจและ

บทบาทหน้าที่กลไกคณะท างาน 

-บทความสรุปการปฏิบัติศาสนกิจ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรื่อง “พลังนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ: พลัง

การท างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิต

ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการ 
ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔  

๑. ประจ าภาคกลาง : วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  

 อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. ประจ าภาคเหนือ:   วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 วิทยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
๓.ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 วิทยาเขตขอนแก่น ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
๔. ประจ าภาคใต้: วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัด 
 นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  
 
 

ก าหนดการ 
ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ 

ประจ าภาคกลาง  
วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  

ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ลงทะเบียนเข้าที่พัก) 
เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. เข้าท่ีพัก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตามที่จัดให้) 
วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  
เวลา ๐๖.๓๐-๐๗.๓๐  น. ฉันภัตตาหารเช้า 
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐  น. ลงทะเบียน และพร้อมกันในห้องประชุม 
เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๔๕  น. รับชมวีดีทัศน์ “การปฏิบัติศาสนกิจ:ก้าวสู่การรับใช้พระพุทธศาสนาและสังคม” 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐  น. พิธีเปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ  
 -พระราชวรมุนี,ดร.  รองเจ้าคณะภาค ๖ รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต ประธานในพิธี 

เดินทางมาถึง จุดธูปเทียนกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
 -พระมหาราชัน จิตฺตปาโล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน 
 -พระราชวรมุนี,ดร. รองเจ้าคณะภาค ๖ และ รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตกล่าวเปิดโครงการ 

และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย”  
เวลา  ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐  น. ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติปฏิบัติศาสนกิจตามข้อบังคับฯ และการส าเร็จการศึกษาตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย โดย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 
เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. -ชี้แจงการประชุมกลุ่มย่อยและแนวปฏิบัติในการแปลงนโยบายไปสู่การจัดท าโครงการปฏิบัติ

ศาสนกิจในระดับพื้นที่ตามข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย  
โดย พระมหาประยูร โชติวโร  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต  มีประเด็น ดังนี้ 
๑. ทบทวนและท าความเข้าใจปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔  
๒. การพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
๓. การรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 
๔. การประกวดโครงการปฏิบัติศาสนกิจและสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจรายภาค 
๕. วัตถุประสงค์ของการประชุมกลุ่มย่อยและผลที่คาดหวังจากการประชุมกลุ่มย่อย 

เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจงานกิจการคณะสงฆ์ตามพันธกิจ ๖ ด้าน 



โดยมีประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย และน ากระบวนการประชุมกลุ่มย่อยโดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีขั้นตอนและประเด็น ดังนี้ 

 เลือกประธานกลุ่ม รองประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 รวมค้นหาสิ่งที่อยากเห็นและอยากท า ภายใต้ค าถาม ?  
-อยากเห็นลูกหลาน อยากเห็นตนเอง อยากเห็นวัดชุมชนและสังคมเป็นอย่างไร ? 
-จะท าโครงการ/กิจกรรมอะไร เพื่อตอบโจทย์ในสิ่งท่ีอยากเห็น 
-ใครบ้างที่จะมาช่วยท าโครงการหรือจัดกิจกรรมไดบ้้าง หรือชักชวนใครมาเป็น
คณะท างานหรือเครือข่าย 
-เปูาหมายระยะสั้น และระยะยาวตามแผนกิจกรรมการด าเนินงาน 
 เพื่อร่วมค้นหาเทคนิคและวิธีการในการด าเนนิการโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 
 ทุกรูปเขียนสรุปผลการพัฒนาโครงการฯของตนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 ร่วมคัดเลือกโครงการต้นแบบเพื่อน าเสนอในนามกลุ่ม 

 กลุ่มที่ ๑ กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านปกครอง  
 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่ 
 กลุ่มที่ ๓ กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา 
 กลุ่มที่ ๔ กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์ 
 กลุ่มที่ ๕ กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณูปการ 
 กลุ่มที่ ๖ กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ 
  ***ทุกรูปส่งสรุปผลการถอดบทเรียนที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ช่วยวิทยากรประจ ากลุ่ม  
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.  รายงานผลการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มส่งผู้แทนรายงานผลการ ด าเนินรายการโดย วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. ลงทะเบียนส่งโครงการปฏิบัติศาสนกิจ และสรุปกิจกรรม 
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีปิดโครงการ 
 -พระราชวรมุนี,ดร.  รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต เดินทางมาถึง 
 -พระมหาประยูร โชติวโร  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสต  ถวายรายงาน 
 -พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต ให้โอวาท กล่าวปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออก

ปฏิบัติศาสนกิจ และน าไหว้พระสวดมนต์ 
เวลา ๑๖.๓๐ น. ถ่ายรูปและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ-:  - ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  - ผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนิสิตฝุายบรรพชิต ห่มดอง รัดอก เป็นปริมณฑล 
  - ผู้บริหาร คณาจารย์ฝุายคฤหัสถ์ ใส่สูท มจร หรือชุดสุภาพเรียบร้อย /สุภาพสตรี สวมกระโปรง 
  - พิธีกร: พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาการศึกษาและการแนะแนว 
  



ค ากล่าวรายงาน 
ต่อ พระราชวรมุนี,ดร. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ประธานคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ 
พิธเีปิดการปฐมนิเทศนิสิตกอ่นออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นท่ี ๖๔ ประจ าภาคกลาง 

โดย พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
วันจันทร์ท่ี ๒๕ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

------------------------ 

กราบเรียน  พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร. รักษาการรองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่เคารพอย่างสูง 

  เกล้าฯ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝุายกิจการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจในเขตพื้นที่ภาคกลาง รุ่นที่ ๖๔ ทุกรูป มีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ที่
พระเดชพระคุณเมตตาได้มาเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในคร้ังนี้ 
  เกล้าฯ ขออนุญาต รายงานการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ าภาคกลาง 
โดยสังเขป ดังนี้ 
        ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ก าหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะต้องปฏิบัติศาสนกิจ 
ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี เพื่อปฏิบัติงานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้ยื่นค าร้องขอปฏิบัติศาสนกิจในระบบปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ และต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ
ก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ถ้าไม่เข้ารับการปฐมนิเทศถือว่าไม่ปฏิบัติศาสนกิจ และมหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจเป็นรายภาค นั้น 
         การจัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ าภาค สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ซึ่งเป็นผลจาการศึกษาและวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาพระนิสิตสู่อุดมการณ์พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
และโครงการพระนิสิตธรรมทายาทเพื่อพัฒนาสังคม ที่ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โครงการ
ได้สนับสนุนในด้านองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการเขียนโครงการ การให้แนวคิดการจัดท าโครงการ การจัดท า
กระบวนการกลุ่มเพื่อพูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านการลงพื้นที่ประชุมพัฒนาโครงการตามวิทยาเขต 
และวิทยาลัย เพื่อให้พระนิสิตเกิดทักษะในการเขียนโครงการ และสามารถน าทักษะดังกล่าวไปต่อยอดในการจัด
โครงการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
          ผลการด าเนินการดังกล่าว ได้เกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ จ านวน ๖๖ โครงการฯ     ทั่ว
ประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เกิดการขับเคลื่อนในระดับนโยบายว่า
ด้วยการพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการ มีการน าระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์มาสนับสนุน
การปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาสื่อและชุดความรู้โครงการ และ เกิดเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ 
  



 
 
 
 
  
 การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นท่ี ๖๔ มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ ดังนี้ 
 ๑.เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้ทราบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ และสามารถ
ด าเนินการโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ 
 ๒. เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจทราบแนวปฏิบัติและสามารถแปลงนโยบายไปสู่การจัดท าโครงการ
ปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ได้ 
 ๓. เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคและมีวิธีแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติที่ดีใน
การปฏิบัติศาสนกิจตามประเด็นงานกิจการคณะสงฆ์ท่ีสนใจ 
 ๔. เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตส านึกรักสถาบันและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
และสังคม 
  การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในคร้ังนี้ มีนิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจเข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน ๑,๗๘๒ รูปทั่วประเทศ และก าหนดจัดในแต่ละภาค ดังนี้  
 ๑. ภาคกลาง จัดปฐมนิเทศนิสิต วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒. ภาคเหนือ จัดปฐมนิเทศนิสิต วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มจร  วิทยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 ๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดปฐมนิเทศนิสิต วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มจร วิทยาเขต
ขอนแก่น ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ 
 ๔. ภาคใต้ จัดปฐมนิเทศนิสิต วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มจร  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต าบล
มะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ในส่วนการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ าภาคกลาง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน   รูป 
ดังนี ้

๑. นิสิตคณะพุทธศาสตร ์ จ านวน ๒๕ รูป 
๒. นิสิตคณะครุศาสตร์ จ านวน ๔๐ รูป 
๓. นิสิตคณะมนุษยศาสตร ์ จ านวน ๑๗ รูป 
๔. นิสิตคณะสงัคมศาสตร ์ จ านวน ๕๖ รูป 
๕. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ านวน ๕๕ รูป 
๖. วิทยาเขตนครสวรรค์ จ านวน ๓๘  รูป 
๗. วิทยาลัยสงฆพ์ุทธโสธร จ านวน ๓๕ รูป 



๘. วิทยาลัยสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวาราวดี จ านวน ๑๔ รูป 
๙. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จ านวน ๑๘ รูป 
๑๐. ห้องเรียนจงัหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๓๙ รูป 
๑๑. หน่วยวิทยบริการจงัหวดัชลบุรี จ านวน ๑๒ รูป 
๑๒. หน่วยวิทยบริการจงัหวดัระยอง จ านวน ๒๖ รูป 
๑๓. หน่วยวิทยบริการจงัหวดัจันทบุรี จ านวน ๒๑ รูป 
๑๔. หน่วยวิทยบริการจงัหวดัเพชรบุรี จ านวน ๑๒ รูป 
๑๕. หน่วยวิทยบริการสระแก้ว จ านวน ๗ รูป 
๑๖. หน่วยวิทยบริการอุทัยธาน ี จ านวน ๑๔ รูป 
๑๗. หน่วยวิทยบริการจงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน ๓๒ รูป 

ร่วมท้ังสิ้น จ านวน ๔๖๑ รูป 

  การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที ่๖๔ ประจ าภาคกลาง ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมการฟังบรรยาย
พิเศษ หัวข้อ “การปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” โดย พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร. รก.รอง
อธิการบดีฝุายกิจการนิสิต หัวข้อ “หัวข้อ“หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจตามข้อบังคับและการส าเร็จ
การศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” โดย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล 
ในช่วงบ่าย ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม ดังนี้   
 ๑. กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง 
 ๒. กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่ 
 ๓. กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา 
 ๔. กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์ 
 ๕. กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณูปการ 
 ๖. กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ 
 การประชุมกลุ่มย่อยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมเป็น
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรประจ ากลุ่ม หลังจากนั้นได้ก าหนดให้มีการน าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยจากผู้แทน
นิสิตแต่ละกลุ่มด้วย 

 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว เกล้าฯ ขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณ ได้เมตตากล่าวเปิดงานและบรรยาย
พิเศษ หัวข้อ “การปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” ตามล าดับสืบไป  

กราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง 

 
แนวปฏิบัติการในการประชุมกลุ่มยอ่ย 



การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือให้นิสิตได้ร่วมอภิปรายเทคนิคและวิธีการในการด าเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ

ในช่วงเวลาที่จ ากัด มีการก าหนดกติกาและประเด็นร่วมกันในการแสดงความเห็น อย่างไม่เป็นทางการหรือพิธีรีตอง  

โดยให้นิสิตทุกท่านมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติ

ศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ในการประชุมกลุ่มย่อย 
๑. เพ่ือให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการด าเนินงานโครงการปฏิบัติ

ศาสนกิจ และสามารถน าไปพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจของตนได้ 
๒. เพ่ือให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ได้ฝึกการท างานเป็นทีมและมีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจใน

อนาคต 

ขั้นตอนและวิธีการประชุมกลุ่มย่อย 
          ๑. วิทยากรประจ ากลุ่มชี้แจงหลักการและวัตถุประสงค์ในการประชุมกลุ่มย่อย และด าเนินการเลือกประธาน 
รองประธานและเลขานุการกลุ่ม  
 ๒. ก าหนดกรอบเวลาและขั้นตอนในการประชุมกลุ่มย่อย ในระหว่างการประชุมหากกลุ่มไหนไม่เข้าใจ
ประเด็นต่างๆให้วิทยากรช่วยแนะน าได้ทันที 
 ๓. ประธานกลุ่มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อยตามประเด็นกลุ่มที่ก าหนด ขอให้กลุ่ม
ร่วมอภิปรายรวมค้นหาสิ่งท่ีอยากเห็นและอยากท า ภายใต้ค าถาม? 

-อยากเห็นเยาวชน อยากเห็นวัด อยากเห็นตนเอง อยากเห็นวัดชุมชนและสังคมเป็นอย่างไรภายใต้โครงการ
ปฏิบัติศาสนกิจตามกลุ่มท่ีก าหนด (ภาพอนาคตที่อยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ) ? 
-มีเทคนิคและวิธีการในการด าเนินปฏิบัติศาสนกิจอย่างไรเพ่ือตอบโจทย์ในสิ่งที่อยากเห็น 
(เทคนิคและวิธีการในการด าเนินปฏิบัติศาสนกิจ) 
-ใครบ้างที่จะมาช่วยท าโครงการหรือจัดกิจกรรมหรือสามารถชักชวนใครมาเป็นคณะท างานหรือเครือข่ายใน
การปฏิบัติศาสนกิจ (เครือข่ายการท างานและวิธีการ) 
-ภาพอนาคตที่อยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ (เป้าหมายระยะสั้น และระยะยาวตามแผนกิจกรรมการ
ด าเนินงาน)  
๔. หล่อหลอมความคิดจากที่ประชุมให้เป็นความคิดของกลุ่ม และสรุปประเด็นของกลุ่มตามหัวข้อ ดังนี้ 
 (๑) ภาพอนาคตท่ีอยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ 

(๒) เทคนิคและวิธีการในการด าเนินปฏิบัติศาสนกิจ 
(๓) เครือข่ายการท างานและวิธีการ 
(๔) เปูาหมายระยะสั้น และระยะยาวตามแผนกิจกรรมการด าเนินงาน 
(๕) สามารถน าเสนอเป็น Mind Map หรือผังมโนทัศน์ 

๕. ทุกรูปสรุปผลการถอดบทเรียนที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ช่วยวิทยากรประจ ากลุ่มย่อย



แนวปฏิบัติการในการประชุมกลุ่มยอ่ย 

การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือให้นิสิตได้ร่วมอภิปรายเทคนิคและวิธีการในการด าเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ

ในช่วงเวลาที่จ ากัด มีการก าหนดกติกาและประเด็นร่วมกันในการแสดงความเห็น อย่างไม่เป็นทางการหรือพิธีรีตอง  

โดยให้นิสิตทุกท่านมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติ

ศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ในการประชุมกลุ่มย่อย 
๑. เพ่ือให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการด าเนินงานโครงการปฏิบัติ

ศาสนกิจ และสามารถน าไปพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจของตนได้ 
๒. เพ่ือให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ได้ฝึกการท างานเป็นทีมและมีเครือข่ายในการปฏิบัติศาสนกิจใน

อนาคต 

ขั้นตอนและวิธีการประชุมกลุ่มย่อย 
          ๑. วิทยากรประจ ากลุ่มชี้แจงหลักการและวัตถุประสงค์ในการประชุมกลุ่มย่อย และด าเนินการเลือกประธาน 
รองประธานและเลขานุการกลุ่ม  
 ๒. ก าหนดกรอบเวลาและขั้นตอนในการประชุมกลุ่มย่อย ในระหว่างการประชุมหากกลุ่มไหนไม่เข้าใจ
ประเด็นต่างๆให้วิทยากรช่วยแนะน าได้ทันที 
 ๓. ประธานกลุ่มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อยตามประเด็นกลุ่มที่ก าหนด ขอให้กลุ่ม
ร่วมอภิปรายรวมค้นหาสิ่งท่ีอยากเห็นและอยากท า ภายใต้ค าถาม? 

-อยากเห็นเยาวชน อยากเห็นวัด อยากเห็นตนเอง อยากเห็นวัดชุมชนและสังคมเป็นอย่างไรภายใต้โครงการ
ปฏิบัติศาสนกิจตามกลุ่มท่ีก าหนด (ภาพอนาคตที่อยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ) ? 
-มีเทคนิคและวิธีการในการด าเนินปฏิบัติศาสนกิจอย่างไรเพ่ือตอบโจทย์ในสิ่งที่อยากเห็น 
(เทคนิคและวิธีการในการด าเนินปฏิบัติศาสนกิจ) 
-ใครบ้างที่จะมาช่วยท าโครงการหรือจัดกิจกรรมหรือสามารถชักชวนใครมาเป็นคณะท างานหรือเครือข่ายใน
การปฏิบัติศาสนกิจ (เครือข่ายการท างานและวิธีการ) 
-ภาพอนาคตที่อยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ (เป้าหมายระยะสั้น และระยะยาวตามแผนกิจกรรมการ
ด าเนินงาน)  
๔. หล่อหลอมความคิดจากที่ประชุมให้เป็นความคิดของกลุ่ม และสรุปประเด็นของกลุ่มตามหัวข้อ ดังนี้ 
 (๑) ภาพอนาคตท่ีอยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ 

(๒) เทคนิคและวิธีการในการด าเนินปฏิบัติศาสนกิจ 
(๓) เครือข่ายการท างานและวิธีการ 
(๔) เปูาหมายระยะสั้น และระยะยาวตามแผนกิจกรรมการด าเนินงาน 
(๕) สามารถน าเสนอเป็น Mind Map หรือผังมโนทัศน์ 

๕. ทุกรูปสรุปผลการถอดบทเรียนที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ช่วยวิทยากรประจ ากลุ่มย่อย 
 
 



 
แบบสรุปผลการถอดบทเรียนที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย 

--------------------- 
๑.ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ................................................ฉายา............................................นามสกุล.............................................................. 
สาขาวชิา..............................................................คณะ.................................................รหัสนิสิต................................ 
สังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

(......) ส่วนกลาง   
(......) ส่วนภูมิภาค  
(วิทยาเขต/วิทยาลัย/ห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ)…….............................................................................. 

 

๒.ชื่อโครงการการปฏิบัติศาสนกิจ ....................................................................................... ....................(จะท าอะไร) 
๓.ความสอดคล้องกับงานในกิจการคณะสงฆ์  

  ๑) ปกครอง    ๒) เผยแผ่   ๓) ศาสนศึกษา 

 ๕) สาธารณะสงเคราะห์  ๔) ศึกษาสงเคราะห์  ๖) สาธารณูปการ  
๔.อยากเห็นเยาวชน อยากเห็นวัด อยากเห็นตนเอง อยากเห็นวัดชุมชนและสังคมเป็นอย่างไรภายใต้โครงการ
ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ตนเองเสนอ………………………………………………..……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 
๕.ได้เรียนรูเ้ทคนิคและวิธีการในการด าเนนิปฏิบัติศาสนกจิอย่างไรเพื่อตอบโจทย์ในสิ่งที่อยากเห็น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 
๖. ใครบ้างที่จะมาช่วยท าโครงการหรือจัดกิจกรรมหรือสามารถชักชวนใครมาเป็นคณะท างานหรือเครือข่ายใน
การปฏิบัติศาสนกิจ (เครือข่ายการท างานและวิธีการ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 
๗.ภาพอนาคตที่อยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................... 
(............................................................) 

นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
----------------/------------------/------------------ 

ลงชื่อ................................................... 
(............................................................) 

ผู้ช่วยวิทยากรประจ ากลุ่ม 
--------------/------------------/------------------ 



 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการพระนิสิตธรรมทายาทเพื่อการพัฒนาสังคม (59-00-1223) 
(สรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทียบตามวัตถุประสงค์โครงการ) 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพพระนิสิตในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพื่อการพัฒนาสังคมสู่สังคมสุขภาวะ 

เกิดการพัฒนาศักยภาพพระนิสิตในการปฏิบัติศาสนกิจ 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านการ
จัดกระบวนการปฐมนิเทศพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่ง
จัดขึ้นเพ่ือการพัฒนาศักยภาพพระนิสิต ทั้งในด้านการ
เขียนโครงการ การศึกษาและกระบวนการท างานใน
ชุมชน พร้อมทั้งร่วมเรียนรู้การท ากิจกรรมพัฒนาสังคม
จากพระสงฆ์/หน่วยงานที่มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์สู่
สังคม เช่น การเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสาธารณ
สงเคราะห์จากพระครูสุวรรณโพธิวรธรรม (พระอาจารย์
มนัส) (สัจจะสะสมทรัพย์) การขับเคลื่อนงานสุขภาวะใน
ชุมชน จาก นักส่งเสริมสุขภาพชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมแก่พระนิสิตก่อนลงพ้ืนที่
ปฏิบัติศาสกิจ 

2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในการสร้างสังคมสุขภาวะตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 

เกิดการสนับสนุนกิจกรมการปฏิบัติศาสนกิจ ผ่าน
กระบวนการสนับสนุนโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ 
ที่สอดคล้องกับงานกิจการพระพุทธศาสนา จ านวน 54 
โครงการทุกภูมิภาค จ าแนกเป็น 
1) โครงการด้านสาธารณสงเคราะห์จ านวน 30 โครงการ  
2) โครงการด้านการเผยแผ่ จ านวน 14 โครงการ 
3) โครงการด้านสาธารณูปการ จ านวน 5 โครงการ 
4) โครงการด้านการปกครอง จ านวน 1 โครงการ 
รวมทั้งสิ้น 54 โครงการต้นแบบ 

3  เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์
และกระบวนการการปฏิบั ติ ศ าสนกิ จของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะสงฆ์ ในพื้ นที่
การศึกษานั้นๆ 

1) เกิดยุทธศาสตร์กระบวนการปฏิบัติศาสนกิจในระดับ
อาทิ การปฏิบัติศาสนกิจในพ้ืนที่ภาคเหนือ จะเน้นใน
เรื่องของการพัฒนาสุขภาวะทางกาย และสิ่งแวดล้อม 
ส่วนการปฏิบัติศาสนกิจในพ้ืนที่ภาคใต้จะเน้นในส่วนของ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหลัก ส่วนภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทางการปฏิบัติศาสนกิจใน
ด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นต้น  
2) เกิดยุทธศาสตร์กระบวนการปฏิบัติศาสนกิจ ในภาค
รวมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่
พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจทุกรูปจะต้องท าโครงการ



วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
สอดคล้องกับงานกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน 

4 เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการท างานด้านสุข
ภาวะและการพัฒนาสังคมในการปฏิบัติศาสนกิจ
ให้กับพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

เกิดภาคีเครือข่ายการท างานสุขภาวะกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อาทิ เครือข่ายนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาสังคมสุข
ภาวะ (นนส) ที่ มุ่ งสนับสนุนองค์ความรู้ ด้ านการ
ขับเคลื่อนงานสุขภาวะ เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 
จังหวัดชายแดนใต้ ที่หนุนเสริมการท างานและองค์
ความรู้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่ภาคใ ต้ 
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี เ ค รื อ ข่ า ย ภ า ค รั ฐ  อ ง ค์ ก ร ท า ง
พระพุทธศาสนาที่สนับสนุนกิจกรรม/องค์ความรู้ 
ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่พระนิสิตในการท าโครงการ
ปฏิบัติศาสนกิจ  

5 เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการ
พัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจและธรรมนูญสุขภาวะ
ของตนเอง ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

1. เกิดการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย 
1) เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติศาสนกิจ 
โดยพระนิสิตทุกรูปจะต้องท าโครงการปฏิบัติศาสนกิจ
เพ่ือสังคมท่ีจะต้องมุ่งสนองงานกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน  
2) เกิดการวางนโยบายเพ่ือเตรียมความพร้อม ตลอดจน
การถอดบทเรียนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติศาสนกิจ 
ได้แก่ การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือเตรียม
ความพร้อม และการจัดเวทีสัมมนาปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือ
ถอดบทเรียนและองค์ความรู้จากการปฏิบัติศาสนกิจ  
3) เกิดการพัฒนาระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ ที่มี
ขึ้นเพ่ือใช้รายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนเพ่ือ
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้น  
2. เกิดการจัดเวที (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาวะห้องเรียนใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย (ร่าง) ที่
ผ่านเวทีรับฟังความเห็นนั้นจะถูกน ามาสรุปและเสนอต่อ
ผู้บริหารและประกาศใช้ต่อไปในอนาคต   

 
 
 
 



พันธกิจของกองกิจการนิสิต มจร 

“นิสิตอาสาช่วยพัฒนาสังคม” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ความสอดคล้องกบัเปา้หมาย และยทุธศาสตร์ระยะ 10 ปี (2555-2564) ของ
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส).  

เปา้หมายท่ี 1 ลดอตัราการสบูบหุร่ีของคนไทยใน พ.ศ. 2557 ลงร้อยละ 10 จาก 

พ.ศ. 2552 

เปา้หมายท่ี 2 ลดอตัราการด่ืมสรุาของคนไทยใน พ .ศ . 2563 ให้น้อยกวา่ร้อยละ 27 

เปห้มายท่ี 5 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายประจ าของคนไทยอาย ุ11 ปีขึน้ไป ไมน้่อย

กวา่ร้อยละ 80 ใน พ .ศ . 2557 

เป้าหมายที่ 6 ลดความชกุของภาวะน า้หนกัตวัเกินและโรคอ้วนในเด็กให้น้อยกวา่

ร้อยละ 10 ใน พ .ศ . 2562 

เป้าหมายที่ 8 เพิ่มสดัสว่นของคนไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไป ท่ีมีความสขุในการด ารงชีวิต 

ความสอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์ 

หมวดท่ี 2 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลกัพระธรรมวินยั 

หมวดท่ี 3 ชมุชนและสงัคมกบัการดแูลสขุภาพพระสงฆ์ ท่ีถกูต้องตามหลกัพระธรรมวินยั 
หมวดท่ี 4 บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้น าด้านสขุภาวะของชุมชนและสงัคม 

หมวดท่ี 5 การขบัเคลื่อนธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์แหง่ชาต ิสูก่ารปฏิบตั ิ

การถอดบทเรียนต้นแบบ/พืน้ท่ีการเรียนรู้ 

น าเสนอมหาเถรสมาคม 

และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

1( การพฒันาองค์ความรู้ 

2( การพฒันาเครือข่ายการสร้างสขุภาวะ 

3( การพฒันาระบบและกลไกภายในมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลยั 

4( การขยายบทเรียน และการด าเนินงานสู่
มหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั 

- เกิดยทุธศาสตร์การปฏิบตัิศาสนกิจทีส่อดคล้องกบัการปฏิรูปกิจการ

พระพทุธศาสนาในพืน้ที่ จ านวน 26 จังหวัด 

- เกิดกลไกคณะท างาน/คณะกรรมการการปฏิบตัิศาสนกิจทีส่อดคล้อง

กบัการปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาในพืน้ที่ อยา่งน้อยจ านวน 26 

จังหวัด/คณะกรรมการ  

-เกิดการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพพระนิสิตจากกลไกคณะท างาน/
คณะกรรมการการปฏิบตัศิาสนกิจที่พืน้ที่ ให้กบัพระนิสิตปฏิบตัิ

ศาสนกิจ จ านวน 2,000 รูป 

- เกิดสื่อสนบัสนนุองค์ความรู้การปฏบิตัิศาสนกิจที่สอดคล้องกบัการ
ปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาในพืน้ที ่
-พระนิสิตระดบัแกนน าในกลไกคณะท างาน/คณะกรรมการการปฏิบตัิ
ศาสนกิจเกิดการพฒันาทกัษะจากการพฒันาพระนิสิตธรรมทายาทเพ่ือ

สง่เสริมการปฏิบตัศิาสนกิจสูก่ารสร้างสงัคมสขุภาวะ จ านวน 130 

รูป 
- เกิดการผลกัดนัข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการขบัเคลื่อนธรรมนญูสขุ

ภาวะในมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 4 พืน้ที่  

- เกิดเครือข่ายการท างานการบรูณาการการปฏิบตัศิาสนกิจกบัการ
ปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ซึง่ประกอบด้วย คณะสงฆ์ในพืน้ที่ พระ
นิสิตปฏบิตัิศาสนกิจ ผู้บริหาร/คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลยั ตลอดจนภาคีเครือข่ายสขุภาวะ เข้ามามีสว่นร่วมในการ
ก าหนดยทุธศาสตร์ร่วมกนั 

- เพ่ือสร้างความร่วมมือระหวา่งองค์กรคณะสงฆ์ในพืน้ที่ มหาวิทยาลยั
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั 
ส านกังานพระพทุธศาสนาประจ าจงัหวดั เพ่ือให้เกิดการบรูณาการ
ท างานร่วมกนั 

- เกิดการจดัท าฐานข้อมลูพระนิสิต และภาคีเครือขา่ยที่เข้าร่วมการ
ปฏิบตัิศาสนกิจ ของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  
-เกิดการเชื่อมโยงการท างานของพระสงฆ์ภาคี สสส.  
 

ความสอดคล้องกบัโครงการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์  

โครงการ 2 ยกระดบัหมู่บ้านรักษาศีล 5 

โครงการ 5 สง่เสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 

โครงการ 8 สง่เสริมนวตักรรมเชิงพทุธ 

โครงการ 9 พฒันาขีดความสามารถศาสนบคุคล 

โครงการ 10 พฒันาศนูย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพทุธศาสนา 

โครงการ 12 วดัสร้างสขุด้วยกิจกรรม 5 ส 
โครงการ 13 สาธารณสงเคราะห์เพ่ือสงัคม 

การพัฒนาพระนิสิตธรรมทายาทเพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ 

การติดตามหนนุเสริมประเมินผล 

(Monitoring and Evaluation)   

 -การประเมินเสริมพลงั 

(Empowerment Evaluation) 

 -การถอดบทเรียน 
(After Action Review: AAR). 

การเชื่อมงานภาคี สสส. และภาคีอื่นๆ 

ภาคีเครือข่าย สสส 

1( โครงการสงัฆพฒันาวิชชาลยั  
2( โครงการพฒันาสขุภาวะตามแนวการเรียนรู้พระพทุธศาสนา  
3( โครงกาขบัเคลือ่นรธรรมนญูสขุภาวะ  
4( โครงการวดัประชารัฐสร้างสขุ สร้างสปายะด้วยวิถี 5 ส  
ภาคีเครือข่ายสุขภาวะอื่นๆ  
1( โครงการวดัสง่เสริมสขุภาพชวนคนเลกิ เหล้า บหุร่ี สร้าง
ความดี สร้างสขุภาวะชมุชน โดย กรมอนามยั และ สช. 
2( โครงการนกัสานพลงัขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพ 
แบบมีสว่นร่วมและกการพฒันาสงัคมสขุภาวะ. โดย สปสช. 



 
 

กลไกคณะท างาน/คณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจ และบทบาทหน้าที่กลไกคณะท างาน 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทและหน้าที่กลไกคณะท างาน 

1.ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจท่ีสอดคล้องกับการ ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ี จ านวน 

26 จังหวัด 

2.พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจฯให้กับพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

3.สร้างกลไกการติดตามหนุนเสริมการปฏิบัติศาสนกิจฯ 

4.ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

5.ขับเคลื่อนงานเครือข่ายการท างานการบูรณาการการปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

6.เชื่อมโยงประสานภาคีสุขภาวะและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจให้กับพระนิสิต 

7.เสริมพลังให้กับพระนิสิตและกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

8.ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะให้กับพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 

กลไกคณะท างาน/กรรมการฯ ประกอบด้วย 
1. ภาคส่วนองค์กรทางพระพุทธศาสนา 

1.1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  1) ผู้บริหารวิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์ 

2) เจ้าหน้าท่ีกองกิจการนิสิต/กิจการนิสิต 
3) พระนิสิต  

1.2 องค์กรคณะสงฆ์จังหวดั 
1.3 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

2. ภาคส่วนภาคีเครือข่ายสุขภาวะ อาทิ ภาคีเครือข่ายสุขภาวะ สสส  
3. ภาคส่วนหน่วยงานภาครัฐ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/โรงเรียน/สาธารณสุข
พื้นที ่
4. ภาคส่วนภาคประชาสังคม  
5. อื่นๆ จากการสรรหาของกลไกฯลฯ 



 

พลังนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ : พลังการท างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
ต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลกัษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย1 

 
                                                                  โดย  กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี2 
                                                                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๑. บทน า 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ก่อตั้งขึ้นตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณร
และคฤหัสถ์มีพันธกิจ ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า            “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
พัฒนาจิตใจและสังคม” โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยนิสิตบรรพชิตที่ส าเร็จการศึกษาภาคทฤษฎีแล้ว  จะต้องปฏิบัติศาสนกิจ
ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี 3จึงจะมีสิทธิเข้ารับปริญญาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ และการ
ออกปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตทุกรูป มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังให้นิสิตทุกท่านได้ปฏิบัติตามพุทโธวาทท่ีว่า  

“จรถภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปายอตฺถายหิตาย สุขายเทวมนุสฺสาน  แปลว่า ภิกษุ
ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนจ านวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”  

 ดังนั้น  การปฏิบัติศาสนกิจอีกหนึ่งปีการศึกษา จึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ส าคัญของการส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  หมวดที่ ๗ การส าเร็จการศึกษา ในข้อ ๖๔ ซึ่งก าหนดสาระส าคัญ
ไว้ว่า นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาต้องสอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตร, ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และไม่มี
พันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย ซึ่งการไม่มีพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย ข้อหนึ่ง คือ การปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา ๑ ปี หลักเกณฑ์
และวิธีการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งก าหนดสาระส าคัญไว้ว่า นิสิตผู้ที่มีสิทธิ์ในการ
ปฏิบัติศาสนกิจ จะต้องเป็นนิสิตผู้สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และต้องมีหนังสือรับรองจากส านักทะเบียนและวัดผล ผ่านการ
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานครบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ได้ยื่นค าร้องขอปฏิบัติศาสนกิจต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
คณะกรรมการอนุมัติ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมของปีที่ศึกษาครบตามหลักสูตร และต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเมื่อด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องครบแล้ว นิสิตปฏิบัติศาสนกิจลงพ้ืนที่ปฏิบัติศาสนกิจ
สนองงานในกิจการคณะสงฆ์ หรืองานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ในเพศบรรพชิต 

                                                           
1เป็นบทความที่มีเนื้อหาซึ่งรวบรวมขอ้มูลจากสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และการถอดบทเรียนจากการโครงการสมัมนานสิิต

ปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นท่ี ๖๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
2 รวบรวมและเรียบเรียบข้อมลูโดย พระมหาประยรู โชติวโร ผู้อ านวยการกองกิจการนสิิต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  หมวดที่ ๗ การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๖๔ (๖๔.๒) ไม่มีพันธะอื่นใดกบัมหาวิทยาลยั 



เป็นเวลา ๑ ปี ตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติศาสนกิจ และเข้าร่วมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจ าภาคเพ่ือสรุป แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติศาสนกิจระหว่างกัน 

๒. การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 

การปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติตามระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี 
พุทธศักราช ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นข้อก าหนดในการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตเป็นฉบับแรก ต่อมาได้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ ๒/๒๕๓๒ เรื่อง การปฏิบัติงานของพระบัณฑิต เพ่ือก าหนดการปฏิบัติงานของพระ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครบ ๔ ปีแล้ว เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ ฉบับที ่๒  

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายหลังมหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับรอง
สถานะของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ได้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติ
ศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ สาระส าคัญก าหนดให้นิสิตผู้ศึกษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มีผลการเรียนค่าเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้ปฏิบัติศาสนกิจสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามนโยบายและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษา หรือ ๑ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือการสนอง
งานในกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เพ่ือสงเคราะห์ประชาชน เพ่ือสนองนโยบายและงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

ในการปฏิบัติศาสนกิจข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใน
ข้อ ๕ ได้ก าหนดความหมายของค าทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจไว้ ดังนี้ 
 คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ 
 นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ หมายความว่า พระภิกษุหรือสามเณรผู้ศึกษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและก าลัง
ปฏิบัติศาสนกิจ 
 ศาสนกิจ หมายความว่า การสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และได้ก าหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติศาสนกิจไว้ในข้อ ๑๐ ว่า การปฏิบัติศาสนกิจมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(๑) เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(๒) เพ่ือการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ 
(๓) เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
(๔) เพ่ือสงเคราะห์ประชาชน 
(๕) เพ่ือสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
จากความหมายของนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจ จึงสรุปความหมายของการปฏิบัติศาสนกิจไว้ว่า “การ

ปฏิบัติศาสนกิจ” หมายความว่า การปฏิบัติงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เมื่อพิจารณาจากผลการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เราพบว่า นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะมีอยู่ ๒ สถานะ คือ นิสิตที่เป็นพระสังฆาธิการกับนิสิตที่ไม่
เป็นพระสังฆาธิการ โดยงานที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจส่วนใหญ่จะอยู่ใน ๕ ประเภท คือ (๑) งานในกิจการคณะสงฆ์ (๒) การสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน (๓) การสอนนักธรรม-บาลี (๔) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ (ม.๑-๒) และ (๕) การเผยแผ่



พระพุทธศาสนา โดยกลุ่มที่ ๕ มีข้อแตกต่างในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ภาคเหนือเป็นเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพ้ืนที่สูง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ภาคใต้ เรื่องการส่งเสริมสันติสุขในพ้ืนที่
ภาคใต้ และเม่ือแบ่งเป็นกลุ่มจะมีอยู่ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปฏิบัติศาสนกิจทั่วไปตามที่เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักมอบหมาย และกลุ่ม
นิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่เสนอเป็นโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ นิสิตที่ปฏิบัติงานทั่วไปที่เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักมอบหมาย 
การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับที่ได้รับมอบหมาย เช่น เทศน์ บรรยาย สอน หรือร่วมโครงการกิจกรรมในวันส าคัญในทาง
พระพุทธศาสนา ส่วนนิสิตเสนอเป็นโครงการจะมีการปฏิบัติงานเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน และมีการติดตามและประเมินจากทีมงานที่ให้ทุนสนับสนุนต้องรายงานตามรูปแบบที่ทุนสนับสนุนก าหนด 
แต่ยังขาดความเชื่อมโยงกับวัดหรือเจ้าส านักงานเพราะให้ความส าคัญกับโครงการฯ มีบางส่วนเข้าใจว่าท าโครงการแล้วไม่ต้อง
ช่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักงาน  
 ๒.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ 

จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต และผลจากการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ  รุ่นที่ ๖๒ 
ประจ าภาค ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตจะมีอยู่ ๒ ส่วนส าคัญ  ปัญหา
และอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ และการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต มีรายละเอียด ดังนี้  

๑. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจนโยบายการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบใหม่ระหว่างส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคมีน้อยท าให้บางพ้ืนที่ที่ไม่ได้ส่งผู้บริหารโดยตรงเข้าร่วมไม่ได้รับทราบนโยบายโดยตรงท าให้การปฏิบัติตามนโยบายมี
ความไม่ชัดเจน   

๒. การตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตในการเป็นผู้มีสิทธิปฏิบัติศาสนกิจ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับก าหนด 
กล่าวคือ เป็นนิสิตผู้สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และต้องมีหนังสือรับรองจากส านักทะเบียนและวัดผล ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐานครบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องยื่นค าร้องของปฏิบัติศาสนกิจภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมของทุกปี กรณี
ที่นิสิตมีเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งไม่สมบูรณ์อาจส่งผลกระทบต่อการยื่นค าร้องหรือด าเนินการใดๆเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตได้ 
   ๓. การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกิจการนิสิตในส่วนภูมิภาค ส่งผลให้การด าเนินการขาดความต่อเนื่อง และ
ความเข้าใจที่สอดคล้องกันตามแนวนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   ๔. ระบบ กลไกและกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจที่ยังไม่ชัดเจนและการสื่อสารไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้การ
รวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า 

๕. การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ ติดตามและ
ประเมินผล 

๕. การเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ การตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจไม่สอดคล้อง
กับปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ และปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

๖. วัฒนธรรมการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตผู้ปฏิบัติศาสนกิจที่ยังติดอยู่ในกรอบการท างานรูปแบบเดิมและขาดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ก าหนด  
   ๗.ศักยภาพและความสามารถของนิสิตที่ปฏิบัติศาสนกิจมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
ศาสนกิจของนิสิต 

๒.๒ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ 
    แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ มี ๖ ประเด็นส าคัญ คือ  



๑. การส ารวจความต้องการของคณะสงฆ์ ชุมชน และการก าหนดนโยบาย ท าความร่วมมือร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการหรือเอกชน  

๒. พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจ ขับเคลื่อนการท างานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติศาสนกิจให้เข้มแข็งด้วยKM  

๓. การก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจโดยค านึงถึงบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในแต่ภูมิภาคและมีความสอดคล้องกับ
การด าเนินงานของคณะสงฆ์ในแต่ละพ้ืนที่  

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาทางสังคมเป็นพ้ืนฐานในการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ  และเสริมสร้างการ
ท างานด้วยเครือข่ายทั้ง บวร หรือประชารัฐ  

  ๕. การก าหนดรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจ ๒ ลักษณะคือ งานในกิจการคณะสงฆ์ทั่วไปที่เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านัก
มอบหมาย กับการเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามยุทธศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม  

  ๖. การพัฒนารูปแบบและกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของหลักสูตร เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตสาขาการปฏิบัติศาสนกิจ 
     จากข้อเสนอแนะที่เป็นผลจากการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มีการพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงาน
โดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ในคราวประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ได้ให้ข้อเสนอแนะและก าหนดนโยบาย ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจที่พึงประสงค์ แผนงานหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ศาสนกิจเพ่ือยกระดับการปฏิบัติศาสนกิจให้สามารถสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นรูปธรรมและมี
ความชัดเจนมากยิ่ง  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

๑.  ส ารวจความต้องการของคณะสงฆ์ และท าความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะสงฆ์  
๒. พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

สามารถตอบสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
๓. ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจโดยค านึงถึงบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในแต่ละส่วนภูมิภาค และมีความสอดคล้อง

กับการด าเนินงานของคณะสงฆ์ในพ้ืนที่ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาทางสังคมหรือทุนทางสังคมเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ 
๕. ก าหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เสนอการปฏิบัติปฏิบัติในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ

ที่มีวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
๖. การพัฒนารูปแบบและกระบวนการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของหลักสูตรประกาศนียบัตรการปฏิบัติศาสนกิจ  

      

๓. การขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติศาสนกิจ 

 นับตั้งแต่มกีารยกระดับการปฏิบัติศาสนกิจให้สามารถสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นรูปธรรม
และมีความชัดเจนมากยิ่ง  และก าหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการและในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการปฏิบัติ
ศาสนกิจของนิสิต รุ่นที่ ๖๒ (พ.ศ.๒๕๕๙) ได้มีโครงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต จ านวน ๑๒ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกและ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจากองค์กรภายนอกภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพระนิสิตสู่อุดมการณ์พระพุทธศาสนาเพ่ือ
สังคมและโครงการพระธรรมทายาทเพ่ือการพัฒนาสังคม4 และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ได้มีการ

                                                           
4 ศึกษาเพิ่มเติมจาการเอกสารการถอดบทเรียนการสนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจรายจังหวัดภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา

พระนิสิตสู่อุดมการณ์พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมและโครงการพระธรรมทายาทเพื่อการพัฒนาสังคม โดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต และคณะ 



ขับเคลื่อนในระดับนโยบาย การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่ และการปฏิบัติศาสนกิจภายใต้แผนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา มีประเด็นรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ การขับเคลื่อนนโยบายและโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ 
การด าเนินงานโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  พบว่า การปฏิบัติ

ศาสนกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ นิสิตได้ทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 
ตลอดจนได้ร่วมกันค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ดังนั้น กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี จึงเสนอบทความ เรื่อง“พลังนิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจ : พลังการท างานและจิตวิญญาณเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม ต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย” เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจในพ้ืนที่ต่าง ๆ และก าหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติ
ศาสนกิจที่เหมาะสมในอนาคต    

    ๓.๒ ผลการด าเนินงานการปฏิบัติศาสนกิจนิสิต รุ่นที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ จากนโยบายการปฏิบัติศาสนกิจที่  ก าหนดให้นิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่มีวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ส่งผลให้นิสิต
จัดท าโครงการปฏิบัติศาสนกิจทุกรูป และมีจ านวน ๕๔ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจาก
องค์กรภายนอกภายใต้โครงการพระธรรมทายาทเพ่ือการพัฒนาสังคม ด าเนินการแล้ว จ านวน ๓๐ โครงการ และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการโครงการ จ านวน ๑๔ โครงการ ดังนี้  
 ๑. โครงการเสริมสร้างจิตส านึกรักธรรมชาติและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ (วิทยาเขตขอนแก่น) 
สถานที่ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 
 ๒. โครงการ “วัดน าพา ชาวประชาเป็นสุข” (วิทยาเขตหนองคาย) 
 สถานที่ วัดจ าปาทอง  ต าบลกองนาง  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 
 ๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 
(วิทยาเขตนครราชสีมา) 
 ๔. โครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับการจัดการดอนปูุตาปุาชุมชนพึ่งตนเองบ้านค้อ (วิทยาเขตอุบลราชธานี) สถานที่ ปุา
ชุมชนบ้านค้อ  ต าบลกุดลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๕. โครงการพัฒนาสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา เขตอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  (วิทยาเขต
นครราชสีมา)  สถานที่ วัดในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๔ แห่ง 
 ๖. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนในเขต อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
(วิทยาเขตนครราชสีมา) สถานที่ โรงเรียนเขตอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๘ แห่ง 
 ๗. โครงการโพนค่าย FC ๔.๐ และการแอโรบิคส่งเสริมสุขภาพ ณ  วัดโพนค่าย (วิทยาลัยสงฆ์เลย) 
สถานที่ วัดโพนค่าย ต าบลน้ าหมาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
 ๘. โครงการบัณฑิตน้อย (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 
 ๙. โครงการปฏิบัติธรรมทุกวันพระในฤดูกาลเข้าพรรษา ปี ๖๐ (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ วัดหนองแวง พระอาราม
หลวง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 ๑๐. โครงการ สืบสานภูมิปัญญาปลูกพืชสมุนไพรชาวบ้าน (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ วัดปุาสุนทรวนาราม ต าบลศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 



 ๑๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีสุกน่าอยู่สู่ชุมชน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ วัดศรี
สุก ต าบลดอนช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 ๑๒. โครงการมัคนายกน้อย (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอบ้านฝาง  
จังหวัดขอนแก่น 
 ๑๓. โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล  เจริญจิตภาวนา บวชศีลจาริณี อบรมปฏิบัติธรรม (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ วัด
ธาตุพระอารามหลวง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 ๑๔. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะสงฆ์ต าบลเขวาไร่ เขต ๒ (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ วัดแสงศรีสิงห์มีพร ต าบลเข
วาไร่  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 ๑๕. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ วัดปุาเทพนิมิต ต าบลทราบมูล อ าเภอน้ า
พอง จังหวัดขอนแก่น 
 ๑๖. โครงการสืบสานวัฒนธรรมทอดเทียนพรรษาพัฒนาชุมชน (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ วัดปุาหนองกุง ต าบลดอน
หัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 ๑๗. โครงการเผยแผ่หลักธรรม น าอาชีพสู่ชุมชน (วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ) สถานที่ วัดบ้านตาแท่น ต าบลบึงมะลู  
อ าเภอกันทราลักษ ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑๘. โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพ่ือสุขภาวะที่ดี วัดสันติวิเวก อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (วิทยาเขตสุรินทร์)  
สถานที่ วัดสันติวิเวก อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
 ๑๙. โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านบวกโปุง ต าบลน้ าช า อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   
โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่ สถานที่ : ชุมชนบ้านบวกโปุง ต าบลน้ าช า 
อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
 ๒๐. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านม่วงค า จ.แพร่  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่ 
 ๒๑. โครงการวิถีพุทธอนุรักษ์ปุาต้นน้ าบ้านแม่ส้าน ชุมชนชาวเขาเผ่าปกากะยอ บ้านแม่ส้าน หมู่ ๖ ต าบลบ้านดง 

อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง”  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง 

   ๒๒. โครงการการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดย ชุมชนบ้านเหล่าสะอาด   โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง  สถานที่ :  บ้านเหล่า ต.ล้อมแรด อ.เถิน        จ.ล าปาง 

๒๓.โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ–สามเณรในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมหาวันอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดย : 

พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย    สถานที่ :  ต าบลดงมหาวัน อ าเภอ

เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

๒๔. โครงการการเสริมสร้างสุขภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  จังหวัดล าพูน 
 โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน สถานที่ :  โรงเรียนสันปุาหน่อม 

อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

๒๕. โครงการชุมชนสุขภาวะ-บ้านปุาแป๋-ต าบลปุาพลู-อ าเภอบ้านโฮ่ง-จังหวัดล าพูน  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  สถานที่ :  บ้านปุาแป๋-ต าบลปุาพลู-อ าเภอบ้านโฮ่ง-จังหวัดล าพูน 

๒๖. โครงการปลูกปุาด้วยต้นโพธิ์-และไม้มงคล  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
สถานที่ :  ปุาต้นน้ าแม่แปะ หมู่บ้านขุนแปะ ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 



 ๒๗. โครงการ-วัดสะอาดด้วยมือเรา  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
เชียงใหม่  สถานที่ :  - วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง )/โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จัดหวัด
 เชียงใหม่    

๒๘. โครงการรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาโรงเรียน ด้วยค่ายสุขภาวะและค่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่  ๑๑๐ 
สาขาแม่งาว จังหวัดล าปาง  โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา   สถานที่ :  
โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ ๑๑๐ สาขาแม่งาว จังหวัดล าปาง 

๒๙.  โครงการการพัฒนารูปแบบการลดพุง ลดโรค ปรับสมดุลเพ่ือสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
ต าบลเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สถานที่ :  ชุมชนดอยทอง ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

๓๐.  โครงการ“ศีล ทาน ภาวนา เพ่ือการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืนและเพ่ิมพ้ืนที่ปลอดอบายมุข”  โดย : พระนิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่  สถานที่ :  บ้านแอเอาะ  หมู่ที่ ๑ ต าบลแจ่มหลวง  
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่ 
 นอกจากนี้ยังมีอีก ๑๔ โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ อย่างไรก็ตามในการติดตามและประเมินผลโครงการ

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ เป็นรายภาค โดยได้มีการประชุมหารือและเตรียมการ

ในรูปของคณะกรรมการฯและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้ง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมด าเนินการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจเป็นรายภาค โดยก าหนดเปูาหมายผู้เข้าร่วม

โครงการคร้ังในจ านวนท้ังสิ้น  จ านวน ๑,๖๑๙ รูปและก าหนดจัดในแต่ละภาคได้ก าหนดจัดตามภูมิภาค ดังนี้ 

๑. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดสัมมนา เมื่อวันที่ ๓-๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วิทยาเขตขอนแก่น มีนิสิตเข้าร่วม

สัมมนาจ านวน ๖๓๕ รูป 

๒. ภาคเหนือจัดสัมมนา เมื่อวันที่ ๘-๙  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาเขตพะเยา มีนิสิตเข้าร่วมสัมมนาจ านวน ๓๒๖ รูป 

   ๓. ภาคใต้จัดสัมมนา วันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีนิสิตเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๘๒ 

รูป และ 

๔. ภาคกลางจัดสัมมนา วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๕๗๖ รูป  

 การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละภาคได้ก าหนดให้มีกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษ ๓ หัวข้อ (๑) หัวข้อ 
เร่ือง “การปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” (๒) การส าเร็จการศึกษาและการขอหนังสือรับรองผล
การศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” (๓) หัวข้อ เร่ือง  “Mindset บัณฑิต มจร พลังท างานและจิตวิญญาณเพื่อ
พระพุทธศาสนาและสังคม”   
 นอกจากนั้น ได้ก าหนดให้มีการน าเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบของนิสิตผู้แทนภาคกลาง และการ
ประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มที่ ๑ เร่ือง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านปกครอง กลุ่มที่  ๒ เร่ือง พุทธศาสตรบัณฑิต
กับงานด้านศาสนศึกษา กลุ่มที่  ๓ เร่ือง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านศึกษาสงเคราะห์ กลุ่มที่  ๔ เร่ือง พุทธศาสตรบัณฑิต
กับงานด้านการเผยแผ่ กลุ่มที่  ๕ เร่ือง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านสาธารณูปการ และกลุ่มที่  ๖ เร่ือง พุทธศาสตร
บัณฑิตกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์  



 ในแต่ละกลุ่มมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ระดมความคิดเห็นใน ๒ ประเด็นส าคัญ ดังนี้ (๑) สิ่งที่ท่านอยากพัฒนาส าหรับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตในอนาคต ใน ๕ 
ประเด็นส าคัญ คือ การสนับสนุนงานตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  (๖+๑)  การสนับสนุนเครือข่าย /การ
พัฒนาศักยภาพนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ การสนับสนุนเชิงวิชาการ/งานวิจัย การสนับสนุนเชิงขยายผลและความยั่งยืน   (๒) สิ่ง
ที่ท่านอยากให้ปรับปรุง แก้ไข จากการปฏิบัติศาสนกิจที่ผ่านมา  

การประเมินผลโครงการครั้งนี้ จากวิธีการสร้างแบบสอบถามและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้เข้าร่วมโครงการโดยการประเมินออนไลน์ และได้ก าหนดระดับความรู้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับและ
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

๕  คะแนน  หมายถึง มากที่สุด 
  ๔  คะแนน  หมายถึง มาก 
  ๓  คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 
  ๒  คะแนน  หมายถึง น้อย 
  ๑  คะแนน  หมายถึง น้อยที่สุด 

 การประเมินผลการส ารวจครั้งนี้ ก าหนดเปูาหมายของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นไว้ จ านวน ๑,๖๑๙ รูป ซึ่งเป็นจ านวน
ของนิสิตที่ยื่นค าร้องของปฏิบัติศาสนกิจ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเม่ือพิจารณาจากโครงการปฏิบัติศาสนกิจ สามารถแยก
เป็นประเภทของงานปฏิบัติศาสนกิจได้ดังต่อไปนี้  

 
ตารางที่ ๑ แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทโครงการปฏิบัติศาสนกิจแยกตามงานในกิจการคณะสงฆ์ 

ที ่ งานกิจการคณะสงฆ์ 
จ านวนและร้อยละของโครงการฯ 

จ านวน ร้อยละ 

๑  ปกครอง ๑๗๗ ๑๐.๙๓ 

๒  เผยแผ่ ๔๖๙ ๒๘.๙๗ 

๓ ศาสนศึกษา ๒๘๕ ๑๗.๖๐ 

๔ ศึกษาสงเคราะห์ ๑๘๗ ๑๑.๕๕ 

๕ สาธารณูปการ ๒๑๖ ๑๓.๓๔ 

๖ สาธารณะสงเคราะห์ ๒๗๒ ๑๖.๘๐ 

๗  อ่ืน ๆ ๑๓ ๐.๘๐ 

  รวม ๑,๖๑๙ ๑๐๐ 

จากตารางพบว่า มีจ านวนนิสิตปฏิบัติศาสนกิจทั้งสิ้น  ๑,๖๑๙ รูป ซึ่งเป็นจ านวนของนิสิตที่ยื่นค าร้องของปฏิบัติ
ศาสนกิจ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อพิจารณาจากโครงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตพบว่า สามารถแยกประเภทการปฏิบัติ
ศาสนกิจ พบว่า ประเภทงานปฏิบัติศาสนกิจเรียงจากอันดับมากสุด พบว่า งานด้านเผยแผ่ จ านวน ๔๖๙ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒๘.๙๗ รองลงมาศาสนศึกษา จ านวน ๒๘๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๐ อันดับที่ สามงานด้านสาธารณสงเคราะห์ จ านวน ๒๗๒ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๐ ล าดับที่สี่ งานด้านสาธารณูปการ จ านวน ๒๑๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๔ ล าดับที่ห้างานศึกษา



สงเคราะห์ จ านวน ๑๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๕ ล าดับที่ ๖ งานด้านปกครองจ านวน ๑๗๗ รูปคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๓ และ
อ่ืน ๆจ านวน ๑๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐ 

จากผลการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจ าภาคในแต่ละภาค พบว่า มีจ านวนผู้เข้าโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจรุ่นที่ ๖๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๓๘๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๕ และมีผู้ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ จ านวน ๑,๐๓๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๔  เป็นพระภิกษุ จ านวน ๑,๐๑๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๖ 
สามเณร จ านวน ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔  เป็นพระสังฆาธิการ จ านวน ๒๗๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ เป็นลูกวัด 
จ านวน ๗๕๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓และเมื่อพิจารณาประเภทของโครงการปฏิบัติศาสนกิจเรียงจากอันดับมากสุด พบว่า 
งานด้านเผยแผ่ จ านวน ๓๕๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๒ รองลงมาศาสนศึกษา จ านวน ๑๙๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๑ อันดับที่ 
สามงานด้านสาธารณสงเคราะห์ จ านวน ๑๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๑ ล าดับที่สี่ งานด้านสาธารณูปการ จ านวน ๑๑๘ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๔๕ ล าดับที่ห้างานศึกษาสงเคราะห์ จ านวน ๙๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๑ ล าดับที่ ๖ งานด้านปกครองจ านวน ๘๗ 
รูปคิดเป็นร้อยละ ๘.๔๔ และอ่ืน ๆจ านวน ๑๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๖  

อย่างไรก็ตามการประเมินความพึงพอใจการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจรวมทุกภาคมีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๘๔ และเมื่อ
พิจารณารายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดที่  ๓.๙๗ รองลงมาภาคใต้ คะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๓.๘๕ 
ภาคเหนือ คะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๓.๗๙ และล าดับสุดท้ายภาคกลางมีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๓.๗๔ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความรู้ก่อนหลัง
พบว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้หลังการสัมมนาคิดเป็นคะแนนค่าเฉลี่ย ๔.๑๑ โดยคะแนนความรู้ก่อนสัมมนาคะแนนค่าเฉลี่ย
ที่ ๓.๕๖   
ในส่วนการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการพบว่า มีคะแนนค่าเฉลี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือมีคะแนนค่าเฉลี่ย

สูงกว่า ๓.๕๑ ทุกข้อวัตถุประสงค์ทั้งท่ีแยกเป็นรายภาคและรวม  

ตารางที่ ๒ แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจรายภาค 

ตอนที่ ๒  การประเมินผลการสัมมนาในภาพรวม 

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจราย

ภาค 
อีสาน เหนือ ใต้ กลาง รวม 

๑ ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการสัมมนา           

  
๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การสัมมนานิสิต
ปฏิบัติศาสนกิจ 

๓.๕๖ ๓.๔๖ ๓.๔๑ ๓.๔๖ ๓.๔๗ 

  
๑.๒ ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การสัมมนานิสิต
ปฏิบัติศาสนกิจ 

๔.๑๑ ๔.๐๑ ๔.๑๓ ๓.๘๘ ๔.๐๓ 

๒ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ           

  

๒.๑นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้รับความรู้ มีเวที
แลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตวิทยากร มีประสบการณ์
และสามารถน าหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ได้ 

๔.๐๒ ๓.๘๖ ๔.๐๓ ๓.๗๔ ๓.๙๑ 



  
๒.๒ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมี
จิตส านึกรักสถาบันและอุทิศตนพระพุทธศาสนา
และสังคม 

๔.๒๑ ๔.๐๗ ๔.๒๕ ๓.๙๙ ๔.๑๓ 

  
๒.๓ ทราบปัญหา อุปสรรคและมีวิธีแก้ปัญหาหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจ 

๓.๙๘ ๓.๘๙ ๓.๙๘ ๓.๗๕ ๓.๙๐ 

  
๒.๔ แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ศาสนกิจของนิสิตรุ่นต่อไป 

๔.๐๕ ๓.๙๓ ๓.๘๒ ๓.๗๗ ๓.๘๙ 

๓ 
รูปแบบการจัดสัมมนาการปฏิบัติศาสนกิจประจ า
ภาค 

๓.๙๖ ๓.๘๒ ๔.๐๒ ๓.๗๐ ๓.๘๘ 

๔ ระยะเวลาในการจัดงาน (๒ วัน) ๓.๘๓ ๓.๗๔ ๓.๘๒ ๓.๖๓ ๓.๗๖ 
๕ สถานที่จัดงาน (วิทยาเขตขอนแก่น)           
  ๕.๑ ห้องประชุม ๔.๓๖ ๓.๘๙ ๓.๘๕ ๔.๑๒ ๔.๐๖ 
  ๕.๒ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องประชุม ๔.๐๘ ๓.๙๐ ๓.๘๕ ๓.๙๗ ๓.๙๕ 
  ๕.๓ อาหาร/อาหารว่างและน้ าปานะ ๓.๘๘ ๓.๘๒ ๓.๖๙ ๓.๗๔ ๓.๗๘ 
  ๕.๔ ความสะดวกในการเดินทาง ๓.๔๙ ๓.๓๔ ๓.๒๐ ๓.๕๘ ๓.๔๐ 
๖ การจัดหัวข้อบรรยายในการสัมมนา           

  
๖.๑ บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การปฏิบัติศาสนกิจกับ
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” 

๔.๐๕ ๓.๗๙ ๓.๙๗ ๓.๘๗ ๓.๙๒ 

  
๖.๒ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Mindset บัณฑิต มจร 
พลังท างานและจิตวิญญาณเพ่ือพระพุทธศาสนา
และสังคม” 

๔.๑๕ ๓.๘๔ ๓.๘๗ ๓.๘๑ ๓.๙๒ 

  
๖.๓ บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การปฏิบัติศาสนกิจ:
พลังการท างานและจิตวิญญาณของพระนิสิตเพ่ือ
พระพุทธศาสนาและสังคม” 

๔.๐๖ ๓.๘๒ ๓.๘๒ ๓.๘๐ ๓.๘๘ 

๗ การจัดประชุมกลุ่มย่อย           
  ๗.๑ การชี้แจงประชุมกลุ่มย่อย ๓.๙๐ ๓.๗๕ ๓.๘๔ ๓.๖๒ ๓.๗๘ 
  ๗.๒ การแบ่งกลุ่มและหัวข้อกลุ่มย่อย ๓.๙๕ ๓.๗๓ ๓.๘๐ ๓.๗๑ ๓.๘๐ 

  
๗.๓ ความรู้  ความสามารถ และทักษะของ
วิทยากรประจ ากลุ่ม 

๓.๙๘ ๓.๗๗ ๓.๘๕ ๓.๗๓ ๓.๘๓ 

  
๗.๔ การดูแลประสานงานของผู้ช่วยวิทยากร
ประจ ากลุ่ม 

๓.๘๗ ๓.๗๑ ๓.๙๐ ๓.๕๙ ๓.๗๗ 

  ๗.๕ ระยะเวลาในการประชุมกลุ่มย่อย ๓.๘๔ ๓.๕๔ ๓.๗๗ ๓.๕๕ ๓.๖๘ 
  ๗.๖ การน าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย ๓.๙๒ ๓.๗๑ ๓.๙๗ ๓.๖๓ ๓.๘๑ 
๘ การประสานงานของเจ้าหน้าที่ ๓.๘๙ ๓.๗๐ ๓.๗๔  ๓.๕๘ ๓.๗๘ 
๙ จ านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ๓.๙๖ ๓.๙๐ ๓.๘๕ ๓.๗๕  ๓.๙๐ 
๑๐ เอกสารประกอบการสัมมนา / โสตทัศนูปกรณ์ ๓.๙๐ ๓.๗๘ ๓.๖๗ ๓.๗๑ ๓.๗๗ 



 
 

ส่ิ
งท่ี

อยากให้ปรับปรุงแก้ไขจากการปฏิบัติศาสนกิจที่ผ่านมา 
๑.ควรมีการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติศาสนกิจให้กับนิสิตตั้งแต่อยู่ในชั้นเรียน 
๒.วิทยากรประจ ากลุ่มไม่ได้แนะน าหรือด าเนินการตามวิทยากรบนเวทีชี้แจง  
๓.ให้มีข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติศาสนกิจในเว็บไซต์กองกิจการนิสิต 
๔.ความชัดเจนในขั้นตอนและข้อก าหนดต่างๆ ในการปฏิบัติศาสนกิจ 
๕.การติดตามและประเมินผล 
๖. การชี้แจงและท าความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส่วนกลาง  
๗.การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือบุคลากรเป็นที่ปรึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต 

 ๙. ความต่อเนื่องของโครงการระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องหรือความยั่งยืนของโครงการที่ดีแต่ขาดความต่อเนื่อง 
 สิ่งท่ีอยากให้น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงส าหรับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตในอนาคต 

 ๑.การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตควรเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน โดยการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะสงฆ์ เช่น การส ารวจความต้องการของคณะสงฆ์ การก าหนดแผนการปฏิบัติศาสนกิจ
ของนิสิตร่วมกับคณะสงฆ์ตามภูมิภาคหรือตามประเด็นที่นิสิตสนใจ 
 ๒. ควรมียุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจในภาพรวมและยุทธศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์หรือแผนการ
ปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละปีให้ชัดเจน 
 ๓. ควรมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตควรมีการด าเนินการมาตั้งแต่นิสิตศึกษาอยู่ในชั้นเรียนผูก
โยงกับรายวิชาโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๔. การเสริมสร้างเครือข่ายการท างานของมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานราชการหรือเอกชนเพื่อเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนิสิต 
และสร้างประสบการณ์ในการท างานให้กับนิสิต 
 ๕.ควรมีการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละด้านให้เป็นรูปธรรม 

๖.ควรมีโครงการติดตามและพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจ 
๗.ควรมีการน าระบบปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์มาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตและ

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
๘.มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ฝุายกิจการนิสิตส่วนภูมิภาคจัดท าแผนปฏิบัติงานบริการสังคมโดยนิสิตแต่ละรุ่นโดยการ

สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานภาคชุมชนร่วมกันและ
เป็นการติดตามและพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตเป็นรายบุคคล 

๙.การก าหนดปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจให้สอดคล้องกับงานและบริบทอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง 
๑๐.การจัดสัมมนาปฏิบัติศาสนกิจ นอกจากเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนิสิตแล้ว ควรมีการประกวด

ผลงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตในแต่ละด้าน และมอบรางวัลแก่นิสิตที่มีผลงานการปฏิบัติศาสนกิจในระดับต่าง ๆ โดยอาจ
มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่สนับสนุน นิสิตผู้ปฏิบัติศาสนกิจ และอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจหรือยกย่องนิสิตที่มี
ความเสียสละท างานเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม 

 

๑๑ ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ ๔.๑๒ ๓.๘๗ ๔.๐๓ ๓.๘๕  ๔.๐๑ 
๑๒ ความพึงพอใจโดยรวมจากการสัมมนาครั้งนี้ ๔.๐๓ ๓.๘๔ ๓.๘๙ ๓.๘๑  ๓.๙๒ 

 

รวม ๓.๙๗ ๓.๗๙ ๓.๘๕ ๓.๗๔ ๓.๘๔ 



๔. การผลักดันเชิงนโยบาย 

 จากผลการด าเนินงานโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม ได้มีบทสรุปหลายประเด็นส าคัญที่น าไปสู่การ
ก าหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจให้ตรงกับเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ 
และพัฒนาสังคมในมติต่าง ๆ อย่างกว้างขว้าง ซึ่งจากผลการด าเนินงาน การประเมินโครงการ การลงพ้ืนที่ติดตาม และการ
สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ได้มีการผลักดันเชิงนโยบาย โดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมือ่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติ ดังนี้  
 ๑. ก าหนดให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖๔ ปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการ
ปฏิบัติศาสนกิจ ที่ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานและการรายงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยเน้นปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ พันธกิจหรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านศาสนศึกษา (๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ (๔) ด้าน
เผยแผ่ (๖) ด้านสาธารณูปการ และ (๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์  

๒. การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖๔ ตามข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ก าหนดให้จัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเป็นรายภาค 
ประกอบด้วย (๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒) ภาคกลาง (๓) ภาคเหนือ และ (๔) ภาคใต้ โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ของวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ 
     ๓. ให้กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และให้วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ส่งผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่ก ากับดูแล และรับผิดชอบงานเกี่ยวกับกิจการนิสิตเข้าร่วมประชุม 
 ๔. ก าหนดให้น าระบบปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์(www.stud.mcu.ac.th/sas) มาใช้สนับสนุนเกี่ยวกับงานปฏิบัติศาสนกิจ
ของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖๔  เป็นต้นไป เพ่ือใช้ในการลงทะเบียน  ยื่นค าร้อง  ส่งรายงาน รวมถึง
สารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ  
 ๕. ก าหนดให้กิจกรรมต่อไปนี้ คือ (๑) การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ (๒) การติดตามและพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 
(๓) การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติศาสนกิจที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจทุกรูปต้องเข้าร่วม นิสิตที่ไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถือว่าไม่ผ่านการปฏิบัติศาสนกิจ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ 

  ๖. ให้วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการแจ้งให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ 
๖๔ ด าเนินการตามปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

 ๗. นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง มติ ค าแนะน าของที่ปรึกษาปฏิบัติศาสนกิจ และปฏิทิน
กิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖๔ โดยเคร่งครัด 
   ๘. ให้กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี รว่มกับวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ จัดให้มีกิจกรรม
การประกวดโครงการปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือยกย่องและสนับสนุนผลงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต 
  ๙. ให้กองกิจการนิสิต  ส านักงานอธิการบดี รว่มกับวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการรวบรวมผลการ
ปฏิบัติศาสนกิจ (ศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน การประเมิน ประเด็นปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑) เสนอคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจพิจารณา 



   ๑๐. นิสิตปฏิบัติศาสนกิจละเมิดข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจ 
ให้คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประชุมพิจารณาก าหนดโทษตามข้อ ๒๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 

๕. บทสรุป 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะสถาบันการศึกษาสงฆ์ได้ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยออกสู่สังคม 
โดยใช้ฐานคิดทางพระพุทธศาสนาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานวิชาการและพัฒนาลักษณะอันพ่ึงประสงค์ของบัณฑิตในทุก
ระดับการศึกษา ดังนั้น พระนิสิตที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุก
รูป จึงถูกก าหนดให้เข้าร่วมการปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาอีกหนึ่งปีการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี ได้จัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ ในสถานที่ต่าง ๆ และพบว่าในการปฏิบัติศาสนกิจมี
การเสนอรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมกับกับสภาพของการเปลี่ ยนแปลง เป็นไปตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติ
ศาสนกิจและในการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ นิสิตได้ให้เสนอแนะเพ่ือการบริหารจัดการการปฏิบัติศาสนกิจไว้ ๔ข้อ
ส าคัญคือ (๑) การปฏิบัติศาสนกิจกับแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน (๒) การก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบั ติ
ศาสนกิจ (๓) การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนิสิต (๔) เครือข่ายการท างาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



รูปภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


