
พลังนสิิตปฏบิตัศิาสนกจิ : 
พลงัการท�างานและจติวิญญาณเพือ่พระพทุธศาสนาและสงัคม

ต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย*

 พระมหาประยูร โชติวโร
ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต

๑. บทน�า
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อต้ังข้ึนตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา 

พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์มีพันธกิจ ๔ ประการ คือ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท�านุบ�ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ปรัชญา

ของมหาวิทยาลัยท่ีว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจ

และสงัคม” โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยนิสติบรรพชติทีส่�าเรจ็การศึกษาภาคทฤษฎแีล้ว จะต้องปฏบิตัิ

ศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี
1
 จึงจะมีสิทธิเข้ารับปริญญาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่า

ด้วยการปฏบิตัศิาสนกจิ และการออกปฏบิตัศิาสนกจิของนสิิตทุกรูป มหาวทิยาลัยมคีวามมุง่หวงัให้นสิิต

ทุกท่านได้ปฏิบัติตามพุทโธวาทที่ว่า 

 “จรถ ภิกฺขเว จาริก� พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย  

เทวมนสุสฺาน�... แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชน 

จ�านวนมาก เพือ่อนเุคราะห์ชาวโลก เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุแก่ทวยเทพและมนษุย์ทัง้หลาย” 

 ดงันัน้ การปฏบิตัศิาสนกจิอกีหนึง่ปีการศกึษา จึงเป็นเง่ือนไขหนึง่ทีส่�าคญัของการส�าเร็จการศกึษา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๗ การส�าเร็จ 

การศึกษา ในข้อ ๖๔ ซึ่งก�าหนดสาระส�าคัญไว้ว่า นิสิตผู้ส�าเร็จการศึกษาต้องสอบได้หน่วยกิตสะสมครบ

 
*

 
เป็นบทความที่มีเนื้อหาซึ่งรวบรวมข้อมูลจากสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และการถอดบทเรียน 

จากการจัดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๓ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

 
1
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  

หมวดที่ ๗ การส�าเร็จการศึกษา ข้อ ๖๔ (๖๔.๒) ไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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ตามหลักสูตร, ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย ซึ่งการ

ไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย ข้อหนึ่ง คือ การปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา ๑ ปี หลักเกณฑ์และวิธีการ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงก�าหนดสาระส�าคัญไว้ว่า นิสิต 

ผู้ที่มีสิทธิ์ในการปฏิบัติศาสนกิจ จะต้องเป็นนิสิตผู้สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา

ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ 

และต้องมีหนังสือรับรองจากส�านักทะเบียนและวัดผล ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานครบตาม 

ข้อบงัคับของมหาวทิยาลยั ได้ยืน่ค�าร้องขอปฏบัิตศิาสนกจิต่อมหาวทิยาลยั เพ่ือให้คณะกรรมการอนมุตัิ 

ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมของปีที่ศึกษาครบตามหลักสูตร และต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติ

ศาสนกจิตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด และเมือ่ด�าเนนิการอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องครบแล้ว นสิิตปฏบิติัศาสนกจิ

ลงพืน้ทีป่ฏบัิตศิาสนกจิสนองงานในกจิการคณะสงฆ์ หรืองานตามนโยบายและพนัธกจิของมหาวิทยาลยั

สนองงานในกิจการคณะสงฆ์ในเพศบรรพชิต เป็นเวลา ๑ ปี ตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติศาสนกิจ 

และเข้าร่วมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจ�าภาคเพื่อสรุป แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้าง

เครือข่ายการปฏิบัติศาสนกิจระหว่างกัน

๒. การพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ
 มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้นิสิตที่ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรออกไปปฏิบัติงานบริการสังคม 

เพื่อช่วยงานในกิจการคณะสงฆ์ และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาและปรับปรุงมา 

โดยล�าดับนับตั้งแต่การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวทิยาลยัว่าด้วยการปฏบัิตศิาสนกจิของผูส้�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรชัน้ปรญิญาตร ีพทุธศกัราช ๒๕๒๒ 

ซึง่เป็นข้อก�าหนดในการปฏิบตัศิาสนกจิของนสิติเป็นฉบบัแรก ต่อมาได้มกีารออกประกาศมหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ ๒/๒๕๓๒ เรื่อง การปฏิบัติงานของพระบัณฑิต 

เพือ่ก�าหนดการปฏบิตังิานของพระบัณฑิตทีส่�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรครบ ๔ ปี แล้ว เป็นการก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ ฉบับที่ ๒ 

 อย่างไรก็ตามเพื่อให้การปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่สังคมของนิสิตมีความชัดเจนและเป็น 

รูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายหลังมหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัยรับรองสถานะของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัยได้มีการออก 

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัยว่าด้วยการปฏบิติัศาสนกิจ พุทธศกัราช ๒๕๔๖ สาระ

ส�าคัญก�าหนดให้นสิติผูศ้กึษาครบตามหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ มผีลการเรยีนค่าเฉลีย่สะสมไม่ต�า่กว่า 

๒.๐๐ ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้ปฏิบัติศาสนกิจสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงาน 
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ตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษา หรือ ๑ ปี  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ เพื่อพัฒนานิสิต

ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เพื่อสงเคราะห์ประชาชน เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

 ในการปฏิบัติศาสนกิจข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัต ิ

ศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในข้อ ๕ ได้ก�าหนดความหมายของค�าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจไว้ ดังนี้

 คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

 นสิิตปฏิบตัศิาสนกจิ หมายความว่า พระภิกษหุรอืสามเณรผูศ้กึษาครบตามหลกัสตูรพทุธศาสตร-

บัณฑิตและก�าลังปฏิบัติศาสนกิจ

 ศาสนกจิ หมายความว่า การสนองงานในกจิการคณะสงฆ์และงานตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั

และได้ก�าหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติศาสนกิจไว้ในข้อ ๑๐ ว่า การปฏิบัติศาสนกิจมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  (๑)  เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  (๒)  เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์

  (๓)  เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์

  (๔)  เพื่อสงเคราะห์ประชาชน

  (๕)  เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 จากความหมายของนิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจ จึงสรุปความหมายของการ

ปฏิบัติศาสนกิจไว้ว่า “การปฏิบัติศาสนกิจ” หมายความว่า การปฏิบัติงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 

เพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เมื่อพิจารณาจากผลการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต

ปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๒ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เราพบว่า นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะมีอยู่ 

๒ สถานะ คือ นิสิตที่เป็นพระสังฆาธิการกับนิสิตที่ไม่เป็นพระสังฆาธิการ โดยงานที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

ส่วนใหญ่จะอยู่ใน ๕ ประเภท คือ 

 ๑)  งานในกิจการคณะสงฆ์ 

 ๒)  การสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 ๓)  การสอนนักธรรม-บาลี 

 ๔)  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ (ม.๑-๒) 

 ๕) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยกลุ่มที่ ๕ มีข้อแตกต่างในบริบทของแต่ละพื้นที่ กล่าวคือใน

พืน้ทีภ่าคเหนอืในเรือ่งของการเผยแผ่จะเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพ้ืนท่ีสงู พ้ืนท่ีภาคตะวนัออก
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เฉียงเหนือเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และในพ้ืนท่ีภาคใต้ เป็นการ 

ส่งเสริมสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้ 

 อย่างไรก็ตามการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มจะมีอยู่ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีปฏิบัติ 

ศาสนกิจทั่วไปตามท่ีเจ้าอาวาสหรือเจ้าส�านักมอบหมาย และกลุ ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่เสนอ 

เป็นโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ นิสิตท่ีปฏิบัติงานทั่วไปที่เจ้าอาวาสหรือเจ้าส�านักมอบหมาย  

การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับที่ได้รับมอบหมาย เช่น เทศน์ บรรยาย สอน หรือร่วมโครงการกิจกรรมในวัน

ส�าคัญในทางพระพุทธศาสนา ส่วนนิสิตเสนอเป็นโครงการจะมีการปฏิบัติงานเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ มีการก�าหนดวธิกีารด�าเนนิงานทีช่ดัเจน และมกีารตดิตามและประเมินจากหน่วยงานหรอื

โครงการที่ให้ทุนสนับสนุนตามรูปแบบที่ทุนสนับสนุนก�าหนด แต่ยังขาดความเช่ือมโยงกับวัดหรือ 

เจ้าส�านักงานเพราะให้ความส�าคัญกับโครงการฯ จนอาจมีบางส่วนที่เข้าใจว่าการปฏิบัติศาสนกิจให้ท�า

เฉพาะโครงการ และเมื่อด�าเนินตามวัตถุประสงค์โครงการแล้วไม่ต้องช่วยงานหรือปฏิบัติงานตามท่ีได้

รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสหรือเจ้าส�านักงาน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนไปจากวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยโดยความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยเห็นว่า การเทศน์ การสอน การประกอบกิจกรรมใด ๆ 

ในทางพระพุทธศาสนาตามท่ีนิสิตได้รับนิมนต์หรือเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเรื่องปกติที่นิสิตปฏิบัติอยู่เป็น

ประจ�าอยู่แล้ว แต่อาจจะมีประเด็นหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมที่สามารถน�ามา

ก�าหนดเป็นโครงการ ก�าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการการด�าเนินการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อน�า

ไปสู่การรายงานผล การถอดบทเรียนและเป็นต้นแบบให้กับการด�าเนินงานของนิสิตรุ่นต่อไปได้

 ๑. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ

 จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต และผลจากการสัมมนานิสิตปฏิบัติ

ศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๒ ประจ�าภาค ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ

ศาสนกิจของนิสิตจะมีอยู่ ๒ ส่วนส�าคัญ ปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ และการปฏิบัติ 

ศาสนกิจของนิสิต มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑.  ระยะเวลาในการประชาสมัพนัธ์ท�าความเข้าใจนโยบายการปฏบิติัศาสนกจิในรปูแบบใหม่

ระหว่างส่วนกลางและส่วนภมูภิาคมน้ีอย ท�าให้บางพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้ส่งผู้บริหารโดยตรงเข้าร่วมไม่ได้รับทราบ

นโยบายโดยตรงท�าให้การปฏิบัติตามนโยบายมีความไม่ชัดเจน 

  ๒.  การตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตในการเป็นผู้มีสิทธิปฏิบัติศาสนกิจ จะต้องมีคุณสมบัติ

ตามที่ข้อบังคับก�าหนด กล่าวคือ เป็นนิสิตผู้สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ และ 

ต้องมีหนงัสือรบัรองจากส�านกัทะเบียนและวดัผล ผ่านการปฏบิตัวิิปัสสนากมัมฏัฐานครบตามข้อบงัคบั
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ของมหาวิทยาลัย และต้องยื่นค�าร้องของปฏิบัติศาสนกิจภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมของทุกปี กรณ ี

ที่นิสิตมีเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งไม่สมบูรณ์อาจส่งผลกระทบต่อการยื่นค�าร้องหรือ 

ด�าเนินการใดๆเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตได้

   ๓. การเปลีย่นแปลงเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานกจิการนสิติในส่วนภมูภิาค ส่งผลให้การด�าเนนิการ

ขาดความต่อเนื่อง และความเข้าใจที่สอดคล้องกันตามแนวนโยบายที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

   ๔. ระบบ กลไก และกระบวนงานการปฏิบติัศาสนกจิทีย่งัไม่ชดัเจน และการสือ่สารไม่เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน ท�าให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า

  ๕.  การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติศาสนกิจ ติดตามและประเมินผล

  ๖.  การเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ การตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นนิสิต

ปฏบิตัศิาสนกิจไม่สอดคล้องกบัปฏิทินกจิกรรมการปฏบิตัศิาสนกจิ และปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

  ๗.  วัฒนธรรมการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตผู้ปฏิบัติศาสนกิจท่ียังติดอยู่ในกรอบการท�างาน 

รูปแบบเดิมและขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ก�าหนด 

   ๘. ศักยภาพและความสามารถของนิสิตที่ปฏิบัติศาสนกิจมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ศาสนกิจของนิสิต

 ๒. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ

  แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ มี ๖ ประเด็นส�าคัญ คือ 

  ๑. การส�ารวจความต้องการของคณะสงฆ์ ชุมชน และการก�าหนดนโยบาย ท�าความร่วมมือ

ร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการหรือเอกชน 

  ๒. พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจ ขับเคล่ือนการท�างานด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติศาสนกิจให้เข้มแข็งด้วย KM 

  ๓. การก�าหนดยทุธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกจิโดยค�านงึถงึบรบิทของแต่ละพืน้ทีใ่นแต่ภูมภิาค

และมีความสอดคล้องกับการด�าเนินงานของคณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่ 

  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาทางสังคมเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการปฏิบัติ 

ศาสนกิจ และเสริมสร้างการท�างานด้วยเครือข่ายทั้ง บวร หรือประชารัฐ 

  ๕. การก�าหนดรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจ ๒ ลักษณะคือ งานในกิจการคณะสงฆ์ท่ัวไปที ่

เจ้าอาวาสหรอืเจ้าส�านกัมอบหมาย กบัการเสนอโครงการปฏบิตัศิาสนกจิตามยทุธศาสตร์ทีม่วีตัถปุระสงค์

และวิธีการด�าเนินที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
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  ๖.  การพัฒนารูปแบบและกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของหลักสูตร เช่น 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการปฏิบัติศาสนกิจ

  จากข้อเสนอแนะที่เป็นผลจากการด�าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงผลการด�าเนินงานโดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ในคราวประชุมคณะกรรมการปฏิบัต ิ

ศาสนกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ข้อเสนอแนะและก�าหนดนโยบาย 

ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจท่ีพึงประสงค์ แผนงานหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อยกระดับ

การปฏิบัติศาสนกิจให้สามารถสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นรูปธรรมและมี

ความชัดเจนมากยิ่ง โดยก�าหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้

 ๑.  ส�ารวจความต้องการของคณะสงฆ์ และท�าความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ 

คณะสงฆ์ 

 ๒.  พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนงานการปฏิบัติศาสนกิจให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถ

ตอบสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ๓.  ก�าหนดยทุธศาสตร์การปฏบิตัศิาสนกจิโดยค�านงึถงึบรบิทของแต่ละพืน้ทีใ่นแต่ละส่วนภมูภิาค 

และมีความสอดคล้องกับการด�าเนินงานของคณะสงฆ์ในพื้นที่

 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาทางสังคมหรือทุนทางสังคมเป็นพ้ืนฐานในการส่งเสริม

การปฏิบัติศาสนกิจ

 ๕.  ก�าหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เสนอการปฏิบัติปฏิบัติในรูปแบบของ

โครงการปฏิบัติศาสนกิจที่มีวัตถุประสงค์และวิธีการด�าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 ๖.  การพัฒนารูปแบบและกระบวนการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของหลักสูตรประกาศนียบัตร

การปฏิบัติศาสนกิจ 

๓. การขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติศาสนกิจ
 นับตัง้แต่มกีารยกระดบัการปฏบัิตศิาสนกิจเพือ่ให้สามารถสนองงานในกจิการคณะสงฆ์และช่วย

พัฒนาสังคมให้เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนมากยิ่ง โดยก�าหนดให้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นิสิตปฏิบัติ

ศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๒ ปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการและได้มีโครงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต 

รุ่นที่ ๖๒ จ�านวน ๑๒ โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจากองค์กร

ภายนอกภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพระนิสิตสู่อุดมการณ์พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม และในปี 

การศึกษา ๒๕๖๐ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ มีโครงการจ�านวน ๕๔ โครงการ ที่ได้รับทุนสนับสนุน
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จากโครงการพระธรรมทายาทเพื่อการพัฒนาสังคม
2
 และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 

รุ่นที่ ๖๔ ได้มีการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนท่ี และการ

ปฏิบัติศาสนกิจภายใต้แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา มีประเด็นรายละเอียด ดังนี้

 ๑. การขับเคลื่อนนโยบายและโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ

 การด�าเนนิงานโครงการสมัมนานสิิตปฏบิตัศิาสนกจิ ๔ ภาค รุน่ที ่๖๓ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

พบว่า การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ นิสิตได้ทราบปัญหาและอุปสรรค  

พร้อมได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนได้ร่วมกันค้นหาแนวปฏบิติัทีด่ ีดงันัน้ กองกจิการนสิติ 

ส�านกังานอธกิารบด ีจงึเสนอบทความ เร่ือง “พลงันสิติปฏบิติัศาสนกจิ : พลังการท�างานและจติวญิญาณ

เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ

มหาวิทยาลัย” เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ต่าง ๆ และก�าหนดรูปแบบและ

วิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่เหมาะสมในอนาคต 

 ๒. ผลการด�าเนินงานการปฏิบัติศาสนกิจนิสิต รุ่นที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ จากนโยบายการปฏิบัติศาสนกิจที่ ก�าหนด

ให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่มีวัตถุประสงค์และวิธีการด�าเนินงาน 

ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ส่งผลให้นิสิตจัดท�าโครงการปฏิบัติศาสนกิจทุกรูป และมีจ�านวน ๕๔  

โครงการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจากองค์กรภายนอกภายใต้โครงการ 

พระธรรมทายาทเพือ่การพัฒนาสงัคม ด�าเนนิการแล้ว จ�านวน ๓๐ โครงการ และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

โครงการ จ�านวน ๑๔ โครงการ ดังนี้ 

  ๑. โครงการเสริมสร้างจิตส�านึกรักธรรมชาติและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ (วิทยาเขตขอนแก่น) 

สถานที่ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ�าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

  ๒. โครงการ “วัดน�าพา ชาวประชาเป็นสุข” (วิทยาเขตหนองคาย) สถานที่ วัดจ�าปาทอง 

ต�าบลกองนาง อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

  ๓. โครงการส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมเพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติเยาวชนในพ้ืนทีต่�าบลหวัทะเล 

จังหวัดนครราชสีมา (วิทยาเขตนครราชสีมา)

  ๔. โครงการนสิติปฏบิติัศาสนกจิกบัการจดัการดอนปูต่าป่าชมุชนพึง่ตนเองบ้านค้อ (วิทยาเขต

อุบลราชธานี) สถานที่ ป่าชุมชนบ้านค้อ ต�าบลกุดลาด อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 2
 ศึกษาเพิ่มเติมจาการเอกสารการถอดบทเรียนการสนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจรายจังหวัด 

ภายใต้โครงการพระธรรมทายาทเพื่อการพัฒนาสังคม โดยพระครูพิพิธสุตาทร และคณะ
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  ๕. โครงการพัฒนาสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา เขตอ�าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา (วิทยาเขตนครราชสีมา) สถานที่ วัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน ๔ แห่ง

  ๖. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนในเขต อ�าเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วิทยาเขตนครราชสีมา) สถานที่ โรงเรียนเขตอ�าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา จ�านวน ๘ แห่ง

  ๗. โครงการโพนค่าย FC ๔.๐ และการแอโรบิคส่งเสริมสุขภาพ ณ วัดโพนค่าย  

(วิทยาลัยสงฆ์เลย) สถานที่ วัดโพนค่าย ต�าบลน�้าหมาน อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย

  ๘. โครงการบัณฑิตน้อย (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 

ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  ๙. โครงการปฏบิตัธิรรมทกุวนัพระในฤดกูาลเข้าพรรษา ปี ๖๐ (วทิยาเขตขอนแก่น) สถานที่ 

วัดหนองแวง พระอารามหลวง ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  ๑๐. โครงการ สืบสานภูมิปัญญาปลูกพืชสมุนไพรชาวบ้าน (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่  

วัดป่าสุนทรวนาราม ต�าบลศิลา อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  ๑๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีสุกน่าอยู่สู่ชุมชน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (วิทยาเขต

ขอนแก่น) สถานที่ วัดศรีสุก ต�าบลดอนช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  ๑๒. โครงการมัคนายกน้อย (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม ต�าบล

บ้านเหล่า อ�าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

  ๑๓. โครงการปฏิบัตธิรรม รกัษาศลี เจรญิจติภาวนา บวชศลีจารณิ ีอบรมปฏบิติัธรรม (วทิยาเขต

ขอนแก่น) สถานที่ วัดธาตุพระอารามหลวง ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  ๑๔. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะสงฆ์ต�าบลเขวาไร่ เขต ๒ (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่  

วัดแสงศรีสิงห์มีพร ต�าบลเขวาไร่ อ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

  ๑๕. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ วัดป่าเทพนิมิต 

ต�าบลทราบมูล อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น

  ๑๖. โครงการสืบสานวัฒนธรรมทอดเทียนพรรษาพัฒนาชุมชน (วิทยาเขตขอนแก่น) สถานที่ 

วัดป่าหนองกุง ต�าบลดอนหัน อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  ๑๗. โครงการเผยแผ่หลักธรรม น�าอาชีพสู่ชุมชน (วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ) สถานที่ วัดบ้าน 

ตาแท่น ต�าบลบึงมะลู อ�าเภอกันทราลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

  ๑๘. โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อสุขภาวะที่ดี วัดสันติวิเวก อ�าเภอกาบเชิง จังหวัด

สุรินทร์ (วิทยาเขตสุรินทร์) สถานที่ วัดสันติวิเวก อ�าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
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  ๑๙. โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านบวกโป่ง ต�าบลน�้าช�า 

อ�าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตแพร่ สถานที่ : ชุมชนบ้านบวกโป่ง ต�าบลน�้าช�า อ�าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

  ๒๐. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านม่วงค�า จังหวัดแพร ่ 

โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

  ๒๑. โครงการวิถีพุทธอนุรักษ์ป่าต้นน�้าบ้านแม่ส้าน ชุมชนชาวเขาเผ่าปกากะยอ บ้านแม่ส้าน 

หมู่ ๖ ต�าบลบ้านดง อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง” โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�าปาง

   ๒๒. โครงการการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดย ชุมชนบ้านเหล่าสะอาด โดย : พระนิสิตปฏิบัติ

ศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�าปาง สถานท่ี : บ้านเหล่า  

ต�าบลล้อมแรด อ�าเภอเถิน จังหวัดล�าปาง

  ๒๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ–สามเณรในเขตพื้นที่ต�าบลดงมหาวันอ�าเภอ 

เวยีงเชียงรุง้ จังหวดัเชยีงราย โดย : พระนสิติปฏบิตัศิาสนกจิ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สถานที่ : ต�าบลดงมหาวัน อ�าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

  ๒๔. โครงการการเสรมิสร้างสขุภาพทางกาย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๒ จังหวดัล�าพูน 

โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน  

สถานที่ : โรงเรียนสันป่าหน่อม อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

  ๒๕. โครงการชุมชนสุขภาวะบ้านป่าแป๋ ต�าบลป่าพลู อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน โดย :  

พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน สถานท่ี :  

บ้านป่าแป๋-ต�าบลป่าพลู-อ�าเภอบ้านโฮ่ง-จังหวัดล�าพูน

  ๒๖. โครงการปลูกป่าด้วยต้นโพธิ์และไม้มงคล โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัย

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั สถานที ่: ป่าต้นน�า้แม่แปะ หมูบ้่านขนุแปะ ต�าบลบ้านแปะ อ�าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

  ๒๗. โครงการวัดสะอาดด้วยมือเรา โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สถานที่ : วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง)/โรงเรียนสมเด็จ 

พระพุทธชินวงศ ์ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จัดหวัดเชียงใหม ่

  ๒๘. โครงการรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาโรงเรียน ด้วยค่ายสุขภาวะและค่ายคุณธรรมโรงเรียน 

บ้านข่อยมิตรภาพที่ ๑๑๐ สาขาแม่งาว จังหวัดล�าปาง โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัย
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา สถานที่ : โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ ๑๑๐ สาขา 

แม่งาว จังหวัดล�าปาง

  ๒๙. โครงการการพฒันารปูแบบการลดพงุ ลดโรค ปรบัสมดลุเพือ่สขุภาพพระสงฆ์และสามเณร

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ต�าบลเวียง อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สถานที่ : ชุมชนดอยทอง ต�าบลเวียง 

อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

  ๓๐. โครงการ“ศีล ทาน ภาวนา เพื่อการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืนและเพิ่มพ้ืนที่ปลอดอบายมุข” 

โดย : พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สถานที่: 

บ้านแอเอาะ หมู่ที่ ๑ ต�าบลแจ่มหลวง อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 นอกจากนี้ยังมีอีก ๑๔ โครงการที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ อย่างไรก็ตามในการติดตาม 

และประเมินผลโครงการมหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้มีการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓  

เป็นรายภาค โดยได้มีการประชุมหารือและเตรียมการในรูปของคณะกรรมการฯและการประชุม 

เชิงปฏิบัติการ เพื่อท�าความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

เพ่ือร่วมด�าเนนิการจดัสมัมนานสิิตปฏบัิตศิาสนกจิเป็นรายภาค โดยก�าหนดเป้าหมายผูเ้ข้าร่วมโครงการ

ครั้งในจ�านวนทั้งสิ้น จ�านวน ๑,๖๑๙ รูปและก�าหนดจัดในแต่ละภาคได้ก�าหนดจัดตามภูมิภาค ดังนี้

 ๑.  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจดัสมัมนา เมือ่วันที ่๓-๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วทิยาเขตขอนแก่น 

มีนิสิตเข้าร่วมสัมมนาจ�านวน ๖๓๕ รูป

 ๒.  ภาคเหนอืจดัสมัมนา เมือ่วนัที ่๘-๙ มนีาคม ๒๕๖๑ ณ วทิยาเขตพะเยา มนีสิติเข้าร่วมสมัมนา

จ�านวน ๓๒๖ รูป

 ๓.  ภาคใต้จัดสัมมนา วันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีนิสิตเข้าร่วม

สัมมนา จ�านวน ๘๒ รูป และ

 ๔.  ภาคกลางจดัสมัมนา วันท่ี ๒๑-๒๒ มนีาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวทิยามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน ๕๗๖ รูป 

 การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละภาคได้ก�าหนดให้มีกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษ  

๓ หัวข้อ (๑) หัวข้อ เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” (๒) การส�าเร็จ

การศึกษาและการขอหนังสือรับรองผลการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” (๓) หัวข้อ เร่ือง 

“Mindset บัณฑิต มจร พลังท�างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม”  
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 นอกจากนัน้ ได้ก�าหนดให้มีการน�าเสนอโครงการปฏบิติัศาสนกจิต้นแบบของนสิิตผู้แทนภาคกลาง 

และการประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มที่ ๑ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านปกครอง 

 กลุ่มที่ ๒ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านศาสนศึกษา 

 กลุ่มที่ ๓ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านศึกษาสงเคราะห์ 

 กลุ่มที่ ๔ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านการเผยแผ่ 

 กลุ่มที่ ๕ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านสาธารณูปการ 

 กลุ่มที่ ๖ เรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์ 

 ในแต่ละกลุ่มมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นวิทยากร โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นใน ๒ ประเด็นส�าคัญ ดังนี้ 

 ๑.  สิ่งท่ีท่านอยากพัฒนาส�าหรับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตในอนาคตใน๕ประเด็นส�าคัญ คือ 

การสนบัสนนุงานตามแผนการปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา (๖+๑) การสนบัสนนุเครอืข่าย /การพฒันา

ศักยภาพนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ การสนับสนุนเชิงวิชาการ/งานวิจัย การสนับสนุนเชิงขยายผลและความ

ยั่งยืน 

 ๒. สิ่งที่ท่านอยากให้ปรับปรุง แก้ไข จากการปฏิบัติศาสนกิจที่ผ่านมา การประเมินผลโครงการ

ครั้งน้ี ได้จากวิธีการสร้างแบบสอบถามและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

จากผู้เข้าร่วมโครงการโดยการประเมินออนไลน์ และได้ก�าหนดระดับความรู้ท่ีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ

และระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 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�าหนดเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังสิ้นไว้จ�านวน  

๑,๖๑๙ รปู ซึง่เป็นจ�านวนของนสิติทีย่ืน่ค�าร้องของปฏบิติัศาสนกจิ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๐ และเมือ่

พิจารณาจากโครงการปฏิบัติศาสนกิจ สามารถแยกเป็นประเภทของงานปฏิบัติศาสนกิจได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ ๑ แสดงจ�านวนและร้อยละของประเภทโครงการปฏิบัติศาสนกิจ

แยกตามงานในกิจการคณะสงฆ์

ที่ 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 อื่น ๆ ๑๓ ๐.๘๐

 รวม ๑,๖๑๙ ๑๐๐

 จากตารางพบว่า มีจ�านวนนิสิตปฏิบัติศาสนกิจทั้งสิ้น ๑,๖๑๙ รูป ซึ่งเป็นจ�านวนของนิสิตที ่

ยื่นค�าร้องของปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อพิจารณาจากโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 

ของนิสิตพบว่า สามารถแยกประเภทการปฏิบัติศาสนกิจ พบว่า ประเภทงานปฏิบัติศาสนกิจเรียงจาก

อันดับมากสุด พบว่า งานด้านเผยแผ่ จ�านวน ๔๖๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๗ รองลงมาศาสนศึกษา 

จ�านวน ๒๘๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๐ อันดับที่ ๓ งานด้านสาธารณสงเคราะห์ จ�านวน ๒๗๒ รูป  

คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๐ ล�าดับที่ ๔ งานด้านสาธารณูปการ จ�านวน ๒๑๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๔  

ล�าดับที่ ๕ งานศึกษาสงเคราะห์ จ�านวน ๑๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๕ ล�าดับที่ ๖ งานด้านปกครอง

จ�านวน ๑๗๗ รูปคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๓ และอื่น ๆ จ�านวน ๑๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐

 จากผลการจดัสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิประจ�าภาคในแต่ละภาค พบว่า มจี�านวนผู้เข้าโครงการ

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๓ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ�านวนทั้งสิ้น ๑,๓๘๕ รูป คิดเป็น 

ร้อยละ ๘๕.๕๕ และมผีูป้ระเมนิผลการด�าเนนิงานโครงการฯ จ�านวน ๑,๐๓๑ รูป คดิเป็นร้อยละ 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 ๗๓.๓๓ และเมื่อพิจารณาประเภทของโครงการปฏิบัติศาสนกิจเรียงจากอันดับมากสุด 

พบว่า งานด้านเผยแผ่ จ�านวน ๓๕๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๒ รองลงมาศาสนศึกษา จ�านวน ๑๙๕  

คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๑ อันดับที่ สามงานด้านสาธารณสงเคราะห์ จ�านวน ๑๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๑ 
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ล�าดบัทีส่ี ่งานด้านสาธารณปูการ จ�านวน ๑๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๕ ล�าดับทีห้่า งานศกึษาสงเคราะห์ 

จ�านวน ๙๗ รปู คดิเป็นร้อยละ ๙.๔๑ ล�าดบัที ่๖ งานด้านปกครอง จ�านวน ๘๗ รูป คดิเป็นร้อยละ ๘.๔๔ 

และอื่น ๆ จ�านวน ๑๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๖ 

 อย่างไรกต็ามการประเมนิความพึงพอใจการจดัสมัมนานิสติปฏบิตัศิาสนกจิรวมทกุภาค มีค่าเฉลีย่

ที่ ๓.๘๔ และเมื่อพิจารณารายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ ๓.๙๗ 

รองลงมาภาคใต้ คะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๓.๘๕ ภาคเหนือ คะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๓.๗๙ และล�าดับสุดท้าย 

ภาคกลางมีคะแนนค่าเฉลี่ยท่ี ๓.๗๔ ท้ังนี้เมื่อพิจารณาความรู้ก่อนหลังพบว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

มีความรู้หลังการสัมมนาคิดเป็นคะแนนค่าเฉลี่ย ๔.๑๑ โดยคะแนนความรู้ก่อนสัมมนาคะแนนค่าเฉลี่ย

ที่ ๓.๕๖ 

 ในส่วนการประเมินการบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการพบว่า มคีะแนนค่าเฉลีย่บรรลวุตัถปุระสงค์

ที่ตั้งไว้ คือมีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่า ๓.๕๑ ทุกข้อวัตถุประสงค์ทั้งที่แยกเป็นรายภาคและรวม 

ตารางที่ ๒ แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจรายภาค

ตอนที่ ๒ การประเมินผลการสัมมนาในภาพรวม

ข้อ รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจราย

ภาค

อีสาน เหนือ ใต้ กลาง รวม

๑ ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการสัมมนา      

 ๑. ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๓.๕๖ ๓.๔๖ ๓.๔๑ ๓.๔๖ ๓.๔๗

 ๒. ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔.๑๑ ๔.๐๑ ๔.๑๓ ๓.๘๘ ๔.๐๓

๒ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ      

 

๑. นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้รับความรู้ มีเวทีแลกเปล่ียนระหว่างนิสิต

วิทยากร มีประสบการณ์และสามารถน�าหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้

เป็นประโยชน์ได้

๔.๐๒ ๓.๘๖ ๔.๐๓ ๓.๗๔ ๓.๙๑

 
๒. นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตส�านึกรักสถาบันและอุทิศ

ตนพระพุทธศาสนาและสังคม
๔.๒๑ ๔.๐๗ ๔.๒๕ ๓.๙๙ ๔.๑๓

 
๓. ทราบปัญหา อุปสรรคและมีวิธีแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ปฏิบัติศาสนกิจ
๓.๙๘ ๓.๘๙ ๓.๙๘ ๓.๗๕ ๓.๙๐
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๔. แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่น

ต่อไป
๔.๐๕ ๓.๙๓ ๓.๘๒ ๓.๗๗ ๓.๘๙

๓ รูปแบบการจัดสัมมนาการปฏิบัติศาสนกิจประจ�าภาค 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)      

 ๑. ห้องประชุม ๔.๓๖ ๓.๘๙ ๓.๘๕ ๔.๑๒ ๔.๐๖

 ๒. สิ่งอ�านวยความสะดวกภายในห้องประชุม ๔.๐๘ ๓.๙๐ ๓.๘๕ ๓.๙๗ ๓.๙๕

 ๓. อาหาร/อาหารว่างและน�้าปานะ ๓.๘๘ ๓.๘๒ ๓.๖๙ ๓.๗๔ ๓.๗๘

 ๔. ความสะดวกในการเดินทาง ๓.๔๙ ๓.๓๔ ๓.๒๐ ๓.๕๘ ๓.๔๐

๖ การจัดหัวข้อบรรยายในการสัมมนา      

 
๑. บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนา”
๔.๐๕ ๓.๗๙ ๓.๙๗ ๓.๘๗ ๓.๙๒

 
๒. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Mindset บัณฑิต มจร พลังท�างานและจิต

วิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม”
๔.๑๕ ๓.๘๔ ๓.๘๗ ๓.๘๑ ๓.๙๒

 
๓. บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การปฏิบัติศาสนกิจ:พลังการท�างานและจิต

วิญญาณของพระนิสิตเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม”
๔.๐๖ ๓.๘๒ ๓.๘๒ ๓.๘๐ ๓.๘๘

๗ การจัดประชุมกลุ่มย่อย      

 ๑. การชี้แจงประชุมกลุ่มย่อย ๓.๙๐ ๓.๗๕ ๓.๘๔ ๓.๖๒ ๓.๗๘

 ๒. การแบ่งกลุ่มและหัวข้อกลุ่มย่อย ๓.๙๕ ๓.๗๓ ๓.๘๐ ๓.๗๑ ๓.๘๐

 ๓. ความรู้ ความสามารถ และทักษะของวิทยากรประจ�ากลุ่ม ๓.๙๘ ๓.๗๗ ๓.๘๕ ๓.๗๓ ๓.๘๓

 ๔. การดูแลประสานงานของผู้ช่วยวิทยากรประจ�ากลุ่ม ๓.๘๗ ๓.๗๑ ๓.๙๐ ๓.๕๙ ๓.๗๗

 ๕. ระยะเวลาในการประชุมกลุ่มย่อย ๓.๘๔ ๓.๕๔ ๓.๗๗ ๓.๕๕ ๓.๖๘

 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

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
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 สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงแก้ไขจากการปฏิบัติศาสนกิจที่ผ่านมา

 ๑. ควรมีการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติศาสนกิจให้กับนิสิตตั้งแต่อยู่ในชั้นเรียน

 ๒. วิทยากรประจ�ากลุ่มไม่ได้แนะน�าหรือด�าเนินการตามวิทยากรบนเวทีชี้แจง 

 ๓. ให้มีข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติศาสนกิจในเว็บไซต์กองกิจการนิสิต

 ๔. ความชัดเจนในขั้นตอนและข้อก�าหนดต่างๆ ในการปฏิบัติศาสนกิจ

 ๕. การติดตามและประเมินผล

 ๖.  การชี้แจงและท�าความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับส่วนกลาง 

 ๗. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือบุคลากรเป็นที่ปรึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต

 ๘. ความต่อเนื่องของโครงการระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องหรือความยั่งยืนของโครงการที่ดีแต่ขาด

ความต่อเนื่อง

 สิ่งที่อยากให้น�าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงส�าหรับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตในอนาคต

 ๑. การปฏบัิตศิาสนกจิของนสิติควรเชือ่มโยงและสอดคล้องกบัแผนปฏริปูกจิการพระพุทธศาสนา

ทั้ง ๖ ด้าน โดยการด�าเนินการของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะสงฆ์ เช่น การส�ารวจความต้องการของ 

คณะสงฆ์ การก�าหนดแผนการปฏบัิตศิาสนกจิของนสิติร่วมกบัคณะสงฆ์ตามภมูภิาคหรอืตามประเดน็ที่

นิสิตสนใจ

 ๒.  ควรมยีทุธศาสตร์การปฏบิตัศิาสนกิจในภาพรวมและยทุธศาสตร์ในแต่ละภมูภิาค เพ่ือก�าหนด

วิสัยทัศน์หรือแผนการปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละปีให้ชัดเจน

 ๓.  ควรมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตควรมีการด�าเนินการมาตั้งแต่นิสิต

ศึกษาอยู่ในชั้นเรียนผูกโยงกับรายวิชาโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

 ๔.  การเสริมสร้างเครือข่ายการท�างานของมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานราชการหรือเอกชน 

เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับนิสิต และสร้างประสบการณ์ในการท�างานให้กับนิสิต

 ๕. ควรมกีารท�าวจิยัเพือ่สร้างองค์ความรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตัศิาสนกจิในแต่ละด้านให้เป็นรปูธรรม

 ๖. ควรมีโครงการติดตามและพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจ

 ๗. ควรมีการน�าระบบปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์มาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติ 

ศาสนกิจของนิสิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 ๘. มหาวิทยาลัยอาจก�าหนดให้ฝ่ายกิจการนิสิตส่วนภูมิภาคจัดท�าแผนปฏิบัติงานบริการสังคม

โดยนิสิตแต่ละรุ่นโดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานภาคชุมชนร่วมกัน และเป็นการติดตามและพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจ

ของนิสิตเป็นรายบุคคล
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 ๙. การก�าหนดปฏทินิกจิกรรมการปฏบัิตศิาสนกจิให้สอดคล้องกบังานและบรบิทอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

 ๑๐. การจัดสัมมนาปฏิบัติศาสนกิจ นอกจากเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ 

นิสิตแล้ว ควรมีการประกวดผลงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตในแต่ละด้าน และมอบรางวัลแก่นิสิต 

ทีม่ผีลงานการปฏบิตัศิาสนกจิในระดบัต่าง ๆ  โดยอาจมอบให้กบัหน่วยงานหรือองค์กรทีส่นบัสนนุ นสิิต

ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือยกย่องนิสิตที่มีความเสียสละท�างาน 

เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

๔. การผลักดันเชิงนโยบาย
 ๑. การปฏิบัติศาสนกิจในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

จากผลการด�าเนินงานโครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม ได้มีบทสรุปหลายประเด็น

ส�าคญัทีน่�าไปสูก่ารก�าหนดรปูแบบและวธิกีารปฏบิตัศิาสนกิจให้ตรงกับเจตนารมณ์ของการจดัการศกึษา

ของมหาวิทยาลัยเกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ และพัฒนาสังคมในมติต่าง ๆ อย่างกว้างขว้าง ซึ่งจาก 

ผลการด�าเนินงาน การประเมินโครงการ การลงพื้นที่ติดตาม และการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ได้มี

การผลักดันเชิงนโยบาย โดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 

๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติ ดังนี ้

  ๑) ก�าหนดให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖๔ ปฏิบัติ 

ศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ที่ก�าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการด�าเนินงานและ 

การรายงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยเน้นปฏิบัติศาสนกิจ

เพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐- 

๒๕๖๔ พันธกิจหรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านศาสนศึกษา  

(๓) ด้านศึกษาสงเคราะห ์(๔) ด้านเผยแผ่ (๖) ด้านสาธารณูปการ และ (๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ 

  ๒) การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖๔ ตามข้อ ๑๖  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช  

๒๕๔๖ ก�าหนดให้จัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเป็นรายภาค ประกอบด้วย (๑) ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ (๒) ภาคกลาง (๓) ภาคเหนือ และ (๔) ภาคใต้ โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ

วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ

   ๓) ให้กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและท�าความ

เข้าใจถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และให้วิทยาเขต คณะ 

วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ส่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ก�ากับดูแล และรับผิดชอบงาน

เกี่ยวกับกิจการนิสิตเข้าร่วมประชุม
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  ๔) ก�าหนดให้น�าระบบปฏบิตัศิาสนกิจออนไลน์(www.stud.mcu.ac.th/sas) มาใช้สนบัสนนุ

เกี่ยวกับงานปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖๔ เป็นต้นไป 

เพื่อใช้ในการลงทะเบียน ยื่นค�าร้อง ส่งรายงาน รวมถึงสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ 

  ๕) ก�าหนดให้กิจกรรมต่อไปนี้ คือ (๑) การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ (๒) การติดตาม

และพฒันาโครงการปฏบิตัศิาสนกจิ (๓) การสมัมนานสิิตปฏบิติัศาสนกจิ ถือเป็นส่วนหนึง่ของการปฏบิติั

ศาสนกิจที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจทุกรูปต้องเข้าร่วม นิสิตท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถือว่าไม่ผ่านการ

ปฏิบัติศาสนกิจ เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

   ๖) ให้วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการแจ้งให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖๔ ด�าเนินการตามปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจและนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

   ๗) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง มติ ค�าแนะน�าของที่ปรึกษา

ปฏิบัติศาสนกิจ และปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ ่นที่ ๖๔  

โดยเคร่งครัด

   ๘) ให้กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี ร่วมกับวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ 

หน่วยวิทยบริการ จัดให้มีกิจกรรมการประกวดโครงการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อยกย่องและสนับสนุน 

ผลงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต

   ๙) ให้กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี ร่วมกับวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ 

หน่วยวิทยบริการรวบรวมผลการปฏิบัติศาสนกิจ (ศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน การประเมิน ประเด็น

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และจัดท�าสรุปผลการด�าเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าปี 

การศึกษา ๒๕๖๑) เสนอคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจพิจารณา

   ๑๐) นสิติปฏบิตัศิาสนกจิละเมดิข้อบงัคบั ประกาศ ค�าส่ัง มติ หรือข้อก�าหนดต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง

กับการปฏิบัติศาสนกิจ ให้คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประชุมพิจารณาก�าหนดโทษตามข้อ ๒๑  

แห่งข้อบงัคับมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ว่าด้วยการปฏบิติัศาสนกจิ พทุธศกัราช ๒๕๔๖

 ๒. การใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน ์

 ในปีการศกึษา ๒๕๖๑ นสิติปฏบิตัศิาสนกิจ รุ่นท่ี ๖๔ ก�าหนดให้น�าระบบปฏบิติัศาสนกจิออนไลน์

(www.stud.mcu.ac.th/sas) มาใช้สนับสนุนเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต เพื่อใช้ในการ 

ลงทะเบยีน ยืน่ค�าร้อง ส่งรายงาน รวมถงึสารสนเทศต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวกบัการปฏบิตัศิาสนกจิ มรีายละเอยีด

เบื้องต้นตามภาพ
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๕. บทสรุป
 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ในฐานะสถาบนัการศกึษาสงฆ์ได้ท�าหน้าทีผ่ลติบณัฑติ

และผลงานวิจัยออกสู ่สังคม โดยใช้ฐานคิดทางพระพุทธศาสนาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

งานวิชาการและพัฒนาลักษณะอันพึ่งประสงค์ของบัณฑิตในทุกระดับการศึกษา ดังนั้น พระนิสิตที ่

เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกรูป 

จงึถกูก�าหนดให้เข้าร่วมการปฏิบตัศิาสนกิจ เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการส�าเร็จการศกึษาอกีหน่ึงปีการศกึษา 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ กองกิจการนสิติ ส�านกังานอธกิารบด ีได้จดัสมัมนานสิติปฏบิตัศิาสนกจิ รุน่ที ่๖๓ 

ในสถานที่ต่าง ๆ และพบว่าในการปฏิบัติศาสนกิจมีการเสนอรูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที ่

เหมาะสมกับกับสภาพของการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติศาสนกิจและในการ

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ นิสิตได้ให้เสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติศาสนกิจไว้ 

๔ ข้อส�าคัญคือ 

 ๑) การปฏิบัติศาสนกิจภายใต้แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน 

 ๒) การก�าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละภูมิภาค 

 ๓) การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

 ๔) เครือข่ายการท�างาน
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รูปภาพประกอบ
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